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Beste KWB-ers, beste KWB-sters, 

Het nieuwe jaar, 2016, is zopas aangebroken en het feestgedruis ligt al enkele 

dagen achter ons. Als nieuwbakken voorzitter zou ik van de gelegenheid willen 

gebruik maken om enkele woordjes tot jullie te richten. 

Niet alleen hebben we een jaar afgesloten maar tevens een periode van 8 jaar 

voorzitterschap van onze Romain. Zoals ieder van zijn voorgangers heeft 

Romain ook zijn stempel weten te drukken en met vaste hand leiding gegeven, 

ook al was dit niet altijd even gemakkelijk. Daarom Romain, een welgemeende 

merci, niet alleen van mezelf, maar in naam van onze hele afdeling! 

Het doorgeven van de voorzittershamer gebeurde reeds een tijdje geleden, 

namelijk bij de start van ons nieuwe werkjaar. Intussen begin ik al een beetje te 

wennen aan de mij opgedragen  taak. Het is een fijn gevoel om, samen met een 

gedreven bestuursploeg, een afdeling te mogen leiden met een ledenaantal 

waarop menig andere afdeling jaloers zou zijn. Ik zal dan ook trachten om me 

van deze taak te kwijten en jullie vertrouwen niet te beschamen, ook al zal dit 

niet altijd van een leien dakje lopen. Maar met  
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de hulp en inzet van allen zullen we hierin zeker slagen. 

Onze nieuwe kalender staat ook dit jaar weer bol van activiteiten. Wij 

bieden jullie, zoals steeds, weer een brede waaier van mogelijkheden aan, voor 

elk wat wils, gaande van diverse samenaankopen, informatieavonden, 

kooklessen, sport en spel, zoektochten, weekend,  en tal van andere activiteiten, 

teveel om op te noemen. Meer informatie hierover is steeds terug te vinden op 

onze jaarkalender, of in ons maandblad, de Leeft, of op onze website. We 

kijken er alleszins naar uit om jullie te ontmoeten op één van de activiteiten 

waar we elkaar beter kunnen leren kennen tijdens een gezellige babbel. 

De huidige toestand in onze samenleving is, gezien de problematiek wat betreft 

vluchtelingen, extremisme en terreuraanslagen, niet van die aard om met een 

gerust gemoed door het leven te stappen. Misschien is het ook onze taak om een 

steentje, hoe klein dan ook, bij te dragen en mee te bouwen aan een wereld waar 

het goed en aangenaam om leven is voor iedereen. 

Tot slot zou ik, in naam van de ganse bestuursploeg, dan ook van de 

gelegenheid willen gebruik maken om jullie een gelukkig maar vooral gezond 

en vredig 2016 toe te wensen.      Alain 

 

 
 

 

 

 

ALAIN  



Vrijdag 15 januari 2016, 20.00 uur! 

Schotse Whisky “tasting”-
Avond, part VI:  
 

Beste Whisky-liefhebber, 

Al verschillende jaren zijn we gewoon dat Pros en Jerry 

van de Diestse Whiskyclub ons alle mogelijke informatie over een whisky 

meedelen tijdens de voorgestelde degustaties. 

Deze keer gaan ze het over een geheel andere boeg gooien en gaan ze ons 

verrassen met … een blind tasting! 

Via een virtuele trip gaan ze ons meenemen naar het woeste Schotland. Aan de 

hand van tips, foto's van de verschillende streken, foto's van de distilleerderijen, 

en natuurlijk het proeven van de 

verschillende whisky's zullen we langzaam 

maar zeker te weten komen welke whisky 

we aan het degusteren zijn. 

Dus, zet al jullie zintuigen op scherp bij het 

proeven van de aangeboden whisky’s. 

Eén ding kunnen ze ons al verklappen, het zullen allemaal lekkere whisky’s 

zijn! 
 
Prijs voor deelname: € 23  voor leden, € 25  voor niet-
leden. 
Inschrijven is mogelijk bij volgende personen: 
Klaus Neumann, Tel.: 011 43.12.84, e-mail: 
klaus@kwbheusden.be 
Ludo Engelen, Tel.:0478 38 49 39, e-mail: 
ludo@kwbheusden.be 

 

Slainthe! 
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Valentijnontbijt zondag 14 februari  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondagochtend 14 februari organiseren we dit ontbijt voor de tweede keer. 

Opgelet dit keer in de OLV Gilde  Schaapsweg. (8 – 11 uur) 

Vroege Vogels Wandeling:  
samenkomst om 8 uur aan de toog voor tas 

koffie en dan wandeling van een uurtje 

door de bossen van de Voort. Daarna 

ontbijt. 

 

Meer informatie en een inschrijfstrook vind 

je in het midden van de Leeft .  
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Verslag van het 28ste jaar  

KWB – overdag. “Deel 1.” 
Er is  een meer dan verwachte opkomst. Ook in het 28ste jaar KWB-overdag 

zitten we met over de 100 inschrijvingen.  

05/11/15 Gevaarlijke plaatsen in Heusden.  Door Danny Wendelen. 

Gevaarlijke plaatsen in Heusden, en er zijn er nogal wat.  Ze hebben er Danny 

mee bezig gehouden tot bijna 12u00 en nog bleven de vragen komen. Het ging 

over “op het fietspad parkeren op afhaalplaatsen”  tot fietspaden die plots in het 

niets opgaan met nog een middenheuvel in het midden van de weg zoals in de 

Kapelstraat als je van de rotonde aan “Geere Bij” komt. Op het kruispunt met 

de Dijkstraat stopt plots het fietspad en moeten de fietsers de rijweg op. Maar in 

het midden van de weg is er een verhoging aangebracht en moeten de auto’s 

naar de zijkant van de weg om niet over de vluchtheuvel te rijden. Er zaten 

mensen in de zaal, die daar al geraakt waren door de spiegel van een voorbij 

stekende auto. 

12/11/2015 Fietstocht naar café “De Oude Barrier” in Hechtel. 

Een fietstocht, om U tegen te zeggen, haarfijn in elkaar gestoken en begeleid 

door Charly met zijn wegkapiteins, overgoten door een stralende najaarszon bij 

een temperatuur van om en bij de 15 graden. Meer moet dat niet zijn om een 

aangename voormiddag te hebben. 

We vertrokken via Hal en de 

Lindeman richting Helchteren om zo 

een stukje via het fietspad op het 

oude spoor richting Wijchmaal te 

rijden. Na een tijdje moesten we 

links af richting “De Oude Barrier”  
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want een fietstocht zonder fietscafé is niet denkbaar. Na één, of voor de rappe 

drinkers twee consumpties was het al weer tijd om op de fiets  te springen, dit 

maal richting “Koersels Kapelleke”  en zo over het fietsroutenetwerk via de 

Helderbeekstraat terug naar huis. 

19/11/2015 De prostaat. Door Dr.Stragier. 

De prostaat is een klier bij mannen,  die aan de uitgang van de blaas rond de 

urine leider ligt. Bij een volwassen jonge man is de prostaat zo groot als een 

kastanje en weegt +/- 15 gram. Als de prostaat vergroot is wil dat niet zeggen 

dat men prostaatkanker heeft. De prostaat blijft groeien onder invloed van 

mannelijke hormonen en bij een 80 jarige kan die soms een behoorlijke omvang 

hebben. Ook een vergrote prostaat kan klachten geven zoals moeilijk wateren 

omdat het urine kanaal gedeeltelijk afgesnoerd wordt. Prostaatkanker is een 

diagnose die men liever niet hoort maar het is eerder een traag groeiende kanker 

en als de patiënt er weinig last van heeft sterven er meer mensen die 

prostaatkanker hebben aan 

een andere aandoening, dan 

van hun prostaatkanker. De 

situatie goed laten opvolgen, 

ook preventief, is de beste 

remedie. Een gezonde 

levensstijl, met veel 

beweging en een cholesterol 

die onder controle gehouden 

wordt zou ook invloed 

hebben op prostaatkanker. 

Deze stelling is niet 

wetenschappelijk bewezen 

maar  er is wel een correlatie te zien.     

26/11/2015 Doordacht geneesmiddelen gebruik. Door Paul Coolen. 

Een geneesmiddel kan  vriend of vijand zijn maar ’s avond een pilletje pakken 

om te slapen en ’s morgens één om wakker ter worden is iets te veel  van het 

goede. We zitten in een cultuur waar we al te gemakkelijk naar geneesmiddelen 

grijpen en waar de nevenwerkingen van het ene medicament bestreden wordt 

met een ander medicament, zonder dat we ons de vraag stellen of het niet kan 

om  
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beide medicamenten te stoppen.  Actief bezig zijn en uitdagingen hebben is het 

beste medicament tegen vele ziekten, o.m Alzheimer, hart en vaatziekten en 

sommige medicatie moet men een bepaalde periode doornemen ( bv. 

antibiotica) en de arts en de apotheker zijn het best geplaatst om hierover een 

oordeel te vormen. Stop dus zeker niet op eigen houtje met medicatie maar 

wees kritisch in samenspraak met je arts. Droge verpakte producten zijn meestal 

langer houdbaar dan vloeistoffen en zalven. Op elk medicament staat een 

vervaldatum. In onze ziekteverzekering  hebben we voor mensen, die zeer veel 

en dure medicatie moeten nemen, een systeem van “maximum factuur”. Als de 

maximum factuur bereikt is krijgen deze patiënten de rest van het jaar 100 % 

terugbetaling, ze  moeten het volgende jaar vanaf 1januari wel opnieuw betalen. 

Bepaalde producten zoals Dafalgan geeft met een attest van de adviseur een 

grotere terugbetaling. Drie pilletjes per dag is niet ’s morgens,  ’s middags en ‘s 

avonds want dan nemen de meeste mensen om 9u00, om 12u00 en om 17u00 

hun medicatie. Deze uren liggen veel te dicht bij elkaar en de rest van de nacht 

tot de volgende morgen is er geen bescherming door het medicament. Om 

correct te zijn moet men dan om 8u00 om 16u00 en om 24u00 zijn medicatie 

nemen. Sommige medicamenten moet men nemen bij de maaltijd en  anderen 

een half uur voor de maaltijd. Nog andere, ondermeer ijzerpillen, neemt men 

best met appelsienensap en cholesterolremmers mag men niet nemen met 

pompelmoessap.  Ook hier wordt heel veel tegen gezondigd. Medicatie op basis 

van sint Janskruid heeft heel veel interacties met andere stoffen waardoor de 

werking soms teniet wordt gedaan of soms verstrekt. Op “Google” kan men 

onder geneesmiddelen bijsluiter en onder WWW. Gezondheid.be heel veel 

nuttige informatie vinden. Maar nogmaals, speel niet zelf voor arts en geef 

zeker geen medicament dat voor u goed werkt door aan anderen, want dat ben 

je echt fout bezig.   

Wigo. 
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Programma kwb-overdag 

 januari-februari 2016 
 

 

07/01 “Borrelwandeling” 
Dit jaar door de vallei van de middenloop van de Mangelbeek richting Sluisbamd. 
Weer of geen weer, we gaan wandelen en onderweg eentje (of veel meer) drinken op 
de gezondheid van… 
 

14/01 “Boerderij Eksel” 
We gaan naar een ultra moderne familiaal landbouwbedrijf. Dit omvat een 5 à 600 
melkkoeien, een ultra moderne melkinstallatie die normaal in werking is.   
Verder is er nog het kleinvee en ook alle landbouwwerktuigen. 
 

21/01 “Schone-klerenactie” 
Op uitnodiging van Wereldsolidariteit trok een groepje KWB-ers in april jongstleden 

naar Indonesië. Eerst legden zij contact met vakbond 
KSBSI, partner van Wereldsolidariteit, en met Garteks, de 
textielafdeling ervan. Vakbondswerk ligt nog erg moeilijk. 
Hun opdracht was duidelijk: proberen een zicht te krijgen 
op de productie van sportkleren en -schoenen in Indonesië. 
Zo bezochten ze een aantal bedrijven. Of nu de kleren die 
ze maken echt ‘schoon‘ waren? Daar valt over te 
discussiëren. 
Ze hebben ook een stukje door Java gefietst, om op die 
manier kort bij de realiteit van de mensen te komen. Eén 
eiland, met een drietal werelden: deze van de rijken en van 
de meer welstellende middenklasse, deze van de, veelal 
jonge, mensen die in bedrijven allerhande werken, en deze 
van de Javaanse boeren en plattelandsmensen…  

 
We kunnen nog een andere opdeling maken: tussen de formele en de grote informele 
sector… met vele plantrekkers. Een boeiend land, maar met nog heel wat 
‘vakbondswerk’ voor de boeg.       
Spreker: Ward Ceyssens.  
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28/01 “Sanicole” Hechtel 



We krijgen een presentatie over de geschiedenis van de 
club, over de vliegshow, die ondertussen een Europese 
topper geworden is en we gaan door de loodsen wandelen 
om te kijken naar de toestellen. 
We krijgen uitleg over hoe zo’n vliegtuig werkt, hoe de 
opleiding eruit ziet, wat een piloot allemaal moet doen 
vooraleer hij opstijgt… 
Ook de band met de luchtmacht komt in het verhaal voor, 
want de club ligt in de gecontroleerde zone van Kleine 
Brogel, de basis is in onze regio toch ook één van de 

belangrijkste werkgevers. 

04/02 “Kevers en vlinders” 
Jos Willems is al jaren gefascineerd door de wonderlijke wereld van kevers, vlinders, 

spinnen, schorpioenen en…  
Menige vakanties waren in functie van “zoeken naar 
unieke exemplaren” en dit niet alleen in Europa. 
Vandaag brengt Jos een kleine collectie mee van wat 
hij al die jaren heeft verzameld. Maar ook foto’s en 
films zullen ons verbazen: een deel van de natuur dat 
we niet kennen. 
Vanaf vandaag kan men ook inschrijven voor de 
daguitstap. 
 

11/02 “Provinciehuis” 
 Hasselt 
De provincie is voor ons Limburgers een 

vanzelfsprekende instelling maar sinds het 

laatste Vlaamse regeerakkoord wordt daaraan 

hard gesleuteld. Een scheiding van 

persoonsgebonden en plaatsgebonden 

materies heeft grote consequenties. Niet alleen 

het gebouw wordt bezocht, maar we krijgen ook 

meer uitleg over de veranderde samenstelling 

van de provincieraad en het aantal deputés. 

Wat wordt nog provinciaal geregeld en wat wordt aan de gemeenten opgedrongen?   
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18/02 “Film: “The Way” Roxytheatre Koersel 

Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St.Jean-Pied-

de-Port in Frankrijk wanneer hij verneemt dat zijn zoon 

omgekomen is in de Pyreneeën. Zijn zoon was net 

begonnen aan de camino naar Santiago de 

Compostela. 

Gedreven door verdriet en het verlangen om zijn zoon 

beter te leren begrijpen besluit Tom om ook aan de 

historische pelgrimstocht te beginnen. 

Ontroerend, grappig, eigentijds en een beetje filosofisch. 

Een goede kennismaking voor de leek, maar zeker ook 

te smaken door de Compostelakenner. 

Iedereen is hier welkom, ook mensen die normaal 

niet deelnemen  

aan kwb-overdag      Inkom 5 euro. 

Borrelwandeling 

Van de Schuttersgilde Sint-Hubertus 
Zat  9 JANUARI 2016    vertrek 17.30 -20.00 

In de bossen van Ubbersel 
 

Vertrek aan de GILDEZAAL- Kanaalweg z/n 
Bewegwijzerde wandeling ± 4 km 

 
Tussenstop met glühwein, borrels, warme choco, soep… 
Hotdog en boterhammen met spek voor elke lekkerbek 

 
Inkom: €2  inclusief consumptie 

Aangepast schoeisel en zaklamp -  Ook niet wandelaars zijn welkom 
 

 

 

-10- 



Agenda januari-februari 

2 januari start inschrijf tuinproducten+appelen 

7 januari kwb-overdag : borrelwandeling 

14 januari kwb-overdag : bezoek bio boerderij 

15 januari kwb flitst tegen sluikafval + whisky tasting 

16 januari kookles mannen 

17 januari kookles dames 

21 januari kwb-overdag schone kleren actie 

23 januari laatste dag inschrijf tuinproducten 

25 januari samenaankoop stookolie 

28 januari kwb-overdag : bezoek Sanicole 

29 januari Café manger 

4 februari kwb-overdag : wonderlijke wereld van kevers en vlinders 

6 februari afhalen tuinproducten 

11 februari kwb-overdag  : bezoek provinciehuis 

14 februari Valentijn-ontbijt 

17 februari kookles dames 

18 februari kwb-overdag : The Way (film) 

19 februari Revue 

25 februari  kwb-overdag : interreligieuze dialoog 
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Op vrijdag 19 februari gaat kwb naar de 

revue kijken. Net als vorige edities hebben 

we dit jaar opnieuw 78 mooie plaatsen ter 

beschikking gekregen. Kaarten te bekomen 

bij Michel Truyers, Schootstraat 172 na de 

Kersthappening van de revue op zondag 13 

december. Opgelet!! Plaatsen bespreken is 

kaarten betalen!! Enkel dan ben je zeker dat 

je een zitje hebt.  

PRIJS IN VOORVERKOOP 8 EURO. 

 

Tuinproducten 2 januari 
Je kan vanaf 2 januari tuinproducten bestellen via bijgevoegd 
inschrijfstrookje 
Bestellen met betaling van al deze producten kan tot zaterdag 23 
januari 13u00  bij:  
Maris Jef Schootstraat 211,   Beerten Romain Schaapsweg 97,   
Vanderaerden Frank Processieweg 27 

Goederen afhalen op zaterdag 6 februari op de speelplaats lagere 
school Brugstraat 16 tussen 10u00 en 12u00 
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Is de wereld om zeep ? 
 
De klimaattop in Parijs ligt weer achter ons. Niet meer dan twee graden mag 

onze blauwe bol nog opwarmen en daar gaan we allemaal samen, willen of niet, 

iets aan doen. 

 

Twee graadjes meer, vakantietemperaturen in eigen land. Het lijkt allemaal 

mooi, maar is het ook zo? Gaan we deze luxe niet cash betalen? Natuurlijk 

zullen we betalen, waarom ook niet? Op honderd jaar tijd hebben we het, met 

onze steeds vernieuwende technologieën, allemaal klaar gespeeld. Jawel onze 

mooie natuur hebben we in die relatief korte tijd flink in de soep gedraaid. 

Hoog tijd dus om het tij te keren zodat onze kleinkinderen en 

achterkleinkinderen niet hoeven te boeten.  

 

Alles in deze maatschappij draait om olie en plastiek, we kunnen spijtig genoeg 

niet zonder. Geen erg, moesten we het na gebruik mooi recycleren en niet 

wegwerpen.  

De inwoners van onze gemeente horen in Limburg bij de besten van de klas als 

het op recycleren aankomt. Net zo als onze provincie bij de besten hoort in 

Vlaanderen. 

Toch kan het veel beter, de opruimbeurt die onze kwb afdeling jaarlijks tijdens 

de Straat.net actie doet, zegt ons genoeg. Er schort iets aan het systeem, niet 

iedereen houdt zich aan de regels en jawel, deze kleine groep vervuilers verpest 

het voor ons allemaal. 

 

Op 15 januari willen alle kwb-afdelingen van Heusden-Zolder dit duidelijk 

maken: wij gaan actie voeren. De Beringerheide zal die dag ons actieterrein 

worden. Omdat we de nette en de vervuilende burgers niet uit elkaar zullen 

kunnen houden, wordt iedereen die passeert geflitst. Let op, het wordt een 

ludieke actie waar kwb alleen maar wil duidelijk maken dat het genoeg is 

geweest en dat het ook anders kan. Sensibiliseren en veranderen van werkwijze 

zijn de enige afdoende middelen tegen de plaag van het zwerfvuil. KWB 

Heusden-Zolder kiest voor de heffing van statiegeld op drankverpakkingen voor 

éénmalig gebruik. 
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We merken dat in tal van buurlanden dit systeem werkt. Spijtig genoeg dreigt 

de invoering ervan in België op de lange baan geschoven te worden. Onze 

minister Schauvliege schuift de invoering voor zich op, eerst 2016, dan 2017 en 

nu is het 2018 als… 

 

Omdat de Beringerheide zeer zwerfvuilgevoelig is en ook omdat we weten dat 

er in iedere parochie, gemeente of stad wel een gelijkaardige plaats is die met 

dit probleem geconfronteerd wordt, willen we dat onze actie meer aandacht 

krijgt dan alleen in ons ledenblad en onze gemeente. Vandaar dat we ter plaatse 

ook een persnota  zullen verspreiden. 

 

Ben je nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken op vrijdag 15 januari 15u30. 

Romain 
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Goed voor een glimlach 

 
 Het is klein en groen en het zit in je hersenen? … Een 

hersenvretertje! … Wat doet het daar? … Honger lijden !!!  
 

 Wat heb je als uw schoonmoeder tot aan haar nek in het beton 
zit?  
Te weinig beton natuurlijk 

 

 Een man met een bult en een man met een houten been zitten 
samen in een café. Tegen sluitingstijd gaat de man met de bult 
naar huis, de andere blijft nog een afzakkertje drinken. De man 
met de bult neemt een kortere weg over het kerkhof naar huis. 
Op het kerkhof komt er plots een spook op hem af, en dat roept: " 
wat hebt ge daar op uwe rug?" 
"Oh, een bult," zegt de man berustend. "Geef maar hier," zegt het 
spook en neemt de bult weg. De volgende avond vertelt de man 
aan zijn vriend in het café wat hem is overkomen: "Loop ik over 
het kerkhof, komt er een spook op me af, vraagt wat ik op mijn 
rug heb en neemt me mijn bult weg. Weet je wat gij moet doen? 
gij moet vanavond ook langs het kerkhof naar huis gaan!" 
Zo gezegd zo gedaan, de man met het houten been gaat over het 
kerkhof. Dan verschijnt plots het spook, en dat roept, wat hebt ge 
daar op uwe rug?" 
"Niks zegt de man.    "NIKS !! zegt het spook: "Hier, heb je een 
bult! 

 

 Een skelet komt een café binnen en zegt tegen de cafébaas: 
"geef  mij maar een pintje ….en ook een opneemdoek" 
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KWB gezinsweekend september 2016 
Volgend jaar verblijven we in het Eifeler Hof in Ferschweiler. 

Wanneer : 16 - 17 - 18 september 2016, volpension voor € 100  

per persoon. 

Inschrijven : Voor 30 januari 2016 bij Jos Moons, Kruiskapelstraat 10 Heusden-

Zolder, mits betaling van een voorschot van 25 Euro/persoon. 

 

 
 

Inschrijving gezins-wandel-weekend 16 - 17 - 18  september 2016 

 

Naam :----------------------------- geboortedatum :  ---------------  

 

Naam :----------------------------- geboortedatum :  ---------------  

 

Naam :----------------------------- geboortedatum :  ---------------  

 

Naam :----------------------------- geboortedatum :  ---------------  

 

Adres ------------------------------------------------------------------- 

 

Gsm nummer ----------------------------------------  

 

Email : ..................................................................... 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 

- Paula Claes, schoonzus van André Vanvelk, Poorthoeve, 

 

Café Manger 29 januari 
Op vrijdag 29 januari kan je voor 4 euro weer gezellig komen tafelen. 

Menu : winterlandschap op één bord 

 Inschrijven op het gewone adres:  
Marc Bijloos Geenrijt 73   011/42.46.50 

Samenaankoop stookolie maandag 25 januari 2015 

Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd inschrijfstrookje of online via 

www.kwbheusden.be 

 

 

 

 

 

Wil je graag lid worden? 

Aarzel niet en telefoneer naar secretaris Ludo Engelen 

0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

Een optimist blijft op oudejaarsavond op om het nieuwe 

jaar te ervaren. Een pessimist blijft op om er zeker van 

te zijn dat het oude jaar vertrekt. 
       Bill Vaugham 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 

12 januari bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  

0479/466247 , e-mail : j.aerts2@telenet.be 

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 
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