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Je kwb-lidkaart is geld waard
Winnaar maand maart:
Familie Tielens-Veltjen Geenrijt 66
Waardebon Café Mangé 2 personen
vr 14 maart of
Waardebon Eetdag Kuipershof 1 pers.
zo 27 april

We hopen met deze actie mensen te laten kennismaken met de activiteiten.
Natuurlijk mogen familieleden, vrienden en kennissen steeds (betalend)
deelnemen.
Voor meer info: 0474/35 43 21
ECHT

IEDEREEN IS
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W E L K O M !!!

Wijndegustatie maandag 28 april 2014
Feestzaaltje van de Kring om 20 uur

Op dit moment brainstormen we nog over een plezante formule om deze
wijnavond te organiseren.
Denkpiste momenteel:
-

8 euro inkom (10 niet-KWB),
Voorinschrijven
Een schuimwijn
Enkele witte wijnen
Enkele rode wijnen
Hapjes tijdens en/of na de degustatie
Eén of meerdere vertellers

Om het prettig en leerrijk te houden komt een wijnkenner/importeur vertellen
over deze wijnen, geschiedenis over de wijngaarden expliceren. Hoe van een
wijntje genieten, waar op letten bij aankoop, passende hapjes, kaasje, stokbrood
…
Inschrijven kan nu al bij Stefan Aerts Noordberm 4 0474 354321
stefan@kwbheusden.be
In samenwerking met onze leden Bart & Inge en
drankenhal Hauweycken.

Accuratere uitleg in Leeft van april en intussen hopelijk goede respons.
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Samenaankoop stookolie 28 april
Je kan nu al stookolie bestellen via het bijgevoegd strookje of via onze website
: www.kwbheusden.be
De resultaten van de vorige samenaankoop kan je trouwens ook vinden op onze
website.

Café mangé 14 maart
De volgende café mangé van dit
werkjaar kondigt zich weer aan.
Op vrijdag 14 maart kan je voor 3 euro
weer komen eten en gezellig samenzijn
de feestzaal van de Kring. Een mooie
traditie die ondertussen al door velen
gewaardeerd wordt.
Eten vanaf 18 uur tot 20 uur.
Op het menu staat zalm met gebakken
patatjes.
Inschrijven op het gewone adres:
Marc Bijloos Geenrijt 73
011/42.46.50

Agenda maart-april
14 maart

Café mangé

17-23 maart

Straatnet

25 april

Gedachtenisviering

27 april

Eetdag

28 april

Samenaankoop stookolie
Wijndegustatie
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SAMENAANKOOP TUINPRODUCTEN
49 leden namen deel aan de samenaankoop
14
13
4
10
8

leden
leden
leden
leden
leden

kochten
kochten
kochten
kochten
kochten

300
240
40
90
54

kg
kg
kg
kg
kg

Bintjes
Annabelle
Wortelen
Jonagold
Jonagored

9
3
9
19
33
3
9

leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden

kochten
kochten
kochten
kochten
kochten
kochten
kochten

13
3
12
43
168
3
16

zakken
zakken
zakken
zakken
zakken
zakken
zakken

Fimus
Blauwe korrel
Organische meststof
Korrelkalk
Potgrond
Grondverbeteraar
Gazonmest
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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 jaarlijks 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

Vrijdag 30 mei verbroedering kwb Kontich
Ook dit jaar bezoeken we een andere kwb-afdeling. Op vrijdag 30 mei brengen
we Kontich een bezoek. Inschrijven kan bij :
Louis Vanderstraeten, Bergstraat 11 tel. 011/42.60.13
Frank Vanderaerden, Processieweg 27 tel : 0498/54.45.42
Meer info in de volgende kwb-leeft.

Foto-wandel-zoektocht
Vanaf maart kunnen jullie weer op pad voor een tochtje van + 5 km met veel
zoekplezier.
Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2.50 bij de volgende personen :
- Jans Gilbert, Garenstraat 36 .
- Klaus Neumann, Mispad 10.
- Frank Vanderaerden, Processieweg 27.
- Eetcafe De Kring.
Zoals ieder jaar gaat de opbrengst naar een goed doel.
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Een mijlpaal in de geschiedenis van
kwb Heusden centrum
Sinds het ontstaan van kwb leerde men druppelsgewijs in iedere gemeente kwb
kennen. Ook in onze parochie werd in 1942 deze mannenbond opgericht.
Voorzitters kwamen en gingen, ledenaantallen stegen jaarlijks. In de jaren
negentig telde onze vereniging meer dan zeshonderd leden die maandelijks hun
maandblad ontvingen uit de handen van bijna zeventig wijkmeesters. Achteraf
bekeken, toen wisten we het natuurlijk nog niet, was de viering van het
zeshonderdste lid een mijlpaal in onze

geschiedenis. Nu vijfentwintig jaar en drie voorzitters later telt onze vereniging
nog steeds meer dan vierhonderd leden en kunnen we jaarlijks nog steeds
beroep doen op een zeventigtal bestuursleden en leden-medewerkers. Jaarlijks
loopt het ledenaantal lichtjes achteruit, niet alleen bij ons maar ook nationaal is
het een herkenbare tendens.
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Wij, in Heusden bleven niet bij de pakken zitten. Een doorgedreven actie om
jonge gezinnen lid te maken, kende een niet te onderschatten succes, in die mate
zelfs dat we een kentering in de terugval van leden konden bewerkstelligen.
Wij gaan hier zeker nog een vervolg aan breien.
Ook nationaal blijft men niet stil zitten, de oeroude formule van mannenbond
werd op zijn kop gezet, kwb werd een gezinsbond. Voor het eerst konden
vrouwen zelfstandig lid worden van onze vereniging. Vanuit het hoofdbestuur
dringt men zelfs aan om vrouwen in het bestuur op te nemen en activiteiten op
maat te organiseren voor het gezin, mannen, vrouwen en kinderen. Toch ligt de
drempel blijkbaar nog wat te hoog.
Tussen de talrijke bezigheden voor mannen werden sporadisch kinder- en
gezinsactiviteiten georganiseerd. Voor vrouwen lag het iets moeilijker, dat
dachten wij toch, tot onze huidige penningmeester Stefan Aerts op het lumineus
idee kwam om kooklessen voor vrouwen te organiseren. Al jaren organiseert
kwb Heusden, koken voor mannen. Ieder jaar opnieuw schrijven er minstens
vijftien mannen in voor deze activiteit. Het was dus bang afwachten wat de
respons bij de vrouwen ging zijn.
Nu, twee kooklessen verder, kunnen we met fierheid zeggen dat er telkens
vijftien vrouwen enthousiast hebben deelgenomen, een mijlpaal in onze
geschiedenis. Wij hopen van harte dat deze vrouwen tijdens deze twee
kooksessies zich vermaakt hebben en misschien zien ze elkaar binnenkort terug
op een of andere activiteit expliciet voor vrouwen, wie weet!
Alvast bedankt voor het vertrouwen in kwb

Romain
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Verslag van het 26ste jaar KWB – overdag. “Deel 3 ”
23/01/14
Wel en wee in onze gemeente. Door Ivo Aerts.
Ik bewonder de organiserende groep van KWB-overdag voor hun goede timing.
Ze hadden, toen ze de jaaragenda vastlegden, geen betere datum kunnen
prikken voor de titel “ Wel en wee van onze gemeente”. In de schaduw van de
politieke perikelen van de laatste maanden kreeg deze titel wel een zeer speciaal
effect. De fusie van Heusden en Zolder was op 1/1/1977 en is intussen 37 jaar
geleden. Zevenendertig jaar is al een respectabele leeftijd. Van echte
kinderziekten kan men dus niet meer spreken. Los daarvan zijn sommige
politiekers er in geslaagd om onze gemeente op een toch wel erg negatieve
manier op de kaart van België te zetten.
De
hamvraag van het publiek was dan ook:
blijft
Heusden-Zolder bestuurbaar? Heusden en
Zolder waren twee complementaire
gemeenten voor de fusie, Heusden had
een
ziekenhuis en twee goed uitgebouwde
middelbare scholen met aanzien. Zolder
had
toeristische troeven, het had Bovy en de
Bolderberg, het autocircuit, en een
cultureel centrum. Fysiek naar elkaar toe
groeien was echter onmogelijk omdat
beide
dorpskernen gebouwd zijn op een heuvelrug met daartussen de vallei van de
middenloop van de Mangelbeek. En prachtig gebied maar te vochtig om te
bouwen en de dorpskernen te laten versmelten.
Daarnaast is de gemeente zeer goed bereikbaar; het heeft drie afritten op twee
verschillende autostrades. Volgens Belfius is H-Z een sterk verstedelijkte
gemeente met een laag inkomen. Na Hasselt en Genk het dichtst bevolkt met
601 inwoners per km². Bij de fusie van de gemeenten had Heusden 14.015
inwoners en Zolder 12.598. In 2002 had onze gemeente 30.269 inwoners en op
1/1/2013 was dit cijfer 32.126. In 1997 waren er 4.195 niet Belgen, in 2012
waren er dat nog 2.104. Volgens de etnische afkomst wonen er 63 % “echte
Belgen” in onze gemeente, daarbuiten komen 5,5 % van de inwoners uit andere
E.U. landen. Van de huizen in H-Z zijn 66,5% open bebouwingen, 24,1 % zijn
half open bebouwingen en 9,4 % zijn gesloten bebouwingen. 12 % van onze
huizen
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zijn appartementen. We hebben 260 km gemeentewegen, ze kosten per jaar een
miljoen euro aan onderhoud. We hebben 261 km riolering waarvan 41 km
gescheiden riool. We hebben 81 gemeentelijke gebouwen en sluikstorten kost
onze gemeente een miljoen euro per jaar. Er zijn 626 fulltime equivalent
personeelsleden en dit aantal bestaat uit 872 koppen. We willen allemaal een
maximale dienstverlening met een minimum aan belastingen. De uitdaging is
dus de financies onder controle houden en toch een goede werking uitbouwen.
Om dit te realiseren zijn er drie grondpijlers: Deskundigheid, moed en politieke
stabiliteit.
30/01/14
Hoe zit het met ons drinkwater? Door Chris Cammaer.
Het verschil van de kwaliteit van drinkwater uit een fles, uit de kraan of uit de
grond proeven we alleen in onze portemonnee, niet aan het water zelf. Er
worden jaarlijks miljoenen liters water vervoerd over duizenden kilometer in
plastieken en andere verpakkingen, daardoor wordt het water veel duurder maar
het blijft in wezen water.
Vanaf een zekere diepte is de ondergrond gevuld met water, het verhaal van
wichellaars die wateraders opsporen met een wichelroede alsof het
ondergrondse beken zouden zijn is volksbedrog. Het is een gemakkelijke
manier om licht gelovige mensen geld af te troggelen. Dit wil niet zeggen dat
het water overal even goed is en dat sommige zachte lagen, zoals krijtlagen en
zandlagen niet meer water kunnen bevatten dan andere hardere lagen. Een zeer
groot gevaar voor ons drinkwater is de vervuiling. Zo lijkt crossen en
mountainbiken op de terrils onschuldig maar door de bovenste stenenlaag
steeds weer om te woelen, komt pyriet (scheikundige naam: ijzerdisulfide) in de
bovenste stenen steeds weer aan de oppervlakte. Daardoor krijg je oxidatie van
pyriet en kan sulfaat en het zeer giftige arseen vrijkomen dat een bedreiging
vormt voor de kwaliteit van ons drinkwater. De politie en de boswachters
hebben dus nog werk. Ook is het overmatig gebruik van pesticide en herbicide
niet te onderschatten. Iedereen sproeit in zijn klein tuintje een paar keer per jaar,
al is het maar voor de bladluizen op de rozen, maar dit geeft samen een
gigantisch aantal liters. Ook de vervuiling door lekkende olietanks is een steeds
groter wordend probleem.
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06/02/14
Petanque in zaal Olympia in De Veen.
Vandaag was het de dag om met de ballekes te spelen en er waren heel wat
deelnemers om mee te doen. De
administratie verliep zoals steeds onder
de
kundige leiding van Philemon en Charly
en
om 9u00 stond iedereen klaar met de
ballekes in de hand. De beste schatters
hadden niet altijd gelijk en regelmatig
werd de meter boven gehaald om te zien
welke bal nu het dichtst lag want meten is weten en door te schatten geraak je in
de patatten. Niettegenstaande er meerdere vrouwen mee gedaan hebben vonden
we de eerste vrouw pas op de 14de plaats. Het was Frieda Engelen met 2
gewonnen matchen en 6 overpunten. De tiende plaats was voor Jef Roosen met
2 gewonnen matchen en 8 overpunten, vooraf gegaan door Tonny Vogels,
daarvoor eindigde Klaus Neumann. Op de zevende plaats eindigde Jos
Vanvuchelen, daarvoor kwam Leon Quinten en deze werd vooraf gegaan door
Wim Goris. De vierde plaats was voor Louis Vanderstraeten en daarvoor kwam
François Willems. De tweede plaats was voor Jean Vandevelden en de absolute
heerser van de voormiddag was Roger Elsen met 3 gewonnen matchen en 27
overpunten. De werpkunst van Roger kan je van de bijgevoegde foto aflezen.
3/02/14
Bezoek aan Hildas; Döner Kebab.
Een uit zijn voegen gebarsten familiebedrijf, door op het juiste moment het gat
in de markt te vinden. Het is opgericht door een paar Turkse gastarbeiders die
na de sluiting van de kolenmijnen niet bij de pakken zijn blijven zitten en het is
uitgegroeid tot een bedrijf met 30 werknemers dat 60 ton vlees per week
verwerkt. Het levert döner kebab producten in een tiental landen van
Scandinavië tot Spanje. We hebben gezien hoe metronddraaiende spiesen
Kebab van 10 tot 35 kg gemaakt worden. We zijn door en diepvries gewandeld
waar het min 40 graden Celcius was, zo voel je wel eens even wat koude is. Op
het bedrijf wordt vooral rundvlees, kalkoen en kippenvlees verwerkt.
Kippenvlees is ook enkel vlees van kippen, geen haantjes, die zijn blijkbaar
taaier en worden niet verwerkt in hun producten. Wat iedereen ook
verwonderde was dat er geen schapenvlees werd verwerkt. De producten
worden verkocht in de groothandel en in de kleinhandel, dus voor een goede
döner kebab, met al de bijbehorende producten, kan je op de Heikant nr. 34 in
Zolder terecht.
Wigo.
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Samenaankoop blusmiddelen
Laat je niet verrassen door BRAND
“Woning uitgebrand te . . . . . . . .” is vaak maar een klein bericht in de krant,
maar de gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Dikwijls is het resultaat materiële
schade en/of brandwonden, maar het kan ook erger zijn. Daarom, laat je niet
verrassen! Neem voldoende voorzorgen om brand te voorkomen, brand te
detecteren en om het begin van brand te bestrijden.
Kwb heeft in samenwerking met Ardor voor jullie een pakket samengesteld
bestaande uit:
-

schuimblustoestel 6 liter
Rookmelder
branddeken

(foto’s niet op ware grootte)
U kan bovenstaand pakket aankopen tegen de zeer gunstige prijs van
€ 88,00 (incl. BTW) Deze investering kan u voor 30% inbrengen bij uw
personenbelasting. Met een plafond van € 750,00 aanslagjaar 2014. Ardor
bvba zorgt voor de nodige documenten om uw uitgaven deels fiscaal te
kunnen recupereren.
Op onze site www.kwbheusden.be is een uitgebreide map:
kwb brandpreventie- infomap

Infoavond over deze samenaankoop blusmiddelen
Dinsdag 22 april 20u00 in feestzaaltje van De Kring
o.l.v. Patrick Smeets, brand preventie adviseur zuid west Limburg.
We regelen dan ook samen afhalen …
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- Sylvain Bijloos, Corbiestraat.
- Lucienne Truyers, moeder van Erik Claes, G.Gezellelaan.
- André Vermeulen, broer van Henri, Schootstraat.

Eters gezocht
KWB EETDAG

Zondagmiddag
27 april Kuipershof
Duid deze datum met stip aan in je agenda.
We voorzien vier 3-gangenmenu’s aan 12 euro (kind -12 jaar is 6 euro).
Reserveren hoeft niet. Meer informatie volgende Leeft.
Helpers zijn welkom, maar toch komen eten is heel belangrijk deze dag.

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

24 uur in een dag, 24 flessen in een bak.
Toeval ? Ik denk het niet.
Ludo E.
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
14 maart 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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Bestelformulier pakket blusmiddelen
Naam: …………………….…………………............................................................
Adres: .......................................................................................................
Postcode: ........ Gemeente: .....................................................................
Telefoon/GSM: ........................................................................................
E-mailadres: .............................................................................................
Indien kwb lid, naam van je afdeling:
...............................................................................................

Bestel hierbij . . . . . . . . . x brandbeveiligingset(s) aan € 88,00 / pakket (incl.
BTW)
Ik maak het bedrag van € . . . , . . over op rekening BE43 7845 5018 1501 op
naam van kwb Limburg met vermelding: Brandbeveiliging set, je naam en
adres.

Uw pakket kan u afhalen op volgende data en locatie:
 18 mei 2014 kwb Startdag Kastanjestraat 7 3530 Houthalen-Oost vanaf
14h00
 21 juni 2014 ACW Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt tussen 10h00 en
14h00
 20 september 2014 ACW Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt tussen 10h00
en 14h00

Bijkomend info nodig? Dit kan bij Ilse Gerits 0479 / 352 296 en Koen
Vandecruys 0496 / 048 848

