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Woordje van onze voorzitter. 

 
Wie onze kalender regelmatig bekijkt, heeft al enkele mooie 
activiteiten van onze afdeling zien passeren.  Ook in mei en juni 
staan (stonden) er een paar straffe activiteiten op het 
programma.  Het mag helaas voorlopig niet zijn! 
 
Hoewel we allemaal reikhalzend uitkijken naar een terugkeer 
naar het gewone leven is dit blijkbaar nog niet voor zo dadelijk. 
De lente is begonnen.  (Vrolijk) Pasen is gepasseerd.  Kinderen 
volgen school op een wel heel bijzondere manier.  Wie iemand 
verloren heeft of iemand in een home of ziekenhuis weet, 
treurt. 
Nog dagelijks zwoegen mijn collega ‘s (en ik) om iedereen 
terug gezond te krijgen.  In het ziekenhuis is het nog bijlange 
niet ‘back-to-normal’.  Er is nog steeds geen bezoek mogelijk en 
wie in het ziekenhuis moet zijn, passeert er een controle zoals 
op een luchthaven.  Begeleiding is er alleen wanneer het 
absoluut noodzakelijk is.  Op spoedgevallen worden patiënten 
in een tent getrieerd en onder begeleiding veilig verder 
geholpen.  Spullen voor een patiënt worden in de grote hal 
afgegeven en opgehaald.  Ook bij bevallingen zijn alleen mama 
en papa van de baby aanwezig. 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Ook voor het personeel was/is  het een hele uitdaging. 
Afdelingen en niet dringende  consultaties werden afgebouwd. 
Nieuwe afdelingen werden ingericht.  Personeel wordt 
verschoven naar andere diensten.  Gelukkig is er elke dag een 
interne nieuwsbrief met nieuwe afspraken rond 
ziekenhuisorganisatie, dragen van beschermkleding, hygiëne, 
afvalstromen, aandacht voor welzijn van patiënt met bijzondere 
aandacht voor eenzaamheid en mogelijkheid voor gebruik van 
media, douchen op einde van shift, psychologische 
aanspreekpunten voor personeel, stand van zaken aantal 
opnames, overlijdens, zieke collega’s… 
 
Toch zijn we het aan ons zelf 
verplicht om langzaam de draad 
weer op te nemen en het vuur in 
onze vereniging weer aan te 
wakkeren.  Heusden oogt de 
laatste tijd wel héél verlaten.  
 
Onze wandelzoektocht is nog wat 
langer verkrijgbaar en Danny 
tekende een nieuwe fietszoektocht 
uit in onze gemeente.  Deze vind 
je op onze site en kan je 
afdrukken. 
 
Dus blijf maar in je kot, maar kom er af en toe eens veilig uit! 
En vooral hou het gezond! 
 
Meer nieuws in juni !!!  
 
 
Stefan 
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Onderhoud ketels en schoorstenen, keuring mazoutton 
 

Tot 15 mei kan je je formulier nog binnenbrengen bij  
Romain Beerten, Schaapsweg 97. 
 

Wandelfotozoektocht 

 
Aan deze activiteit kan je nog deelnemen tot en met 15 
augustus. 
 
Formulieren zijn te verkrijgen aan € 3.00 bij: 
- Gilbert Jans, Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder 
- Klaus Neumann, Mispad 10 3550 Heusden-Zolder 
 

 
 

Foto C: moest je deze nog niet gevonden hebben, moet je niet 
meer verder zoeken.  Onderwerp is niet meer 
herkenbaar en foto telt niet meer mee. 

 
Foto LL: ziet er een beetje anders uit: de buis is er nog wel, 

maar de plakband/tape is niet meer aangebracht zoals 
op de foto.  Ondanks dit is het toch nog herkenbaar. 

 
Wanneer de prijsuitreiking plaats zal vinden vernemen jullie nog 
wel in een latere Leeft. 
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Fietsfotozoektocht 
 
Nu de ontspanningsmogelijkheden erg beperkt zijn, willen wij onze 
jaarlijkse fietszoektocht wat vroeger van start laten gaan. Het is wel 
een heel andere zoektocht geworden dan de voorbije jaren maar 
‘verandering van spijs doet eten’ zegt men wel eens. 
 
Het gaat om een tocht van ongeveer 28 km die perfect in twee delen 
kan afgelegd worden.  We hebben ons ook aangepast aan de huidige 
corona-problematiek en al de zoekopdrachten gesitueerd in 
‘onbewoond’ gebied. 
Deze fietszoektocht is bovendien GRATIS.  Iedereen kan de 
aanwijzingen vinden op onze website kwbheusdencentrum.org .  Je 
hoeft ze daar gewoon af te printen en je kan starten.  De leden die 
deze ‘leeft’ digitaal ontvangen vinden de zoektocht ook al in bijlage. 
Ook al de leden van wie we het e-mailadres hebben mogen een mailtje 
verwachten met de zoektocht. 

 
 
Wij hopen dat iedereen op deze manier aan de nodige informatie kan 
geraken, desnoods via één van de kinderen of buren die wel actief zijn 
met hun computer.  Mocht je echt géén mogelijkheid zien om de uitleg 
af te printen, neem dan even contact op met Danny 0478 30 34 12 en 
wij bezorgen u een papieren exemplaar in uw brievenbus. Veel 
zoekplezier! 
 
PS : Wij weten natuurlijk niet hoe de maatregelen zullen evolueren en 
rekenen op jullie gezond verstand om jullie daar eventueel aan aan te 
passen. 
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Doordenkertje 

 
Het Corona-virus beheerst ons leven.  En we zijn er wellicht nog 
niet direct van af.  Wie had dit drie maanden terug durven 
denken?  
 
Mijn kleinkinderen rijden/reden elke dag met de fiets naar 
school: fluovestje aan en helm op het hoofd.  Voorbeeldig.  Zo 
proberen de ouders immers elk risico te voorkomen.  Ligt er in 
de frigo een pak met voedsel dat overtijd is, dan smijten we het 
in de vuilzak.  Het zou maar eens slecht kunnen zijn voor onze 
maag.  Auto’s worden met allerhande snufjes voorzien om 
botsingen te voorkomen, enz.  . Wij proberen volledig controle 
te krijgen over het leven… en nu merken wij dat Corona dit 
alles op losse schroeven zet.  Dienen we dit niet te onthouden: 
niet alles in ons leven krijgen we onder controle.  Moet dat 
trouwens? 
 
Corona heeft ons anders doen leven.  De eerste weken was er 
verdwazing bij de oproep ‘blijf in uw kot’.   Dit hadden wij nog 
nooit meegemaakt.  Plots moest alles anders.  De 
voetbalcompetitie is stil gevallen, geen koersen,…  
Maar eigenlijk went die nieuwe situatie en zoeken wij 
merkwaardig een andere manier van leven.  Voetbal: ik denk er 
niet meer aan.  Koersen: spijtig.  We zijn met z’n allen 
slachtoffer van Corona en dat bindt ons ook.  Zie de terechte 
waardering voor de mensen die zorg dragen voor de zieken, 
ouderen en gehandicapten.  Maar ook in onze buurt wordt het 
kleine gebaar gewaardeerd: een goeiedag, even wuiven.  
Corona verenigt ook mensen.  
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Bij de slogan ‘blijf in uw kot’ zei een moeder van een nog niet 
erkende vluchtelingenfamilie dat haar gezin dit gevoelen al 
jaren meemaakt.  
 
Mogen wij hopen dat de wereld na Corona anders zal bestuurd 
worden?  Niet meer vanuit puur economisch oogpunt: winst en 
productie?  Of is dit een ijdele droom?  Feit is dat de druk van 
de mensheid op de wereld groot wordt.  Het klimaat kreunt. 
Dat merken wij zelfs in ons land: haast geen winter en nu weer 
droogte.  Wereldwijd geraken zeeën bevuild.  Ze worden 
leeggevist.  Natuurgebieden krimpen snel.  Mensen komen in 
contact met wilde dieren die besmettingen overbrengen….  
We zijn met velen op deze aardbol, en we zullen dringend een 
ecologisch evenwicht dienen te zoeken om te overleven.  Mens 
in harmonie met de natuur: niet enkel op zondag wanneer we 
erop uit trekken met de mountainbike, maar permanent!         
 
In crisistijden leren wij ook veel bij.  Zo blijven we in verbinding 
met onze dierbaren via GSM en laptop, niet enkel met geluid, 
maar ook met levend beeld.  Met programma’s als Zoom kan 
men op afstand vergaderen: de deelnemers zien en horen 
elkaar via hun laptop.  Misschien is dit ook iets voor bestuur en 
werkgroepen van onze kwb?   
Een vrome gedachte: mochten de (grote) voorzitters van de 
politieke partijen in ons landje vanaf het begin van de lockdown 
elke dag één uur met elkaar ‘ge-Zoom-d’ hebben, dan hadden 
we nu allicht een goede regering?! 
 
Ward Ceyssens 
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KWB overdag: uitstap C-Mine en KRC Genk 
een verslag van een enthousiaste deelnemer 

 
Met de KWB een dagje op uitstap.  Er werd afgesproken op het 
Beursplein.  De autobus zou vertrekken om 8.30, dus liefst allen op tijd.  
Vrouw en ik waren er een kwartiertje voor het vertrek.  Terwijl ik nog 
een sigaret aan het roken was en de inrichters druk alle toekomende 
meegaanden noteerden, brak er paniek uit.  Er stond nog een auto, 
lichten op en met schurende ruitenwissers.  Nummerplaat werd 
genoteerd en betreffende eigenaar gezocht.  Raar, x?….. had zijn auto 
afgesloten maar toch, een automatiek.  Volgens kenners gebeurde dit 

nog al eens.  Nadat hij de auto terug in 
gang gezet had en dan afgezet lukte het.   
Nee, we konden nog niet vertrekken want 
er ontbrak nog een persoon. ‘Jules 
Ceyssens zeker', werd er gezegd.  En ja. 
Het is geweten van hem.  Als hij er is kan 
alles beginnen.  Juist op het aangekondigd 
vertrekuur kwam hij fietsend het plein 

opgereden.   
 
Met 65 in de bus en Charley Verlinden met vrouw en broer in de auto, 
vertrokken we naar Genk.  Nog maar juist van het Beursplein af werd 
er in de bus al geroepen van “stop, stop”.  Verbouwereerd werd er 
gestopt en waarom? Had x?……. , gebracht door zijn vrouw, de 
deursleutel toch niet nog in zijn jaszak zitten.  Vrouwtje kon niet 
binnen.  Nadat dit was rechtgezet vertrokken 
we.  Onze buschauffeur was een echte racer.  
Nog geen half uur later, nadat hij praktisch de 
helft op het links rijvak van de autostrade had 
gereden, zat hij ons af aan de ‘Christal arena’ 
van voetbalclub Genk.  Zo hadden we nog ruim 
de tijd om de ons aangeboden koffie te drinken alvorens de drie uur 
durende rondleiding begon.  Ook was het er erg druk.  De provincie 
had er een ruimte afgehuurd voor een infobeurs: ‘Wat verder met je 
studies’, bedoeld voor de leerlingen van het 5de middelbaar.   
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Vooreerst kregen we een film met sfeerbeelden te zien over de 
successen van de club: 4x beker en 4x landskampioen.  Hierbij 
aansluitend bezochten we de tentoonstelling met foto’s van oude 
voetbaluitrustingen en een historisch overzicht van de pioniers van al 
de Limburgse mijnploegen.  De mijndirecties hadden immers in elk 
mijndorp gezorgd voor ontspanning voor hun mijnwerkers.  Een 
voetbalploeg hoorde hierbij. Van de Zolderse mijnploeg ‘Helzold’ hingen 
er foto’s die druk door de voetbalkenners onder ons bekeken werden.  
Ook mijn interesse werd er door opgewekt.  Neen geen Marcel 
Hulsmans en ook bij Beringen FC geen Roger Engelen.  Verrassend bij 
de ploeg Houthalen FC herkende ik René Cuyvers, één van onze KWB 
leden.  Wim Goris maakte er een foto van.  Ook een bord met een 
schematische voorstelling van wat er allemaal nodig is voor een 
topwedstrijd.  Ik heb er alleen van onthouden dat er 120 politiemensen 
met zelfs 8 te paard nodig zijn en dat er 12.500 liter bier gedronken 
wordt.  Ingedeeld in twee groepen gingen wij met een vrouwelijke gids 
mee het stadion binnen.  Gezeten in stoeltjes luisterden we naar haar 
enthousiast verhaal over het ontstaan van de club.  Ook kregen we te 
horen wat de verwarmde ‘hybride’ grasmat inhield.  In de bestaande 
grasmat werden om de 2cm sprieten kunstgrasvezels uit polypropyleen 
aangebracht.  Doordat deze een 18cm diep zijn geïnjecteerd kronkelen 
de wortels van de grassprieten zich erom heen en blijven ze vastzitten 
in het grasveld.  30cm er onder ligt er in een zandlaag een 
vloerverwarmingssysteem bestaande uit 36km dunne buizen zodat het 
veld vorstvrij blijft.  Nog dieper, 60cm, een drainagesysteem dat het 
water afvoert en opslaat samen met het opgevangen dakwater in grote 
silo’s buiten het stadion.  Dit gerecupereerd water wordt gebruikt voor 
de sprinklerinstallatie bij warm weer.  Nu vandaag stonden er twee 
grote herplaatsbare zonnebanken op het veld.  Willen er toch geen 
bruin tapijt van maken zeker?  Nu bracht ze ons naar de bovenliggende 
lounges en business seats.  De ene al wat mooier ingericht dan de 
andere, zodat we ons konden voorstellen wat die firma’s kregen voor 
acht personen met een minimum bedrag van 125.000 euro voor alle 
thuismatchen tijdens een seizoen, drank en eten niet inbegrepen.  Het 
bezoekersvak, afgeschermd in een hoek, met vervuilde, deels kapotte 
zitjes, liet ons vaststellen dat het echt nodig is om met hooliganisme 
rekening te houden.  Op de gelijkvloers onder de tribunes zijn er zelfs 
twee cellen om heethoofden op te sluiten tijdens de match.   
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Na de technische ruimte en de commentaarposten voor de 
verslaggevers van de TV op zolder, begaven we ons naar de perszaal.  
Hier kregen we nog een filmpje te zien van de private ruimtes waar de 
spelers zich klaarmaken voor de wedstrijden, de douches en de fitness.  
Terug naar het themacafé voor samenkomst.  Mijn nieuwsgierigheid 
naar wat zo een club doet met de gekregen wimpels, die er 
uitgewisseld worden bij het begin van grote wedstrijden, had me dit al 

doen vragen aan onze gids, doch ze wist het niet.  
Nu aan de toog gezeten en Tony Mechelmans me 
zei dat de barman niet minder was dan Dirk 
Medved, oud speler van Genk, vroeg ik het hem.  
Hij wist het: die hangen in het 

jeugdopleidingscomplex.  
 
Toen we compleet waren gingen we naar de autobus die ons naar 
eetgelegenheid ‘Whisky Bill’ bracht, gelegen langs de Laan op 
Zwartberg in Houthalen-Oost, voor het reeds gereserveerd 
middagmaal. Tomatensoep met balletjes, friet met kabeljauw of kipfilet 
en een drank naar keuze.  Na het eten kwam de bazin ons allen nog 

een chocolade snoepje aanbieden. 
 
In de namiddag stond het bezoek aan de C-Mine in 
Winterslag op het programma, nu onder het beheer van de 
stad Genk.  De C staat voor creativiteit.   Wat een verschil 
met voormiddag.  Daar waren het enthousiaste 
medewerkers die met hart en ziel trachten hun club aan de 

bezoekers voor te stellen.  Hier?  Daar zijn.  Elke vierde van onze groep 
kreeg een gidsen-folder mee.  Ik had er zo eentje.  Maar wat kon je 
ermee?  Te ingewikkeld om het plannetje te volgen.  Men had beter op 
de route aanduidingen gemaakt en uitlegborden aangebracht.  Een 
doolhof van gangen en trappen.  Op het eerste verdiep enkele grote 
machines,  ik veronderstel ventilators.  Daarna afdalend in een 
anderhalve kilometer verluchtingsgang.  Op het plan: verhalenkoker, 
geluidscel, echokamer, doolhof, stuttenruimte en witte en zwarte 
gang!!?  Bezoek aan de schachtbok, een klim van 60 meter hoog.  Aan 
de voet van een andere schachtbok, de oudste van Limburg, zien we 
een kunstwerk bestaande uit een stalen labyrint.  Op de terugweg naar 
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de uitgang konden we doormiddel van een kijkbril te weten komen hoe 
donker het echt was in de vroegere 
steenkoolmijn.   
Als afsluiter kon je in de ‘photo booth’ je laten 
vereeuwigen in een ‘mijnlook’.  Deze artistieke 
foto kon je dan naar je e-mailadres sturen.  
Deed ik.       
 
In afwachting van terug naar Heusden gebracht 
te worden deden we ons allen te goed aan drank 
of zoetigheden in de ‘Bistro Bels’, een brasserie 
ondergebracht in het  oude energiegebouw.  Men heeft er hier en daar 
de oneffen bakstenen muren bewaard en heeft het geheel met een 
onafgewerkte zoldering voorzien en aangekleed met moderne 
meubilering.  
 
Heb ik ook gezegd dat we honderden trappen hebben op- en afgelopen 
en het heel de dag geregend heeft? 

 

Leden helpen leden 
 
Als kwb-leden kunnen we elkaar helpen! Bijvoorbeeld door 

een goede boekentip of een familierecept te delen. 
Heb jij onlangs een goed boek gelezen en wil je 
dat bespreken of ken jij nog een lekker 
familierecept? Wij willen dat graag opnemen in 
ons tijdschrift.  

Bezorg het ons: kwbheusden@gmail.com of Danny Merelstraat 46. 
 

Je KWB-lidkaart is geld waard 
 

Maandelijks verloten we een waardebon 
van onze succesvolle Café Manger.  
 
De bon is geldig tot april 2021. 
Maar wel steeds inschrijven bij Marc Bijloos. 
 

Winnaar deze maand: Fam. Quintens-Heyligen Geenrijt. 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Familienieuws 
 

Overlijden  
 

Antonie Put, schoonzus van Jef, KWB  lid. 
Rozette Iven, schoonzus van Tony Mechelmans. 
 
 

Citaat van de maand 
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De 'LEEFT' digitaal en overal ontvangen? 

 

Wil jij (en je huisgenoten) de Leeft in de toekomst digitaal 
ontvangen? Eén mailtje naar kwbheusden@gmail.com volstaat! 

 
 
 
 
 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 
secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22  

 
 
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnenbrengen uiterlijk  
op 15 mei bij Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 of 
e-mail naar rosita.vandebroek@telenet.be - Tel.: 0474 59 00 06  
 
Rekeningnummer KWB: BE04 3350 1638 1831 


