maandblad
kwb heusdencentrum

leeft
Jaargang 36 nr.8 April 2011
http://www.kwbheusden.be

Vanaf 11.30 uur in Het
Kuipershof
Menukaart
Soep
Kip met champignons
Stoofvlees
Koude schotel met
hespenrolletje
Dessert
Kindermenu

Prijs :
kindermenu : 4 euro
gewoon menu : 10 euro
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KWB Heusden bezoekt KWB Ertvelde 21 mei
PROGRAMMA
7u45 vertrek aan ‘t Kuipershof
9u30 ontvangst met koffie en koek
10u vertrek naar Stoepe
wandeling Stoepekapel
tot aan de molensite J. Van
Holle Bezoek molensite duur ongeveer 1 uur
Hier hebben we de kans om een streekbier of iets anders te nuttigen.
(Niet in de prijs inbegrepen)
12u30 middagmaal = broodmaaltijd + beleg.
13u30 Vertrek met de bus voor een rit langs de kanaalzone tot het
sluizencomplex in Terneuzen met uitleg van plaatselijke gidsen.
15u Bezoek aan de plaatselijke brouwerij Bios
Bezoek + degustatie van ongeveer 3 uur
18u15 Barbecue :
1 barbecueworst per persoon
1 gemarineerde kipfilet per persoon
2 consumptiebonnen per persoon
Allerlei groenten en toebehoren
Ongeveer rond 20uur vertrek terug naar Heusden
Prijs per persoon 35 euro voor de ganse dag.
Enkel voor kwb leden.
Niet leden kunnen ook mee mits men lid wordt van kwb.
Deze personen betalen dan 12,5 euro plus 35 euro voor die dag
en zijn tot het einde van het jaar dan lid.
Er kunnen max.57 personen mee
Inschrijven bij Michel Truyers tot uiterlijk 10 mei 2011
Alleen degenen die betaald hebben aan Michel zijn ingeschreven !!!
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Hulp bij De Wroeter in Kortessem
De Wroeter is een bekend centrum waar mensen die het moeilijk hebben niet
enkel opgevangen worden, maar ook arbeid verrichten. De Wroeter heeft een
oude boerderij opgekocht om nog meer mensen te kunnen helpen. Maar er is
eerst nog heel wat werk aan dat gebouw. Daarvoor zoeken ze helpende handen ;
vrijdag 13 en/of zaterdag 14 mei. Twijfel niet: ook twee linkerhanden zijn
welkom. Met andere woorden: iedereen kan wel helpen. Heb je goesting en tijd
om mee te doen? Neem dan contact op met onze voorzitter Romain Beerten of
Ward Ceyssens. Meer nieuws volgt.
Beerten Romain, Schaapsweg 97, 011 42.07.02
Ceyssens Ward, Kerkenblook 15, 011 42.83.99

Wandel-foto-zoektocht
Het is weer zover : vanaf 1 maart tot en met 31 mei kunnen jullie de
wandelschoenen aantrekken en op een traject van + 5 km mooie hoekjes
verkennen van Heusden-Zolder.
Vertrek- en eindpunt : Café De Kring.
Prijsuitreiking : 24 juni 2011 om 19u30 in de Kring.
Eventuele winnaars moeten aanwezig zijn bij de prijsuitreiking.
Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2,50 :
- Café De Kring
- Truyers Michel – Schootstraat 172 3550 Heusden-Zolder
- Jans Gilbert – Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder
Veel wandel- en zoekplezier.
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Samenaankoop luiers & verzorgingsproducten

1 mei tot 14 juni

Luiers en verzorgingsproducten zijn een serieuze hap uit het budget van
gezinnen met jonge kinderen.
We bieden kortingen tot 30% op de winkelprijzen van volgende
kwaliteitsmerken: wegwerpluiers van Huggies, herbruikbare luiers van
Kiddybips en verzorgingsproducten van Galenco.
Je kan voor één kind tot 100 euro besparen op de luiers.
Bestellen kan vanaf 1 mei tot en met 14 juni 2011.
Bestelstrookjes kan je krijgen bij Van den Eeckhoudt David, Bergstraat 36
Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar eekie73@telenet.be of
telefoneer naar 011/74.07.76 of kijk op onze website www.kwbheusden.be
Inschrijfstrookjes kan je binnen brengen bij David Van den Eeckhoudt
Bergstraat 36 3550 Heusden-Zolder
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stookolie 23 mei 2011

Op onze site www.kwbheusden.be ga je de link vinden : online bestellen
stookolie.
Vul het formulier volledig in.
Na het verzenden scroll je naar boven en daar krijg
een bevestiging van je bestelling.
Een snelle en gemakkelijke manier van bestellen !!!
Je kan natuurlijk ook nog gewoon bestellen via ons
klassiek inschrijfstrookje. Uiterlijk bestellen tot

maandag 23 mei 2011(een week vroeger als
vermeld op de jaarkalender)
INSCHRIJVEN Kan via de website of
Brievenbus KWB in hal Parochiaal centrum G.Gezellelaan 15 ( tot 22mei ) of bij
Beerten Romain Schaapsweg 97 ( tot 23 mei )

volgende samenaankoop : 26 sept 2011

25 juni kermisbarbecue
Noteer nu al in je agenda :
25 Juni houden we onze stilaan traditioneel geworden
kermisbarbecue.
Meer info in een volgende kwb
leeft.

-5-

je

Zondag 1 mei
Dag van de KWB: Planckendael
Wij (alle kwb-groepen van HeusdenZolder) organiseren een bus die vertrekt
op 2 plaatsen:
-

Om 8u30 vertrek Boudewijnplein
om 8u50 vertrek kerk in Boekt.
De terugreis is voorzien om 17uur.

De kostprijs: inkom + busreis
kinderen onder de 3 jaar
kinderen van 3 tot en met 11 jaar
kinderen vanaf 12 jaar en
volwassenen

Inkom

Busreis

Totaal

Gratis
€12.5

€5
€10

€5
€22.5

€13.5

€10

€23.5

De inschrijfstrookjes moeten op 11 april binnen zijn bij:
-

David Van den Eeckhoudt
Bergstraat 36
011/74.07.76

-

Romain Beerten
Schaapsweg 97
011/42.07.02
romain@kwbheusden.be

david@kwbheusden.be
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Zaterdag 9 april 2011 met kwb naar NEELTJE JANS
Geleid bezoek aan de deltawerken in Nederland
30 euro is de kostprijs voor vervoer en volledig programma
Nog enkele snelle beslissers kunnen mee. Inschrijven bij Ward Ceyssens,
Kerkenblook 15, of op tel. 011 42.93.99 of 0478 51.45.88. Niet twijfelen. Vol
is vol.
Boeiend dagprogramma:
07.30 : vertrek Boudewijnplein Heusden
10:00 : ontvangst Deltapark, inleiding over de Deltawerken
11:30 : geleid bezoek aan stormvloedkering
12:30 – 13:30 : middagmaal (eigen picknick)
13:30 : vrij bezoek exposities en attractiepark
14:30 : rondvaart (voor degenen die willen)
17:30 : terugtocht naar Heusden-Zolder
Buiten ons programma, is er ook te bezoeken: een orkaanmachine, walvisexpo,
zeehondenshow, mosselexpositie, delta- expo… en allerlei attracties voor
kinderen
Dit is een gezamenlijke organisatie van kwb Heusden, Berkenbos en
Bolderberg.

Afscheid nemen en dank zeggen.
Dat is de rode draad doorheen de sterke gedachtenisviering die we jaarlijks
organiseren. Het doet goed eens op een rustige manier, onder bekenden, kwbers en familie, in gedachten en gebed te verwijlen bij hen die ons voorgingen.
Iedereen is welkom, zeker zij die het laatste jaar een familielid verloren hebben.
Vrijdag 15
april om 19.00 in de feestzaal van Kring.
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LEDEN SERVICE KWB HEUSDEN
“SAMEN KUNNEN WE MEEER”
Uitlenen van feestamaterialen aan kwb leden

Verhuurprijzen materialen KWB Heusden
Stuks Materiaal
Prijs/stuk
1
1
2
8

1 set
bevat
20 stuks
van elk

5 st.
1 st.

Grote bain-marie
Kleine bain-marie
Party tent
Besteksets
• Diep bord
• Plat bord
• Vork
• Mes
• Lepel
• Koffielepel
20 tassen + ondertas
Perculator (± 90 tassen)

€ 20/st.
€ 7/st.
€ 20/st

€ 10
€ 10
€ 10

€ 7/set

€ 10

€ 2/set
€ 5/st

Schade/tekortenvergoeding:
•
•
•
•
•

bain-marie: berekend op basis van herstelbestek
party tent: berekend op basis van herstelbestek
porselein: € 2/stuk
bestek: € 0,5/stuk bestek
Perculator: vergoeden van schade op basis van herstelbestek
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Waar
borg

€ 10
€ 10

Uitleenvoorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uitsluitend aan KWB leden van Heusden-Centrum voor persoonlijk gebruik
gebruik voor KWB activiteiten heeft absolute voorrang op privé ontlening
ontlener draagt als een goede huisvader zorg voor het geleende materiaal
voor elke ontlening wordt een ontleenformulier in tweevoud ingevuld, pas
dan is de leenafspraak geldig
het bestek wordt enkel in volledige sets uitgeleend
het eet materiaal dient afgehaald en terug gebracht volgens afspraak met de
verantwoordelijke
het eet materiaal wordt in propere, degelijk afgewassen staat terug gebracht
de huurprijs + waarborg wordt betaald bij afhaling van de goederen
de waarborg wordt bij een inlevering zonder schade of tekorten terug betaald
de ontlener verbindt zich ertoe de gemaakte brokken en tekorten te
vergoeden zoals hierboven aangegeven
de tenten worden enkel verhuurd voor opbouw in Heusden
de geleden schade aan de tenten wordt hersteld en dient betaald door de
ontlener op basis van een herstelbestek
de ontlener dient zich aan een reglement bijbehorend bij de tenten te houden
(wordt meegegeven bij ontlening)

Inlichtingen:
Moons Jos
Kruiskapelstraat 10
Heusden-Zolder
011/43 11 67
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Je pc opschonen met CCleaner
CCleaner is een heel goed en snel programma om je pc mee op te schonen. Met
CCleaner kan je tijdelijke bestanden, gebruikerssporen, cookies en
internetsporen (onder andere surfgeschiedenis, ingetypte adressen en
automatisch aangevulde woorden) van
Internet Explorer, Opera, Firefox en
Mozilla/SeaMonkey opruimen.
Bovendien wist CCleaner mru-sporen
(lijsten van laatst geopende bestanden) van
heel
veel programma's.
CCleaner heeft tevens een ingebouwde
goede en supersnelle registry cleaner, die
foutjes in het Windows register opspoort en herstelt!
De software bevat de optie om tijdelijke bestanden en sporen veilig te wissen
(secure file deletion: de bestanden worden meerdere malen overschreven
waardoor ze niet teruggevonden kunnen worden).
Verder heeft CCleaner nog wat handige tools om software mee te deïnstalleren
en het startmenu te bewerken.
Al met al is CCleaner een razendsnelle allround cleaner die beschikt over een
handige automatische updatefunctie.
Voordelen
CCleaner is een allround programma om uw pc mee op te schonen. Het bevat
de optie om de gevonden rommel veilig te wissen van je pc door
deze meermalen te overschrijven. CCleaner heeft ook een ingebouwde registry
cleaner.
Nadelen
Let op dat je de basic-versie downloadt! Anders krijg je de Yahoo!-toolbar voor
Internet Explorer meegeleverd.
Demo filmpje CCLeaner (Engels)
http://www.youtube.com/watch?v=5fPak71nuVc
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Verslag van het 23ste jaar KWB – overdag. “voorjaar 2011 deel 2.”
17-2-2011 Sagen en volksverhalen in Limburg : door Jos Venken.
Een verhaal over heksen en spoken, over de weerwolf en de bokkenrijders, over
dwaallichtjes en waternimfen. We hoorden hoe en waar de alvermannetjes echt
geleefd hebben en hoe een heks op haar sterfbed, haar duivelse gave doorgaf
aan haar oudste dochter. De angst was bij sommige oudste dochters zo groot dat
ze hun moeder op het sterfbed niet durfden te bezoeken, als deze de naam van
heks had. Gruwelijke en soms geweldige verhalen die we vroeger, als kind,
allemaal gehoord hebben aan de Leuvense stoof of ergens aan een open haard.
Niet de open haarden in de moderne huizen maar aan de echte Vlaamse
schouwen in de boerderijen van voor de oorlog. Als je wat kort bij de haard zat
en het vroor buiten dan verschroeide je gezicht en uw gat was nog bevroren.
Maar toch waren het geweldige verhalen die stuk voor stuk herbeleefd werden.
We wisten allemaal nog aanvullingen te geven en sommigen, die heel hard
konden liegen, vertelden wat ze zelf meegemaakt hadden om de voormiddag
nog wat geweldiger te maken.
Katten en padden hadden ook magische krachten en werden nauw in verband
gebracht met heksen en magie. Een vrouw waar een heksenkring van
paddenstoelen in haar tuin groeide was steevast een heks en werd door
folteringen tot bekentenis gedwongen. De streek van de “Grauwe Steen” was in
de middeleeuwen en lang nog daarna, bekend om zijn heksenkringen.
Tovenaars waren mannen met bijzondere gave. Ze hadden altijd iets dierlijks,
ofwel hadden ze een bokkenpoot ofwel een paardenhoef als voet. Ze wonnen
altijd met kaarten en konden met hun toverkracht op één nacht werken
uitvoeren die een normaal mens niet kon maar daarom waren het ook tovenaars.
De weerwolf sprong langs achter op je als je ’s avonds van het ene dorp naar
een ander dorp wandelde. Je moest hem dan dragen. Als je omkeek dan beet hij
je in je gezicht en begon hij je te “bezeiken”. Maar “bezeikt” was je altijd,
ofwel door de weerwolf, ofwel was je zeiknat van het zweet. De bokkenrijders
sloegen op verschillende plaatsen in een nacht toe, op een afstand die ze
normaal in die tijd niet konden afleggen. Dit kwam omdat ze zich
voortbewogen op bokken die door de lucht vlogen.
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De heksen van toen hadden geen gewicht en dreven boven als men ze in het
water gooide. Deze manier, om te zien of het een heks was, werd tot laat in de
middeleeuwen toegepast door het gerecht. Als het geen heks was, dan ging ze
onder en verdronk de vrouw. Bleef ze boven dan was het een heks en moest ze
op de brandstapel. Het woord “heks” mocht in die jaren zelfs niet uitgesproken
worden. Men zei wel : “die vrouw heeft de naam” of ook “die kan zo wat meer”
maar men zei nooit “dat is een heks” want dat bracht steevast onheil.
Terechtstellingsplaatsen voor heksen en boosdoeners (brandstapels en galgen)
lagen altijd in de uiterste uithoeken van het dorp. Dit was omdat de (boze) geest
niet terug naar het dorp zou komen en zich niet opnieuw zouden meester maken
van een bewoner of bewoonster van het dorp. Vb. De terechtstellingsplaats van
Heusden was op de Galgenberg ( watertoren) en het Galgeneinde (voorbij
Bovy) was de terechtstellingsplaats van Zolder. Die van Lummen lag in de
“spie van Lummen” tegen de Kiezelvoort en de Dijkstraat van Heusden.
24-2-2011
Psychiatrie anno 2011: taboe doorbreken? Door Dr.
Psychiater Firmin Janssen.
In de middeleeuwen waren psychische ziekten een straf van God. Van mensen
die psychotisch waren werd er gezegd dat ze “bezeten waren van de duivel”.
Duiveluitdrijvingen werden courant toegepast en lukte het niet dan werden deze
mensen veroordeeld tot de brandstapel, het waren ketters met de duivel in het
lijf. Dit brengt ons terug dicht bij het onderwerp van vorige week. Rond
psychische ziekten zijn de taboes nog lang blijven hangen en gelukkig zijn de
inzichten de laatste tientallen jaren gunstig geëvolueerd. Vanaf de jaren 1960 –
70 is het belang van de omgeving sterk naar voor geschoven. Een ongezonde
omgeving maakt de mens ziek, ook op psychisch vlak. Betalen we hier de tol
van de welvaartsstaat? Is het opgedreven werkritme in West Europa de oorzaak
dat het evenwicht tussen draagkracht en draaglast van veel mensen verstoord is?
Vrouwen reageren anders op dit on-evenwicht dan de mannen. Waar vrouwen
meer last hebben van migraine en angstaanvallen zie je bij mannen veel meer
een verhoging van hart- en vaatziekten.
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Het biomedisch model heeft meer en meer terrein gewonnen in de behandeling.
Men heeft kunnen aantonen dat bepaalde scheikundige reacties in de hersenen
aan de basis liggen van psychische ziekten.
Depressie is een ziekte, geen zwakte. Het heeft te maken met een discordantie
van serotonine, noradrenaline en dopamine ter hoogte van de cerebrale
neurotransmitters. In mensentaal komt het erop neer dat in de hersenen
bepaalde stoffen slecht of niet kunnen uitgewisseld worden. Best kun je deze
mensen helpen door te luisteren en begrip te tonen. Begin zeker niet te
moraliseren of te verwerpen want dan maak je de omgeving nog ongezonder.
Angst is een gezond verdedigingsmechanisme van het lichaam. Een gezonde
angst geeft een gezonde stress en verhoogt de prestaties van ons lichaam. De
angst wordt ziekelijk als ze overslaat in dwanggedachten en fobieën. Ziekten
die met angst te maken hebben zijn niet cultuur gebonden en komen bij alle
volkeren voor.
Alcoholverslaving. De meesten van ons zijn sociale drinkers maar te veel is te
veel. Volgens de literatuur zijn 14 consumpties per week voldoende om van een
alcoholverslaving te spreken bij vrouwen. Mannen mogen weer iets meer en
hier staat de grens op 21 consumpties per week. Ik weet niet of deze lijst door
mannen of door vrouwen is opgesteld maar het staat wel vast dat in België
jaarlijks meer doden vallen door alcohol dan door drugs en TBC.
Drugs. Vooral een probleem bij jongeren maar er zijn ook meer en meer
volwassenen die niet zonder kunnen. De softdrugs van nu zijn sterker dan de
harddrugs van vroeger. Het is wetenschappelijk bewezen dat drugs vernietigend
zijn voor de hersenen. Als jonge mensen vanaf 13 -14 jaar drugs gebruiken
geeft dit hersenverschrompeling met al de gevolgen van dien. Het kan psychose
geven tot maanden en jaren later. Het beloningssysteem in de hersenen is zo
groot dat ze niet of moeilijk terug kunnen en dit is een zeer vernietigend
gegeven. Het komt in alle klassen van de bevolking voor.
Dementie. Meer dan 10 % van de bevolking boven de 80 jaar heeft ermee te
maken. De meest gekende vorm is de ziekte van Alzheimer waarbij de patiënt
soms in sneltempo dementeert.
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Het is de tol die we betalen omdat er veel minder natuurlijke selectie is dan
vroeger waardoor de mensen veel langer gaan leven. Hierdoor zijn er nu veel
meer ouderdomsziekten dan vroeger.
Kinderpsychiatrie. Tot +/- 1980 was hiervan geen sprake. Nochtans hebben 8
a 10 % van de kinderen wel degelijk psychische problemen. Het is op de eerste
plaats belangrijk om een omgeving te creëren waarin kinderen gelukkig kunnen
opgroeien en geen stresskikkers te kweken met een hoog diploma. Kinderen
missen kansen als men bij aandoeningen alles maar op zijn beloop laat. Er moet
soms een diagnose gesteld worden om hulp te kunnen bieden maar medicatie
geven om de schoolprestaties te verbeteren is er over en helpt niet.
3-3-2011
Bezoek aan M.K.O.K. in Leopoldsburg :
Een nostalgische kijk op het militair verleden. We hoorden dat “het kamp van
Beverlo” opgericht is nadat koning Leopold I, samen met twee van zijn
generaals, te paard vanuit het legerkamp in Diest, de uitgestrekte heidevlakte
bezocht tussen Beverlo en Hechtel. Men zocht in het noord – oosten van België
een plaats om troepen te oefenen en soldaten te kazerneren om België te
beschermen tegen een mogelijke inval van de Hollanders. Het jaar nadien is
men beginnen bouwen en was er op die heidevlakte al een militaire oefening
waar 20.000 manschappen aan deelnamen. Dit heeft het ontstaan gegeven aan
“Bourg Leopold” het enige dorp in België dat ontstaan is uit een legerkamp en
later omgedoopt is tot Leopoldsburg. Op het hoogtepunt van de cavalerie waren
er in “Het Kamp” 3000 paarden gestald en in 1937 waren er 42.000 soldaten
gekazerneerd. Voor de oorlog was de grootste brouwerij van Limburg de
brouwerij Jacop en deze lag niet toevallig in dit soldatendorp. Er waren, in die
gouden jaren, 450 Cafés. We hebben alle mogelijke legervoertuigen en munitie
gezien en in een bunker een “echt nagemaakt” bombardement beleefd na het
loeien van de sirenes. We hebben nadien genoten van een typische
gamellenmaaltijd. De meesten konden er niet genoeg van krijgen en hebben dan
ook nog een soldaat, een pittig blondje van 8,5 %, “soldaat gemaakt”.
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10-3-2011
Daguitstap naar Voeren en omgeving.
Een dag om “U” tegen te zeggen, haarfijn in elkaar gestoken door
Michel M. met alles er op en er aan. ‘s Morgens werden we ontvangen door de
burgemeester, Huub Broers hemzelve en hij is ook gans de voormiddag onze
gids geweest als wij met de bus Voeren gingen verkennen. We reden door de
vijf voerdorpen met hun landerijen en kastelen en op sommige wegen had je
knappe vergezichten op het heuvelachtig landschap. In Remersdaal, de kleinste
deelgemeente van Voeren licht het hoogste punt van Vlaanderen, het ligt op
287,5 meter boven de zee. Ter vergelijking, de top van de mijnterril van
Heusden –Zolder ligt op 155 meter boven de zee.
Na de middag is een deel van de groep het fort van Eben-Emael gaan bezoeken.
Een “voor de jaren ’40” on-inneembaar fort dat na anderhalve dag moest
capituleren. De overigen gaven de voorkeur aan een bezoek aan de grotten van
Kanne. Na een stevig avondeten in “brasserie Louvin” zijn we terug naar huis
gereden en echt waar, bij het uitstappen was er alleen maar lof over de dag.
17-3-2011
Feestelijke afsluiting met projectie van dia’s door Louis.
Dat was het dan weer, het jaar zit er op. Een jaar waar we iets bijleerden over
kluizen en kluizenaars, over koolputters en over het cultureel erfgoed van de
mijnstreek. We hebben geborreld op de borrelwandeling en petanque gespeeld
in “De Berk”. We weten nu hoe we moeten wonen en werken in Indonesië en
hoe we onze ziekenhuisfactuur zo klein mogelijk kunnen houden. We hebben
fietsen zien maken en zelf een fietstocht gemaakt, we hoorden iets over het
ontstaan van het Kempens Plateau en kregen door de kwantumspiritualiteit een
nieuwe kijk op “samen leven”.
Boven dit alles hebben we samen genoten van elkaars aanwezigheid. Met een
“goei zjat koffie” en een ontbijt, achteraf een frisse pint en een losse babbel
werd het werkjaar afgesloten. Herinneringen werden opgehaald en werden
ondersteund door de dia’s van Louis. Hij wist alles weer haarfijn vast te leggen
in een boeiende PowerPoint reportage. Tot volgend jaar.
Wigo
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- schoonbroer Frans Truyers, Koolmijnlaan
- kleinzoon van Luc Kenis, Max Vanmelbeek
- schoonvader van Eddie Webers, Kapelstraat
Geboorten
- Milo,kleinzoon van André Aerts, Schomstraat.
- Milan, kleinzoon van Alex Vanzier uit de Schreverland
- Lou, zoon van Ineke Bijloos, Koersel, tevens kleinzoon van Marc
Bijloos, Geenrijt en achterkleinzoon van André Claes, Voortstraat en
Irma Vanzeer, Kooidries.

Nieuwe leden
-

Schutters Sofie, Merelstraat 57, 3550 Heusden-Zolder
Lekens Valère, Knaepenstraat 18, 3550 Heusden-Zolder

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar
secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39
CITAAT VAN DE MAAND

Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende,
door onze vreugden te verdubbelen, en ons verdriet te
delen.
Joseph Addison
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op
15 april bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be
reknr. Kwbheusden : 784-5716816-50
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Activiteitenkalender april-mei
-

9 april : bezoek Delta werken
15 april : gedachtenisviering
1 mei : Planckendael
8 mei : Moederdag = kwb eetdag
21 mei : bezoek kwb Ertvelde
23 mei: samenaankoop stookolie

Goedkope zonnepanelen via kwb
Met de info-avonden en de samenaankoop van dakisolatie heeft kwb de
voorbije jaren veel mensen overhaald om hun huis beter te isoleren. Het milieu
en hun portemonnee zijn er goed bij gevaren. En we gaan nog een stap verder.
In Raak van april vinden de leden een aanbod over zonnepanelen. Kwb wil zijn
leden informeren over zonnepanelen, en hen een mooie korting geven als ze
zonnepanelen installeren. We werken hiervoor samen met de firma Linea
Trovata. Wat bieden we?
In Raak van april kan je een uitgebreid artikel lezen over zonnepanelen
Als je er meer wil over weten schrijf je je in voor een van de vijf provinciale
informatieavonden. deze gaan door:
• op donderdag 12 mei 2011 om 20 uur in Heusden-Centrum
(Limburg), parochiezaal ‘De Kring’, Guido Gezellelaan 15
• op dinsdag 17 mei 2011 om 20 uur in Herentals (Antwerpen), zaal ’t
Hof, Grote Markt 4
• op woensdag 18 mei 2011 om 20 uur in Oosterzele (OostVlaanderen), Parochiekring, Dorp 3
• op donderdag 19 mei 2011 om 20 uur in Torhout (WestVlaanderen), cultureel centrum De Brouckere, ’s Gravenwinkelstraat
5
• op woensdag 25 mei 2011 om 19.30 uur in Grimbergen (VlaamsBrabant), Charleroyhoeve, Lierbaan 16.
Deelnemen aan deze informatie-avonden is gratis voor kwb-leden, niet-leden
betalen 3 euro. Je dient je wel een week vooraf in te schrijven via
www.kwb.be/lineatrovata.
als je geïnteresseerd bent om zonnepanelen te laten plaatsen kan je via
www.kwb.be/lineatrovata vrijblijvend een offerte aanvragen. Kwb-leden
krijgen een korting van 0,10 euro per kilowattpiek. Op een modale installatie is
dit een korting van ongeveer 400 euro.
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STOOKOLIE
Beste KWB leden,
De stookolie is duur. Ik weet niet of we blij moeten zijn met de prijs die we bekwamen,
want het bleef ondanks de goede prijs toch een dure aangelegenheid. Wie verplicht was
om te bestellen kon enkele dagen later een dikke zucht van opluchting slaken. De
mazoutprijs was immers weeral gestegen.
Het ziet er naar uit dat de prijzen nog een tijdje hoog zullen blijven. Als regelaar van
samenaankopen horen we steeds alert te zijn. In een vorig artikel hadden we het over
de grote slokop Esso Comfort energie. Op dit moment zijn er minstens vier
maatschappijen uit onze regio met een samenwerking met bovenvernoemde. Hoogtijd
vonden we, om ons te beraden. Twee samenaankopen geleden werd de firma Beckers
geweerd wegens “ te veel Comfort-ideeën”. Toch hadden we graag geweten welke
prijs we zouden kunnen vast krijgen van de mastodont Comfort energie. Beckers
leverde ons een prijs die net niet kon tippen aan die van Van Raak. Besluit: betalen aan
de vrachtwagen levert niet direct de beste prijs op. Toch verraste de firma Beckers ons
met de boodschap dat, indien ze in de toekomst terug prijs mochten maken, er niet
direct aan de vrachtwagen moest betaald worden, een serieuze toegeving. Anderzijds
werd als tegenprestatie van ons verwacht de laatbetalers uit onze bestand te weren of
op zijn minst te sensibiliseren.
Het stoort ons ook een beetje dat sommigen onder ons het niet zo nauw nemen met de
betaaltermijn. Om een goede prijs te bekomen krijgt de leverancier van ons 31
kalenderdagen de tijd om zijn leveringen af te ronden. Ook beloven we hem dat onze
leden hun stookolie binnen de acht kalenderdagen zullen betalen.
In een overeenkomst tussen twee partijen is het vanzelfsprekend dat beide partijen zich
aan de overeengekomen regels houden. Met deze wil ik er op aandringen dat de
geleverde stookolie binnen de acht dagen betaald wordt. We hebben in het verleden al
ervaren dat niet iedere leverancier dezelfde werkwijze hanteert wat betreft
betaaldocumenten. Indien het rekeningnummer van de handelaar gekend is, is het niet
nodig te wachten op een overschrijvingsformulier. Sommige handelaars gebruiken dit
document zelfs niet. Gewoon dadelijk betalen.
Voor de toekomst gaan we, ongeacht wie zal leveren, aan de handelaar vragen wie niet
tijdig betaalde. Deze mensen kunnen zich verwachten aan een vraagje om uitleg.
Romain

-18-

KWB naar Ertvelde
Naam : ...........................................
tel. nr. ...............
Straat: ...................... nr. ....... Heusden
Aantal deelnemers …….. x 35 euro = ….. euro
Handtekening : ........................
---------------------------------------------------

Inschrijfstrook 1 mei
Naam: ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………
Tel/Gsm:.…………………………………………………………..
Email: ……………………………………………………………….
KWB-lidnummer:…………………………………………………..
Wenst zich in te schrijven voor Planckendael samen met:
Persoon 1: ………………………
Aantal
Kostprijs
Persoon 2…………………..……
personen
Persoon 3……………..…………
Totaal: ………… personen
Totaal bedrag: …………………€

Totale
bedrag

€5

kinderen
jonger dan 3
jaar

€22.5

kinderen van
3 tot en met
11 jaar

€23.5

kinderen
vanaf 12 en
volwassenen

