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Nieuwjaarswens 
In deze eerste editie van het nieuwe 
jaar mogen natuurlijk beste wensen 
niet ontbreken. Als je dit leest zijn 
Kerstmis en Nieuwjaar waarschijnlijk 
al gepasseerd, toch wil ik jou en je 
familie nog een fijn nieuw jaar wensen met een goede 
gezondheid en veel geluk. Kortom een gelukkig 2019. En zeker 
denk ik dan aan de mensen die het afgelopen jaar wat tegenslag 
hebben gekend, voor hen minder zorgen en pijn … 
Ik wens bovendien dat onze KWB ook dit jaar weer je metgezel 
mag zijn. We hebben ons uiterste best gedaan om een brede 
waaier van activiteiten aan te bieden. Van een ingetogen yoga-
reeks, lichtjestocht, info-ochtenden en -avonden, kooklessen tot 
buitenlandse familie-uitstappen … 
Ik hoop echt jullie allemaal weer eens te mogen ontmoeten op 
onze activiteiten zodat we samen van Heusden weer een gezellig 
dorp maken. Anderen organiseren een warme week. Wij mikken 
op een warm jaar… , een bruisende buurt … 
Stefan Aerts 
 

  

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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VALENTIJNSONTBIJT : 

 zondag 10 februari ‘19 
 
 
Ons jaarlijks Valentijnsontbijt is intussen uitgegroeid tot een 

echte klassieker. Voorstellen hoeft 
dus eigenlijk niet meer, maar toch : 
een uitgebreid en gezond ontbijt in 
een romantisch decor… 
Wij voorzien 150 plaatsen in de 
OLV Gilde Schaapsweg 81. Je kan 
er terecht van 8 uur tot 11 uur op 
zondag 10/02/2019. Onze prijzen : 

volwassenen € 10, lagereschoolkinderen € 4 en kleuters € 2. 
Inschrijven kan met het bijgevoegd inschrijvingsblaadje dat je 
samen met het nodige geld kan binnenbrengen tot maandag 4 
februari bij : 
 

- Rosita Jans-Vandenbroek Garenstraat 36   0474 59 00 06 

- Danny Reynders Merelstraat 46   0478 30 34 12 

Je kan je ook tot 1 februari inschrijven per overschrijving : 
Eerst even bellen en dan storten : 
KWB Heusden-Centrum  BE04 3350 1638 1831 
Mededeling : VAL: xx VOLW xx KIND xx KLEUT  
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Je kwb-lidkaart is geld waard 
Deze actie is terug van onder het stof gehaald. Maandelijks 
verloten we een waardebon van onze succesvolle Café Manger. 
De bon is geldig tot april 2019. Maar wel steeds inschrijven bij 
Marc Bijloos. 

 
Je kwb-lidkaart is geld  waard 
Winnaar deze maand:       
Fam. Rogiers-Lamotte Buitingweg 
Waardebon 2 pers. Café Manger  
 

Café manger  vrijdag 1februari. 
 
Op het menu stoofvlees met aardappelen en groenten.   
Wanneer: vrijdag 1 februari tussen 18 uur en 20 uur. 
Waar: in de kleine feestzaal van De Kring. 
Prijs: 4 euro per persoon kinderen van 2 tot 10 jaar 2 euro. 
Inschrijven:  Marc Bijloos Geenrijt 73 tel 011/ 42.46.50 of 
0479 54 55 75 of marc.bijloos@telenet.be 
Inschrijven voor woensdag 30 januari. 
Betalen doe je ter plaatse. Je mag ook je kwb bon gebruiken. 
Enkel de eerste 90 ingeschrevenen kunnen deelnemen. 
Breng je kinderen en of je kleinkinderen mee.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/TBZ/TBZ102/bg01p018.jpg&imgrefurl=http://www.clipartsheep.com/15-manger-images-found-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyTmtiaTVuY21Gd2FHbGpjMlpoWTNSdmNua3VZMjl0TDJOc2FYQXRZWEowTDJsdFlXZGxYMlpwYkdWekwybHRZV2RsTHpRdk5qUXlPREUwTFROZmJHRnRZaTVuYVdZfHc9MzAwfGg9MjY4fHQ9Z2lmfA/&h=370&w=311&tbnid=vQ8G1JNNkte7QM:&docid=daGyCQA38Fw2wM&ei=js_OVZTWOsjYU-WrkMgB&tbm=isch&ved=0CDQQMygxMDE4ZGoVChMIlNXc9K6qxwIVSOwUCh3lFQQZ


-4- 
 

KWB-OVERDAG 
 

10/01/19  

Bezoek school “De Brug” en “Toverfluit”. 

Omdat het Sint-Franciscuscollege volledig naar campus 
Berkenbos is verhuisd kwamen de lokalen in Heusden vrij. Het 
lager onderwijs had plaats tekort en is daarom begonnen met de 
heraanpassing. En het resultaat mag gezien worden. Weg met 
de oubollige klaslokalen, krijt en bord, lijfstraffen…  
We maken kennis met “differentiële” klaslokalen. (Wat dat is zal 
daar worden uitgelegd.) Je zult spijt krijgen dat je niet meer naar 
school mag. 
Het kleuteronderwijs is eveneens volledig veranderd, we krijgen 
de kans om tijdens de lesuren eens te piepen naar het spelen en 
leren van de kleintjes. 
Een aanrader voor iedereen! 
 

17/01/19  

Leven met en na topsport. Stefan Everts  

Stefan Everts, ook wel The Legend genoemd, is een voormalig 

motorcrosser en wordt beschouwd als de beste motorcrosser 

ooit. In 1991 werd hij voor de eerste maal wereldkampioen in de 

125 cc klasse. Hij was toen nog maar 18 jaar, maar reed al als 

de beste! De jaren die volgden bleef hij prachtige prestaties 

neerzetten en vijftien jaar later (in 2006,) werd hij voor de 10de 

keer wereldkampioen.  

Dankzij zijn prachtige overwinningen kan hij vanuit zijn 

ervaringen als motorcrosser vertellen over motivatie, grenzen 
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verleggen en doorzettingsvermogen. Wat zijn tenslotte zijn 

huidige bezigheden en plannen? 

0nze spreker, Stefan Everts, kan op donderdag 17 
januari (waarschijnlijk) door ziekte niet aanwezig 
zijn om zijn verhaal te vertellen. Indien nodig zullen 
we een ander onderwerp aanbieden, wie of wat is 
op dit moment nog niet vastgelegd. 
We wensen Stefan in ieder geval een spoedig 
herstel en hopen toch een beetje… ( zie verder) 

 

 

 

 

 

 

 

24/01/19  

Petanque. 

We hebben enkele zaken die elk jaar opnieuw geprogrammeerd 

worden, o.a. de fietstocht en de borrelwandeling. Ook petanque 

is zo een klassieker die steeds opnieuw wordt georganiseerd. Dit 

jaar een kleine wijziging: enkel leden van KWB Overdag mogen 

deelnemen om zo een fair wedstrijdverloop te krijgen. 

Dit jaar spelen we in “De Berk” in Berkenbos. Op de Lindeman. 

31/01/19  

Wilde dieren in Limburg. Jan Kenis. 

Grote zoogdieren doen het beter in Vlaanderen. Goed 
nieuws voor wie opleeft bij een onverwachte ontmoeting 
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met een everzwijn, een wolf of een bever. Maar hun 
terugkeer blijft niet onopgemerkt: de impact op 
landbouwgewassen, verkeersongelukken, 
wateroverlast. Hoe gaan we daarmee om?   

Alle grote zoogdieren baden in een aureool van 
geheimzinnigheid. Ontmoetingen gebeuren meestal in de 
schemering of ‘s nachts en zijn vaak in een flits voorbij. Een glimp 
van een vos in de koplampen, een ree die wegschiet in de rand 
van het bos, een bever die wegduikt in het water. Krijgen we 
Naya de wolf en haar vriendje August ooit te zien? 

In heel Europa doen grote zoogdieren het beter, ook bij ons. Een 
blik op de kaarten van waarnemingen.be, de 
website waarop vrijwilligers hun 
waarnemingen van planten en dieren plaatsen, 
leert dat heel wat soorten zoogdieren zich 
verspreid hebben over Vlaanderen. Zo waren 
reeën halverwege de vorige eeuw teruggedrongen tot Limburg 
en de Kempen. Eeuwenlang hebben grote zoogdieren deel 
uitgemaakt van de natuur in Vlaanderen. Even waren ze 
verdwenen, maar nu zijn ze terug. "Is het hoopgevend? Kan de 
natuur zich herstellen? Wat zijn de pro en contra?" 

07/02/19  

Bezoek aan Lenzo.  

Schaverij Lenzo (Lenaerts en zonen) is ontstaan uit het vroegere 

Houthandel Hulsmans. De houthandel is overgenomen in 2011 

en is sindsdien uitgebouwd tot een industriële schaverij. Vandaag 

de dag tracht Lenzo een betrouwbare partner te zijn voor de 

Belgische importeur en houthandel. Als bedrijf dragen zij zowel 

het ecologische als het sociale aspect hoog in het vaandel. 

Lenzo is een invoeg- en inschakelbedrijf waardoor ze ook 

kortgeschoolden een plaats in hun bedrijf geven. Het ecologische 
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koppelen aan het sociale, menswaardige aspect doen ze door 

hout aan te bieden dat het FSC label draagt. 

Als loonwerker verwerken zij grote partijen hout voor hun 

professionele klanten, waaronder houthandels en importeurs. 

Bij hen kunnen professionele klanten terecht met al hun diverse 

projecten in massief hout op maat. 

In 2018 willen ze uitbreiden op het industriegebied de Schacht. 

Ze willen nog 2,5 ha bij bovenop de 6,2 ha die ze al bezitten. 

We zullen ter plaatse de nodige uitleg krijgen en een rondleiding 

door het bedrijf. 

Adres: Brancardiershof 25. 

 
Mogelijk programma wijziging. 
Omdat we niet zeker zijn of Stefan Everts in staat is om zijn 
spreekbeurt over “leven met en na top sport” te komen 
brengen hebben we een alternatief onderwerp gezocht.  
Marc Wauters komt uitleg geven over zijn sportcarrière en wat 
hij nu doet. 

Marc Wauters heeft tijdens zijn wielercarrière in 2001 een 
Tourrit gewonnen en heeft toen ook de gele trui gedragen. 
Na zijn wielercarrière richtte hij de Vlaamse 
Wielerschool afdeling Limburg op en toen al had hij een 
droom: een velodroom.’ 

‘Die tweede droom wordt nu werkelijkheid’, lacht Marc 
Wauters, ook cycling manager in Zolder. 

De velodroom zal ook multifunctioneel benut worden voor 
balsporten op het middenplein en zo wordt ook aan de 
sportieve noden van de gemeente Heusden-Zolder 
tegemoet gekomen. Er was al langer nood aan een 
overdekte piste in Limburg. Die komt er nu op Circuit 
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Zolder en die keuze is evident. De locatie is vlot bereikbaar 
en heeft voldoende ruimte. Bovendien is er al heel wat 
wielerinfrastructuur en zijn er tal van wieleractiviteiten, 
waaronder de Wielerschool Limburg. 

Alleen goed opletten!  

Komt Stefan Everts wordt het programma niet gewijzigd. 
Maar als Marc Wauters komt is dat niet op 17 januari maar 
wel een week later, de 24ste. De 17de gaan we dan 
petanquen in De Berk.Het juiste programma zal te vinden 
zijn op: www. http://kwbheusdencentrum.org 

We wensen Stefan in ieder geval een spoedig herstel en 
hopen toch een beetje… 

Bloemschikken dinsdag 27 november 
Een week eerder konden onze deelnemers een keuze maken uit 
enkele voorbeeld kunstwerken. Greta bracht het nodige 

materiaal 
mee en 
nog wat 
extra 
accenten. 
Het 
kerststuk 
werd stap 
voor stap 

voorgedaan zodat onze kunstenaars dit naar eigen kunnen 
mochten nadoen. Uiteindelijk stapten onze 15 deelnemers trots 
met hun pronkstuk naar huis. 
Op dinsdag 2 april is het weer zo ver; Greta van Bopha showt 
ons dan enkele mooie Paascreaties. 
Tot dan !!  
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Nu al noteren in je agenda! 

Op zaterdag 4 mei 2019 gaan we met de autocar op uitstap.  
Voormiddag maken we een wandeling van ongeveer 7 km. 
Omstreeks 12 uur genieten we van een 3-gangenmenu in het 
eetcafé Steencaycken. 
Namiddag bezoek aan Duvel in Moortgat. 
Meer uitleg in de leeft van februari. 
 

Leestips van onze lezers. 
Heb jij in deze tijd van lange, donkere avonden ook wel eens zin 
om een goed boek te lezen? Maar vind jij het ook zo moeilijk om 
te kiezen tussen al die boeken in de bibliotheek of boekhandel? 
Wel, wij gaan nu proberen om jullie te helpen door leestips uit te 
wisselen. Heb jij de laatste tijd een goed boek gelezen waarvan 
je echt genoten hebt? Maak een korte bespreking en wij 
publiceren die in ‘de leeft’.  
Als jij een stukje schrijft van maximaal 1 blad in ‘de leeft’ met 
daarin zeker de titel, de schrijver, welk soort boek het is, het 

onderwerp en waarom jij 
het boek zo interessant 
vond, zijn wij al dik 
tevreden. Voor een 
bijpassende illustratie 
zorgen wij zelf wel. 
Je kan ons deze 
bespreking doorsturen 

(kwbheusden@gmail.com) of bezorgen op papier (geschreven of 
getypt) aan Danny (Merelstraat 46). 
Hopelijk krijgen we genoeg binnen om er een vaste rubriek van 
te maken! 
  

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Verhalen van kwb'ers 

kwb 1000 

 Wat betekent kwb in het leven van onze leden? 
In september en oktober 2018 verzamelde kwb 1000 verhalen 

bij onze leden over gans Vlaanderen. Ook in onze afdeling 

verzamelden wij een aantal verhalen bij jonge kwb’ers. Al die 

unieke verhalen tonen waar het hart van onze vereniging klopt. 

We verzamelen die verhalen uiteraard niet zomaar. Eerst en 

vooral leert het ons wat ‘kwb’er zijn’ voor velen van jullie 

betekent. Deze schat aan informatie geeft ons vervolgens 

richting om goeie en gedragen keuzes te maken waar we 

naartoe willen met onze kwb na 2020.  

Het delen van hun verhaal is dus een waardevolle eerste stap 

voor ons, maar er is meer: eind januari 2019 op dinsdag de 

29ste  organiseert kwb in iedere provincie een gezellige 

happening ‘kwb 1000 gesprekken’, waar we jou graag op 

uitnodigen. We presenteren de belangrijke resultaten van onze 

bevraging en we gaan samen in gesprek, op basis van de 

resultaten, over wat en hoe kwb kan zijn. Op deze avond wordt 

de toekomst van kwb mee uitgestippeld. We zouden het 

fantastisch vinden als jij er ook bij bent, en zo blijft 

meeschrijven aan het grote kwb-verhaal. Voor Limburg gaat 

deze avond door in Oudsberg (Opglabbeek): dinsdag 

29/01/2019 

Wie zin heeft om mee te gaan vanuit Heusden geeft best een 

seintje aan onze secretaris Vital Coels. Zijn gegevens vind je op 

de laatste bladzijde van ons ledenblad.   

Graag tot dan! 
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DE VOLGENDE KOOKLES :  

frangipanetaart & omeletjes (=lepelbiscuit) 

bakken 22 januari ‘19. 
 

Vanaf dit jaar kan iedereen per les 
inschrijven voor onze kooklessen. Je 
komt dus alleen voor de zaken die jou 
interesseren. We hebben nog een 
nieuwigheid : voor deze bakles gaan we 
gebruik maken van een leskeuken in het 
SFC (college). Dat betekent dat er 16 
deelnemers zelf aan de slag kunnen en 
op het einde van de avond huiswaarts 
keren met hun eigen gebak! 
Op het menu staan een frangipanetaart 
en omeletjes (géén eieren natuurlijk maar lepelbiscuit). De 
bakles zal plaatsvinden op dinsdag 22 januari ’19 om 19.00 uur 
o.l.v. Greta Claes. 
Inschrijven kan op de volgende manier : 

- Eerst telefonisch aanmelden ( Danny 0478 30 34 12) 

- Een voorschot van € 8 (niet-leden € 10) betalen door 

storting op BE04 3350 1638 1831 (= KWB-Heusden) met 

vermelding van de naam van de deelnemer en bakles 22/1. 

- De eerste 16 bellers kunnen 

deelnemen indien er meer 

kandidaten zouden zijn. Deze 

mensen ontvangen dan nog 

een bericht met wat 

praktische richtlijnen. 
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Recept van de maand : feestelijke hapjes. 
Voor het recept van deze maand hebben we onze inspiratie 
gevonden tijdens de vorige KWB-kookles. Daar hebben we een 
12-tal verschillende hapjes op tafel getoverd en het was om 
duimen en vingers af te likken. Enkele voorbeelden : 
Witloof, appel & scampi : 

- Versnijd 4 stammen witloof fijn en stoof die beetgaar in 

boter. Voeg 2 eetlepels rietsuiker toe en laat karameliseren. 

Neem de pan van het vuur en voeg zout, peper en oregano 

toe. Laat dit even rusten in een kom. 

- Schil 2 appels en snij ze in fijne blokjes. Laat de blokjes even 

stoven in boter. Voeg hier ook 2 eetlepels suiker aan toe en 

laat karameliseren. Werk af met citroensap en tijm. 

- Meng het witloof en de appel voorzichtig. 

- Pel de scampi (1 grote of 2 kleine per hapje) en snij ze in 

drie of vier stukken.  

- Bak de stukjes scampi à la minute (in boter of olijfolie) en 

kruid ze met peper en zout. 

- Schik een lepel witloof –appel in een aperitiefglaasje en werk 

af met 3 of 4 stukjes scampi. 

- Forelmousse met appel : 

- Verdeel 200 g gerookte forel in stukjes en leg ze in een 

maatbeker. Voeg er 3 eetlepels mayonaise en 3 eetlepels 

zure room en wat peper aan toe. Mix tot een fijne mousse 

en kruid eventueel bij met peper en zout. Doe de mousse in 

een spuitzak en laat opstijven in de koelkast. 

- Snij ondertussen een appel in fijne brunoise en bedruppel 

de appel met citroensap. 

- Spuit een bodempje forelmousse in een glaasje en bestrooi 

met de stukjes appel. Werk af met 2 sprieten bieslook. 

Veel succes & smakelijk!  



-13- 
 

samen aardgas kopen 
Na jaren van succesvolle samenaankopen stookolie 
onderzoeken wij nu of de mogelijkheid bestaat om ook 
een samenaankoop aardgas te 
organiseren. Het zou natuurlijk 

handig zijn als we weten hoeveel mensen 
interesse hebben en over welk volume het 
gaat. Laat ons daarom geheel vrijblijvend 
weten of jij misschien interesse hebt in een 
samenaankoop aardgas. Met een beetje 
geluk bespaar je al gauw 300 euro. 
Bezorg me je naam, adres, telefoonnummer, jaarlijks verbruik in 
m³ of kWh. 
Stefan.aerts55@telenet.be of 0474 35 43 21  
We gaan volgende maand actie ondernemen. 

Beste KWB-samenaankoper. 
Zoals elk jaar doen wij een samenaankoop van 
appels, uien, wortelen, aardappelen, potgrond 
en meststoffen in februari. 
Op een bijgevoegd blad vind je het 

bestelformulier. Je kan het 
tot 27 januari inleveren samen met het 
verschuldigd bedrag op een van de drie 
adressen die op het 
bestelformulier staan. 
2 weken later, op 9 
februari tussen 10 en 
11u30, kan je de 

bestelling afhalen op de speelplaats van de kleuterschool in de 
Brugstraat. Je moet aan de poort dichtst bij de opel-garage 
binnenrijden. 
Hopelijk tot dan. 

mailto:Stefan.aerts55@telenet.be
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Verslag van het 31ste jaar KWB – overdag. 

“Deel 1.” 
We zijn weer vertrokken, voor de een-en-dertigste keer op rij 
beginnen we aan een seizoen “KWB-overdag”. Stilletjes aan worden 
we het slachtoffer van ons eigen succes want de eerste dag was 
het een echte overrompeling met 117 inschrijvingen. Het doet goed 
dat er zoveel respons is op het programma maar stiekem hopen we 
dat al de ingeschrevenen niet elke keer komen want anders wordt 
het zaaltje te klein. Hier gaan we dan weer, zet u op uw gemak en 
beleef rustig  opnieuw de bijeenkomsten van dit jaar. 
O8/11/18.  Hof ter Bloemen. Door Sara Van Ende. 
De tijd van de grote gezinnen waar de laatste die trouwe 
“introuwde” en bij de ouders bleef wonen ligt al een tijdje achter 
ons. Op dit ogenblik zijn het in de gezinnen meestal 
“tweeverdieners” of ook veel “eenoudergezinnen”. Hierdoor is de 
oppas van hulpbehoevende grootouders door de kinderen niet zo 
gemakkelijk te organiseren en wordt dit minder evident. 
Ouderlingentehuizen en woonzorgcentra bieden hier een goede 
oplossing voor, het is een noodzakelijke evolutie van onze Westerse 
maatschappij. De Familie Van Ende bezit twee rusthuizen, één in 
Heusden en één in Zolder, er is een familiale werking met een 
groot samenhorigheidsgevoel. Hof ter Bloemen in Heusden heeft 
93 bewoners en 50 bewoners in de assistentie woningen. Er zijn 6 
grotere kamers voor koppels. Ook is er een kinderdagverblijf voor 
18 kindjes. Er is in het woonzorgcentrum één eetruimte per verdiep 
om het contact van de bewoners te bevorderen en er is 
mogelijkheid tot ontbijt op de kamer. Door een animatieteam 
worden er regelmatig activiteiten, wandelingen en uitstappen 
georganiseerd. De cafetaria wordt door vrijwilligers bemand, het is 
de ontmoetingsplaats voor de bewoners, bezoekers en 
verenigingen van buiten. Het contact tussen het kinderdagverblijf 
en de bewoners van het woonzorgcentrum is voor beide partijen 
een verrijking, dit geeft dan ook een grote voldoening en wordt 
regelmatig eens georganiseerd. 



-15- 
 

Na een theoretische uiteenzetting door Sara hebben we een bezoek 
gebracht aan het 
woonzorgcentrum en  
hebben we een paar kamers 
van bewoners kunnen 
bezoeken. Na afloop was er 
van sommigen één vraag: 
wanneer kunnen we ons 
inschrijven? 
 
15/11/2018 Fietstocht 
naar “be-MINE” in 
Beringen Mijn. 
Een fietstocht naar be-MINE, of in “t Heusdes gezeet”: “be de vullo 
ne ‘t zwembad aone put in Berringen”.We waren met 58, zelden 
zijn we met zo een grote groep geweest voor de fietstocht maar 
het weer was dan ook fantastisch. We vertrokken via “De  
Heusdense Voort” en om niet te vroeg daar te zijn reden we eerst 
via het Koersels kapelleke richting Stal. Niettegenstaande  het 15 
november was voelden we een zachte herfstzon in onze nek. Via 
het fietsroutenetwerk zijn we achter de terril van Beringen door 
gereden tot aan de café op be-MINE want daar moesten we zijn. 
De ene zijn pint was al wat groter dan die van een ander en 
sommigen hebben het toch klaargespeeld om er vlug twee 
achterover te kappen, kwestie van dorst hebben. Om halfelf kwam 
Charly  zeggen dat we ons moeten klaar maken om te vertrekken 
want anders werd de soep koud. Via het jaagpad langs het kanaal 
zijn we terug gefietst. Onderweg hebben er twee het aangedurfd 
om een slippertje te maken op de gevallen bladeren, kwestie van 
goesting te hebben en niet kunnen wachten tot thuis. Gelukkig was 
het niet ergen waren er geen gevolgen. Een geslaagde voormiddag 
met dank aan de wegkapiteins.  



-16- 
 

 
22/11/18 Borstkanker. Door Dr. Els Beckers. Gynaecoloog  
Borstkanker is een van de meest voorkomende kankers bij 
vrouwen. Het komt voor bij 1 op 9 vrouwen voor hun 75ste 
levensjaar en kan ook bij mannen voorkomen.   Het risico op 
borstkanker stijgt met de leeftijd maar kan op elke leeftijd 
voorkomen, een gezwel in de borst is niet altijd kanker. De oorzaak 
van borstkanker is niet gekend wel zijn er  levenswijzen die kanker 
bevorderen, zo is roken, elke dag alcoholgebruik, overgewicht en te 
weinig lichaamsbeweging bevorderend voor kanker. Op jonge 
leeftijd kinderen krijgen en meer dan vier maanden borstvoeding 
geven geeft een verminderde kans op borstkanker. Op late leeftijd 
(na uw 35ste levensjaar) je eerste kind krijgen verhoogd dan weer 
de kans op de ziekte. Niet al de borstkankers zijn erfelijk, als de 
moeder borstkanker heeft wil het dus niet zeggen dat de dochters 
het ook zullen krijgen. Waakzaamheid en zelfonderzoek is altijd 
goed; als er een abnormale welving in de borst ontstaat, een 
sinaasappelhuid of een verkleuring van het weefsel is het goed om 
dit te laten nakijken door een arts. Hoe vroeger een kanker ontdekt 
wordt hoe beter hij te behandelen is. Een paniekreactie is niet 
nodig want de meeste borstkankers zijn relatief goed te 
behandelen, de behandeling is afhankelijk van de soort, het 
betekend niet automatisch een borstamputatie. De behandeling is 
afhankelijk van waar de kanker ontstaat; in de klierlobben, in de 
melkkanalen of in de lobben van de 
borst, ook of het een hormonaal 
gevoelige of hormonaal ongevoelige 
kanker  is. 81 % van de vrouwen 
die borstkanker krijgen zijn na 5 
jaar nog in leven en sterven soms 
later door een andere oorzaak.  Er 
ook nog leven na borstkanker maar 
het psychologisch effect van deze 
ziekte is echter niet te 
onderschatten. 
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29/11/18 Werken met  een Drone. Door Kurt Vanvelk. 
Drones lijken op het eerste zicht speelgoed, en voor sommigen is 
dit misschien ook het geval, maar het is een eigentijdse evolutie 
waar heel wat meer komt mee kijken dan het op het eerste gezicht 
lijkt. Sommigen drones stijgen op als een helikopter, anderen 
stijgen op als een vliegtuig en er zijn er zelfs die de twee 
vliegwijzen kunnen combineren of afwisselend toepassen.   Er is op 
dit ogenblik een wetgeving per land i.v.m. drones, vanaf 2019 
zullen er Europese richtlijnen komen. Tot nu toe is het een wereld 
waar heel veel onduidelijkheid en onwetendheid is (al of niet 
opzettelijk), het wordt als speelgoed verkocht en zelfs Sint Nicolaas 
breng het voor de allerkleinsten, met al de gevolgen van dien. Het 
is zeer moeilijk om het legaal en correct te gebruiken. Personen die 
er officieel mee werken moeten een brevet hebben, hun toestellen 
moeten een leesbaar nationaal luchtruimnummer dragen en ze 
moeten een verzekering hebben. De opleiding focust vooral op 
veiligheid en privacy. De hoogte die je achteraf mag vliegen is 
afhankelijk van het brevet dat je gehaald hebt en het toestel. Er 
vliegen echter heel veel illegale toestellen rond van particulieren, 
zolang men niets voor krijgt is er niets aan de hand maar als dat 
wel gebeurt is dit soms een netelige Kwestie? De toepassingen zijn 
zeer ruim en zullen zeker in de toekomst nog vermeerderen. Ze 
gaan van foto’s en films maken tot 
het opnemen van schade bij 
overstromingen, Bouwpromotoren die 
een verkaveling uitwerken maken er 
gebruik van en het wordt evenzeer 
gebruikt voor het opsporen van 
lekken op platte daken en vaststellen 
van schade aan zonnepanelen op 
daken. Het opzoeken van wietplantages tussen de mais en het 
zoeken naar schadelijke planten zoals de Japanse duizendknoop op 
moeilijk te bereiken plaatsen gebeurd eveneens door drones, zelfs 
voor vaststellingen na een verkeerongeval wordt het gebruikt. Voor 
drone wedstrijden zijn er toestellen die tot 250 km per uur kunnen 
vliegen en er zijn nu al toepassingen die ons klassiek vuurwerk 
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kunnen vervangen. De legertoepassingen zijn onuitputtelijk en in 
veel gevallen is het interessanter om een onbemand toestel boven 
vijandelijk gebied te sturen.  De tijd dat pakjes met drones 
geleverd worden is niet meer zo ver af en zelfs binnen in hallen en 
opslagplaatsen kunnen de drones de heftrucs vervangen die de 
pakjes uit de rekken moeten halen. In Dubai (waar aan geld geen 
gebrek is) bestaan er zelfs al drones-taxi’s voor personen. 
06/12/18 Bezoek PXL Hasselt .  
De hogeschool PXL is verdeeld in negen departementen met 
diverse campussen verspreid over de Gemeenten Hasselt, Genk en 
Diepenbeek. Wij bezochten vandaag de campus Hasselt in de 
Vilderstraat. Na een welkom en een boeiende uiteenzetting over de 
school door directeur en dorpsgenoot Ben Lambrechts kregen we 
een rondleiding in de school. Het schools leren met 30 studenten in 
een klas, braafjes op de banken en met de leraar van voor aan het 
bord die de wetenschap inlepelde, zoals in onze tijd, is in deze 
school totaal achterhaald. Wij hebben in meerdere klassen een 
bezoek gebracht tijdens de les. In elke klas stond de docent tussen 
de leerlingen, en je moest soms goed kijken wie de leraar en wie  
de student was, maar in elke klas werd de wetenschap bijgebracht 
aan junior collega’s i.p.v. aan leerlingen en dat maakt een wereld 
van verschil. Vroeger stond de leraar vooraan op een verhoog, nu 
staat de leraar met een hogere kennis, tussen de studenten. Het is 
op een informele manier formeel leren. De jeugd vertrouwen geven 
in het leven en niet zeggen hoe het moet is de grote uitdaging van 
het huidig onderwijs. 
De hogeschool PXL heeft 24 afstudeerrichtingen, 19 bachelors en 3 
masters. Te veel om allemaal op te noemen maar met spirit en een 
geest in de school om U tegen te zeggen. Het is een school met 
boeiende studentenclubs, je zou haast vergeten dat er nog moet 
gestudeerd worden. 
Wigo. 
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Met Govaka/Pasar naar Indonesia 
 
Reeds heel wat jaren organiseert de reisdienst van kwb een 
uitgebreide reis naar Indonesia. Ondergetekende Ward 
Ceyssens, kwb-lid van Heusden en jaren werkzaam geweest in 
Indonesië begeleidt deze reis. Wat staat op de agenda? Veel 
natuur en cultuur, maar ook nabije ontmoetingen met lokale 
mensen.                                                                                                                                                           
Hiervoor doen we drie eilanden aan:                                                                                                                                             
Java, met veel cultuur in en rond Jogjakarta: Prambanan en 
Borobudur, maar ook met de schitterende natuur van het 
vulkaancomplex van de Bromo.  
Sulawesi, of toch een stukje 
ervan, met o.a. de 
botenbouwers van Bira, 
overlevering van vader op 
zoon, met de specifieke 
dodencultuur van Toraja. Het 
zuiden van Lombok (dit deel is 
niet getroffen door de 
aardbeving) met de Sasak-cultuur en het wondermooie strand 
van Kuta. Uiteraard is er nog zoveel meer.  
Deze reis gaat door van 18 augustus tot en met 7 september 
2019. Prijs: 2549 all-in, behalve extra drank bij de maaltijden. 
Wilt ge erbij zijn? Inlichtingen en inschrijvingen bij Govaka. Je 
kan deze reis vinden op de website van Govaka, onder 
cultuurreizen.  
Voor meer inlichtingen mag je mij ook contacteren:  
0478 514 588. Er zijn ook behoorlijk wat  mensen  uit eigen 
kwb-midden die deze reis al meegemaakt hebben en graag hun 
ervaringen delen.   
Ward Ceyssens  
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Met Govaka/Pasar naar Tanzanië 
 
Vorig jaar heeft de reisdienst van kwb samen met Endallah-
tours een eerste reis naar Tanzanië georganiseerd. En ook dit 
jaar wordt deze boeiend reis 
herhaald. Johan Ceyssens, 
natuurkenner en kwb-lid uit eigen 
midden zal deze reis begeleiden. 
Tanzanië is een reusachtige 
dierentuin waar we uitgebreid op 
zoek gaan naar the big five. 
Uiteraard wonen er ook heel wat bevolkingsgroepen: Masai-
herders, bosjesmensen en vele andere. We ontmoeten hen en 
bewonderen hun culturen.   
Deze reis is een mixt van bezoeken 
aan wereldberoemde natuurparken 
zoals Ngorongoro-vulkaan en 
Serengeti-park (half België), en 
andere. Maar we verblijven ook in een 
guesthouse in een gewoon dorp… We 
doen unieke plekken aan. Geen luxe-reis, maar een geweldige 
ervaring! 
Deze reis gaat door van 27 mei tot 10 juni 2019. Prijs all-in is 
3099 €. Interesse? Inlichtingen en inschrijvingen bij Govaka. Je 
kan deze reis vinden op hun website, onder cultuurreizen.  
Voor meer inlichtingen mag je mij ook contacteren: 0499 142 
315. Er zijn ook een aantal leden van onze kwb die deze reis al 
meegemaakt hebben en graag hun ervaringen delen.  
Johan Ceyssens 
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Mijnwerkers-brancardiers  
Heusden 

t.v.v. hun ziekenwerking 

Kaartwedstrijd 
“ZETTEN” 

 

      
 

Zaterdag 2 februari 2019 

In de feestzaal van de Kring 
Aanvang:  13.30 uur 
Ook ‘niet-kaarters’ zijn van harte welkom !!! 

 

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

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij: 

Comfort Heating BVBA   
• Tel: 089/ 35 51 30      0476 68 08 96 
• Adres: Evence Coppéelaan 96 bus 2,  

3600 Genk 
• Website: www.comfortheating.be 
• Email: info@comfortheating.be 

 (vermeld bij ieder contact dat u lid bent van kwb) 

  

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
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Revue  V.K. Dadêst 
 
Vrijdag 15 februari is het weer zover. 
Het Heusdens volkstheater geeft 
onze kwb afdeling de mogelijkheid 
om (in voorverkoop) met tachtig 
personen te komen genieten van hun 
nieuwste voorstelling “V.K.Datêst”. 
Zoals gewoonlijk kan je je tickets 
reserveren en betalen op slechts één 
adres en dat is bij Michel Truyers in 
de Schootstraat op het nr 172.  
Enkel wanneer je je kaartje contant 

betaald hebt ben je zeker van je plaatsje. Je mag gerust Michel 
bellen om enkele afspraken te maken 
maar houdt er rekening mee dat wie 
eerst betaalt eerst maalt. 
 
Een kaartje kost 9 euro per persoon en 
de voorstelling begint zoals gewoonlijk 
om 20u00. De inkomkaartjes zelf zijn op 
dit moment nog niet beschikbaar, deze 
zullen op een later tijdstip aan alle 
betalende deelnemers overhandigd worden. 
 
Truyers Michel Schootstraat 172 tel 011/426332 
          

Samenaankoop stookolie maandag 
21 januari 2019 

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

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Laatste herinnering!!! 

Voor alle peatmonsters! 

Vrijdag 18 januari 2019, 20.00 uur! 
 
Schotse Whisky “tasting”-Avond, part IX. 

Beste Whisky-liefhebber, beste peatmonsters, 

Zoals reeds vorige keer vermeld gaan we deze keer het 
befaamde whisky eiland Islay bezoeken. 

Tussen de 2 havens "Port Ellen" en "Port Askaig" gaan we op 
zoek naar de verschillende distilleerderijen op het eiland.  

Welke whisky's we gaan laten 
proeven is nog top secret. Maar 
onze twee ervaren deskundigen 
Pros en Jerry weten altijd welke 
interessante nieuwe bottelingen 
aangeboden kunnen worden. 

Na het tasten van de stevige peat-
exemplaren staat er bovendien weer een portie haggis voor ons 
klaar, dit in een poging om de aanstormende nevelen in onze 
geest een beetje terug huiswaarts te sturen. 

Prijs voor deelname is en blijft onveranderd: € 23  voor leden, € 
25  voor niet-leden. 

Inschrijven is mogelijk bij volgende personen: 

Klaus Neumann, Tel.: 0486 14 27 90, e-mail: 
klaus.neumann@telenet.be  

Ludo Engelen, Tel.:0478 38 49 39, e-mail: 
ludoengelen@gmail.com  

Sláinte 

mailto:klaus.neumann@telenet.be
mailto:ludoengelen@gmail.com
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Yoga lessen starten op 16 januari 2019 
 

 
 

Een klein succes dat er wat volk is op afgekomen om te luisteren 
naar een leraar Yoga. Iedereen was gefascineerd en luisterde 
met volle aandacht. Maar toen de leraar zijn leeftijd bekend 
maakte vielen alle monden open. Wil je erbij zijn dat kan nog, er 
zijn nog enkele plaatsen vrij. De eersten die me een mailtje 
sturen zijn bij de gelukkigen. Je kan mijn mailadres onderaan 
vinden. 
Wat is de bedoeling van deze yoga sessie. We gaan een eerste 
reeks van tien lessen organiseren. Dit op iedere woensdag vanaf 
18u45 behalve op woensdag vakantie dagen. Raadpleeg daarom 
de jaarkalender van 2019, daar kan je de datums terugvinden. 
Ook zal het tijdig in De Leeft aangekondigd worden. Laat je niet 
afschrikken want er zijn veel vormen van Yoga. Deze sessie is 
zuiver gebaseerd op ademhaling. Geen toestanden van dubbel 
plooien. Iedereen werkt naar eigen kunnen.  
Waaraan gaan we aan deze lessen werken !! We werken in deze 
lessen aan de ademhaling. Ademhaling is zeer belangrijk en deze 
yoga lessen kunnen daar toe bijdragen. Je zal merken door de 
juiste technieken van ademhalen je een héél ander gevoel gaat 
krijgen.  
Wat moet je meebrengen? Een matje van 70cm breed bij 200cm 
lang, een grote badhanddoek, een KWB T shirt krijg je. We gaan 
veel liggende oefeningen doen. 
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Wat kost het? We vragen voor de tien lessen 40€. Je betaalt voor 
de tien lessen. 
Waar gaat het door? In de feestzaal van de Kring. De zaal zal 
tijdig opgewarmd worden zodat je je comfortabel vindt. 
Hoelang duren de lessen? Laat ons stellen tussen de 60 en 90 
min. 
De sessies zijn zowel voor mannen als vrouwen. We hebben al 
12 inschrijvingen, er kunnen er nog een aantal bij. 
Inschrijven kan je door 40€ te storten op het rekening nummer; 
BE04 3350 1638 1831 met vermelding Yoga.  
Voor verdere inlichtingen kan je me mailen of bellen; 
-E-mail, joseph.bams@telenet.be 
GSM, 0476/642556. Tel; 011/572397. 
 
Tot dan........ 
 

 

Bierwandeling, nog steeds een succes! 
 
Met 150 bierliefhebbers, 7 verschillende bieren waarvan een 
blonde en een donkere versie aanwezig was en een nieuwe 
wandelroute kan deze editie 
geslaagd worden genoemd.   
De meeste bieren waren gekend 
maar ook het minder gekende 
biertje van de Heusdense 
Brouwerij Enigma kreeg lovende 
commentaren. 
Noteer alvast 16 november 2019 in je agenda, dan zien we je 
terug met alweer andere bieren. 
  

mailto:joseph.bams@telenet.be
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Beste drums-fit liefhebber, 
  
Ja inderdaad, drums-fit.  
We mogen de term "drums alive" niet meer gebruiken.  
Dus vanaf nu gaan we "drumsfitten"!! 
  
KVLV organiseert op algemeen verzoek 6 oefensessies:   
7 - 14 - 21 februari en  14 - 21 - 28 maart, telkens op 
donderdag om 19u30 en gaan door in de turnzaal van de 
kleuterschool De Toverfluit in de Brugstraat nr. 16. 
Parkeren kan op de grote parking naast fietsenhandel 
Lemmens. 
 
Zorg wel zelf voor een zitbal, doorsnede van + 65 cm, 
een emmer of waskom om de bal te fixeren, 2 
drumstokken of 2 houten lepels. 
 
Prijs: per les = 5 € voor KVLV en KWB-Heusden-leden, 7 € 
voor niet-leden.  
In deze prijs is 1 flesje water inbegrepen. 
Gelieve in te schrijven voor 28 januari bij  Maria Gaethofs :  
maria.ga@telenet.be - 011/42 51 63 
 
 

  

mailto:maria.ga@telenet.be
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KWB gezinsweekend september 2019 

 
13 - 14 - 15  september 2019 rijden wij richting Deudesfeld.  
Wij verblijven in Hotel Zur Post en genieten van volpension voor 
de prijs van 140 euro per persoon. 
Inschrijven : Voor 30 januari 2019 bij Jos Moons,  

Kruiskapelstraat 10 Heusden-Zolder,  
mits betaling van een voorschot van 25 
Euro/persoon. 
( Er zijn momenteel nog 4 kamers beschikbaar) 

 
 

Inschrijving gezins-wandel-weekend 13-14-15 september 2019 
 
Naam : --------------  geboortedatum :  -------------------  
 
Naam : --------------  geboortedatum :  -------------------  
 
Naam : --------------  geboortedatum :  -------------------  
 
Naam : --------------  geboortedatum :  -------------------  
 
Adres  ---------------------------------------------------------  
 
Gsm nummer -----------------  
 
 

  



-28- 
 

FAMILIENIEUWS 

 
Overlijden 

- Frans Schops, vader van Gilbert Schops, Holleweg.  
- George Vanvuchelen, Champert. 
- André Schroyen, Hemelrijk. 

Nieuwe leden 
- Raf en Lydia, Claes-Swerts, Schootstraat. 
- Rudy en Kristel, Swinnen-Quintens, Halbeekstraat. 
- Alain en Ria, Driessen-Elsen, Poorthoevestraat.  
- Ronny & Christa Put-Put Merelstraat 44 

 

De ‘LEEFT’ digitaal ontvangen? 
Wil jij (en je huisgenoten) 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  

CITAAT VAN DE MAAND 

Mensen maken zich zo druk om wat ze eten tussen 
kerst en nieuwjaar, maar waar ze zich werkelijk druk 
om zouden moeten maken is wat ze eten tussen 
nieuwjaar  en kerst. 

Bernard Seulsten 

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

mailto:kwbheusden@gmail.com
mailto:janaerts100@gmail.com

