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Samenaankoop potgrond 

Zaterdag 19 februari  
 

Voor de goede gang van zaken kan de losse potgrond 

alleen nog met de aanhangwagen afgehaald worden. 

(zakken vullen is niet meer toegestaan) 

De transportprijs tekent heel sterk de kostprijs. Met een 

tijdige voorinschrijving kan er aan optimale voorwaarden 

besteld worden. 

Losse potgrond : € 63 /m
3
 

Zakken potgrond 70 liter : € 6.10 
Afhalen in Schootstraat ter hoogte van Bloemen Maris 

Als  je belangstelling hebt schrijf zo vlug mogelijk in bij  

Jef Maris Schootstraat 211  tel : 011/57.18.20 

 

Samenaankoop appelen 19 februari 
Zoals voorbije jaren doet KWB weer een samenaankoop 

van appelen. 

Je hebt de keuze tussen een kist van 8 kilo (€ 4) of een halve 

kist van 4 kilo.(€2) 

Bestellen kan bij Ward Ceyssens, 

 Kerkenblook 15 of op telefoonnummer  

011/42.83.99. Er mag een boodschap ingesproken worden. 

De appelen kunnen afgehaald worden zaterdag  

19 februari tijdens de samenaankoop potgrond; 
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KWB BOLDERBERG-BERKENBOS-

HEUSDEN  
Op zaterdag 9 april gaan we samen op stap! 

We brengen op die dag een bezoek aan het Deltapark NEELTJE JANS in 

Nederland. 

Wat mag je als deelnemer verwachten die dag?  

Je wordt omstreeks 7.30u met de autocar opgehaald op een centrale plaats in 

één van de drie kerkdorpen. 

De aankomst bij Deltapark Neeltje Jans op het eiland Neeltje Jans is voorzien 

tegen 10 uur.  We worden daar ontvangen met een tas koffie/thee een  Zeeuwse 

bolus.  

Nadien volgt er een inleiding over de Deltawerken in het algemeen en de 

stormvloedkering in het bijzonder. We kijken samen naar de film ”Delta 

Finale” en krijgen kans om vragen te stellen. 

Om 11.30u is er een geleid bezoek aan de Stormvloedkering en pijler Schaar 1. 

Tussen 12.30 en 13.30u spreken we de meegebrachte picknick aan. 

Vanaf 13.30u is er vrij bezoek aan het attractiepark en exposities. 

De liefhebbers kunnen om 14.30u mee met een rondvaart. 

Wat is er zoal te bezoeken : een orkaanmachine – Walvisexpo – 

Waterspeelplaats – Moby Dick – een Speelkasteel – Waterglijbaan – 

Zeehondenshows – een Parktreintje – 3-D animatiefilm over de kringloop van 

een waterdruppel – Mosselexpositie – Delta Expo. 

Het dagprogramma eindigt om 17.30u en we blazen dan verzameling voor de 

terugtocht naar Heusden-Zolder. 

Deze daguitstap, vervoer en het volledig programma ginder inbegrepen kost 30 

euro per persoon.We nemen eigen picknick mee.  
Wens je deel te nemen, schrijf dan in voor 1 maart bij Ward Ceyssens, 

Kerkenblook 15 of op telefoonnummer 011/42.83.99.   

Er is een autocar van 50 plaatsen voorzien. Als je zeker mee wil, wacht dan niet 

tot de laatste dag om in te schrijven. 

De juiste opstapplaatsen en vertrekuren worden te gepaster tijd aan de 

deelnemers meegedeeld. 

Dit wordt een fijn dagje uit....... zorg dat je er bij bent! 
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ACTIVITEITENKALENDER  

FEBRUARI 2011 
 

 

- 3 februari : kwb- overdag : schoolgebeuren 100 jaar geleden 

- 10 februari : kwb-overdag : nieuwe kijk op samen-leven 

- 17 februari : erfenis zonder bekommernis 

- 17 februari : kwb-overdag : sagen 

- 19 februari : samenaankoop potgrond en appelen 

- 24 februari : kwb-overdag : psychiatrie anno 2011 

- 28 februari : samenaankoop stookolie 

- 3 maart : kwb-overdag : bezoek M.K.O.K. 

- 4 maart : Café Mangé 

 

Erfenis zonder bekommernis. 
Bijna iedereen krijgt in zijn leven te maken met een erfenis en met 

successierechten. Het is goed op voorhand te weten hoe de zaken in  elkaar 

zitten. Want eenvoudig zijn ze beslist niet. En het wegvallen van een geliefde 

brengt zoveel zorgen met zich mee dat het op 

dat moment vaak moeilijk is om nuchter te 

denken over de erfenis en de successierechten. 

Toch is het van groot belang te weten wat je 

rechten en plichten als erfgenaam zijn en wat er 

met het vermogen van de overledene gebeurt. 

Net zoals het belangrijk is op voorhand te weten 

wat je zelf kunt doen om je eigen nalatenschap te 

verdelen zoals je dat wenst. 

Deze info avond is bedoeld voor iedereen. We 

bekijken hoe de wetgeving in elkaar zit: wie 

heeft recht op wat, welke successierechten moeten betaald worden…? Welke 

stappen kunnen  we ondernemen om bij een eventueel overlijden de 

successierechten zo veel mogelijk te reduceren. Een praktische info avond voor 

iedereen. 

Alle info krijg je op dinsdag 17 februari. 
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Nieuws van onze mijnwerkersbrancardiers 
 
 

Kaartavond 'Zetten', 12 februari 2011 
Tijdens deze kaartavond valt er een half varken te verdelen. 

De Mijnwerkersbrancardiers van Heusden kaarten ten voordele van  

hun ziekenwerking.  

Het kaartfestijn begint om 19.30 uur in de 

feestzaal van de Kring. 

Uiteraard zijn niet-kaarters ook welkom. 

Kwestie van de kaarters moreel te steunen en het goede 

doel te steunen. 

 

 

Lourdesavond 6 maart 2011 
 

Onze jaarlijkse Lourdesavond begint om 18 uur in de feestzaal van de Kring. 

Iedereen is hier van harte welkom. Er zullen 

sfeerfoto’s te zien zijn van de afgelopen 

bedevaart. 

Inschrijven is wel noodzakelijk omdat er een 

broodje, koffie en taart voorzien wordt. 

Je kan inschrijven bij Jos Moons , 

Kruiskapelstraat 10, tel. : 011 43.11.67 
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Verslag van het 23ste jaar KWB – overdag. 

“Najaar 2010.” 
(voorjaar 2011 verschijnt in een later nummer) 

4-11-2010 Een verhaal van kluizen en kluizenaars :  Door Willy Aerts. 
Een doorleefde voordracht door een man die in de voetsporen van Lambert 

Hoelen, de eerste kluizenaar, te voet naar Rome en Loreto getrokken is, om de 

restauratie van “De Kluis van Bolderberg” kracht bij te zetten. Het beeld dat we 

na de uiteenzetting van een kluizenaar hadden was niet meer dat van een 

wereldvreemde zonderling, die aan de rand van de maatschappij leeft en die 

mensenschuw is. Het was wel een beeld van een moderne straathoekwerker die, 

over de godsdiensten heen, op zoek is naar wat we nodig hebben om echt 

gelukkig te zijn en om voor iedereen tot een beter samenleving te komen. Er 

zijn zeker kluizenaars geweest die aan het beeld van een zonderling voldaan 

hebben. Maar veeleer waren het mensen die opkwamen voor het welzijn van de 

“kleine man”, en kregen door hun eenvoud en dienstbetoon een hoog aanzien. 

11-11-2010 Fietstocht naar de kluis van Bolderberg. 
Frank de Boozere had ons schrik aangejaagd door te zeggen dat het zou gaan 

stormen en dat het water met bakken uit de 

hemel zou vallen maar het is gans de 

voormiddag droog gebleven. We waren 

maar een paar honderd meter weg  toen 

Jeanneke een platte band had. Een lekke 

band hoort nu eenmaal bij het fietsen.  

Gelukkig was ze niet te ver van bij haar 

thuis. We zijn dan via de Schootstraat en de Molenstraat naar Zolder Dorp 

gereden om zo via de Drij Dreven en de Vrunstraat naar de kluis te rijden. We 

hebben genoten van de prachtige omgeving van “De Kluis”, overgoten met een 

kleurrijk sausje van de herfst en van het unieke uitzicht over de vijvers en het 

kasteel van Terlaemen. We hebben geproefd van de zachte, bijna fluisterende 

manier,  waarop de kluizenaar over diepmenselijke waarden kan spreken zodat 

iedereen er zowaar stil van werd. Daarna zijn we een stevige pint gaan drinken 

in het clubhuis aan de forellenvijver, een plaats waar ge u voor 100 frank nog 

“poepeloere zat” drinkt. Via “Bolderberg centrum” zijn we richting Bovy 

gereden en zo tot aan het kanaal. Het was toen al flink aan het waaien maar 

gelukkig hadden we de  
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wind vanachter en zo waaiden we via knooppunt 303 en 304 tot aan het fietspad 

op “het ruteke” en om vijf na twaalf stonden we terug aan de kring. Proficiat 

voor al de durvers  die aan de start waren. 

18-11-2010 Mijnwerkersverhalen. 
Onder de meesterlijke leiding van Michel Manteleers, die als Chinese 

vrijwilliger aangeduid werd om moderator te spelen, maar van zichzelf vindt 

dat hij van “de put” geen fluit kent, hebben we een aangename voormiddag 

beleefd. 

We hebben geleerd wat “ne bouveau ” is en “ne burkuin” en nu weten we ook 

wat  “ne lokko es diè vanguide ligt”. We hebben ne chef-prion horen vloeken 

maar ook de diepmenselijke samenhorigheid ervaren die daar beneden op 800 

meter diepte heerste. We hebben gehoord hoe ze in de put “melét maakte” en 

hoe “nen aa kooloevri” aan een nieuwkomer commandeerde “moe ze in de voie 

è wape” moesten gaan halen. Op de film hebben we nadien gezien hoe ne 

maneuver  met een “hiel grute schup” kool en stien moest schèppe in een “taille 

dei mer ne mièter hoeg war”. We hebben iets gehoord over de kop van de 

pantser maar wat “een trui” is, dat weet ik niet meer. Het was als buitenstaander 

ook plezant om te horen dat “de mannen van den onnergrond” zegden dat er 

“door dei van de bovengrond nie gewerkt woord” en “ ternoa zoat het ter 

bovenerms op door de mannen van den daag” die vonden dat hiel den 

ondergrond stul laag als de bovegrond nie op tijd was met leeg berlengs te 

leveren. 

Maar naast al deze wetenschap, die met heel veel overgave gedoceerd werd, 

hebben we vooral boeiende voormiddag beleefd en hiervoor danken we Fons 

Steenberghs, Jef Carremans en Jean Van der Velden. 

25-11-2010 Bezoek aan Ridley fietsfabriek in Paal. 
Een van de betere bezoeken van de laatste jaren met alles erop en eraan. De 

interesse was groot en daardoor moest de groep in twee gesplitst worden. We 

hebben heel de fabriek kunnen zien en met alle werknemers kunnen praten. 

Voor de echte wielerfanaten waren er fietskaders van maar een 600 gram die je 

met  je pink kan optillen. Achteraf kregen we nog een goede tas koffie waarvan 

je, met deze vroege winterprik, dubbel kunt genieten. Eigenlijk is het gek wat 

zo’n fabriekbezoek kan losmaken. Een paar weken later reed ik  in Meeuwen 

richting Bree. Aan een fietsenwinkel stond een grote tent  voor een open –deur 

–dag. Er stond in het groot  op. Voor het bezoek zou me dat niet 

opgevallen zijn, nu wist ik, die  
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verkoopt de fietsen die in Paal gemaakt worden. 

2-12-2010 Ziekenhuiskosten en maximum factuur : door  Nancy Sanen. 



We kregen een heel deel nuttige tips uit het ingewikkeld kluwen van de ziekte 

verzekering. In orde zijn met de ziekenkas wil zeggen dat je je ledengeld moet 

betaald hebben en dat er bijdragen moeten zijn van je loon aan de sociale 

zekerheid. We hoorden dat je best een globaal medisch dossier aanvraagt bij je 

huisarts en dat je dit jaarlijks moet vernieuwen. Hiermee daalt het remgeld met 

30 %.  We vernamen dat geconventioneerde prijsafspraken vervallen als je “op 

afspraak” gaat bij de specialist. Welke artsen geconventioneerd zijn kun  je 

vragen aan het onthaal van de ziekenhuizen of op www.cm.be. Het is ook goed 

om weten dat, indien je in een ziekenhuis tekent voor een één – persoonskamer, 

elke specialist die in uw behandeling tussenkomt, tot 100 % ereloon mag 

vragen. Een ziekenhuisfactuur laat je ook best nakijken door je mutualiteit voor 

je ze betaalt. Als je de factuur eerst betaalt wil dit zeggen dat je akkoord gaat 

met het bedrag en kan je er niets meer aan veranderen.  

9-12-2010 Wonen en werken in Indonesië : door : Ward Ceyssens. 
Een boeiende uiteenzetting  over een, voor 

de meeste, onbekend land. Eén land, dat 

bestaat uit 13.000 eilanden, verdeeld over 

23 provincies,  met een afstand van 6.000 

km tussen de twee uithoeken. Iets wat we 

ons met onze Europese afstanden niet 

kunnen voorstellen, of toch, het is de 

afstand van Noordkaap in het noorden van 

Noorwegen tot de straat van Gibraltar over en Marokko door tot de Westelijke 

Sahara waar de Canarische Eilanden voor de kust liggen. Van de bevolking is 

94 % moslim en verdraagzaamheid staat er zeer hoog in het vaandel. De 

Indonesische grondwet telt 5 grondbeginselen die mooi in hun vlag verwerkt 

zijn. Er heerst een tropisch tot subtropisch klimaat met zoetwater dolfijnen in de 

rivieren,maar er wordt jaarlijks 1 miljoen ha regenwoud gekapt. Je kan het geen 

echt ontwikkelingsland meer noemen, er is theoretisch een schoolplicht tot 16 

jaar maar de ongeschoolde arbeider moet er rondkomen met een loon van €2,5  

per dag.   
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-2010 Kerstfeest. 
 

Een  van de hoogtepunten van het werkjaar, met S 

nofla in de hoofdrol. Het geraakt stilaan afgezaagd, 

maar we hebben ons weer goed geamuseerd. We 

hebben goed gegeten, goed gedronken, goed 

gezongen en goed gelachen, wat moet een mens nog 

meer hebben om zich content te voelen. Het 

programma was goed en de bediening was perfect, 

daarom dank aan Louis en Jef die aan het einde van 

de dag bekaf waren. Ook dank aan de gulle sponsors 

voor de tombola en de helpende handen voor de 

opruim achteraf. 

23-12-2010 Petanque : in “De Berk”. 
De meest moedigen hadden ’s morgens al sneeuw geruimd voor ze vertrokken 

want  ’s nachts was er een pak sneeuw bijgevallen. Toch waren er om 9u00 een 

30 tal op de afspraak achter de tril. Op de parking hadden zich een paar auto’s 

vast gereden in de sneeuw, maar we waren met volk genoeg om ze eruit te 

duwen en na een paar pinten of enkele borrels waren Charly en Filemon klaar 

met de indeling en konden we beginnen. We 

hebben goed gelachen, regelmatig gevloekt op 

ons eigen en veel kilometers afgelegd door 

achter de petanque ballen te lopen. Was het 

kennis, kunde of geluk maar Tonny Elsen was 

de éérste met 3 reeksen gewonnen en 24 

punten, gevolgd door Jos Louwet, Tonny 

Mechelmans, Alfons Kenis en Maria Elsen op de 

5
de

  plaats. Dan volgde ; Vital Coels, 

Marcel Theunis, Staf Ceysens, Magda Evers 

en Wim Goris. Twee vrouwen bij de top tien, 

ze hebben ooit beter gedaan, maar 

geamuseerd met die ballekes hebben we ons 

allemaal.  

Je kan foto’s vinden op www.kwbheusden.be 

Wigo. 
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Samenaankoop stookolie 28 februari 2011 
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 28 februari 2011 
INSCHRIJVEN Kan via de website of 
Brievenbus KWB in hal Parochiaal centrum G.Gezellelaan 15 ( tot  27 feb  ) of bij    
Beerten Romain Schaapsweg 97     (   tot 28 feb ) 

          volgende samenaankoop : 30  mei 2011 

 

 

Café mangé op vrijdag 4 maart in het 

feestzaaltje van de Kring. 
 

Stilaan een traditie, ook voor jou ? 

Kom ook eens meedoen met deze activiteit. 

Eten vanaf 18 uur tot 20 uur. 

Inschrijven op het gewone adres: 
Marc Bijloos Geenrijt 73 

011/42.46.50 
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PC KWB  RECUVA 
De makers van het populaire schoonmaakprogramma CCleaner hebben ook een 

uitstekende file recovery applicatie gemaakt, genaamd Recuva. Met dit 

programma kan je per ongeluk weggegooide bestanden weer terug toveren. 

Zelfs van geformatteerde partities kunnen gegevens teruggehaald worden. Mits 

niet overschreven door nieuwe bestanden natuurlijk. Recuva is zeer 

gemakkelijk in het gebruik! 

Recuva biedt de mogelijkheid om teruggevonden bestanden, zoals foto's, 

muziek, documenten, video enzovoort te herstellen. Het programma kan ook 

van een usb-stick draaien om de 'verloren' bestanden niet per ongeluk te 

overschrijven. 

Handig is dat je bij het starten van het programma met de Recuva Wizard kunt 

zoeken op bepaalde typen bestanden, zoals afbeeldingen en foto's, muziek 

(mp3), video, documenten, archieven of gewoon alle bestanden. Ook kan je 

aangeven waar je wilt zoeken (als je dat weet). Recuva kan van sommige 

bestanden een voorvertoning geven.  

Sinds versie 1.30 is de optie toegevoegd om weggegooide mail uit Outlook 

Express en Windows Mail 

terug te vinden. Als je 

te weinig 

zoekresultaten krijgt (en 

het verloren bestand niet 

vindt) kan je ook 

Uitvoerig Scannen 

inschakelen bij de laatste 

stap van de Wizard. De 

scan duurt dan wel 

langer. Deze 

instelling kan je ook 

aanzetten onder Ga naar 

geavanceerde modus | 

Opties | Acties | Uitvoerige scan. 

Recuva kan ook data terugvinden op externe harde schijven, digitale camera's, 

usb-sticks, smart media cards enzovoort. Een eenvoudig, maar doeltreffend 

programmaatje dat in het Nederlands vertaald is. 

Je kan dit programma downloaden via onze website. 

-10- 

 



Samenaankoop luiers & verzorgingsproducten 

1 februari tot 14 maart 
 

 
 

Luiers en verzorgingsproducten zijn een serieuze hap uit het budget van 

gezinnen met jonge kinderen.  

We bieden kortingen tot 30% op de winkelprijzen van volgende 

kwaliteitsmerken: wegwerpluiers van Huggies, herbruikbare luiers van 

Kiddybips en verzorgingsproducten van Galenco. 

Je kan voor één kind tot 100 euro besparen op de luiers. 

 

Bestellen kan vanaf 1 februari tot en met 14 maart 2011.  

Levering op 26 maart 2011 

Bestelstrookjes kan je krijgen bij Van den Eeckhoudt David, Bergstraat 36  

Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar eekie73@telenet.be of 

telefoneer naar 011/74.07.76 of kijk op onze website www.kwbheusden.be  

 

Inschrijfstrookjes kan je binnen brengen bij David Van den Eeckhoudt 

Bergstraat 36  3550 Heusden-Zolder 

 

Wandelen met GPS 13 maart 
 

 

Wandelen door Heusden met een GPS. Wandeling van +/- 6 km in groepjes van 

4 om te leren hoe je een GPS kan gebruiken om te wandelen. 

Meer nieuws in volgende kwb-leeft. 

 

 

-11- 

 

 

 



FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 
- Nijs Anna, Kolderstraat tevens moeder van Romain Beerten, 

Schaapsweg 

- schoonmoeder van Julien Vanoppen, Schootstraat 

Geboorten 
- Isaura  Isaura dochter van Bart Claes Steenovenstraat Koersel tevens 

kleindochter van Raymond Claes Sportalaan 

- Saar kleindochter van Eddy Webers Kapelstraat 

- Masd, kleinzoon van Louis Timmers, Schaapsweg 

                 

Nieuw lid 

- Tim Truyers, Kruisheideweg, Zonhoven. 

 

 

 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 011-42.27.91 

 

CITAAT VAN DE MAAND 

Als vrachtwagens niet mogen voorbijsteken bij 

regenweer, wat dan met deze die ons voorbijvliegen 

langs rechts als het links te traag gaat ? 
       Ludo 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op 

 11 februari bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  

0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be 

reknr. Kwbheusden : 784-5716816-50 
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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 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


