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Beste kwb leden  

 

Het nieuwe jaar 2018 is zopas begonnen. Het feestgedruis ligt al 

enkele dagen achter ons. Als voorzitter zou ik van de gelegenheid 

willen gebruik maken om enkele woordjes tot jullie te richten. 

We hebben met zijn allen een speciaal jaar afgesloten met onze 

viering van 75 jaar kwb Heusden centrum. Een dikke proficiat aan de 

werkgroep en al de mensen die hier hebben aan meegewerkt. Het geeft 

mij als voorzitter ook een goed gevoel om samen met een gedreven 

bestuursploeg een afdeling te mogen leiden met vele activiteiten en 

een ledenaantal waarop menig andere afdeling jaloers zou zijn. Wij 

blijven met een flinke groep van om en bij de 350 leden. Daarom zal 

ik trachten om mijn taak als voorzitter goed te vervullen en jullie 

vertrouwen niet te beschamen. We beseffen dat dit niet altijd van een 

leien dakje zal lopen. Maar met de hulp en inzet van iedereen hoop ik 

hierin zeker te slagen.  

 

Dit jaar gebeurt er een wisseling in het bestuur. Onze secretaris Ludo 

Engelen geeft de fakkel door aan Vital Coels. We danken Ludo alvast 

voor de acht jaren als ijverig en nauwlettend secretaris van onze kwb-

afdeling. Natuurlijk heten we Vital welkom binnen onze ploeg.  Vanaf 

nu wordt ons dagelijks bestuur omgedoopt tot stuurploeg. Wij 

vergaderen voortaan in het begin van de maand. Het bestuur van kwb, 

beter gekend als bestuursvergadering, blijft het beslissend orgaan.  

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Deze vergadering  verschuift naar de helft van de maand. Als 

vereniging is het tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend om 

blijvend goed te functioneren. Daarom gaan we in 2018 op zoek naar 

jonge gezinnen. We proberen hen een aantrekkelijk programma-

aanbod te presenteren. Men zegge het voort! Zoek niet te ver: 

misschien zijn ook jouw kinderen die het ouderlijk huis uit zijn wel 

geïnteresseerd? 

 

Heb je onze nieuwe kalender die jullie ontvangen hebben al eens goed 

ingekeken? Ook dit jaar staat die weer vol met een brede waaier aan 

activiteiten, voor ieder wat wils:  diverse samenaankopen, 

informatieavonden, kooklessen, sport en spel, zoektochten, kwb-

weekend, en nog zoveel andere activiteiten. Meer informatie hierover 

is steeds terug te vinden in ons maandblad  kwb Leeft, alsook  op onze 

mooie website.We kijken er alleszins naar uit om jullie te ontmoeten 

op één van onze activiteiten waar we elkaar beter kunnen leren 

kennen tijdens een gezellige babbel en ne goeie Duvel (of andere 

drank).. 

             namens  mijzelf en het ganse bestuur wens ik u en uw familie  

                                       Een gelukkig en gezond 

                                           

 

      
                                         Jans Alain  Voorzitter kwb Heusden centrum 
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Vrijdag 19 januari 2018, 20.00 uur! 

Schotse Whisky “tasting”-Avond, part VIII:  

Peat monsters! 

 

Beste Whisky-liefhebber, 

 

Pros en Jerry hebben voor jullie deze keer een 

speciale tasting op poten gezet. 

 

Verschillende proeverijen door de jaren heen in 

Heusden brachten onze vrienden van de Diestse 

Whiskyclub een grondige kennis van het Whisky-

DNA-gehalte dat zich schuil houdt tussen onze gelederen. En het hoeft 

geen betoog: er is een meerderheid ontstaan van rasechte Peatmonsters 

(turf whisky liefhebbers) onder ons publiek. 

 

Tegenwoordig is het zo dat elke streek zijn turf whisky produceert, en 

gezien ons hierboven vermeld profiel, zullen de whiskyprofessionals 

van Diest ons op 19 januari een tasting offreren bestaande uit 6 

verschillende single malts, komende uit diverse streken! 

 

Allen op post zou ik zeggen!! 

 

Prijs voor deelname is en blijft onveranderd: € 23  voor leden, € 25  

voor niet-leden. 

Inschrijven is mogelijk bij volgende personen: 

Klaus Neumann, Tel.: 011 43.12.84, e-mail: 

klaus.neumann@telenet.be  

Ludo Engelen, Tel.:0478 38 49 39, e-mail: ludoengelen@gmail.com  

 

 

 

 

Slainthe! 

mailto:klaus.neumann@telenet.be
mailto:ludoengelen@gmail.com
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Comfort Heating 
Tweemaal per jaar, in mei en oktober, doet kwb een 

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij: 

Comfort Heating BVBA   

• Tel: 089/ 35 51 30      0476 68 08 96 

• Adres: Evence Coppéelaan 96 bus 2,  

3600 Genk 

• Website: www.comfortheating.be 

• Email: info@comfortheating.be 

BETER BON 
 

2018 wordt het jaar van iedereen doet mee met KWBHeusden-

Centrum!  

Zoals vorige maand beloofd ontvang je 

deze maand de bon samen met je 

nieuwe lidkaart.  

 

Breng deze dit jaar mee naar 1 van onze 

activiteiten als betaalmiddel. Een paar 

afspraken: volledig ingevuld, voor 

persoonlijk/gezin gebruik, maximum 1 bon per 

activiteit, niet voor lidgeld, drank, film of 

samenaankopen.  

MAAK EEN NIEUW KWB (GEZIN)  LID EN ONTVANG 

                       BEIDEN EEN FLES CAVA            

Bezorg onze secretaris Vital tot eind januari , naam, 

adres en telefoonnummer     

 

 

 

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
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Café manger  
 

wanneer: op vrijdag 26 januari 2018 

waar: in de kleine feestzaal van de kring  

Guido Gezelleaan.   

op welk uur: Je kunt komen eten van 18 uur 

tot 20 uur. Wel vooraf inschrijven a.u.b. 

prijs: ook in 2018 € 4 betalen per 

volwassenen en € 2per kind tot 12 jaar. 

Betalen kan de avond zelf. 

inschrijvingen: tot woensdag 24 januari 2018 bij Marc Bijloos tel 

011-42.46.50 

menu: Kalkoen met prei en appel, vergezeld van pasta in een romig 

sausje. 

Het opzet van café manger was op een goedkope manier te kunnen 

gaan eten. 

Op vrijdagavond niet moeten koken, afwassen opruimen voor 4 Euro 

per volwassenen en 2 Euro voor kinderen. 

Wie durft er met 4 Euro naar een frituur, afhaal Chinees, kebab of een 

pizza zaak te gaan? 

Voor wie Café manger nog 

niet heeft meegemaakt kom 

het eens proberen. Wees 

eerlijk voor 4 Euro kan je 

niet gefopt zijn. 
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Tuinproducten 2 januari 
 

Je kan vanaf 2 januari tuinproducten 

bestellen via bijgevoegd 

inschrijfstrookje. 

Bestellen met betaling van al deze 

producten kan tot maandag 11/02  

13u00  bij:  

Maris Jef Schootstraat 211,    

Johan Ceyssens, Schootstraat 78 

Vanderaerden Frank Processieweg 27 

Goederen afhalen op zaterdag 17 februari op de speelplaats 

(en niet op 10 februari zoals vermeld in de kalender) 

 lagere school Brugstraat 16 tussen 10u00 en 12u00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenaankoop stookolie maandag 

21 januari 2018 
Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd 
inschrijfstrookje of online via 
www.kwbheusdencentrum.org 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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KWB gezinsweekend september 2018 
 

Volgende jaar verblijven wij in een hotel aan het stuwmeer van 

Gerolstein. Wij hebben al een mooie wandeling voor ogen en de niet-

wandelaars houden we ook wel bezig.  Een duik in het zwembad kan 

ook altijd. 

Wanneer :  14 - 15 - 16 - september 2018, volpension. 

Prijs : 152 euro per persoon 

Inschrijven : Voor 30 januari 2018 bij Jos Moons, Kruiskapelstraat 

10 Heusden-Zolder, mits betaling van een voorschot van 25 

Euro/persoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inschrijving gezins-wandel-weekend 14 - 15 - 16 september 2018 

 

Naam : ---------------------------------  geboortedatum :  --------------------------  

 

Naam : ---------------------------------  geboortedatum :  --------------------------  

 

Naam : ---------------------------------  geboortedatum :  --------------------------  

 

Naam : ---------------------------------  geboortedatum :  --------------------------  

 

Adres ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Gsm nummer -------------------------------  

 

Email : ............................................................................................................................... 
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Verslag van het 30ste jaar KWB – overdag. “Deel 2.” 

 

23/11/17 Asiel centrum Helchteren op vroegere legerbasis. 

In Limburg zijn er 6 opvangcentra voor vluchtelingen, 4 tijdelijke 

zoals dat in Helchteren en 2 definitieve, o.m. in St. Truiden. Het 

opvangcentrum in Helchteren heeft een capaciteit van 700 bewoners, 

op dit ogenblik  verblijven er 550. Materiële hulp bieden aan 

vluchtelingen is een internationale plicht. Vluchtelingen hebben recht 

op ( bed – bad – brood) zolang de asielprocedure loopt. De kinderen 

hebben recht op onderwijs. Als de asielaanvraag aanvaard wordt (wat 

soms zeer lang kan duren) kunnen ze doorverwezen worden naar een 

huis in een toegewezen dorp of stad en vallen ze onder het OCMW. 

Ze worden dan wel begeleid in het zoeken naar werk. In het centrum 

krijgen ze € 7,5 zakgeld per week en kunnen ze € 2,5 verdienen voor 

een job met een max. van € 17,5 per week voor allerlei klusjes, deze 

klusjes zijn zeer gegeerd.  

De grootste groep bewoners zijn alleenstaande mannen tussen de 19 

en 35 jaar. Dikwijls zijn het getrouwde mannen die eerst willen 

nagaan of ze in aanmerking komen voor asiel en pas nadien hun 

vrouw en kinderen laten overkomen. Dit vooral om de kosten te 

drukken. De alleenstaande mannen verblijven in kamers van 6 

personen. Op dit ogenblik heeft men de mogelijkheid om de gezinnen 

in een gezinskamer onder te brengen. Een aantal jaren geleden, op het 

toppunt van de vluchtelingencrisis gebeurde het dat een gezin met 

twee kinderen de kamer moest delen met een tweede koppel. De 

gescheiden kamers zijn vooral mogelijk gemaakt door de 

vluchtelingen zelf. Diegene die een cursus gyproc plaatsen aan het 

volgen waren kregen in het centrum intussen de gelegenheid om hun 

praktijk te oefenen.  

In het centrum in Helchteren is er ook een kleine bib, een fitnesszaal, 

een vrouwenhoekje voor handwerk (en een roddel over de mannen) en 

een knutsellokaal voor kleine herstellingen. 
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30/11/2017 Dorpsraden en stille wegen. Door Paul Coolen. 

Er zijn 220 km trage wegen in Heusden-Zolder, dit is geen typefout, er 

zijn degelijk tweehonderdtwintig kilometer trage wegen in H-Z. 

Sommige met de meest idyllische namen zoals ”het heksenpoaike”, 

het “wieègske aen Beetske ne de Moalbeek” en aen Boekshoeve 

(ergens op de Beringerheide). Sommigen zijn, al of niet, illegaal 

afgesloten door de eigenaar, anderen gans overgroeid door gewassen 

zodat er van een paadje niets meer te zien is. Allemaal zijn het 

pareltjes door het landschap, dus ideale fiets of wandelpaden. We 

hebben allemaal het gevoel dat onze wegen overvol zitten en dat er 

iets moet aan gedaan worden. Metingen op het spitsuur tonen echter 

aan dat 80% van de wagens die rijden, auto’s zijn met enkel de 

bestuurder aan boord die een verplaatsing moeten maken van minder 

dan 5 Km. ‘s Zondags fietsen we met een pedaal club meer dan 60 

km, toch hebben we de gewoonte van door de week, om de hoek, een 

brood te gaan halen met de auto. Slechts 3% van de verplaatsingen 

wordt met de fiets gedaan. S-T-O-P is een mooi letterwoord: Eerst 

Stappen, dan Trappen, dan Openbaar vervoer en als laatste Privé 

vervoer. We vinden het een waarheid als een koe (voor een ander). 

 

07/12/2017 Risico met dieren. Door Luc Crevecoeur. 

Er zijn op dit ogenblik rond de twee miljoen verschillende gekende 

diersoorten. Ongeveer de helft daarvan zijn insecten. Van de 

weekdieren kennen we een 110 000. Schaaldieren een 30 000, vissen 

een 25 000 en van de vogels kennen we er 9 000. De amfibieën zijn 

met een kleine 5 000, de reptielen met iets minder dan 7 000 en van de 

zoogdieren zijn er 4 500 gekend. Deze cijfers lopen sterk uiteen 

volgens de verschillende bronnen en algemeen wordt aangenomen dat 

het werkelijke totaal aantal verschillende diersoorten  op meer dan het 

dubbel  tot het 10-voudige ligt. Vooral van de insecten, de weekdieren 

en de (diepzee) vissen zijn er nog veel die niet gekend zijn. Het 

grootste insect ter wereld is 40 cm. 

In België leven er zo een 24 000 gekende diersoorten waarvan 500 

gewervelden. Er zijn 660 verschillende soorten spinnen in België 

waarvan een 30 tal soorten kruisspinnen. In Heusden-Zolder zitten er 
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464 verschillende soorten kevers (die van Jos Willems niet 

meegerekend) 

Sommige rupsen hebben lange haartjes die bij contact vervelende jeuk 

kunnen veroorzaken. Bij de processierups is het al voldoende dat je 

onder de bomen (waar ze in zitten) doorwandelt om getroffen te zijn. 

De muggen en dazen bijten. Het zijn echter alleen de vrouwtjes die 

bijten om voldoende energie te verkrijgen om hun eieren te kunnen 

leggen. De mannen zijn dus, zoals altijd, nooit vervelend. 

De honingbijen, de wespen en de hommels steken ( met een angel) als 

ze zich bedreigd voelen. Daarnaast zijn er veel soorten solitaire bijen 

waarvan de angel te zwak is om te steken. Het meest gevaarlijke 

insect bij ons is de (schapen) teek omdat ze in +/- 2% van de gevallen 

de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Tot nu toe is maar één dodelijk 

geval bekend maar de nevenverschijnselen van de ziekte zijn soms erg 

vervelend. In Zuid-Duitsland, Oostenrijk en de Oost-Europese landen 

zijn er teken die hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken. Dit is de 

zogeheten Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) is een  

virusinfectie die door teken wordt overgebracht. Het virus wordt 

meteen na de beet van de teek overgebracht. 

 

14/12/17 Blijft ouderenzorg betaalbaar. Door Dave Roosen en Jules 

Vandebergh. 

Er gaat geen week voorbij of ouderenzorg komt in de media. Worden 

de  rusthuizen onbetaalbaar? De huidige en de toekomstige generatie 

mensen leeft nu eenmaal langer dan de generatie van onze ouders. Het 

aantal dementerende ouderen zal toenemen en de rusthuizen moeten 

zich  nu al hierop voorbereiden. De zorg wordt dus langer en duurder.  

Komen we met ons pensioen toe om 

de factuur te betalen of moeten we ons 

huis verkopen? Moeten de kinderen er 

voor opdraaien als het vermogen van 

de ouders ontoereikend is? Er is een 

zeer grote behoefte aan ouderenzorg. 

De profitsector, met een neus voor 

zaken, is er opgesprongen en 
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momenteel zijn 45 % van de rusthuizen commerciële instellingen met 

als uiteindelijk doel: winsten maken en de dividenden uitkeren aan de 

aandeelhouders. Daarnaast zijn 27 % van de rusthuizen van de non-

profit groep. De balans van de rekeningen moet aan het einde van het 

jaar in evenwicht zijn. Daarnaast zijn nog 26 % van de rusthuizen van 

het OCMW. Op dit ogenblik is de gemiddelde kostprijs van een 

woonzorgcentrum € 1640  per maand, te betalen door de bewoner. 

Belangrijk is te weten hoeveel supplement hier nog bij komt, is dit 

 € 200 aan variabele kosten of meer en wat krijg je hiervoor? Het is 

goed om dit vooraf duidelijk na te vragen om achteraf niet met een 

financiële kater te zitten. Sommige rusthuizen kunnen zich zeer goed 

verkopen aan de potentiële klanten maar de werkelijke factuur, aan het 

einde van de maand, is veel hoger dan verwacht. Algemeen wordt 

aangenomen dat ouderen in een woonzorgcentrum liever in kleinere 

leefgroepen samenwonen dan in grote eenheden. Kleinschalig wonen 

waar men elkaar kent geeft een veiliger gevoel. Op dit ogenblik is de 

ouderenzorg een federale materie maar na de zesde staatshervorming, 

in 2025, zal het een Vlaamse materie worden. Nu staat al vast dat de 

wetgeving en de subsidiëring er dan gans ander zal uitzien.  

Wigo. 

 

KWB -OVERDAG 
 

04/01/18  

Borrelwandeling. 

De traditionele borrel wandeling, een verplichte activiteit in het 

opstellen van de agenda, gaat dit jaar naar “De Voort”. De activiteit 

begint meestal al wandelend en eindigt voor sommigen al waggelend, 

gelukkig is er aan het einde de traditionele soep en koffie, kwestie van 

iets in je maag te hebben om recht te blijven. Regen, ijs, sneeuw of 

hagel houdt ons niet tegen, dus wees gerust, op vier januari gaan we 

borrelen. 
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11/01/18  

Luchtkwaliteit in huis. Jens Vaes. 

85% van onze tijd brengen we binnenshuis door. De lucht is er niet 

altijd even gezond, maar meestal beseffen we dat zelf niet. Vervuilde 

lucht kan nochtans de oorzaak zijn van mogelijke 

gezondheidskwaaltjes. Sinds enkele maanden 

loopt er een proefproject met luchtconsulenten 

om mensen hierover te informeren; normaal 

gebeurt dit aan huis maar op ons verzoek 

krijgen we een groepsuiteenzetting.  

Eén van die oorzaken kan bv een te lage luchtvochtigheid zijn. Wat 

we daar bij ons thuis kunnen aan veranderen zal Jens Vaes ons 

vertellen.  

 

18/01/18  

Het vervolg: mijngebied. Paul Boutsen. 

Centraal in de werking van Het Vervolg staat de relatie tussen mens 

en industrie, tussen identiteit en transitie. Deze interesse vertrekt 

vanuit de thuisbasis van Het Vervolg: de Mijnstreek. Ontstaan na de 

sluiting van de mijnen (eind jaren ’80, begin jaren ’90) wil Het 

Vervolg het mijnverleden, maar ook de huidige en toekomstige impact 

van die industriële activiteit onderzoeken en ontsluiten aan het 

publiek. Dankzij een ruim interregionaal en internationaal netwerk - 

zowel artistiek, economisch als onderzoek matig - is het werkdomein 

van Het Vervolg uitgebreid naar industriële transitzones en 

mijnbouwgebieden over heel de wereld.  

 

25/01/18  

Petanque. 

Samen met de fietstocht en de borrelwandeling is petanque een 

klassieker die elk jaar opnieuw wordt georganiseerd. 

Dit jaar spelen we in “Olympia” De Veen Heusden. 
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01/02/18  

Hangjongeren. Jamil Martis. 

Hangjongeren zijn jongeren die langdurig op een bepaalde plaats in 

een openbare ruimte verblijven (rondhangen).  

De hangplek die men hiervoor uitkiest is vaak een centrale plaats in 

een wijk, zoals een winkelcentrum of speelplaats, of op stations en in 

bushaltes. Het ontstaan van hangplekken is op zich logisch te 

verklaren. De jeugd heeft behoefte aan sociale interactie anders dan 

tijdens een bezigheid om zo alledaagse zaken te bespreken. Ook is het 

sommige jongeren niet toegestaan hun vrienden thuis uit te nodigen. 

Men zit of staat dus graag op een openbare plek te praten, soms met 

frisdrank of bier, sigaretten en drugs. Op de hangplek wordt stoer 

gedaan, verworvenheden worden getoond, of gewoon plezier gemaakt. 

Vaak vinden de eerste schuchtere verkenningen van leeftijdsgenoten 

van het andere geslacht plaats. Hangjongeren zijn meestal tussen 12 

en 20 jaar oud. 

Het rondhangen, kan worden afgewisseld met andere activiteiten, 

zoals het rondrijden op bromfietsen of het spelen 

met skateboard of voetbal. In de weken rond de jaarwisseling wordt 

het gekochte vuurwerk uitgetest. 

 

08/02/18  

Voeding……gezond?! Betty Van Sweevelt. 

Boerenverstand gebruiken of verdwalen tussen de hypes en de feiten! 

Tijdens deze bijeenkomst wordt er nadruk gelegd op ‘gezonde 

voeding’ en worden de verschillende hypes bekeken!  

Is quinoa een wondermiddel ? 

Is brood wel gezond? 

 

Zuivel…zuiver of niet…? 

Blauwe bessen …. hét geneesmiddel? 

Speltbrood? 

Is een glutenvrije voeding gezond? 

En nog veel meer…. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolescentie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbare_ruimte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hangplek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winkelcentrum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speelplaats
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwegstation
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drug
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bromfiets
https://nl.wikipedia.org/wiki/Skateboard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurwerk
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Van zwerfvuil tot statiegeld  
Van alle flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt 

nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en 

blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor maar liefst 40 

procent van het zwerfvuil.  

We storen ons mateloos aan de vervuilde straten en blikjes en flesjes 

in de natuur. Terecht. Want het kost jaarlijks miljoenen euro’s om 

alles op te ruimen, het is erg schadelijk voor het milieu en zelfs 

schadelijk voor de gezondheid van mens en dier.  

Ondanks de sensibiliseringsacties van onze overheden is het probleem 

het voorbije jaar jammer genoeg enkel nog toegenomen.  

Vanuit onze kwb werking blijven we niet bij de pakken zitten. Zo 

steunen we het gebruik van de ‘afvalcamera’ in onze gemeente en 

zetten we de voorbije jaren het thema zwerfvuil extra in de kijker. 

Maar willen we het probleem van zwerfvuil echt aanpakken; dan is 

voor ons de invoering van statiegeld hierbij een essentieel onderdeel.  

Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. 

Daardoor blijven straten en bermen vrij van plastic flesjes en blikjes; 

verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we heel wat 

dierenleed; besparen we jaarlijks miljoenen euro’s aan opruimkosten 

van zwerfafval; recycleren we PET-plastic en aluminium op een 

betere manier.  

 

Hoe werkt het statiegeldsysteem?  

Bovenop de prijs van een plastic fles of blikje betaal je bijvoorbeeld 

0,25 euro statiegeld. Die 0,25 euro krijg je volledig terug op het 

moment dat je de lege verpakking via een automaat of winkel 

terugbrengt. Statiegeld is dus geen belasting: wie zijn flesje of blikje 

terugbrengt betaalt niets extra’s. Na inleveren gaat de verpakking het 

recyclageproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en 

blikjes te worden gebruikt.  

Dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt, bewijzen de meer 

dan 37 landen en regio’s waar het al ingevoerd is. Van Zweden tot 

Australië en van Duitsland tot Californië zien we recyclagecijfers van 

PET-flessen en blikjes van meer dan 90 procent. In Europa alleen al 
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hebben meer dan 115 miljoen mensen toegang tot een 

statiegeldsysteem voor PET-flessen en blikjes.  

De invoering van statiegeld is in principe een extra kostenpost voor de 

supermarkten. De machines hiervoor zijn niet goedkoop. Daarom is 

bijvoorbeeld in Noorwegen afgesproken de supermarkten te 

vergoeden met een zogenaamde ‘handling fee’. Voor ieder blikje of 

flesje ontvangen ze een kleine vergoeding. De supermarkten 

verdienen hiermee binnen enkele jaren hun investeringen terug.  

 

Kortom, een statiegeldsysteem voor blikjes en plastic flesjes zorgt 

voor een duurzamer beheer van grondstoffen en de vermindering van 

zwerfafval. In 2018 zal de verantwoordelijke minister (Joke 

Schauvliege) beslissen of een dergelijk systeem ook bij ons zal 

worden opgestart.  

 

Bronnen: Zwerfvuilactie kwb afdelingen in Heusden-Zolder, Bond 

Beter Leefmilieu, Testaankoop, Statiegeldalliantie, Recyclingnetwerk.  

Meer info of reacties: koen.vandecruys@kwb.be  

 

 

  

mailto:koen.vandecruys@kwb.be
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
In oktober zijn er weer verkiezingen voor gemeente en provincie.  

Alle partijen zijn druk in de weer met het samenstellen van hun 

programma. In principe is de bevolking, wij dus, de belangrijkste 

aangever van noden en verzuchtingen, en politieke partijen zijn de 

instanties die daarmee later een beleid voeren.  

Om de 6 jaar krijg ik dus de kans om mijn ideeën naar voren te 

brengen. Dat kan tussen pot en pint. En als een naarstige politieker 

meeluistert, hoort hij wel wat interessante info. Maar hij weet dan nog 

niet of dit een breed gedragen idee is.  

Als wij echter als gemeenschap, als club of vereniging onze wensen 

kenbaar maken, kunnen de toekomstige politici wel aanvoelen wat er 

leeft onder de bevolking. Daarom stelt onze kwb-afdeling voor om 

maandag 26 februari samen na te denken over wat er in Heusden 

dorp echt belangrijk is. Waar denkt gij aan? 

Betere wegen? Betere fietspaden? Parkeren op het Sint-

Willibrordusplein voor iedereen of alleen voor mensen met 

vergunning? Beter openbaar vervoer? Dankzij kwb hebben wij wel 

een treinhalte, maar misschien kunnen daar nog betere voorzieningen 

bijkomen? Moet alleen ingezet worden op de bouw van 

appartementen of dienen er ook nog individuele bouwgronden open 

gesteld te worden? De jeugdwerkingen op het Heem hebben dan wel 

nieuwe gebouwen gekregen, maar kunnen daar ook speeltuigen 

geplaatst worden? Waar is er nog groen voorzien nabij de dorpskern?  

Dit is slechts een lijstje dat door iedereen van jullie kan aangevuld 

worden. Wacht niet tot de verkiezing van 14 oktober, maar kom 

maandag 26 februari meedenken. Uw stem is dan twee keer zoveel 

waard. 

 

KWB koken in januari 
 

Thema 16 januari mannen (17 Dames): originele handmade 

pizza en vrolijke quiches  
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 Verslag van wandelweekend in september. 
Jarenlang meegedaan aan kwb weekends, op ne keer er genoeg van 

gehad en niet meer mee op stap met Jos, Gilbert en Co. Maar ja, vorig 

jaar eens gaan kijken op hun fotokijkdag en dan op het laatste moment 

nog ingeschreven om mee te gaan. 

We vertrokken in de voormiddag om ’s middags in Aken een hapje te 

kunnen gaan eten, naderhand de stad in en vinden de vrullie toch niet 

een schoenwinkel… 

Eens van de autostrade af werden de wegen smaller en kwamen er 

meer en meer bochten. In het dorpje zagen we gelukkig Jos ergens op 

straat staan; soms kan roken nog voor iets goed zijn. De beste 

parkeerplaats van heel het hotel was vlug ingenomen. Binnen stond 

het ontvangstcomité in uniform ons op te wachten. We waren niet de 

eersten en de anderen hadden allemaal een ferm pint Duits bier voor 

hun staan. We hebben dat voorbeeld dan maar gevolgd. 

Toen we onze sleutel gekregen hadden en naar de kamer trokken 

zagen we dat we in een klein, gezellig, familie landhotel ons weekend 

zouden doorbrengen. Voor de geïnteresseerden: www.hotel-ewerts.de 

In het restaurant kregen we elke avond een voorgerecht, soep, 

saladebar en een hoofdgerecht, naderhand was er tijd voor een 

dessert(je). Alleen was er enige dril nodig om je salade te gaan halen, 

tafel per tafel en niet veurbraken. 

Na het avondmaal werd iedereen buiten verwacht en gingen we 

allemaal mee met de traditionele pitslampentocht. Het werd een kleine 

wandeling maar al was het donker, we wisten dat het bergop ging. Na 

een korte pauze wandelden we langs een andere weg weer naar 

beneden. 

’s Avonds was er een gezellig samenzijn in het hotel. Omdat Maria en 

Stinus onlangs hun gouden huwelijksjubileum hadden gevierd 

moesten ze naar voren komen. Ze moesten in publiek hun 

trouwbeloften hernieuwen. Bleek toch wel dat daar toevallig pater 

Jozef aanwezig was. Hij kreeg assistentie van Zuster Godelieve en 

Zuster Gertrude De meest geschikte en nieuwsgierige personen om te 

achterhalen of vroeger alles volgens de juiste regels gebeurde. Zo 

kwamen we veel schuldige en onschuldige trekjes te weten. Ik heb 

http://www.hotel-ewerts.de/
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enkele bedenkingen met de verhouding van onze pater Jozef en Zuster 

Godelieve, wie spreekt en roept een geestelijke in godsnaam aan met 

JEF?  

Er waren sommige gasten die langer aan de toog bleven hangen dan 

anderen maar de volgende morgen was iedereen present voor het 

ontbijt. Een uitgebreide keuze aan broodjes, brood en beleg. En als er 

eens iets opgeraakte werd er snel bijgelegd. 

Om 9u30 stond (bijna) iedereen buiten om mee te gaan wandelen. 

Gilbert had een tochtje van 6km voorbereid. Ook hier werden we 

gewaar dat het soms bergop ging. We stegen in het totaal een 180 

meter maar soms ging het bergaf en moesten we daarna weer meer 

stijgen. Een leuke en ontspannende trip waar iedereen tevreden over 

was. De hotelblijvers hebben naar het schijnt een kleine wandeling 

naar een nabij gelegen watermolen gemaakt. 

Toen we hongerig terug kwamen konden we allen in een pas 

gebouwde en voor het eerst gebruikte chalet gaan aanschuiven 

Daar kregen we een croque madame op de teljoor.  

De namiddag wandeling vertrok om 13u30 en we werden verwittigd 

dat het vrij snel naar een hoogte van 550 meter zou gaan. Veel 

wandelaars (?) waren daarop niet verheugd en trokken naar een nabij 

gelegen stadje waar het regende en ze moesten schuilen in cafés en 

een ijssalon. De moedigen kregen beter weer, maar wel een zeer 

stevige trip te verwerken. Gelukkig werd er op tijd en stond een kleine 

rustpauze ingelast. Eens boven was de genoegdoening groot. Gelukkig 

ging het daarna nog enkel bergaf. Bij aankomst bleek dat we een 

wandeling van meer dan 12 km hadden afgelegd. 

De avondkost verliep net zoals de vorige avond, wachten tot je mocht 

aanschuiven. Kwam daar een stokoude Jos zijn lief van vroeger, 

Mmmmarieke, in het bejaardenhuis tegen. Hij begon te stotteren zodra 

hij haar herkende. Herinneringen en toekomstplannen liepen door 

elkaar. Spijtig genoeg heeft de nachtzuster zwaar ingegrepen. De 

toekomst was eenzaam in bed.  

Daarna werd er door de liefhebbers gekiend, andere liefhebbers 

moesten spijtig genoeg, noodgedwongen de rest van de avond aan de 

toog doorbrengen. 



-19- 
 

De volgende morgen kregen we opnieuw een rijk gevuld ontbijt te 

verorberen. En om 9u30 vertrokken we weer voor een lichte 

wandeling naar het volgende dorpje. Een aangename trip van 7 km 

langs een watermolen, daarna lichtjes omhoog en intussen genieten 

van mooie uitzichten.  

Bij aankomst in het hotel werden tafels en stoelen terug op het gras 

geplaatst om van het zonnetje te genieten. Voordat we weer de benen 

onder tafel konden steken werd er een groepsfoto gemaakt. Na het 

eten ging iedereen zijn eigen gang,  

sommigen recht naar huis en anderen wilde de omgeving bezichtigen. 

De buurt van de rivier de Ahr is zeker aanbevelenswaardig om er  

een weekendje te verblijven. 

Bedankt Rosita, Gilbert, Dora en Jos en Danny en Linda voor het fijne 

weekend. 

ps. Noch in het dorp noch op de wandelpaden hebben we zwerfvuil 

gezien !! 

SAMEN IS GEWOON                            

Gin-tasting vrijdag 23 februari  20 uur 
Een ervaren barman komt ons de geheimen over een 

goede gin-tonic uit de doeken doen. Er zijn ook enkele 

hapjes voorzien en BOB-service binnen Heusden-

Centrum. Breng vrienden mee voor een gezellig 

avondje.  

Feestzaaltje achter de Kring.  

€ 23, niet leden € 25 

Natuurlijk moet er op zo ’n avond geproefd worden. Onze 

barman brengt al het materiaal mee. Er zijn voor iedereen 4 

mini gins en 4 mini tonics voorzien. En natuurlijk 1 grote 

prachtig afgewerkte gin-tonic naar keuze na de uitleg. Toog 

open voor de niet gin-drinkers. 

Inschrijven bij: 

Bavo Aerts, Noordberm 4 of 0478 67 76  86 

Danny Reynders, Merelstraat 46 of 0478 80 34 12 
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FAMILIENIEUWS 
Overlijden 

- Angele Vos,moeder en schoonmoeder van Eric Vogels en Lydia 
Beliën,Schaapsweg. 

- Robert Van Sweefelt,(schoon)broer van Michel en Lieve 

Manteleers - Van Sweevelt en (schoon)broer van Louis en Betty 

Mentens - Van Sweevelt . 

Nieuwe leden 

- Wouter Quetin, G. Gezellelaan. 

Geboorten 

- Renée, kleindochter van Henri Reynders en Ria Mertens, 
St Jansstraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees de nieuwe Leeft iedere maand vanaf de 25 ste 
digitaal op onze website. 
 www.kwbheusdencentrum.org 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar secretaris 

Vital Coels tel 0472.63 86 22  

CITAAT VAN DE MAAND 

Hij is leraar en het enige voordeel van dit zenuwslopende vak is 

dat je het in de zomer lange tijd niet hoeft te zijn. 
 Simon Carmiggelt 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  

19 januari bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 0479/466247 , e-mail : 

janaerts100@gmail.com 

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
mailto:janaerts100@gmail.com

