maandblad
kwb heusden-centrum

leeft

Jaargang 41 nr.5 april 2016
http://www.kwbheusden.be

KWB MOEDERDAG = EETDAG
Zondag 8 mei van 11u30 tot 14u00 Kuipershof

Moederkes en andere onschuldige vrouwmensen met hunne hele
aanhang zijn uitgenodigd op onze jaarlijkse eetdag. Met de opbrengst
wordt ons volledig drukwerk betaald. Dus alle leden en
sympathisanten zijn hartelijk welkom !!
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Het menu voor 12 euro ( t.e.m. 12 jaar = 6 euro)
bestaat uit een soep * hoofdschotel * dessert.
Aperitief - wij zorgen voor een lekkere cava, aperol,
wit wijntje …
Alle dranken zijn bij te betalen.

Psst. Wie graag wil meehelpen met voorbereiding, tijdens opruim,
pleegt het best een telefoontje naar Marc Bijloos 0479 54 55 75
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De mannen in de keuken
zullen hun uiterste best om
de gerechten op punt te
zetten. Je persoon-lijke
garçon zal je op je wenken
bedienen in een verzorgd
decor .
Inschrijfkaarten en geld afgeven tot zaterdagavond 30 april !!
Koen Vandecruys
Garenstraat 10
0478 662635
Marc Bijloos
Geenrijt 73
0479 545575
Alain Jans
Poorthoevestraat 1 bus 4
0474 749154
Win een menu door gsm en emailadres correct in te vullen.
KWB MOEDERDAG = EETDAG

zo 8 mei 11u30 tot 14u00

De minestrone (Italiaanse groentesoep) is voor iedereen.
Hoofdgerecht en dessert kan je voor elk kiezen.
+++++++
Stoofvlees met puree of frieten
Kipfilet champignonsaus met puree of frieten
Gepaneerde visfilet & tartaar met puree of frieten
Vegetarische burger met puree of frieten
------

kinderen telkens een halve portie ------

++++++++
Rijstpap
Dame Blanche
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SCHREMKE SCHIETEN K.W.B.
woensdag 4 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

Comfort Heating

Tweemaal per jaar, in mei en september, doet kwb een
samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen
Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij:
Comfort Heating BVBA
 Tel: 089/ 35 51 30
0479 68 08 96
o 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
( zie inschrijfstrookje)

Je kwb-lidkaart is geld waard
Winnaar maand april
Familie Gustaaf Frederix,
Waardebon : 1 persoon eetdag 8 mei
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Bedevaart Scherpenheuvel 1 mei

Vrijdag 1 mei wandelen we voor de vijfde keer naar
Scherpenheuvel. Gewoontegetrouw vertrekken we stipt om zes
uur aan het Boudewijnplein. Al de deelnemers krijgen van ons
een veiligheidshesje en de kans om een rugzak met propere
(verse) kleren en ander schoeisel met de volgauto mee te
geven. Je moet er wel rekening mee
houden dat je enkel tijdens de pauze
in Schaffen en op de grote parking in
Scherpenheuvel aan je rugzak kan.
Jaarlijks brengen we wat
veranderingen aan in het af te leggen
traject, ook dit jaar zal dit het geval zijn.
Het gedeelte na de pauze blijft hetzelfde, net als vorig jaar
zullen we via het begijnhof en door de stad op de ring uit komen
en vanaf daar de St. Jan Berghmans wandeling volgen. Het
eerste deel daarentegen zal anders zijn. Van het
Boudewijnplein wandelen we richting Beringen en vandaar over
de brug van het Albertkanaal richting Schaffen. De bedoeling is
om via binnenwegjes, zoveel mogelijk in de natuur via Paal
onze rustplaats in Schaffen te bereiken. Rond 9uur hopen we
daar te zijn. We zullen er weer kunnen genieten van een stevig
ontbijt, zwart brood met spek en eieren en verse koffie. Wij
zorgen ook voor tafels en stoelen zodat de vermoeide benen
eventjes kunnen gestrekt worden. Bij aankomst in
Scherpenheuvel worden we, na het bezoek aan de Basiliek,
opnieuw verwacht in onthaalcentrum “De Pelgrim” Een goei pint
drinken, of eventjes in het bedevaartoord rondwandelen en na
een uurtje of twee keren we terug huiswaarts. We spreken ter
plaatse af om hoe laat we terug verzamelen. Iedere deelnemer
wordt per auto terug naar Heusden gebracht.
Onthaalcentrum De Pelgrim Isabellaplein 15 a 3270
Scherpenheuvel
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Bezoek op zaterdag 9 april aan KWB Stabroek
en KWB Berendrecht-Zandvliet.
Voor degenen die ingeschreven zijn.
Vertrek: op het Bouwdewijnplein stipt
om 7.30 uur
Om 19.30 uur vertrekken we terug
naar Heusden.

Dankviering voor overleden leden en
familieleden van KWB Heusden
Eenmaal per jaar willen wij onze overleden kwb-leden, alsook
overleden familieleden gelovig herdenken. Vooral willen we in onze
viering hen noemen die ons het laatste jaar ontvallen zijn. Hun
heengaan doet pijn, maar maakt ons ook dankbaar voor wie ze voor
ons geweest zijn. Wij nodigen elkeen uit om gedurende een half uur
respectvol, gelovig en warmhartig mee te komen vieren.
Vrijdag 15 april om 19.00 komen wij bijeen in het zaaltje van de
Kring. Welkom.

Samenaankoop stookolie maandag 25 april 2016

Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd
inschrijfstrookje of online via
www.kwbheusden.be
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Goed voor een glimlach
 Een advocaat en een dokter hadden elkaar ontmoet op een
receptie.
Hun gesprek werd echter voortdurend onderbroken door gasten
die de dokter om medisch advies vroegen.
Verveeld vroeg de dokter aan de advocaat wat hij deed om te
vermijden dat mensen
hem om advies kwamen vragen als hij niet aan het werk was.
"Als ze advies vragen, dan geef ik het hen," antwoordde de
advocaat, "en de volgende morgen stuur ik ze een rekening."
De dokter besliste om de raad van de advocaat op te volgen, en
de rest van de avond noteerde hij alle namen en adressen van
iedereen die hem advies kwam vragen.
De volgende morgen, net toen de dokter zijn lijst met adressen
bovenhaalde, kwam zijn secretaresse binnen met een dikke
rekening van …… de advocaat..
 Het huis
Het huis lag aan het water
Ik keek ernaar en zag
Het lag niet aan het water
Dat het huis aan het water lag
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(Toon Hermans)

 Een maffiabaas ontdekt dat zijn dove boekhouder hem heeft
opgelicht voor 10 miljoen Euro.
Doofheid was een van de voornaamste redenen waarom hij de
job kreeg, hierdoor zou hij namelijk nooit iets kunnen getuigen.
De maffiabaas laat zijn advocaat komen die gebarentaal kent.
De maffiabaas vraagt: "Waar is de 10 miljoen die je van mij
gestolen hebt?"
De advocaat vraagt aan de boekhouder, via gebarentaal, waar hij
het geld verstopt heeft.
De boekhouder gebaart terug dat hij niet weet waarover hij het
heeft, en de advocaat vertaalt dit voor de maffiabaas.
De maffiabaas haalt een pistool tevoorschijn, plaatst het tegen de
slaap van de dove boekhouder, en zegt: "Vraag het hem nu nog
eens."
Waarop de advocaat gebaart naar de boekhouder: "Hij vermoordt
je als je niet vertelt waar het geld is!"
De boekhouder antwoordt in gebarentaal: "Ok, ok, ik geef toe,
het geld zit in een zwarte koffer, in het tuinhuis van mijn
moeder."
"Wel," vraagt de
maffiabaas aan de advocaat,
"Wat heeft hij
geantwoord?"
De advocaat antwoordt:
"Hij zegt dat ge toch niet
durft te schieten."
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Verslag van het 28ste jaar KWB – overdag.
“Deel 3 ”
14/01/2016 Boerderij in Eksel.
Een bezoek aan een boerderij, in onze jeugd
hadden we vijf boerderijen in elke straat en nu
moet je drie dorpen verder rijden maar het is dan
ook een boerderij. Als we toen een boer hadden
met meer dan 10 koeien dan was dat een grote
boer. Op de boerderij in Eksel zaten honderden koeien en de zaak
werd gerund door vader en zoon. Het was een hypermodern bedrijf,
alleen de melk moest nog door de koeien geproduceerd worden, al de
rest was computergestuurd, zelfs het voedsel werd door een robot
aangebracht. De uitdrukking van onze jeugdjaren “stomme boer” is
dan ook volledig achterhaald want tegenwoordig moet die boer
terzelfder tijd technicus, dierenarts, computerspecialist, landbouwer en
zakenman zijn, zo iets meer dan een “stomme boer”.
21/01/2016 Schone kleren actie. Door Ward
Ceyssens.
Praktisch al de kleren die we op dit ogenblik in
de winkelketens kunnen kopen wordt
geproduceerd in lage-loon-landen. Of het nu
dure merken zijn of niet, ze komen van daar.
Op een t-shirt dat we in de winkel kopen voor 29€ heeft de
kleinhandelaar 17€ winst of 59%. Het merk zelf moet betaald worden
en dat geeft een kost van 3,61 € of 12 %. Er zit voor 3,4€ materiaal in
en er is een kost van meer dan 4,8 € voor vervoer, managers
onderhandelingen en makelaarslonen. Uiteindelijk is er op kostprijs
van 29€ voor een t-shirt 0,18€ loon of 0,6% dat de fabrieksarbeidster
krijgt.
Als je deze grauwe werkelijkheid van de fabriekwerksters bekijkt
staan ze in schril contrast met de mooie lanen door de hoofdsteden van
die landen. Vakbonden zijn officieel toegelaten maar de
fabrieksdirecteur is tezelfdertijd voorzitter van de vakbond. Als je een
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land neemt als Indonesië, een eilandengroep waar de afstand tussen de
twee uiterste eilanden 5000 km is, geeft dat op het platte land een heel
andere tewerkstelling als in de hoofdstad. De informele economie, bij
ons te vergelijken met zwartwerk, is goed voor 60% van de arbeid en
ongeveer 5% werkt in de textiel.
KWB gaat voor schone kleren, merken in België die met schone
kleren en de werkomstandigheden van de mensen die ze moeten
maken rekening houden zijn o.m. Bel & Bo en J.B.C.
28/01/2016 Sanicole Hechtel.
Zelden zijn we op verplaatsing geweest met een
dergelijke grote groep, het was een aangenaam
en leerrijk bezoek aan een vliegveldje hier in de
buurt met een startbaan van zo een 600 meter
lang. De internationale vliegshow die er ieder
jaar georganiseerd wordt is van een zodanig hoog niveau dat het
Limburg op de wereldkaart zet. We kregen een rondleiding in kleinere
groepjes met ervaren piloten van de club en hebben een bezoek
gebracht aan de loodsen met de sportvliegtuigjes, meestal eenmotorige
toestellen voor 4 à 6 personen. Er werd aangetoond dat een vliegtuig
dat onder de vleugels hangt stabieler is en een beter zicht geeft op de
grond dan een toestel dat op de vleugels rust. De stand van bepaalde
balken in een vierkant naast de landingsbaan geeft informatie aan een
overvliegende piloot. Deze en nog andere “wist ge dat-jes” maakten
het een aangenaam bezoek in een wereld die voor de meeste
deelnemers een volledig onbekende terrein was.
/02/16 Kevers en vlinders. Door Jos Willems.
Een oude en wijze uitspraak, ook op Jos
toepasselijk “Niemand is zand in eigen land”.
Hij heeft nochtans connecties in alle continenten
als het op vlinders en kevers aankomt en heeft
op wereldvlak een kennissenkring om “U” tegen
te zeggen. Hij gaf een interessante uiteenzetting met kasten vol
didactisch materiaal. Hij wist te vertellen dat de grootste vlinder ter
wereld, die met open geklapte vleugels zit, ongeveer zo groot is als
een blad tippapier. Iedereen in de zaal kende het verhaal van de
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koekoek, die zijn ei legt in het nest van een kleine zangvogel en zijn
jong door een andere vogel laat grootbrengen, maar slechts weinige
wisten dat er vinders zijn die hun larven door mieren laten verzorgen.
Het gentiaanblauwtje, een klein blauw vlindertje dat ook hier in
België op de heidevlakten zit, heeft een toch wel hele speciale manier
ontwikkeld om te overleven. De eitjes worden gelegd op het
gentiaanklokje en nadat de larven een 14-tal dagen van de bloemen
gegeten hebben laten ze zich op de grond vallen. Vervolgens worden
deze larven door knoopmieren mee in hun nest gesleurd en worden
daar verder verzorgd tot ze zich ontpoppen in een vlinder. Jos kweekt
ook zelf vlinders en kevers en de furonen, (geurstoffen) die sommige
van deze insecten produceren lokken soms mannetjes die van
kilometers ver komen. We beleefden een aangename voormiddag met
en zagen kevers en vlinders van over de hele wereld waar we nog
nooit van gehoord hadden.
11/02/16 Bezoek aan het provinciehuis in Hasselt.
Een bezoek aan een immens groot gebouw op
de Singel in Hasselt maar wel de moeite waard.
We kwamen in de verschillende vertrekken en
leerden dat de provincie toch wel meer taken
heeft dan door het grote publiek geweten. We
kwamen in de vergaderzaal van de
provincieraad en konden ons wel even de gouverneur wanen als we op
zijn stoel gingen zitten en de rest van de groep toespraken. We
kwamen in de verschillende zijbeuken van het gebouw die elk hun
eigen functie hadden. De vraag op het einde van het bezoek was dan
ook: wat als in de toekomst de provincies worden afgebouwd en wordt
Limburg hier beter van?
Wigo
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KWB op de fiets door onze groene provincie
Al jarenlang verzorgt Andre Van Velk fietstourtjes
door onze groene provincie (en af en toe er ook een
stukje buiten. Alle seizoenen.
De tochtjes met een gemiddelde snelheid van 17 km/uur
zijn ongeveer 40 km en er is steeds een tussenstop.
Brug af is een ander paar mouwen. Alle kwb-leden zijn
steeds verzekerd. Je kan altijd (een keertje) mee op voorwaarde dat je
stipt om 13u30 -met je fiets- aan de bib aanwezig bent. Dit kan op
woensdag en zondag.
Maar maar maar… Op woensdag 11 mei om 13u30 zetten we deze
activiteit efkens in de bloemen; dus dan zeker eens aanwezig zijn.
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FAMILIENIEUWS
Overlijden
- Moeder van Ludo Engelen, Mispad
- Vader van Dirk Reynders, Dwarsweg
- Jaak Geerts broer van Jef Geerts Oude Baan tevens schoonbroer
van Henri Lemmens Kapelstraat.
- Maria Lemmens zuster van Henri Lemmens Kapelstraat.
- Schoonbroer van Guillaume Clerckx, Kanaalweg.
- Schoonvader van Marc Neuteleers, Rinkaersweg.

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar secretaris
Ludo Engelen 0478-38.49.39
CITAAT VAN DE MAAND
Een optimist is menselijke verpersoonlijking van de lente.

Susan J. Bisonette
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 15
april : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/46.62.47 , e-mail : j.aerts2@telenet.be
reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831
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