
-1- 
 

 

maandblad 
kwb heusden-centrum 

leeft 

 

Jaargang 41 nr.6 februari 2016 

          http://www.kwbheusden.be 
 

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. 

 

 

 
 

Inschrijven voor vrijdag 5 februari  

( zie inschrijfstrook) 
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Cineast gezocht 
 

In 2017 bestaat kwb 75 jaar. Ons 

doel is een film te maken van onze 

vereniging. We zijn nu reeds bezig 

met het filmen van al onze 

activiteiten. Allemaal korte filmpjes 

want wij organiseren toch o zoveel. 

Het is van al deze korte filmpjes dat 

wij een flitsende promotiefilm willen maken. 

Daarom zijn wij op zoek naar iemand die ervaring heeft met meerdere 

videofilmpjes aan elkaar te plakken, het bijsnijden, opsplitsen, 

versnellen, vertragen toevoegen van effecten. Iemand die de film tot 

leven kan brengen door audio toe te voegen, bv een soundtrack 

afgewisseld met originele geluiden. 

Bent u deze persoon of kent u iemand met deze gave, graag een seintje 

aan een van onze bestuursleden. 

 

 

Comfort Heating 
Tweemaal per jaar, in mei en september, doet kwb een 

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij: 

Comfort Heating BVBA   

 Tel: 089/ 35 51 30      0479 68 08 96 

 Adres: Evence Coppéelaan 96 bus 2,  

3600 Genk 

 Website: www.comfortheating.be 

 Email: info@comfortheating.be 

 

 

 

 

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
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Verslag van het 28ste jaar KWB – overdag. 

“Deel 2.” 
 

03/12/2015 De Oever. Door Jan Theuwen. 

In de eerste helft van de 19de eeuw werden kinderen soms te vondeling 

gelegd en is de kloosterzusterorde “Kindsheid Jesu” zich over deze 

vondelingen beginnen te ontfermen. Rond 1840 is in Hasselt deze 

kloosterorde opgericht. In 1953 kwam het eerste gerechtskind na de 

oprichting van de jeugdrechtbank. Verwaarloosde kinderen kwamen 

praktisch altijd uit sociaal onaangepaste gezinnen. Vanaf 1991 werd er 

intensiever met de ouders samen gewerkt omwille van de existentiële 

verbondenheid tussen moeder en kind. Deze verbondenheid is er al 

van voor de geboorte en is niet te verbreken. 

De Oever is één van de Limburgse kindertehuizen met strategische 

doelstellingen. Vermaatschappelijking van de jeugdzorg en 

gezinsbegeleiding. De missie is om elk kind een kans te geven en 

focussen op de mogelijkheden, niet op de problemen. Er worden zo 

een 160 jongeren begeleid in Limburg.  Men werkt vooral preventief 

via begeleiding van gezinnen, ook met jeugdhulpverlening en 

bijzondere jeugdzorg.  Verwaarlozing van kinderen door ouders met 

een eigen problematiek is een eerste probleem maar over-verwenning 

is even slecht. Kinderen moeten hun grenzen kennen. Verwaarlozing, 

seksueel misbruik en verwenning zijn dikwijls inter-generationeel, 

ouders die uit multi-probleem gezinnen komen, hebben dikwijls 

dezelfde problematiek als ze later zelf kinderen hebben. Falen in de 

opvoeding en in het onderwijs is een alarmerend signaal omdat dit de 

toekomst van deze kinderen hypothekeert. Mensen die het goed 

hebben, hebben enorm veel geluk gehad in hun leven. Kinderen die uit 

een warm nest komen kunnen wel eens ontsporen maar komen 

meestal terug op het goede pad. 

 

10/12/2015 Kerstfeest. 

Kerstfeest, een traditie waarvan je zou denken dat ze gaat vervelen 

maar toch ieder jaar weer iets anders. Dit jaar in de vernieuwde zaal 
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van “Ons Huis” in Berkenbos. Er wordt ieder jaar weer naar 

uitgekeken, juist omdat het Kerstmis is. De grote lijnen komen altijd 

terug maar de uitstraling geeft steeds weer iets anders. Het werd een 

gezellig feest met tijd voor bezinning door Jos Janssen en wat 

ontspanning door de “Four Kings” voor en na wat lekker eten, een 

stevige pint en een gezellige babbel. De namiddag was zo om.  

 

 

17/12/2015 Petanque. 

Om 9u00 was iedereen present in de zaal aan de Veenderweg en 

enkele minuten later waren we aan ’t spelen met, zoals altijd, Charly 

en Philemon achter de computer om alles in goede banen te leiden en 

om de uitslag na de laatste worp op papier te hebben. Het werd een 

gezellige voormiddag met heel veel spanning om de beste worp en de 

punten. De meter in de hand om de discussies te vermijden want een 

millimeter is een millimeter en een punt is een punt. Tussen de 

spelletjes door werd er aardig gepimpeld. 

07/01/2016 Borrelwandeling. 

De borrelwandeling organiseren op de eerste donderdag van het jaar, 

een verplichting aan het adres van de 

organiserende groep waar niet mag 

van afgeweken worden. Dit jaar liep 

de stilaan legendarische geworden 

borrelwandeling door de vallei van 

de middenloop van de Mangelbeek   

richting Sluisbamd. De weermakers 

in Ukkel hadden 15 liter water per 

m2 beloofd en om die mannen een 

hak te zetten hadden we eieren naar de Clarissen gedragen en wie 

denk je dat gewonnen heeft?..Juist! We hebben geen druppel regen 

gehad voor we op de laatste stopplaats in de garage van Klaus 

stonden, op 200 meter van het einde.  

We vertrokken met zo een 45 man om 9u00 aan “De Kring”onder een 

bewolkte hemel maar van regen was er geen sprake.  De eerste 

stopplaats was aan de brug van “Het ruteke” en alhoewel het nog maar 
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9u30 in de ochtend was werd er al duchtig geborreld. Vervolgens ging 

het verder het broek in naar “de Moalbeek” en dan langs de beek op  

richting Sluisbamd. Bij dierenarts Gwen Goris was de tweede 

stopplaats. Toen we daar aankwamen had Charly de flessen al klaar 

staan en weer werd er duchtig geborreld. Vervolgens ging het via de 

Zolderse weg en het “karrenspoor achter het “ruteke” tot aan de “brug 

aan Beetske” en zo via de wijk naar Mispad nr. 10 waar Rita van 

Klaus ons verwelkomde op heerlijke ajuinensoep want voor 

sommigen was een ontnuchtering met een tas soep of een “zjat koffie” 

echt wel nodig. En zowaar, om 11u15 begon het te regenen maar 

ondertussen hadden we genoten van een geslaagde voormiddag.    

Wij danken dierenarts Gwen Goris op de Sluisbamd voor de 

gastvrijheid en vooral hare papa Willy om de carport vrij te maken om 

onder te borrelen. Wij danken Charly en zijn madame Magda voor de 

flessen bij te brengen en vooral voor de “o zo noodzakelijke 

ontnuchterende koffie”. Wij danken Rita van Klaus voor de soep te 

koken die we bij Klaus in de garage opgedronken hebben. Wij danken 

de 45 aanwezigen die zich niet hebben laten afschrikken door de 

weerman (of was het de weervrouw) maar die geloven in de eieren 

voor de Clarissen.  

Wigo   

 

Café Manger 11 maart 

 

Op vrijdag 11 maart kan je voor 4 euro weer gezellig komen tafelen. 

 Inschrijven op het gewone adres:  
Marc Bijloos Geenrijt 73   011/42.46.50 
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Programma kwb-overdag 

 Februari-maart 2016 
 

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. 

 

 

25/02 “Interreligieuze dialoog in onze gemeente” 

Geloof en vertrouwen - Wat stellen wij vast?   

In heel Limburg zijn heel wat mensen ongerust. Er zijn meerdere 

aanleidingen hiervoor: de aanhoudende crisis in Europa, aanslagen die 

gepleegd zijn of nog gevreesd worden, de ontwikkelingen in Syrië, de 

vluchtelingenstroom. Hoever reikt onze onrust? 

Religies leggen banden?!    

Ook al verschillen religies als het christendom en islam in rituelen en 

uitingen van geloofsbeleving, samen met andere 

levensbeschouwingen dragen zij een schat aan waarden in zich: 

bescherming van de zwakken, geweldloosheid, vrijheid en 

broederlijkheid, respect voor de ander, mededogen, geen kwaad met 

kwaad vergelden, vergeving… Willen en zoeken wij uiteindelijk niet 

allemaal hetzelfde? Durven we elkaar vinden in die 

gemeenschappelijke bronnen van waarden?   

Spreker: Ward Ceyssens. 

 

03/03 “Onderwijsproblematiek in Limburg.” 

In april 2015 heeft Vera JANS, Vlaams volksvertegenwoordiger, in 

de commissie “Onderwijs” van het Vlaams Parlement,  gevraagd om 

een apart onderwijsplan voor Limburg op te stellen. 
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Er is een probleem inzake onderwijs- en taalachterstand in het  

kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. 

Er is ook nood aan de modernisering van het middelbaar onderwijs. 

De combinatie van leren en werken moet duidelijk versterkt worden. 

De doorstroming naar het hoger onderwijs moet beter. 

En tenslotte : er dient verhinderd dat jongeren spijbelen en/of te vroeg 

de school verlaten zonder diploma. 

In aanwezigheid van Eddy Willems, algemeen directeur van het  

St-Franciscuscollege Heusden. 

 

10/03 “Daguitstap” 

 

17/03 “Feestelijke afsluiting” 
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Goed voor een glimlach 
 

 Hoe kan je een Hollands schip herkennen op de oceaan? 

Er vliegen geen meeuwen achter. 

 

 Een man doet zijn boodschappen in de supermarkt en merkt een 

aantrekkelijke vrouw op die hem voortdurend aanstaart. 

Na een tijdje zegt de man: "Excuseer, kennen wij elkaar?" 

De vrouw antwoordt: "Ik denk dat jij de vader bent van één van 

mijn kinderen." 

De man kijkt verbaasd en denkt dat dit kind waarover ze praat 

misschien het gevolg is van die ene keer dat hij zijn vrouw had 

bedrogen. 

Hij zegt tegen de vrouw: "Ben jij die stripteaseuse van op mijn 

vriend zijn vrijgezellenfeest 5 jaar geleden? Je weet wel, we 

hebben seks gehad op de biljarttafel terwijl jouw vriendin op 

mijn kont sloeg met een zweep!" 

De vrouw wordt lijkbleek en stamelt: "Nee nee, ik ben 

onderwijzeres en jouw zoontje zit bij mij in de klas..." 

 

 Een blondje zit weer op het vliegtuig naar huis na een weekje 

Ibiza. Zegt ze: "Eindelijk weer tezamen". De man naast haar: 

"Hoe? Kennen wij mekaar?" 

Blondje: "Nee nee, 't was tegen mijn knieën. 

 

 Spellen 

 

Hij spelde al de woorden 

Dat deed hij verbazend knap 

Net toen hij “ongeluk” spelde 

Viel hij van de trap 

                                     (Toon Hermans)  
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Daguitstap naar KWB Stabroek 
 

Op zaterdag 9 april plannen we een bezoek aan een KWB afdeling. 

Ditmaal trekken we naar Antwerpen, meer bepaald Stabroek en 

Berendrecht. 

In de daguitstap zit ook een rondrit in de haven van Antwerpen. 

Zoals altijd zal het weer een heel leerrijke en ontspannende kwb-dag 

worden. 

Meer info zoals prijzen en het juiste programma volgen in de 

volgende Leeft. 

Straat.net 2016 Zwerfvuilactie 
Straat.net 2016: grote opruim zwerfvuil in 
onze gemeente. Doe mee met kwb op 12 
maart! 

Genoeg van al dat zwerfvuil langs de straten? Ook in 

2016 trekken we weer onder het motto ‘een propere 

straat da’s een heldendaad’ samen de straat op om onze gemeentelijke wegen te 

bevrijden van al dat zwervend vuil. Samen met kwb kan je een handje 

toesteken om jouw buurt weer proper te maken. Je werkt niet enkel aan een 

beter en aangenamere omgeving, onze afdeling kan er nog wat aan verdienen 

ook! Beschouw het als een mooie ochtendwandeling terwijl je ook nog een 

goede daad verricht. Kom op 12 maart, zaterdagmorgen, tegen 9 uur naar het 

Boudewijnplein (hoek Kapelstraat Kooidries). Je krijgt van ons een 

grijptangetje, handschoenen, veiligheidshesje en een voorraad zwerf-

vuilzakken. We verdelen ons in enkele teams en gaan om 9 uur op pad. Als 

afsluiter genieten we bij terugkomst nog van een drankje in het 

Themacafé.Schrijf vooraf in bij  

Alain Jans alain@kwbheusden.be    tel . 0474/4 91 54 

 

Dit is een warme oproep om deel te nemen aan de opruimactie op zaterdag 12 

maart 2016. 

 

mailto:alain@kwbheusden.be
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Agenda februari-maart 
 

4 februari kwb-overdag : vlinders en kevers 

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 

3 maart   kwb-overdag : onderwijsproblematiek in Limburg 

10 maart   kwb-overdag : daguitstap 

17 maart   kwb-overdag : feestelijke afsluiting  

Vanaf maart, wandelzoektocht.  

Info volgt in leeft van maart. 

Je kwb-lidkaart is geld  waard 
 

Winnaar maand januari:       

Familie Was Kristof  Singelstraat  

 

Winnaar maand februari: 

Familie Postelmans Jef Schootstraat 

 

 

Waardebon Valentijnontbijt 1 pers. zo 14 feb 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijden 

- Schoonzus van Andy Gielis en Steffie Leten, Schaapsweg. 

 

Geboorten, 

- Seppe, zoon van Kristof Was, Singelstraat 

- Elias, kleinzoon van Broes Wim en Cecile Bijloos Meerhout. 

 

 

Tuinproducten afhalen 6 februari 
 

Je bestelde tuinproducten kunnen afgehaald worden op zaterdag 6 

februari tussen 10.00 en 12.00 uur op de speelplaats van de lagere 

school De Brug 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar secretaris 

Ludo Engelen 0478-38.49.39 

 

 

CITAAT VAN DE MAAND 

 

Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle 

woestijnen kunt gaan. 
       Phil Bosmans 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk 

op vrijdag 12 februari 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 

mailto:jan@kwbheusden.be

