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Nieuwe voorzitter kwb
Een kwb-afdeling staat of valt met een goede voorzitter. Niet dat hij alles alleen
moet doen, zeker niet, maar hij is toch de draaischijf van een grote groep
vrijwilligers, en van heel wat activiteiten. Rond zich heeft hij een kerngroep van
vaste medewerkers, het dagelijks bestuur, een 15-tal mensen. Daarrond zitten
grotere groepen van bestuursleden en medewerkers… Zo maken ze samen kwb,
week na week… Kwb Heusden heeft meer dan 400 leden.
De traditie wil dat een voorzitter meestal een engagement aangaat van twee
jaar, met een maximum van 8 jaar (4 x 2 jaren). Zo wordt de belasting voor de
huidige voorzitter niet te zwaar, en komt er ook nieuw bloed, nieuwe ideeën,
nieuwe accenten aan bod. Waarom niet? Dit is een goede gewoonte waar we
niet willen van afwijken.
In onze afdeling hebben we een goede voorzitter, Romain Beerten. Hij is
ondertussen 6,5 jaar bezig. Concreet betekent dit dat we stilletjes aan op zoek
moeten naar een nieuwe voorzitter. We kijken uit naar een man of vrouw, ook
dat kan vandaag de dag. Liefst niet ouder dan 60 jaar, die het engagement van
voorzitterschap voor 2, liefst 4 jaar wil opnemen. Voel je je aangesproken of
ken je een goed kandidaat, laat het dan weten aan een van onderstaande
mensen. Wil je er over spreken, ook dat kan. Discretie verzekerd.
Bijloos Mark, 0479 545575,
Ceyssens Ward, 0478 514588
Neumann Klaus, 0486 142790
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Bierbrouwen
Beste bierliefhebbers,
Iedereen drinkt wel eens graag een lekker biertje, maar hoe wordt dat nu
gemaakt? Dit is een vraag waar we allemaal weleens iets willen over weten.
Om toch een tipje van de sluier op te lichten, richt KWB Heusden een
inleidende cursus bierbrouwen in.
Deze cursus is gespreid over drie dagen en gaat telkens door in het Kuipershof.
De eerste dag is zaterdag 8 februari van 9 tot 12 uur voormiddag. We gaan
dan zelf bier brouwen, maar we vertrekken van een moutstroop, zodat het
brouwproces beheersbaar blijft zowel in tijd als in praktische uitvoerbaarheid.
Gelijktijdig wordt er informatie gegeven over het brouwproces.
De tweede dag is zaterdag 22 februari om 9 uur. Dit is 14 dagen na het
brouwen. Op die dag
wordt het bier
gebotteld en de flessen
van etiketten voorzien.
Ook hebben we de
kans om andere bieren
te beoordelen.
De derde dag is op
vrijdag 18 april. Dit is
8 weken na het bottelen. Dan kunnen we eindelijk ons bier proeven.
Deze lessenreeks kost €15/persoon, met een minimum aantal van 5 personen,
vanaf 10 personen kost het €11/persoon. Je krijgt dan telkens ongeveer 3 liter
bier voor terug. Voor niet leden kost het 18€/persoon of
14 €/persoon
De inschrijvingen sluiten af op 1 februari, zodat we nog de tijd hebben om
voldoende materiaal aan te kopen.
Inschrijvingen bij:
Johan Ceyssens, Schootstraat 78, johan@kwbheusden.be
David Van den Eeckhoudt, Bergstraat 36, david@kwbheusden.be

-2-

Verslag van het 26ste jaar KWB – overdag.
“Deel 2.”
05/12/2013. Fietsen door de Mekong delta. Door Paul Coolen.
Een fietstocht maken door de Mekong delta is niet zo maar even de fiets pakken
om naar de bakker te rijden om een brood, dat zouden de meesten van ons nog
aankunnen. Het is wel een fietstocht van 3 weken door Thailand, Cambodja,
Vietnam en Laos. Een tochtje van 1500 km op de fiets met tussenin nog een
bootreis en een nachttrein. Het is vooral de bedoeling van Paul van onderweg
contact te hebben met de “gewone man van de straat” en de alledaagse
belevenissen van de mensen ginds mee te ervaren en daarin is hij meer dan
geslaagd. Ook al versta je geen woord van alles wat er gezegd wordt, toch
beleef je dingen samen en kun je elkaar zeer goed begrijpen. Wijzen wat je wil
eten, ‘s avonds iets zoeken om te overnachten door het gebaar van slapen te
maken en leven voor 5 euro per dag, slapen inbegrepen. Het is letterlijk een
tocht van horen, zien, ruiken, voelen, smaken en ervaren van de wereld in
Indochina waar sommige inwoners op het platte land amper een Europese
blanke gezien hebben, laat staan dat ze Engels of Frans spreken. De mensen
daar hebben honderd maal minder dan wij, ze zijn arm maar niet ondervoed,
wel zijn ze veel meer tevreden en gastvrij. Alleen reizen geeft een enorme
vrijheid en dit is iets anders dan eenzaamheid. Een ervaring van Paul is; hoe
minder navigatie en techniek je mee hebt en hoe minder dat je voorbereidt, hoe
meer je geniet van wat je ziet. Minder is hier letterlijk gelijk aan meer want dan
heb je de kans om bij elke gelegenheid die de moeite waard is de remmen even
dicht te knijpen. Van de vele jonge mensen met een beenamputatie ten gevolge
van landmijnen in de Cambodjaanse oorlog tot de paalwoningen in de Mekong
delta. Van het fietsen door de brousse van zuid Laos tot je verplaatsen in
Bangkok, een beangstigend moderne stad met 15 miljoen inwoners.
-3-

19/12/2013. Kerstfeest.
Zoals ieder jaar: eten, drinken, ontspanning en een gezellige babbel, maar toch
heeft het kerstfeest ook zoals ieder jaar iets dieper, iets warmer, iets
diepmenselijker dan al de andere bijeenkomsten. Een woordje van bezinning,
over alledaagse dingen in het leven, krijgt een diepere betekenis in deze tijd van
het jaar. Men wordt niet groter door een ander te kleineren of af te breken, wel
door de anderen, de minst bedeelden, de kleinsten een hand te reiken en op te
tillen. Dit is de echte betekenis van Kerstmis, waar de pasgeboren Jezus, eerst
bezocht werd door eenvoudige herders, de kleine en eenvoudige mensen van de
maatschappij.
09/01/2014. Borrelwandeling naar het speelhuisje.
De traditie wil, dat er op de eerste donderdag van het jaar een borrelwandeling
is. Een uit de hand gelopen gewoonte waar niemand wil van afwijken, begrijpen
wie kan! Om 9u00 waren er zo een 45 deelnemers present aan de Kring,
opvallend veel vrouwen deze keer. Een mistige alcoholwolk dreef achter de
groep aan maar God zag dat het goed was en hield het droog tot halfweg de
wandeling, op dat ogenblik waren de meesten al wat “in den olie” en toen is het
wat beginnen “te fiezelen”. Of, was het omdat er te veel vrouwen bij waren dat
het mis liep, ik heb onlangs nog ergens zoiets gelezen. “Toen God Eva gemaakt
had uit een rib van Adam, maakte hij zich uit de voeten” einde citaat en terug
naar de wandeling. Via het Sint-Jans-bos zijn we naar de Veenderweg
gewandeld en zo kwamen we bij onze eerste stopplaats bij Zakenkantoor
Truyens langs de Beringersteenweg. De borrels gingen vlot van de tafel en voor
koffie was het bij de meesten nog te vroeg. Vervolgens ging het richting
speelhuisje, maar eerst nog even langs de dikste eik van Heusden-Zolder, een
zomereik. Iedereen kon een gok doen op de omtrek ervan en de winnaar kreeg
bij de volgende stopplaats een borrel meer. Op een meter boven de grond
meten we een stamomtrek van 4.34 meter. Vervolgens ging het naar het
speelhuisje, het legendarische speelhuisje, sommigen begonnen opnieuw te
dromen van de idyllische tijd dat ze daar in dat bos met hun liefke kwamen
wandelen en dat het gras of de dennekens er maar twee kontjes hoog was, juist
hoog genoeg om... Vervolgens ging de wandeling verder door dat bos en
werden de verhalen nog beter en gedetailleerder maar de echte reden waarom dat ze
gingen wandelen heb ik nog altijd niet begrepen. De derde stopplaats was aan het
boshuis aan het asielcentrum, waar wij uit gewoonte nog altijd “aan de bouworde”
tegen zeggen
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auto of de fiets was en begon de koffie ook meer in trek te komen. Rond half
twaalf waren we terug aan de Kring en hadden we genoten van de zoveelste
geslaagde borrelwandeling. Wij danken Zakenkantoor Truyens voor hun
gasvrijheid, ook Johan van het asielcentrum omdat hij ook de dorstigen wilde
opvangen, Willy en Charly voor de aanvoer van de drank en de koffie en al de
zuipers met hun sterke verhalen.
16/01/2014. Wordt het Nationale park Hoge Kempen Unesco
werelderfgoed?
Door Johan Van Den Bosch.
Onze Limburgse trots, het Nationale Park Hoge Kempen heeft internationaal
een dusdanige uitstraling gekregen dat het in aanmerking komt voor de
prestigieuze erkenning als UNESCO-werelderfgoed. Al de andere provincies
benijden ons dit pareltje dat uitgegroeid is tot een toeristische trekpleister, het
zou zonde zijn om dit voor het nageslacht te laten verloren gaan. Het ligt in het
oosten van de provincie in de driehoek Maastricht, Genk, Maaseik. Het is in
2006 gesticht, mede door onze dorpsgenoot Ignace Schops en is bijna 6000 ha
groot. Het ligt op de hoogste toppen van het Kempens plateau en telt meer dan
7000 verschillende soorten planten en dieren. Je kan het bezoeken via een van
de zes toegangspoorten en een geleid bezoek met een van de Rangers geeft je
nog een beter beeld van alles wat er te beleven is. Er is meer dan 280 km
bewegwijzerd wandelpad van een blote-voeten-pad op de Lietenberg tot een
wandeling, met de fiets, te paard of te voet. Je wandelt door de uitgestrekte
bossen en heidevlakten, je passeert langs grote vennen en de hoogste toppen
geven je een eindeloos vergezicht over dit prachtige natuurgebied. Niemand zou
de waarde van dit gebied met zijn nationaal en internationaal uitstraling beter
kunnen verwoorden dan Johan Van Den Bosch. Het was dan ook dan meer dan
geslaagde voormiddag.
Wigo
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Nieuwe maandelijkse rubriek
Om trouwe leden te belonen voor hun
lidmaatschap hebben we voor dit jaar een
nieuwe actie gepland:
Elk lid (adres) kreeg op 1 januari een uniek
nummer.
Een onschuldige hand heeft een kwb-lid aangeduid om gratis deel te nemen
aan een activiteit. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Echter één kans
per adres en de WAARDEBON is niet verder te geven.
Wie mag zich in het voorjaar aan een telefoontje verwachten:
Voor de maand januari: familie Leopold Lemmens Merelstraat 33
-

Waardebon Café Mangé 2 personen vr 14 maart OF
Waardebon KWB eetdag Kuipershof 1 persoon zo 27 april

Voor de maand februari: familie Kurt Vanvelk Rijthof 5
-

Waardebon Café Mangé 2 personen vr 14 maart OF
Waardebon KWB eetdag Kuipershof 1 persoon zo 27 april

We hopen met deze actie mensen te laten kennismaken met de activiteiten.
Natuurlijk mogen familieleden, vrienden en kennissen steeds (betalend)
deelnemen.
E C H T I E D E R E E N I S W E L K O M !!!
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Agenda februari-maart
8 februari

Bierbrouwen 1

21 februari

Naar de revue

22 februari

Bierbrouwen 2

27 februari

Watt met lampen

17-23 maart

Straatnet

14 maart

Café mangé

Agenda KWB - overdag
6 februari

Petanque

13 februari

Bezoek aan Hildas : döner kebab productie

20 februari

Leven en werken in Bangladesh

27 februari

Bezoek Isotopolis in Dessel

6 maart

Psychische behandeling na kanker

13 maart

Daguitstap Namen

20 maart

Feestelijke afsluiting
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Watt met je lampen?
Duurzame verlichting, goed voor je portemonnee en het
milieu.
"Verlichting maakt tussen 15% en 30% uit van je totale energiefactuur. Je
betaalt al snel € 250 per jaar, enkel voor verlichting."
"Als alle Belgen hun verlichting vervangen door A-klasse lampen kunnen we
een kerncentrale sluiten zonder dat het licht uitgaat. En wie wil er nog een
kerncentrale in zijn tuin?"
Door je verlichting aan te passen kan je elektriciteitsverbruik drastisch dalen.
Toch kiezen we met z'n allen nog steeds voor ouderwetse en inefficiënte
technologie. Een plafond vol brandende halogeenspots komt overeen met een
microgolfoven die permanent opstaat. Geen goed idee toch!
Er zijn nogal wat struikelblokken die er ons van weerhouden onze verlichting
aan te passen. De winkelrekken met lampen zijn zo lang, er is zoveel variëteit,
niet elke lamp is geschikt voor elk gebruik, enzovoort.
Kwb selecteerde lesgevers die je tijdens een avondvullende infosessie op
sleeptouw nemen. Na afloop van de sessie kunnen de deelnemers
grootverbruikers in hun eigen woning identificeren en weten ze hoe deze te
vervangen. Elke deelnemer krijgt ook een kortingsbon waarmee hij/zij aan
speciaal kwb-tarief lampen kan aankopen bij Massive / Philips Light Galleries.
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De vorming bestaat uit twee delen:
1. Inhoudelijke uiteenzetting
•
•
•
•
•

Waarom duurzame verlichting?
Hoe(veel) kan je besparen?
Welke lamp voor welk gebruik?
Aan welke criteria moet een goede lamp voldoen?
De nieuwste LED technologie: demonstratie van verschillende soorten
lampen.

2. Zelf aan de slag
•

"Zoek de lamp die bij jou past."
De deelnemers gaan op zoek naar verlichting die geschikt is voor hun eigen woning.
Ze doen dit op basis van hun gebruik en de technische eigenschappen van hun
armaturen / elektrische installatie.
Draai thuis enkele vaak gebruikte lampen uit en neem ze mee naar de
infoavond. We nemen deze lampen onder de loep en kijken of er
alternatieven zijn.

•

"Lager? Hoger!"
In heel wat woningen hangen laagspanningsspots, terwijl dit zelden nuttig is. We gaan
zelf met suikertjes,( = lusterklem) kniptang en schroevendraaier aan de slag en
vervangen een laagspanningsfitting door een hoogspanningsfitting.

plaats: feestzaal van de Kring
datum: donderdag 27 februari om 20.00 uur
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij volgende personen:
Ludo Engelen, Tel.:0478 38 49 39, e-mail: ludo@kwbheusden.be
David Van den Eeckhoudt, Tel.: 0478 25 68 89; email david@kwbheusden.be
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Café mangé vrijdag 14 maart
Onze Café Manger hoeven we niet meer voor te stellen.
Op vrijdag 14 maart kan je vanaf 18 uur weer terecht voor een heerlijke
maaltijd.
Ditmaal staat er ‘zalm met gebakken paratjes' op het menu.
Inschrijven op het vertrouwde adres:
Marc Bijloos Geenrijt 73 011/42.46.50

Straatnet 17-23 maart
Voor de vijfde maal vindt de zwerfvuilactie Straat.net plaats. Met die actie
willen Limburg.net, de gemeentebesturen, OVAM en de vrijwilligers de
problematiek van het zwerfvuil onder de
aandacht brengen. In 43 steden en gemeenten
trekken in de week van 17-23 maart
verenigingen de straat op om het zwerfvuil op
te
ruimen. Zij krijgen hiervoor een vergoeding
van Limburg.net.
Een jaarlijkse wederkerende
sensibiliseringsactie is noodzakelijk om de
inwoners erop te wijzen dat afval weggooien
langs de straat niet getolereerd wordt en hen
wijzen op de alternatieven waardoor heel wat
zwerfvuil voorkomen kan worden.
Onze afdeling doet ook mee aan deze actie.
Heb je zin om een handje toe te steken meld
je
dan bij onze voorzitter : Romain Beerten,
Schaapsweg 97, tel; 011-42.07.02
Meer info kan je vinden op :
http://www.limburg.net/category/tags/straatnet
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Op reis naar zuidwest Polen en Praag.
5 tot 14 augustus 2014
Met de bus verkennen we het zuidwesten van Polen en de unieke stad
Praag.
De bouwstenen van deze rondreis zijn een gevarieerde cultuur, een zeer
boeiende geschiedenis en een mooie natuur.
Dag 1: Met de bus tot aan de Poolse grens. Onderweg bezoeken wij een Duits
stadje.
Dag 2: We rijden naar Wroclaw, de stad aan de Oder.
Onderweg bezoek aan de vredeskerk van Jawor (gebouwd na de Dertigjarige
Oorlog in de 17e eeuw). Tramrit in Wroclaw.
Dag 3: Wroclav: grote Markt met stadhuis en
Johannes de Doperkathedraal. We bekijken het bekende schilderij ‘Panorama
van Raclawice’ van wel 120m lang.
Dag 4: We reizen naar Karpacz. Onderweg stop aan het kastelencomplex van
Ksiàz. Bezoek ook aan de voormalige uraniummijn van Kowary en een
kristalfabriek.
Dag 5: Bezoek aan Karpacz en omgeving, met (gemakkelijke) wandeling in het
natuurpark van Wiesciszowice. Bezichtiging van de houten Wangkerk.
Dag 6: Via Jablonek en Turnov reizen we naar de Tsjechische hoofdstad Praag.
Kennismaking met de stad.
Dag 7: Bezoek aan de burchtwijk van Praag, met de Sint-Vituskathedraal, het
Paleis Schwarzenberg, het Koninklijke Paleis en het Gouden Straatje. Vrije tijd.
Dag 8: We reizen naar de provinciestad Kutná Hora, op een uurtje van Praag.
De St.-Barbarakathedraal staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Dag 9: Het oude centrum van Praag met onder andere de middeleeuwse
Karelsbrug over de rivier de Moldau, het Wenceslasplein, het Oude Stadsplein
en de Joodse wijk.
Dag 10: Na het ontbijt vatten we de terugreis naar België aan.
-12-

.ZUID-POLEN & PRAAG- DEELNAMEPRIJS

Per persoon (basis = tweepersoonskamer) .......... € 924
Toeslag eenpersoonskamer:...................€ 250
KORTING
Pasar en kwb-leden .................................€ 25
INBEGREPEN:
Alle transfers volgens programma in comfortabele autocar
9 overnachtingen in half pension
inkomgelden volgens programma
Nederlandstalige reisbegeleiding
annulatie- en LO-verzekering
NIET INBEGREPEN:
Lunches - fooien - drank bij maaltijden - reis en bijstandsverzekering persoonlijke uitgaven
Inlichtingen en inschrijvingen bij Ward Ceyssens. 0478 514588
ceyssensward@hotmail.com
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Mijnwerkersbrancardiers
Heusden
t.v.v. hun ziekenwerking

Kaartwedstrijd
“

"ZETTEN”

Zaterdag 15 februari 2014

In de feestzaal van de Kring
Aanvang: 19.30 uur
Ook ‘niet-kaarters’ zijn van harte welkom
!!!
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De Mijnwerkers-Brancardiers van Heusden
Centrum organiseren:

Zaterdag 15 Maart 2013
Gildezaal, Schaapsweg 81, Heusden
Spaghetti*……………………€8, Spaghetti klein*………………€5
½ Haan + appelmoes*………...€8, ¼ Haan + appelmoes*…...…..€5
*geserveerd met brood
Dessert + Koffie……………...€3, Steun………………………...€5
Eten kan van 11u30-14u30 of van 17u -18u30
Kaarten te verkrijgen bij:
Moons Jos, Kruiskapelstraat 10, Heusden
Truyers Peter, Schootstraat 137, Heusden
T.v.v. onze ziekenwerking
Graag tot dan!!!
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
-Maria Clerckx, zus van Guilliaume Clerckx, Kanaalweg.
-Lucie Vandermaesen, schoonmoeder van Marc Hermans, Rinkaersweg.
Nieuw lid
- Peeters-Kesters Raf en Cindy, Veenderweg

Revue 2014 : Vrugger eh.
Kaarten te verkrijgen voor de voorstelling van vrijdag 21 februari aan 7,5 euro
bij Michel Truyers, Schootstraat172 tel; 011/42.63.32

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

Een vriendelijk woord kan drie wintermaanden
verwarmen.
Japans spreekwoord
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
14 februari bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be
reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831
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