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December-pakjes-feest-Heemmaand 
Je hebt gelukkig goed opgelet dat deze Leeft niet verdronk tussen de 
massa’s post die je de afgelopen dagen hebt ontvangen want december 
is de cadeaumaand en dat hebben we geweten. Het begon al met de 
Sinterklaasboekjes de afgelopen weken en nu loopt het storm met de 
eindejaarproducten. 
Trots sturen we jullie de kwb-kalender 2020 met een heleboel nieuwe 
activiteiten. Enkele kleppers zijn van datum veranderd. Bijvoorbeeld de 
kermisbarbecue is een zaterdag vervroegd.  
 

December-gezellige-maand. 
Kerstmis, feest en brandende kaarsjes. Vuur 
heeft sinds 10 augustus in onze gemeenschap 
ook weer zijn wrede kant laten zien. Slechts 1 
letter verschil. De brand in het toekomstige 
asielcentrum in Bilzen was ook al geen vrolijk 
nieuws. Maar …Op 14 december gaan we met een volle bus naar 
Oberhausen. Dit was al heel lang gepland, … op die dag wordt ook een 
hartverwarmende activiteit georganiseerd aan HET HEEM Schomstraat 
10: HAP-STAP-TRAP  ten voordele van de families brandweermannen 

en vzw Pinocchio. . Meehelpen of bakken (voor-tijdens-na) kan ook. 

hapenstap.veilgopweg@gmail.com of Machteld 0479438466  
Van 10-19 uur kan je aan HET HEEM iets gaan eten en drinken. Tot 15 
uur kan je vertrekken voor de verschillende wandel- en 
mountainbiketochten.  
Dus hier een warme oproep om dit initiatief te steunen. 
            Stefan 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
mailto:hapenstap.veilgopweg@gmail.com
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Om over na te denken..... 
 

De brandstichting in de Ark van Noé (what’s in a name) in Kleine 
Spouwen was een gebeuren dat velen geschokt heeft, dat geen 
weldenkend kwb-er onberoerd laat.  Nog voor dat het opvangcentrum 
voor mensen op de vlucht open ging, werd het reeds zwaar 
beschadigd.  
Andermans goed vernielen is een misdrijf en hoort sowieso niet thuis 
binnen de regelgeving van onze democratische samenleving.  Komt 
daarbovenop nog dat de achterliggende bedoeling zeker niet fraai was: 
voorkomen dat mensen op de vlucht een veilig onderdak bekomen, in 
afwachting dat hun asieldossier behandeld wordt. Is dit geen 
discriminatie op basis van racistische motieven?!   
Als klap op de (spreekwoordelijke) vuurpijl, applaudisseerden 
toeschouwers ter plaatse met de aangestoken brand.  Anderen deden 
dit nadien voluit op sociale media.  Ook dit is totaal uit den boze.  
Op voetbalvelden wordt discriminatie en racistisch gedrag zwaar 
aangepakt.  In openbare ruimtes en op straat hoort het niet anders.  
Ook wie langs de kant supportert voor de brandstichters stemt in met 
de feiten en draagt dus mee verantwoordelijkheid.  
Het recht op vrije meningsuiting is een basisbeginsel van onze 
rechtsstaat, maar dit kan en mag niet ontaarden in een poging om het 
recht in eigen handen nemen.  Wat in Bilzen duidelijk wel gebeurd is.  
Dit is onze democratische rechtsstaat onwaardig.  Wij verwachten als 
reactie hierop een krachtdadig optreden van de bevoegde instanties en 
onze democratisch verkozen politieke leiders.  Hopelijk krijgen 
vredelievende stemmen op straat ook een kans om zich te uiten.  Is het 
geen tijd voor duidelijke signalen dat solidariteit absoluut de moeite 
waard is?  Alleen dit zal leiden tot een warmere samenleving in 
harmonie, waar plaats is voor iedereen van goede wil.  Is dat geen 
kerstboodschap: vrede aan alle mensen van goede wil?! Daar blijven 
we als kwb graag onze schouders onder zetten.  
 
 
 
Ward Ceyssens 
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Herinnering!!!!! 

Hernieuwing lidmaatschap 2020. 
Voor diegenen die omwille van omstandigheden hun 
lidmaatschap nog niet zouden hebben vernieuwd deze 
herinnering om dit alsnog te doen.  
Ten laatste op 10 december moeten al onze gegevens naar de 
ledendienst van kwb-Nationaal worden gestuurd, zodoende 
kunnen zij de nodige stappen ondernemen om ons alle 
lidkaarten tijdig te bezorgen. 
 

Hernieuwing van je lidmaatschap kan door middel van storting 
van 30 EUR op ons rekeningnummer: BE04 3350 1638 1831 
met vermelding lidgeld 2020 en naam. 
 

Kookles : eindejaarshapjes 
 

Op dinsdag 10 december ’19 om 19.00 uur gaan we in de 
keuken van het Kuipershof aan de slag om 
allerlei ‘eindejaarshapjes’ klaar te maken.  
Dus iedereen die nog op zoek is naar wat 
inspiratie voor de feestdagen of gewoon 
gezellig samen wat wil kokerellen (en proeven) 
is van harte welkom! 
 

Inschrijven kan op de volgende manier : 
 

- Eerst telefonisch aanmelden ( Danny 0478 30 34 12) 

- Een voorschot van € 8 (niet-leden € 10) betalen door 

storting op BE04 3350 1638 1831 (= KWB-Heusden) met 

vermelding van de naam van de deelnemer en hapjes 

10/12.  

De eerste 16 betalers kunnen deelnemen. Deze mensen 
ontvangen dan nog een bericht met wat praktische richtlijnen. 
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Inzegening kerststal 
 

Elk jaar staat er op het 
dorpsplein een grote kerststal. 
Die komt er natuurlijk niet 
vanzelf. Dit is één van de 
initiatieven waarvoor enkele 
kwb-ers de handen uit de 
mouwen steken.  
 

Dit jaar wordt die kerststal ingezegend op zaterdag 7 december 
om 18.30 uur (na de eucharistieviering van 17.30 uur). 
 

Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd op deze inzegening, 
gevolgd door een kleine receptie (met de steun van onze 
Heusdense Handelaars).  
 

Welkom! 
 

Kerstmarkt Oberhausen 

 
Onze tweede busreis naar Oberhausen kon op een snelle 
respons rekenen (goede 
herinneringen?). De bus was al 
na 15 dagen volzet.  
 

Dank aan de snelle beslissers 
want dit maakt organiseren 
leuk. Laatste informatie bij Marc 0479545575 of Stefan 
0474354321. 
 
Koppen tellen we om kwart voor10 en vertrekken doen we om 
10 uur op het Boudewijnplein met een bus van De Valk.  
Terug thuis zijn we rond 22u. 
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KWB-overdag : programma december 

05/12/19 Bezoek ’t Weyerke - 9 uur 

Opgelet samenkomst om 8u45 aan de Kring voor een 

gezamenlijk vervoer.  In groepjes krijgen we een rondleiding en 

het eindpunt is voor iedereen 'De Schaft' waar we een koffie 

(en taart) aangeboden krijgen.  Zeker op voorhand 

aanmelden of jullie meedoen aan het bezoek. 

12/12/19 Veilig op een (elektrische) fiets + fietswegcode 
 

Als fietser ben je extra kwetsbaar in het verkeer, want je hebt 

geen bescherming rondom jou zoals in een auto.  

Tips en tricks worden je aangeboden door Danny Goossens. 

19/12/19 Kerstfeest - 13u in Ons Huis 
 

 
 

Samenaankoop stookolie 23 december  
 

Deze maand ook samenaankoop stookolie.  Wil je genieten van 

een korting? 

Vul dan het bestelformulier in en bezorg het tijdig terug. 

 

 
 



-6- 
 

KWB-kids : een herkenbaar logo 

 
Wij hebben in onze afdeling al enkele jaar geleden gekozen om 
een gezinsvereniging te worden.  Dat wil zeggen dat onze 
activiteiten niet alleen meer open staan voor mannen zoals dat 
vroeger was.  Wij willen ook de andere leden van de gezinnen 
aanspreken.  In deze drukke tijden vinden wij het belangrijk dat 
gezinnen ook samen hun vrije tijd kunnen doorbrengen.  In 
onze programmatie voorzien we dan ook steeds meer 
activiteiten voor gezinnen met jongere kinderen.  
 
Wij hebben dat soort activiteiten 
samengebracht onder de noemer : KWB-
kids. Om dat duidelijk te maken zullen wij 
bij deze activiteiten in ons tijdschrift 
‘Leeft’ en op onze website steeds 
hetzelfde logo gebruiken dat je hier ziet. Dus als je als 
(groot)ouder dit logo ziet, denk dan eens even na en vraag je 
af : is dit niets voor mij en mijn (klein)kinderen. 
 
 

KWB weekend 2020 
 

Niet enkel de bus naar Oberhausen was snel gevuld, ook de 

kamers die wij reserveerden in Haus Hubertus in Winterspelt 

zijn bijna uitverkocht.  Voor 145 euro/p.p kan je een 

weekendje(volpension) zalig genieten en ontspannen.  

Ga je graag mee schrijf je dan nog snel in bij Jos Moons, 

Kruiskapelstraat 10 voor 30 januari 2020.
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Kwb- steunt zowel plaatselijk als internationaal  
 

Zoals werd vermeld in onze Leeft van november werd de 
opbrengst van onze succesvolle quiz integraal verdeeld over de 
vooropgestelde goede doelen.: Fajar Baru, het project van onze 
Ward voor verwaarloosde kinderen in Indonesië en ’t Weyerke. 
 
De nodige contacten werden gelegd en met een delegatie van 
een 8-tal personen gingen we op dinsdag 19 november richting 
't Weyerke in Zolder voor de officiële overhandiging van de 
cheques. 
 
We konden de mensen van ’t Weyerke en onze Ward, voor zijn 
project Fajar Baru in Indonesië, elk verblijden met een mooie 
cheque ter waarde van 400 EUR, een bedrag als steun voor 
hun respectievelijke nobele projecten. Wij zijn er van overtuigd 
dat de bedragen een steuntje kunnen zijn om hun 
doelstellingen een duwtje in de rug te geven. 
 
Kwb zou kwb niet zijn als er in de toekomst niet nog dergelijke 
acties ondernomen worden ten voordele van deze of gene 
initiatieven. 
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Schotse Whisky 'tasting' 
vrijdag 17 januari om 20u00 

Ultimate edition!! 
Beste Whisky-liefhebber, 

Alle goede dingen bestaan uit 3 is een gezegde dat 
wij regelmatig in de mond nemen en verwijst naar 
de goddelijke drie-eenheid of de drie aartsvaders, 
Abraham, Isaak en Jacob. 

In whiskytermen is een 10 jaar 
oude whisky een exemplaar dat het genoegen 
heeft gehad om gedurende die gehele periode te 
rijpen in eiken vaten, vaten die in vele gevallen 
eerst werden gebruikt om andere godendranken 
tot hun recht te laten komen.   

Al 9 jaar hebben Pros en Jerry van de Diestse 
Whisky Club ons laten genieten van het Schotse 

goud. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde en dit jaar gaan ze 
ons hun laatste selectie laten proeven. 

Omdat het een jubileum editie is, gaan ze ons laten proeven van 
allemaal 10 jarige whisky’s, om deze tasting extra in de verf te zetten. 

Bovendien brengen zij ook nog hun laatste fles van een 20 jarige 
botteling “Glen Rothes” mee. Deze werd speciaal gebotteld om het 20-
jarig bestaan van de Diestse Whiskyclub te 
vieren. 

Prijs voor deelname is en blijft nu al voor de 
10de keer 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  

Sláinte 

mailto:klaus.neumann@telenet.be
mailto:ludoengelen@gmail.com
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Een aanrader : Mer on 'em 
 

Vrijdag 21 februari is het weer zover. Het Heusdens 
volkstheater geeft onze kwb afdeling de mogelijkheid om (in 
voorverkoop) met tachtig personen te komen genieten van hun 
nieuwste voorstelling “Mer on ‘em”.  
 
Zoals gewoonlijk kan je je tickets reserveren en betalen op 
slechts één adres en dat is bij Michel Truyers in de Schootstraat 
op het nr 172. Enkel wanneer je je kaartje contant betaald hebt 
ben je zeker van je plaats.  
 
Je mag gerust Michel bellen om enkele afspraken te maken 
maar hou er rekening mee dat wie eerst betaalt eerst maalt. 
Een kaartje kost 9 euro per persoon en de voorstelling begint 
zoals gewoonlijk om 20u00.  
 
De inkomkaartjes zelf zijn op 
dit moment nog niet 
beschikbaar, deze zullen op 
een later tijdstip aan alle 
betalende deelnemers 
overhandigd worden. 
 

Twijfel niet en wees vlug, de 
beschikbare plaatsjes zijn zo de 
deur uit!  
 

 

 

 

 

 



-10- 
 

Hap, stap & trap 14 dec.’19 

 
Op zaterdag 14 december ’19 wordt er hier in Heusden in het kader van 
de warmste week een ‘Hap, Stap & Trap’ georganiseerd ten voordele 
van ‘Vriendenkring Brandweer Heusden-Zolder’ & VZW Pinocchio. (Niet 
te verwarren met onze eigen KWB Hap & Stap op 16/5/’20.)  
 
Wij hebben zelf die dag reeds een uitstap gepland naar 
de kerstmarkt in Oberhausen maar toch willen wij dit 
initiatief zeer warm aanbevelen. KWB-Heusden is toch 
véél meer dan die 50 mensen die er die dag niet kunnen 
zijn. 

Wat is er die dag precies te 
doen?  
Aan de jeugdlokalen De Schom (chiro) 
Schomstraat 10 kan je voor €5 deelnemen aan 
een kinderwandeling (2 km), een grote 
wandeling (7,5 km) of een fietstocht (25 km). Je 
kan er ook smullen van zelfgebakken lekkers, 
koffie, thee, chocolademelk of iets fris. 
Wandelaars en fietsers kunnen vertrekken 
tussen 10.00 en 15.00. Voor eten en drinken 

kan je er terecht tussen 10.00 en 19.00. Op voorhand inschrijven is 
verplicht en kan via https://tinyurl.com/hapstapentrap . 
Voor de veiligheid wordt gevraagd een fluovest en/of helm aan te doen.  
 
Nog vragen? hapenstap.veiligopweg@gmail.com of bij de mensen van 
chiro Heusden of de dorpsraad. 
 
Onze eigen brandweer voorstellen hoeft natuurlijk niet meer. Iedereen 
weet met hoeveel overgave deze mensen zich inzetten voor onze 
veiligheid. De vzw Pinocchio is een nationale instelling die zich inzet 
voor kinderen en jongeren met brandwonden.  
 
Dus nogmaals WARM AANBEVOLEN! 
 

https://tinyurl.com/hapstapentrap
mailto:hapenstap.veiligopweg@gmail.com


-11- 
 

 
 



-12- 
 

Rookmelders verplicht vanaf 1/1/2020 
 

En nog eens over de rookmelder … 
 

Elk medium heeft het vandaag over deze 
verplichting in 2020. En dat is eigenlijk niks te 
vroeg. 
Toch wil ik het ook in ons tijdschrift het nog 
eens hebben over rookmelders want: 

- Onze KWB is al lang aan deze kar aan ’t trekken. 
- Onze KWB is bezorgd om alle mensen. 
- Onze KWB is bezorgd om alle hulpverleners. 

 

In 2018 waren er zo’n 20.000 branden met een dodelijke afloop voor 56 
personen en 1.500 CO intoxicaties met een dodelijke afloop voor 30 
personen.  
Op iedere verdieping moet minimum één rookmelder hangen; ook in 
kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn én in technische 
ruimtes.  
 

Rookmelders moeten CE gemarkeerd zijn (wat louter betekent dat dit 
toestel in overeenstemming is met de Europese regelgeving) en 
voldoen aan de norm NBN EN 14604 en een testknop hebben. 
 

Onze slaapkamer ziet er heel anders uit dan pakweg 10 jaar geleden, 
met een pak meer elektronica.  Je ruikt niets in je slaap: rookmelder in 
élke slaapkamer !! 
 

Rookmelders hang je best in het midden van de ruimte.  Als dit voor 
jou geen optie is, hang ze dan op minstens 30 centimeter van de 
muren. Blijf ook minimaal een halve meter weg van ventilatiesystemen.  
 

Gezinnen die zich verwarmen of koken met fossiele brandstoffen, 
schaffen best ook CO-melders aan.  CO (koolstofmonoxide) is kleur- en 
geurloos en een diffuus gas.  Het is even zwaar als de lucht en 
verspreidt zich daardoor over de hele ruimte.  Een CO-melder geeft een 
alarmsignaal wanneer het CO-niveau bijna op een gevaarlijk niveau zit.  
Veel melders zijn uitgerust met een zogenaamd vooralarm, waardoor je 
nog de tijd hebt om zo snel mogelijk het huis te verlaten.  
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Een CO-melder moet ook CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm 
NBN EN 50291.  
Je hangt ze best in elke kamer waar er een fossiele verbranding 
gebeurt.  
Hang deze melder op ooghoogte en bevestig ze niet vlak naast een 
centrale verwarming, kookfornuis of haard of op plaatsen waar de 
temperatuur lager is dan 4°.  
 

Verhuurders van woningen hebben een conformiteitsattest 
voor de rookmelders nodig.  
 

Gaat er een alarm af, moet je in de eerste plaats evacueren.  Hou je 
laag bij de grond, om niet bevangen te raken door de rook.  Zorg dat je 
je kroost mee hebt.  Praat op voorhand met je gezin over wat te doen 
als er brand zou zijn of indien er een alarm afgaat.  Neem vandaag 
even de tijd om na te gaan op welke veilige wijze je snel bij je thuis kan 
evacueren.  De veiligste weg is trouwens niet altijd de kortste weg.  
 

Ben je in veiligheid?  Blijf buiten en bel 112.  Een interventie van de 
brandweer is gratis!  
Vuur is onvoorspelbaar, hang niet de held uit.  

- Rook is altijd giftig.  
- Je wordt niet automatisch wakker als het brandt in huis.  
- Gas kan je niet blussen met een brandblusser.  
- Je kan nooit 100% zeker zijn dat je een brand kan vermijden.  
- Een (rook)melder blust niet.  
- Een hond kan een goede waker zijn, maar 

daarom niet bij brand.  
- Voorzie meerdere vluchtwegen: alle deuren, via 

raam op dak, … 
- Schroef je kabels in de zekeringkast jaarlijks 

vaster. 
- En vooral: sluit ruimtes die niet gebruikt 

worden, zoals tuinhuisjes, bouwwerven enz.  goed af zodat 
ze niet ten prooi vallen aan brand en vandalisme. 

 

Stefan 
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Winnaar weekend 

 
Tijdens enkele van onze grotere activiteiten 
vragen wij de deelnemers om een briefje in 
te vullen i.v.m. gegevens, hun interesse in 
onze activiteiten en eventuele suggesties 
voor ons programma. Onder die inzendingen 
loten wij jaarlijks een bon uit 
voor een verblijf in een B&B. 
Dit jaar heeft een 
onschuldige hand tijdens de 

bestuursvergadering Louis Elsen uit de 
Poorthoevestraat aangeduid als gelukkige 
winnaar. Hij mag weldra zijn bon in ontvangst 
nemen. Proficiat! 
 

 

 

Je KWB-lidkaart is geld waard 

 
Ook deze maand heeft een onschuldige hand een winnaar 
van een waardebon voor Café Manger (2 pers.) aangeduid : 
 
De winnaars zijn :  
Guy & Simonne Peeters-Willems Merelstraat 

 
Proficiat en welkom op 
Café Manger! 
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Recept van de maand  
Kip met rijst en banaan 

 

Toen ik dit recept voor de eerste keer zag klaarmaken was ik wel erg 
geschrokken. Wat een combinatie: 
kip met slagroom, banaan, kerrie, 
tomatenketchup en gemalen kaas. 
Maar eerlijk gezegd; het resultaat is 
uitstekend en ziet er ook zo uit. 
Lekkere kip met een romige zoete saus. Ik dien dit gerecht op met een 
fris slaatje en gekookte rijst. Weinig afval achteraf, bordjes mooi leeg 
en iedereen tevreden. 
 

Ingrediënten voor 4 personen. 
800 gram kipfilet (of kalkoen-, varkens-), 1 koffielepel boter, 4 
bananen, 20 cc room, 1 koffielepel kerriepoeder, 4 soeplepels 
tomatenketchup, 200 gram gemalen kaas. (gekookte rijst & slaatje) 
 

Aan de slag. 
1. Het vlees in blokjes snijden en met de boter aanbraden, daarna 

braadvocht verwijderen. 
2. De bananen in schijfjes snijden. 
3. De room stijfkloppen en daarin de kerriepoeder en ketchup roeren. 
4. De blokjes vlees in een (hogere) vuurvaste kom doen. 
5. Daarover de schijfjes banaan verdelen. 
6. Dan de room en tenslotte de geraspte kaas. 

 

Klassieke oven : 25-tal minuten in de oven op 225 graden. 
Microgolftijdperk : Wie nog een kwartiertje vroeger klaar wil zijn 
neemt een microgolfoven (of een foodprocessor) met grill. Duw de kom 
hier een 8-tal minuten in; combinatie microgolf en grill. Wel goed 
opletten dat het vlees bij deze werkwijze vooraf goed gaar gebakken is. 

 

Resultaat. 
Gezond vlees met een zoete bananenroomsaus.  
De kerrie maakt het een beetje pittig en wie kan de geelbruine 
kaaskorst weerstaan?  Heerlijk met rijst en een fris slaatje. 
 
           Stefan 
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Leestips van lezers 
 

Schrijver: Pieter ASPE, pseudoniem voor Pierre Aspeslag, 
geboren in Brugge op 3 april 1953, Vlaanderens meest gelezen 
misdaadauteur in binnen- en buitenland. Hij kreeg de Hercule 
Poirotprijs voor zijn misdaadroman ‘Zoenoffer’. 
 

Titel: ‘DE BUTLERKNOP’, misdaadroman (2017), 319 blz., de 
40ste ‘Van In’. Met dit boek stopt de schrijver met zijn ‘Van In-
reeks’. Boek nummer 39 ‘Exit’ werd niet afgewerkt omwille van 
de ziekte en dood van Bernadette, de vrouw van Aspe. 
 

Het verhaal: Claudia Vincke breekt samen 
met Koen, de beste vriend van haar zoon 
Michiel Cattoor, in bij Steven Dedeyne, haar 
ex-minnaar. Ze zijn op zoek naar 
compromitterende foto’s van haar. Ze 
vinden er USB-sticks en geheugenkaarten 
die gevoelige informatie blijken te bevatten. 
Een tijdje later wordt Claudia vermoord 
aangetroffen. Commissaris Pieter Van In en 
zijn rechterhand Guido Versavel 
onderzoeken de zaak met op de 
achtergrond de dreiging van een oorlog op Cyprus. Van In en 
zijn echtgenote Hannelore Martens (onderzoeksrechter) krijgen 
tevens te maken met een netwerk van mensenhandelaars, die 
minderjarige meisjes prostitueren. 
 

Eigen mening: Dit boek is zoals al de boeken van Aspe een 
absolute aanrader. Ook nummer 40 bevat alle elementen om 
nagelbijtend het verder verloop te lezen. Je wordt als lezer 
meegenomen in het verhaal vanaf de eerste zin en je wil het 
boek in één ruk uitlezen. Met dit boek wordt de ‘Van In-reeks’ 
in schoonheid afgesloten. 
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Leestips van lezers : oproep 
 

Heb jij de laatste tijd een interessant boek 
gelezen? Wil jij daarover een kort artikeltje 
schrijven? Insturen kan via 
kwbheusden@gmail.com of neem contact op met 
Danny 0478 30 34 12 (Merelstraat 46). 
 
 
 

Familierecepten 

 
In onze rubriek ‘recept van de maand’ hebben we het voorbije 
jaar al heel wat lekkernijen zien passeren. Toch willen wij 
deze rubriek een beetje aanpassen.  
 
Wij zouden namelijk graag typische familierecepten gaan 
publiceren. In elke familie zijn er wel van die typische 
gerechten die op een heel 
eigen manier klaar gemaakt 
worden. Soms is dat een 
recept dat al meerdere 
generaties gesmaakt wordt.  
 
Ken jij zo een recept en wil jij 
dat graag delen met onze lezers, aarzel dan niet en bezorg 
ons dat recept. Dat hoeft zelfs niet helemaal piekfijn 
uitgeschreven te zijn. Wij doen dat werk graag voor jou!  
 
Bezorg ons je recept via kwbheusden@gmail.com of aan 
Danny Reynders Merelstraat 46. Dank bij voorbaat! 
 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
mailto:kwbheusden@gmail.com
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Familienieuws 

 
Overlijden 
 
Put Henri, vader van Put Ronny, schoonbroer van Reynders 
Maurice, grootvader van Leyssens Jonas. 
 
Maris Lucienne, vrouw van Alfons Deferme (ex wijkmeester), 
zuster van Maris Jef. 
 
Claes Annie, zus van Claes Raymond. 
 
Lespoix Emiel, schoonvader van Ronny Bracke. 
 

Nieuwe leden : welkom 

 
Fam. Timmerman - De Vuyst Aaron en Steffi, Heusden-Zolder 
 
 

Onderhoud ketels en schoorstenen  

 

Leden KWB kunnen steeds beroep doen op volgende firma: 
Comfort Heating BVBA  
• Tel: 089/ 35 51 30 0476 68 08 96  

• Evence Coppéelaan 96 bus 2, 3600 Genk  
• Website: www.comfortheating.be  

• Email: info@comfortheating.be  

(vermeld bij ieder contact dat u lid bent van kwb) 
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Citaat van de maand 

 
Leven is als sneeuw, je kunt het niet bewaren. 
Troost is dat zij er was, uren, maanden, jaren… 

(Herman van Veen) 
 

De 'LEEFT' digitaal en overal ontvangen? 

 

Wil jij (en je huisgenoten) de Leeft in de toekomst digitaal 
ontvangen? Eén mailtje naar kwbheusden@gmail.com volstaat! 

 
 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 
secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22  

 
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnenbrengen uiterlijk  
op 18 januari bij Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 of 
e-mail naar rosita.vandebroek@telenet.be - Tel.: 0474 59 00 06  
 
Rekeningnummer KWB: BE04 3350 1638 1831 
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