
maandblad
kwb heusden-centrum

leeft
Jaargang 43 nr.4 april 2017

      
http://www.kwbheusdencentrum.org

75 jaar kwb, 100 jaar KVLV
NAAR SCHERPENHEUVEL :                

te voet, met de fiets of met de auto
Enkelen zijn er al mee bezig, anderen gaan er aan 
beginnen en voor nog anderen is een voorbereiding niet 
nodig. 

Maandag 1 mei vatten 
we voor de zesde maal de tocht aan naar Scherpenheuvel. 
Deze keer doen we het wegens ons jubileumjaar samen 
met KVLV die eveneens hun honderdjarig bestaan 
vieren. 
Heb je er zin in maar durf je niet goed, ga de uitdaging 
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aan. De kans is groot dat het een prachtige ervaring 
wordt. Wij als kwb en KVLV bereiden alleszins deze 
activiteit optimaal voor, zodat het voor iedere deelnemer 
een mooi gebeuren wordt.
De afstand voor de wandelaars is ongeveer 29 km . Ze 
komen om zes uur komen samen op het Boudewijnplein 
(hoek Kapelstraat Kooidries). Ieder krijgt van kwb een 
geel fluo veiligheidshesje, om onderweg goed zichtbaar 
te zijn. Onze Louis zal met zijn auto op het plein 
aanwezig zijn, je krijgt er de mogelijkheid om een 
sporttas met persoonlijke spullen in de auto te laden. 
Opgelet, je kan slechts op twee momenten aan deze 
sporttas geraken. Een eerste maal tijdens het ontbijt 
onderweg en een tweede maal in Scherpenheuvel zelf. 
De bedoeling is dat je in Scherpenheuvel kan wisselen 
van schoeisel en/of kleren. 
Ook minder straffe wandelaars krijgen kans om aan te 
sluiten vanaf de pauze. Wij maken voor hen gepaste 
afspraken. Zij worden per auto naar de ontbijtplaats 
gebracht, vanwaar zij de anderen vervoegen.
Ook kunnen dit jaar de fietsliefhebbers meedoen. Voor 
hen zal het een tocht worden van om en bij de zestig km. 
Zij vertrekken enkele uren later, om negen uur, op 
dezelfde plaats.

Het ontbijt voor de wandelaars 
zal net als vorige keer ergens op een rustig plaatsje rond 
10 uur plaats vinden. Na de rustpauze van ongeveer een 
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half uur arriveren de fietsers om te ontbijten. Tussen 
12u00 en 12u30  hopen we allemaal samen aan te 
komen, Wie wil kan bij aankomst een bezoek aan de 
basiliek brengen en er de mis geheel of gedeeltelijk 
volgen. Wij hopen iedereen terug te zien in het 
ontmoetingscentrum De Pelgrim om aldaar af te sluiten 
met een goei pint. Een straffe koffie kan ook natuurlijk.

Je kan ook met de auto op bedevaart gaan naar 
Scherpenheuvel. Bij deze doen we een oproep aan  
vrijwilligers  om onze wandelaars terug mee te nemen 
naar huis. 
Zij melden zich best aan, net als de wandelaars en 
fietsers, op een van de adressen op het 
inschrijvingsbriefje.
Deelname aan het wandel- en fietsgebeuren kost   vijf 
euro voor leden   en  tien euro voor niet leden. 
Inbegrepen zijn verzekering, ontbijt, frisdrank en voor de 
wandelaars ook de rit terug naar huis. 
Twijfel niet, doe mee en schrijf in met je partner of 
vrienden (tot ten laatste maandag 24 april)    

KWB  MOEDERDAG = 
EETDAG

FEEST-EDITIE met gratis aperitief & 
hapje

Attentie voor elke moeder &weggeeftent
Zondag 14 mei  van 11u30 tot 14u00 in ’t  Kuipershof.

Dit alles natuurlijk naar aanleiding van 75 jaar kwb en 
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100 jaar kvlv. 

Trommel dit jaar je hele familie en vrienden op want we 
gaan er iets speciaals van maken. Aperitief, hapje, 
volledig menu, een attentie voor de mama’s en nog een 
verrassing in de weggeeftent.

De bestuursleden van de kvlv gaan dit jaar de tafels 
versieren en de mooie attentie voorzien voor elke 
moeder. Daarnaast organiseren ze ook een “share fair”. 
De bezoekers van de eetdag kunnen een waardevolle 
schat vinden in de weggeeftent: 

kvlv zegt nee tegen de wegwerpmaatschappij!

Psst. Win een menu door gsmnummer en emailadres 
correct in te vullen.
Wie graag wil meehelpen met voorbereiding, tijdens, opruim 
pleegt het best een telefoontje naar Marc Bijloos 0479 54 55 75
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Intussen doen de 
kwb-mannen in de keuken hun uiterste best om de 
gerechten op punt te zetten. Je persoonlijke garçon zal je 
op je wenken bedienen in een verzorgd decor. 

Het menu voor 13 euro  ( t.e.m. 12 jaar = 6 euro)  
bestaat uit soep * hoofdschotel * dessert.

KWB   MOEDERDAG = EETDAG     zo 14 mei 
11u30  tot  14u00

Tomatensoep met balletjes is voor 

iedereen. 

Hoofdgerecht en dessert kan je voor elk kiezen. 
+ + + + + + + 

Stoofvlees met puree of frieten

Kipfilet champignonsaus met puree of frieten
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Gepaneerde visfilet & tartaar met puree of frieten

Vegetarische burger met puree of frieten

        ------  kinderen telkens een halve 

portie ------
+ + + + + + + +

Rijstpap  of  Dame Blanche

Inschrijfkaarten en geld afgeven tot zaterdagavond 6 
mei 
Koen Vandecruys        Garenstraat 10  

0478 662635
Marc Bijloos      Geenrijt 73 

0479 545575 
Alain Jans          Poorthoevestraat 1 bus 4 

0474 749154
Foto-wandel-zoektocht      maart-juni

Vanaf maart kunnen jullie weer op pad voor een tochtje 
van + 5 km met veel zoekplezier.

Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2.50 bij:

- Jans Gilbert, Garenstraat 36 3550 
Heusden-Zolder
- Klaus Neumann, Mispad 10 3550 Heusden-Zolder 
- Eetcafe De Kring. 
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Dit jaar staat de zoektocht in het teken van 75 jaar KWB 
en 100 jaar KVLV. Prijsuitreiking : 17 juni 2017

SCHREMKE SCHIETEN K.W.B. 
woensdag 24 mei

Plaats: Vrije Lagere School “De  Brug” Brugstraat 16
Inschrijvingen vanaf 18u30, men kan ook vooraf 
inschrijven 
Wedstrijden beginnen om 19 uur.
Elke ploeg bestaat uit 3 spelers die men ter plaatse kan 
samenstellen
Parking: Inrit langs Kerkenblookstraat ofwel in de 
Kloosterstraat.
Inlichtingen bij Eddy Webers tel. 011/424654

Samenaankoop stookolie maandag
24 april 2017

Je kan stookolie bestellen via 
bijgevoegd inschrijfstrookje of online via 
www.kwbheusdencentrum.org

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

een samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen
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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
Deze maand kan je reeds inschrijven voor de 
samenaankoop van mei 

( zie inschrijfstrookje)

KWB ZWERFVUILACTIE 2017
Vrijdag 28 apri

Beste kwb er,
Vorige maand verklapten we al dat de zes kwb 
afdelingen van Heusden-Zolder opnieuw een actie tegen 
zwerfvuil aan het organiseren zijn. Op de flyer in ons 
ledenblad van deze maand staan al de nodige 
formaliteiten.  Opnieuw gaan we de inwoners van onze 
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en naburige gemeenten trachten te sensibiliseren. Het 
hele gebeuren gaat deze keer door in een stukje van de 
Mommestraat in Zolder. Een stukje straat dat schandalig 
veel te lijden heeft van zwerfvuil. Met een persmoment, 
een buren-enquête, enkele interviews met  bekende 
Heusden-Zoldernaren, een zwerfvuil-opruimactie gaan 
we ophef maken en opnieuw pleiten we voor het 
invoeren van statiegeld op wegwerpverpakkingen.
Graag nodigen wij al onze leden uit om ons op die dag te 
steunen en een kijkje te komen nemen op de plaats van 
het gebeuren. Er moeten ook wat tekstborden en 
nadarsafsluitingen worden geplaatst en nadien moeten 
deze ook weer worden opgeruimd, dus helpende handen 
zijn zeker welkom.

Lichtjestocht
Een jaarlijkse traditie voor de kvlv-vrouwen is de stille 
avondwandeling met kaarsjes.  Dit jaar gaan we samen 
op pad en houden we halt bij enkele kapelletjes waar een 
bezinningstekst wordt voorgelezen.
Op dinsdag 11 april om 20u00 vertrekken we aan de 
Kring.
Voor kaarsjes wordt gezorgd en achteraf kunnen we nog 
wat keuvelen en praten over koetjes en kalfjes.

   Dartsen op vrijdagavond 28 april vanaf 19u30 

We gaan samen dartsen in de Gildezaal op 
de Voort. 
Op vrijdagavond 28 april ben je opnieuw welkom om 
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samen te dartsen.

Info bij Alain Jans  0474/74.91.54

KWB op de fiets 

Vanaf woensdag 3 mei kan je weer iedere 
woensdag of zondag fietsen onder de deskundige leiding 
van André Vanvelk.
Vertrek telkens om 13.300 uur op de parking van de bib.

Meer info bij André op 011/42.61.69

Verslag van het 29ste jaar KWB –
overdag. “Deel 4.”
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2/2/17 Petanque in “De 
Bark” in berkenbos.

Naar jaarlijkse gewoonte is er 
in “putteke winter” de petanque wedstrijd van KWB-
overdag. De echte zijn uitgerust met een professioneel 
zakje met drie blinkende ballen, goed afgekuist met een 
katoenen doekje. Ze hebben een magneet aan een 
koordje om de ballen op te rapen, kwestie van alle 
energie in de wedstrijd te steken en zich niet te moeten 
bukken voor het ballen rapen. Op het fluitsignaal van 
Philemon beginnen de matchen. De concentratie en de 
concurrentie is moordend, alle aandacht gaat naar de 
ballen. De discussies gaan over millimeters, haarfijn 
gemeten en nog eens nagemeten met een feilloze 
rolmeter. Na elke kamp wordt er verbroederd in de 
kantine, voor de ene moet het verlies doorgespoeld 
worden, de anderen drinken op hun winst maar 
gedronken wordt er, dat staat vast. Na drie kampen 
begint de spanning te stijgen en de computer van Charlie 
te rekenen  want de uitslag moet juist zijn, daarom is er 
gans de voormiddag over millimeters gediscuteerd. Hier 
de uitslag: Op de 10de plaats François Willems, hij had 
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gelijke punten met Georges Louwette en Jaak Bloemen, 
deze hadden allen 2 gewonnen matchen en 12 
overpunten. Op 7 staat Jaak Valkeneers en op 6 Klaus 
Neumann. De 5de plaats was voor Leopold Lemmens, 
vooraf gegaan door Jean Vandevelde en de 3de was 
Tonny Mechelmans. Op de eerste plaats hadden we een 
gelijk spel door Andre Aerts en Wim Goris. Ze hadden 
beiden drie gewonnen spelen en 26 overpunten.  

9/2/17 Film  “Still Alice” in de Roxy.

Still Alice is een 
Amerikaanse dramafilm uit 2014 onder regie van 
Richard Glatzer en Wash West met Julianne Moore en 
Alec Baldwin in de hoofdrollen. De film is gebaseerd op 
de gelijknamige roman uit 2007 van Lisa Genova.
Een jonge intelligente vrouw van rond de vijftig jaar, 
docente op een hogeschool heeft drie bijna volwassen 
kinderen. Zowel haar man als zij hebben een uitdagende 
carrière en plots slaat het noodlot toe. Ze heeft de 
erfelijke vorm van de ziekte van Alzheimer. In volle 
carrière kan ze plots geen les meer geven en alles wat ze 
ooit geleerd heeft begint ze te vergeten met alle 
noodlottige gevolgen van dien. Ze wordt zeer sterk 
gesteund, vooral door haar jongste dochter maar de 
aftakeling blijft doorgaan en is onomkeerbaar.  Een 
aangrijpende film, uit het leven gegrepen en waar je stil 
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van wordt. De andere vorm van de ziekte van Alzheimer 
treedt eerder op latere leeftijd op, geeft dezelfde 
symptomen maar is in die levensfase dat actieve 
beroepsbezigheden meestal niet meer aan de orde zijn.
16/2/17 Plan van de Muze. Door Tom Michielsen.
Bij een plan van “De Muze” is er veel meer gemoeid dan 
een plan van eender welk bouwwerk. Het eerste C.C. in 
Limburg was “Het Dommelhof “ in Neerpelt, het dateert 
van 1967. De Muze dateert van 1974. Het is een 
eigentijdse architectuur maar het gebouw is intussen, na 
vijftig jaar, volledig aan vernieuwing toe. Ofwel moet 
men het gebouw volledig verbouwen, met tijdelijke 
sluiting tot gevolg. Ofwel moest men op zoek naar een 
andere locatie. Een inplanting op het vroegere 
mijnterrein is een groot pluspunt; men kan blijven verder 
werken tot de verhuis, aan parking is er op deze locatie 
geen gebrek en het kan mooi ingeplant worden van het 
geheel. Er komt een schouwburg van 400 plaatsen en een 
theatertoren aan de rechterkant van het gebouw. Aan de 
overkant komt er een zaal van 130 plaatsen voor kleinere 
voorstellingen. Rechts op de voorgrond komt en een 
vrijstaande balzaal van 500 m2 en een café. Dit voorjaar 
beginnen de werken en achter een paar jaar zullen de 
eerste ruimtes in gebruik genomen worden.
23/2/17 Het Belgische scheidsrechterskorps. Door 
Robert Jeurissen.
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Het is een oud gezegde, de 
beste arbiters staan langs het plein maar ze fluiten nooit 
een match en inderdaad, ik wist niet dat het gezegde “zo” 
waar was. Als scheidsrechter sta je alleen op het terrein 
en iedereen is tegen je en toch word je en ben je niet zo 
maar scheidrechter. Je mag pas starten na een examen 
waar je slaagt en begint te fluiten in de laagste miniemen 
reeks, momenteel heet dat de U7. Slechts enkelen 
klimmen tot op de eerste nationale en dan moet je nog 
twee maal per jaar een examen doen en je krijgt pas je 
volgende licentie om verder te fluiten als je 7 op 10 
haalt. Technische hulpmiddelen en doellijntechnologie is 
een goede zaak, het ligt in de mogelijkheden van 
vandaag en moeten zeker toegepast worden. Een boeiend 
deel van de voormiddag waren de filmpjes over al of niet 
vermeende fouten en inderdaad, de beste arbiters zaten 
ook in de zaal omdat de oplossing onder het beeld stond. 
Wigo
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Mirakelspel Viversel 11 augustus
In Viversel wordt er opnieuw een mirakelspel opgevoerd.
Wij hebben kaarten in voorverkoop kunnen krijgen voor
vrijdag 11 augustus.
Je kan kaarten verkrijgen tegen 15 euro ( tot 1 mei)
bij Alain Jans, alainkwb@gmail.com of via de website
Jef Bams, www.kwbheusdencentrum.org

Gedachtenisviering
Vrijdag 21 april 19.00 in de 
Kring: gedachtenisviering voor overleden leden en 
familieleden.
Een mooie jaarlijkse traditie: iedereen welkom!

75 jaar kwb en 100 jaar kvlv  
Zaterdag 20 mei

Daguitstap met plezierboot De Zander 
naar Olmense zoo

Een activiteit in het teken van 75 jaar kwb en 100 jaar 
kvlv. Toegankelijk voor iedereen.
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Er zijn nog een 20 tal plaatsen van de 120 beschikbaar.
Wie snel beslist kan nog mee varen ………………..
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FAMILIENIEUWS

Overlijden
⦁ schoonvader van Jan Vandevoort, Holleweg.

Geboorte
⦁ Lily, Kleindochter van Patrick Balette, Voortstraat.

⦁ Alana, kleindochter van Dirk Roosen, 
Schreverland .

⦁ Jasper, kleinzoon van Kris Vos en Yolanda 
Vandebroek Sint-Jansstraat, tevens achterkleinzoon 
van Suzanne Jans, Geenrijt.

⦁ Lars, zoon van Rob Bijloos en Stefanie Didden 
Koersel, tevens kleinzoon van Jean Didden en 
Christiane Everts, Knaepenstraat,

tevens kleinzoon van Marc Bijloos en Rosette Claes 
Geenrijt en achterkleinzoon van Amelie 
Vandebroek.

Nieuw lid
⦁ Maarten Engelen, Corbiestraat.
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Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer 
naar secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39

CITAAT VAN DE MAAND
Illusies zijn de vlinders van de lente van het leven. 

Peter Sirius
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk 
op vrijdag 
13 mei bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95 
0479/466247 , e-mail : janaerts100@gmail.com
reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831
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