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Deze kwb-leeft kleurt groen.
De milieutop in Kopenhagen eind vorig jaar was een flop. Met
zijn allen hadden we op een aantal stevige milieumaatregelen
gehoopt. Maar de politieke leiders hebben ons ontgoocheld.Wie
heeft er de moed om er aan beginnen? Het is bijna zoals op de
bruiloft waar ieder genodigde gevraagd werd een fles wijn mee te
brengen om in een groot vat te gieten… En ze dronken water op
die bruiloft.
Wij met kwb Heusden proberen toch wat
stappen te zetten. Lees maar in deze Leeft.
Trouwens de maatregelen die we nemen zijn
niet enkel goed voor het milieu, maar meestal
ook nog goed voor onze portemonnee.
En we hebben nog plannen. Indien er leden
interesse hebben om aandelen te kopen van
windmolens, willen we daar zeker ook een
info-avond over organiseren. Laat dus maar
weten aan een van onze bestuursleden.
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Samenaankoop potgrond
Zaterdag 20 februari
Bij de echte tuiniers begint de lente nu al stilaan te
kriebelen.
Dus, hoog tijd om weer eens potgrond te
bestellen. Zoals gewoonlijk leveren we alleen potgrond
van de beste kwaliteit.
Onmisbaar voor de echte tuinliefhebber.
Daarom, als je belangstelling hebt schrijf zo vlug
mogelijk in bij
Jef Maris Schootstraat 211
tel : 011/57.18.20
De prijs schommelt, naargelang de
totale bestelgrootte:
-voor losse potgrond: 62,50 euro/ kuub
-opgezakte potgrond (70liter): +/- 5,50 euro
De potgrond kan afgehaald worden zaterdag
20 februari tussen 8 uur en 12 uur bij Bloemen Maris , Schootstraat

Samenaankoop stookolie
Vanaf nu kan je ook online stookolie bestellen
via onze website.
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 je 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 22 februari 2010
INSCHRIJVEN Kan via de website of
Brievenbus KWB in hal Parochiaal centrum G.Gezellelaan 15 ( tot 21 feb ) of bij
Beerten Romain Schaapsweg 97 ( tot 22 feb )

volgende samenaankoop : 31 mei 2010
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’t Is weer het moment: samenaankoop van appelen
en potgrond.
Sinds jaar en dag organiseert onze kwb-afdeling een samenaankoop van
appelen en potgrond.

Lekkere appels, geïntegreerde teelt, vanuit het zuiden van onze provincie.
4 kg voor 2 euro
8 kg voor 4 euro
20 februari zaterdag
voormiddag is dit af te halen
bij Bloemen Maris,
Schootstraat 203.
Gelieve verpakking mee te
brengen.
Bestelbonnen kunnen
binnengeleverd worden bij:
Jef Maris Schootstraat 211;
Ward Ceyssens,
Kerkenblook 15;
in de brievenbussen voor
stookolie (in de hal van de
Kring en bij Romain Beerten)
Vergeet uw telefoonnummer
niet te melden op de bestelbon.
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Veilig pensioensparen 11 februari
In 2008 sloeg de financiële
crisis toe. Heel wat mensen die
hun geld in één of ander
pensioenfonds stopten dat voor
een groot deel bestaat uit
aandelen, zien in één klap hun
spaarpotje voor de toekomst
slinken.
Nu komen de vragen:
investeerden ze bewust hun
(ons) geld in aandelen of
worden ze om de tuin geleid?
Wat schiet er nog over van het
individuele pensioensparen, de zogenaamde derde pijler?
Het belastingsvoordeel dat de overheid toekent aan iedereen die in dit
systeem stapt is samen met de aandelen in rook opgegaan.
En dus is het tijd voor bezinning: moet de overheid nog verder het
individuele pensioensparen aanwakkeren of resoluut voor een versterken van
de eerste pijler, het wettelijk pensioen gaan?
Tijdens deze informatieavond zetten we alle voor- en nadelen op een rijtje
en werpen we een blik in de toekomst.

Dinsdag 11 februari om 19u30 in de Kring.
Iedereen van harte welkom.
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Alles over stookolietanks: 23 februari
groene doppen
verwijderen of onschadelijk maken van oude tanks
In het leven van een stookolietank komt de Belgische wetgever drie keer
tussen.
1. Bij de geboorte, of bij de plaatsing van de tank: voor de meesten
onder ons lang vervlogen tijd.
2. Regelmatige controle tijdens het leven van de tank, of het plaatsen
van de groene doppen.
3. Bij het afsterven: het verwijderen of saneren van de oude tank.
Precies bij de tweede en derde fase rijzen er vragen. Daarom richt onze kwb
deze avond in. Het zal gaan over:

De groene dop.
Is de periode van goedkeuring vervallen?
Moet die dan opnieuw gekeurd worden?
Wat als ik niets onderneem? Krijg ik dan
nog mazout geleverd?
Op deze en andere vragen worden
deskundige antwoorden gegeven.

De betere stoololie.
Elke leverancier heeft tegenwoordig een
tweede soort mazout waarvan ze beweren
dat die beter is.
Wat bedoelen ze daarmee ? Kan iedereen de
tweede soort wel gebruiken zonder schade
toe te brengen aan zijn installatie ?
Verbruik je wel minder zodat de hogere prijs geen nadeel wordt ?

lees verder op volgende bladzijde
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Tankslag Beringen.
Wie overschakelt van stookolie naar aardgas is wettelijk verplicht zijn tank
te saneren.Het is ondertussen al wat jaren geleden dat onze kwb een tankslag
georganiseerd heeft. In het voorjaar organiseert stad Beringen een tankslag.
Ook mensen van andere omliggende gemeentes mogen daarop inschrijven.
Een formulier kan bekomen worden via www.beringen.be. Zoeken naar
milieudienst enz. Invullen en opsturen naar bevoegde ambtenaren. Uiteraard
kan dit formulier ook bekomen worden op de stadsdiensten zelf.
4 maart worden de geïnteresseerden dan door de milieudienst van Beringen
uitgenodigd. Die avond krijgen ze uitleg over de gang van zaken en
beslissen dan of ze effectief wensen mee te doen.
Is zo’n tankslag financieel voordelig? In het verleden bracht dit tot 300 euro
voordeel op.
23 februari wordt uitleg gegeven over het saneren of verwijderen van de
stookolietanks, alsook over de tankslag van Beringen.
Inschrijvingsformulieren zijn deze avond eveneens beschikbaar.
Groene doppen, tankslag, betere stookolie…: redenen genoeg om uw licht te
komen opsteken:

23 februari, 20 uur in De Kring
welkom.
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WIJZIGING:
De tijd van toen: verhalen en herinneringen van
vroeger.
Chel van Poller, met paard en kar, zal even moeten wachten. Maar niet
getreurd.
Onze uchteravond in het zaaltje van de Sint-Annagilde, wordt
verschoven van vrijdag 5 februari naar vrijdag 19 maart om 19.00.
Boeiende vertellingen van vroeger! Noteer dit nu reeds in uw agenda.
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Verslag van het 22ste jaar KWB – overdag. “Najaar
2009.” (voorjaar 2010 verschijnt in een later
nummer)
05/11/2009 De dag van de Heusdense geschiedenis: Door Maurice
Mues.
Een boeiende uiteenzetting, zeker geen “ver van mijn bed show” over de
kunstschatten uit onze eigen omgeving. Het is knap om te zien en te horen,
hoe waardevolle pareltjes van onze eigen parochie van “verloren gaan”
gespaard bleven door knap werk van de heemkundige kring. De grote
bezieler voor het bewaren van deze kerkschatten is Alfons Claes, beter
gekend als Fons van Nand. De verzameling van de honderden en misschien
wel duizenden communieprentjes van Sylvain Huybrechts kon ook op veel
belangstelling rekenen en de tentoonstelling van Louis Beets, die ons veel te
vroeg ontvallen is, wekte ieders bewondering.
12/11/2009 Zuid-Afrika : Door Ward Ceyssens.
Een tocht door heel Zuid Afrika op enkele uren tijd. Op één halve dag
kwamen we bij elke stam van de oorspronkelijke bevolking en leerden we
hoe de Zuid-Afrikaanse taal ontstaan is door inwijkelingen vanuit de
Nederlanden in het midden van de 17de eeuw. We volgden op de kaart de
tocht die Ward gemaakt had. We hoorden de plezante en de menselijke
anekdotes die ginds leven bij de gewone man van de straat en kregen ook
een beeld van de moeilijkheden in hun samenleving.
19/11/2009 Bezoek aan sociaal bedrijvencentrum Maasmechelen.

Om 9u00 waren we in Heusden aan “De Kring” en een half uurtje later was
gans de groep in Maasmechelen. We kwamen terecht in een knap
georganiseerd bedrijf waar 7 VZW’s actief zijn met één gemeenschappelijk
doel; de meest kansarmen van onze maatschappij integreren in onze
samenleving. Het centrum biedt werk aan een 200-tal personen en is vooral
gericht op “ervaring op doen” in de verschillende
-8sectoren om nadien op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren.

Na een boeiende rondleiding werden we gul onthaald in een gespreksruimte
met koffie, taart en frisdranken. Dank u wel!
26/11/2009

Dokters van het volk : Door dokter Kris Merckx.

Met 69 aanwezigen hadden we die dag de grootste opkomst van het najaar.
Een knappe en boeiende getuigenis van een moderne Robin Hood. Hij stond
in mei 1968 als student in Leuven mee op de barricade en startte in 1971
samen met een bevriende arts de eerste praktijk van “Geneeskunde voor het
volk”. Dit is intussen uitgegroeid tot een begrip die de medische verzorging
toegankelijk maakt voor de armsten van onze samenleving, er zijn intussen
een 12-tal centra over heel België verspreid. Hij was ook één van de
stuwende krachten achter de opsporing en de erkenning van beroepsziekten,
die tot dan toe, door de macht van het groot kapitaal, dikwijls miskend en
weggewuifd werden.
Hij heeft een mooi beeld gegeven dat je gastarbeiders niet integreert met
wetten en verboden maar door samen rond te tafel te gaan zitten en te
werken aan een gemeenschappelijk doel.
03/12/2009

Fietstocht met bezoek aan de wielerschool van Marc

Wouters. (Terlaemen)
Het weerbericht op de TV de avond voordien, beloofde een druilerige
voormiddag maar toch waren er heel wat deelnemers op post voor onze
jaarlijkse fietstocht van KWB-overdag. De thuisblijvers hadden ongelijk
want het is de ganse voormiddag droog gebleven. We vertrokken via de
kortste weg naar het autocircuit van Terlaemen waar we van oud- wielrenner
Marc Wauters ( maar nog maar 40 jaar) uitleg kregen over zijn wielerschool.
In de school komen enkele honderden jongeren, tussen 5 en 18 jaar
regelmatig trainen in voorbereiding op eventueel een wielercarrière.
Het doet deugd om te horen, dat men ook vanuit de wielerschool, gekant is
tegen wielerterroristen die menen dat de weg alleen van hen is. Na een
boeiende uiteenzetting en een vragenronde die maar niet te stoppen was zijn
we via Viversel, het kanaal en ‘t fietspad over “ het ruteke” terug naar huis
gereden.
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10/12/2009 Een menselijk migratiebeleid : Door E.H. Didier
Vanderslijcke.
De spreker ging uit van de vraag “noem een 25-tal redenen waarom mensen hun
land ontvluchten”en al de aanwezigen brachten een totaal ander verhaal als dat, wat
je soms aan de cafétoog hoort. De zoektocht naar werk, gezondheid en veiligheid
begint, waar je dit in het eigen land niet vindt. Ook de Vlamingen die vroeger naar
Amerika, naar Zuid Afrika, naar Canada of naar Australië emigreerden hebben het
daar niet allemaal gemaakt. Sommigen zijn in hun nieuw vaderland “van een kale
kermis terug thuis gekomen”. Sommigen durfden het niet aan om terug te komen,
omdat ze voor hun vertrek gepronkt hadden, dat alles wat ze in hun nieuw
vaderland zouden aanraken, in goud zou veranderen maar tot een gans andere
conclusie kwamen. Ditzelfde maken ook de huidige migranten mee. Het “beloofde
land” wordt soms door mensenhandelaars zeer mooi voorgesteld aan ongeletterde
goed gelovige slachtoffers.
De problematiek oplossen doe je niet met goedkope,racistisch getinte uitspraken,
die je op straat soms hoort. Zij die zeggen “laat ze allemaal maar komen” zitten
fout. Zij die zeggen “stuur ze allemaal terug” en bewaak de Europese grenzen
desnoods met de wapens, zitten eveneens fout. Zolang we met de “Rijke Westerse
Landen” niets doen aan het fundamentele van het probleem, (de vluchtelingen in
hun eigen thuisland een menswaardig bestaan helpen realiseren), zullen er mensen
zijn, die op zoek gaan naar een beter bestaan voor hen en hun kinderen.
Zelfs als we de grenzen met prikkeldraad en wapens bewaken zullen er nog altijd
zijn die trachten binnen te komen. Het is belangrijk dat we de realiteit onder ogen
durven zien en trachten menselijk te beheren. Het is belangrijk dat mensen, overal
ter wereld, menswaardig kunnen leven, menswaardig kunnen ziek zijn en
menswaardig sterven. Als we aan de grenzen op ze schieten zitten we dichter bij
een derde wereldoorlog dan als we denken.

17/12/2009

Kerstfeest.

Met 89 aanwezigen was het kerstfeest weer een voltreffer, het was dan ook geen
“gewone” bijeenkomst. Waar het vorig jaar op een “aa-knoken-fuif” begon te
lijken, was het dit jaar bijna of er een kanarie pietje, een roodborstje of een merel
door de zaal vloog. We hebben goed gegeten en goed gedronken en danken Jef en
Louis voor de bediening. Ook heel veel dank aan de gulle sponsors van de tombola,
hierdoor konden we dit jaar iedereen een prijs geven.
WIGO
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Voetbalwedstrijd KRC Genk
Zoals vorig jaar hebben we ook dit jaar weer tickets aangevraagd
voor een wedstrijd van KRC Genk.
Voor € 6 (1 consumptie inbegrepen) kan je deze wedstrijd meemaken in het
weekend van 12 en 14 maart en dit tegen KV Kortrijk.
Wanneer
weten we nog niet precies dit hangt af van
Belgacom TV.
De mogelijkheid bestaat om met de lijnbus
tot
daar te geraken. Deze vertrekt aan Suska-Berg.
Je kan ook met eigen vervoer tot daar geraken.
Kaarten kan je reserveren bij Yvan Claes
(011/43.13.43)of Jo Balette(011/43.40.03).

Ontdek hoeveel pit er in je waarden zit
“Wie toekomst wil maken moet durven
dromen”. “Mensen die opvliegen, landen
meestal slecht.” De spreuken van Bond
Zonder Naam (BZN) zijn alom bekend. Al
50 jaar of drie generaties lang is de Bond er mee bezig. Om
een en ander te vieren organiseert de BZN tot eind februari
een nationale waardenpeiling. Surf naar www.bzn.be, daar vind je de peiling
(linkerkolom). De resultaten worden verwerkt in een regionale, provinciale
en nationale top 10. Her en der worden de resultaten besproken tijdens
“gesprekken op het marktplein”, waar men mensen samenbrengt.
Je deelname wordt ook beloond! Alle deelnemers, die na het invullen van de
peiling hun e-mailadres achterlaten, krijgen een persoonlijke uitnodiging
met gratis cocktail voor het BZN Boombal op 16 april 2010. Bovendien wint
elke 500ste deelnemer die zijn e-mailadres achterlaat een BONGO Box
‘Healthy Lunch’ voor 2 personen.
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Café mangé op vrijdag 5 maart in het feestzaaltje van
de Kring.
Onze café mangé’ is voor veel van onze leden een traditie
geworden.
Mensen die nog niet weten wat dit is moeten zeker eens langs
komen
Kinderen zijn daar meer dan welkom.
Immers voor € 2,5 heb je een vers bereide maaltijd.
Op het menu "kippenworst met wortelstoemp".
Dit valt zeker in de smaak bij kinderen.
Je kan komen eten tussen 18 uur en 20 uur.
Reservatie op voorhand is wel nodig. Betalen kan ter plaatse.
Reserveren voor woensdag 3 maart bij Marc Bijloos op
011/42 46 50 of marc@kwbheusden.be
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Bedenking (bij een autosalon)
Als jullie dit lezen is het autosalon in Brussel wel weer voorbij.
Het thema was “onderweg naar morgen” en elk merk pronkte weer met een
aantal zuinige wagens. En het verbruik wordt nog altijd uitgedrukt in x liters
per 100 km.
En dit is voor mij nog steeds
een abstract begrip. In een
emmer moet je goed naar het
merkstreepje loeren om het
verschil tussen 6 of 7 liter te
vinden. Maar voor een auto
maakt dat een hemelsbreed
verschil, althans volgens de
fabrikanten.
Waarom durven ze niet
rechtuit vertellen hoe ver je
met één (1) liter kunt rijden?
Angst dat men de werkelijke kostprijs gaat doorzien?
Een voorbeeld kan dat iets duidelijker maken:
Een wagen verbruikt 7 liter per 100 km, d.w.z. 100 gedeeld door 7 geeft
14,29 km.
Of met andere woorden, met 1 liter brandstof geraak je 14,29 km ver.
Een andere wagen verbruikt slecht 6 liter of 100/6= 16,67.
Als men nu dit als standaard gaat gebruiken (de afstand die je kan afleggen
met 1 liter brandstof) krijgt men een veel realistischer beeld wat een auto
verbruikt; het verschil tussen 6 of 7 liter is in werkelijkheid een verschil van
2,38 km (16,67 – 14,29)of de afstand van Suska tot drukkerij Moderna om
in Heusdense termen een beeld te geven. Dit vermenigvuldigd met de
pompprijs geeft wel een akelig maar realistisch beeld.
In meerdere landen (o.a. Duitsland en Nederland) is dit reeds lang een
standaard om het verbruik aan te geven, alleen blijven wij hier hardnekkig
volhouden, mijn auto “slikt” maar x liter.
Klaus
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Samenaankoop luiers 1 februari tot 15 maart

Met deze samenaankoop willen we jonge gezinnen in KWB een mooi
ledenvoordeel aanbieden.
Luiers en verzorgingsproducten zijn een serieuze hap uit het budget van
gezinnen met jonge kinderen. We bieden grote kortingen op de
winkelprijzen van volgende kwaliteitsmerken: wegwerpluiers van Huggies,
herbruikbare luiers van Kiddybips en verzorgingsproducten van Galenco.
Door mee te doen met deze samenaankoop kan je voor één kind tot 100 euro
per jaar besparen op de luiers
Meer uitleg + de volledige folder kan je vinden op onze site :
www.kwbheusden.be.
Inschrijfstrookjes kan je binnen brengen bij Romain Beerten, Schaapsweg of
in de kwb brievenbus aan de Kring
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VAN 14.00 TOT 21.00 UUR

19.00 OPTREDEN VAN HET SENIORENKOOR UIT HEUSDEN o.l.v. FONS AERT

VAN 12.00 TOT 19.00 UUR

INSCHRIJFSTROOKJES
Potgrondformuliertje
Naam………………………………..
Adres………………………nr…..tel.:……………….
Bestelt hierbij : ........kuub, losse potgrond (zelf afhalen) of
………..zakken (70liter) potgrond
…………………..handtekening
------------------------------------------------------------------Jef Maris Schootstaat 211 tel. 011 571820

Samenaankoop appelen
Naam………………………………..
Adres………………………nr…..tel.:……………….
Bestelt
…………… x 8 kg (kist)
……………. x 4 kg (halve kist)

Ward Ceyssens, Kerkenblook 15 tel . 011/42.83.99

