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Op maandag 12 augustus hadden we onze maandelijkse 
bestuursvergadering. Dit was 1 dag na het tragische 

brandweerongeval in Beringen. We hebben uit 
respect een minuut stilte gehouden voor de 
slachtoffers en hun nabestaanden.  
We waren op dat moment dan ook vreselijk 
onder de indruk. Onze Heusdense 
brandweerkazerne ligt midden in onze 
gemeenschap en iedereen kent wel iemand 
die nauw betrokken is.  Het is bijzonder 

tragisch dat mensen die zich zo inzetten voor het welzijn van 
anderen een zo hoge tol moeten betalen.  
Op zo ’n moment stonden we stil bij het besef dat de brandweer 
(en bij uitbreiding, politie, civiele bescherming, leger, …) de 
hoeksteen is van onze veiligheid en welzijn. 
Bij onze brandweer zijn we steeds welkom voor een bezoek, 
informatie, kwb-voorstellingen. 
Dankzij hen zijn we binnen enkele minuten in het ziekenhuis, 
bieden ze  hulp bij verkeersongevallen, rampen, 
ongediertebestrijding, brand, opruim stormschade, … Deze taken 
voeren ze uit bij nacht en ontij, zomer, winter. 
In moeilijke omstandigheden kunnen ze op elkaar rekenen. 
Vertrouwen ze op elkaar. Dankbaar met elkaar.  Als familie. 
En als het dan misloopt … 
Respect.  

Stefan 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Pompoen snijden.(dinsdag 29 oktober van 
14u00 tot 16u00) 
 
Een gezinsactiviteit bij uitstek 
‘Geestig Leuk’ is pas leuk als iedereen van 
het gezin kan meedoen. Een ideale twee 
uur durende knutsel- en doe-namiddag!  

 
De activiteit en de materialen zijn geschikt voor kinderen vanaf 
6 jaar. Begeleiding van volwassenen is natuurlijk aan te raden! 
Ouders met jonge kinderen kunnen samen aan de slag. Voor de 
oudere kinderen alsook volwassenen zijn er voldoende 
uitdagingen om een echt kunstwerkje te maken. 
 
Wat met de restjes? 
Pompoenen uithollen zorgt voor heel wat restafval, maar ook 
hiermee kan je aan de slag. Er bestaan allerhande recepten die 
je met het vruchtvlees en de pitten van een pompoen kan 
maken. Wil je het restafval zelf gebruiken, breng dan een 
emmer of kom mee. 
 
Lees volgende maand meer hierover in ons maandblad en 

schrijf in. 

 

 

 

 

 
 

Geestig Leuk 
Maak je eigen Halloweenpompoen 
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KWB-praatcafé 
 

Na een hopelijk deugddoende vakantietijd schakelen we nu 
opnieuw een versnelling hoger voor het tweede deel van ons 
werkjaar. In onze kalender vind je vast nog een aantal 
activiteiten die jou interesseren. Twijfel niet en kom eens een 
kijkje nemen! 
Intussen is er achter de schermen al heel wat werk verricht 
voor de kalender van 2020. Er zullen zeker heel wat 
‘klassiekers’ een nieuwe editie krijgen maar ook een aantal 
nieuwe activiteiten zullen een plaatsje krijgen in ons 
jaarprogramma. 

 
Op donderdag 10 oktober ’19 om 19.00 
uur organiseren wij opnieuw een praatcafé 
waar we de voorlopige kalender voorstellen en 
hopelijk nog enkele nieuwigheden kunnen 
toevoegen aan ons jaarprogramma. 
 

Wie er vorig jaar bij was weet dat dit géén saaie 
vergadering zal zijn maar 
een gezellig overleg mét 
een natje (of meer dan 
één) en een droogje. Hou 
alvast deze datum vrij als jij 
(en/of je partner) graag 
een woordje meespreken 
over ons programma. Als je 
aanwezig wil zijn, hadden 
wij graag een seintje gekregen. Kwestie van voldoende hapjes 
te voorzien. kwbheusden@gmail.com of 0478/30 34 12 
(Danny). 

 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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KWB-quiz 

 
 
Aandacht, aandacht, bericht voor al de geïnteresseerde 
deelnemers aan onze kwb-quiz!!  
 
 
 
 
 
Deze activiteit, aanvankelijk voorzien 
voor zondag 13 oktober, 14.00 uur wordt 
verplaatst naar zaterdag 12 oktober om 20.00 uur (zie 
affiche verder in deze Leeft). 
 

Het toeval wil namelijk dat op 
genoemde zondag om 15.00 uur 
onze Rode Duivels gaan proberen 
om het elftal van Kazachstan 
deskundig in de pan te hakken. De 
rechtstreekse uitzending van dit 
sportevenement zal met een aan 
de zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid door een groot 
deel van potentiële quiz-
deelnemers worden bekeken, 

becommentarieerd, geëvalueerd, enz…, vandaar. 
 
Men zegge het voort!! 
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Zaterdag 12 oktober ’19, 20.00 uur 

Zaal ‘t KUIPERSHOF Heusden 
- Max. 5 deelnemers/ploeg 

- Deelnameprijs: € 20 /ploeg (€ 15 indien kwb-lid in de ploeg + op 

vertoon van lidkaart) 

- Inschrijvingen: ludoengelen@gmail.com of 0478 38 49 39 

- T.v.v: 

o Fajar Baru (project verwaarloosde kinderen in Indonesië van onze 

kwb-er Ward Ceyssens) 

o ‘t Weyerke 

- Mooie prijzen! 
 

 

 

 

 

mailto:ludoengelen@gmail.com


-6- 
 

Bierenwandeling 
 

Zaterdag 16 november 2019 
 

 
 

Belgisch Bierlied, 
 

O dierbaar België, o heilig land der bier'en, 
Onze ziel en onze smaak zijn U gewijd, 

Aanvaard ons bieren en het eten van ons aad'ren, 
Wees ons nabij op zaterdag 16 november 2019, 

Proef, o land en start tussen 17.00 uur en 19.00 uur, 
Wees immer u zelf, en wandel ongeveer 5.6km, 

Te beginnen bij O.L.V. Gilde, Schaapsweg 81, H-Z, 
Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken kost u 

13€ en voor 9 november 2019 ingeschreven zijn 
Voor KWB Heusden, voor Plezier en voor Bieren. 

Het woord getrouw dat g’onbevreesd moogt proeven, 
Voor KWB Heusden, voor Plezier en voor Bieren. 
Voor KWB Heusden, voor Plezier en voor Bieren. 
Voor KWB Heusden, voor Plezier en voor Bieren. 

 
P.S. Fluojasje en zaklamp zeker meebrengen. 
 

SCHOL!!! 

 

Inschrijven via bijgaand inschrijfstrookje 
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Natuurloop 7 september 

 
Naar jaarlijkse gewoonte richt de KWB op de eerste zaterdag 
van september een loopwedstrijd in.  
Ook dit jaar gaan we achter het routeke lopen. We vertrekken 
aan het Kuipershof. Voor de 
lange afstand ( 9 km) lopen 
we tot aan het kasteel van 
Meylandt en terug. Voor de 
korte afstand ( 4,5 km) lopen 
we tot aan de Mangelbeek en 
komen dan terug. Een mooie 
vlakke maar toch uitdagende 
natuurloop. Onderweg is er 
een bevoorrading voorzien. 
De gezamenlijke start is zaterdag 7 september om 15 u 
aan het Kuipershof. De inschrijvingen beginnen om 14 u. Het 
inschrijvingsgeld is voor KWB-leden 3 Euro anderen betalen 5 
Euro. 
Er is ook een aparte kinderloop voorzien: de kleuters tot en 
met het eerste studiejaar lopen 300 m, de andere kinderen van 
het tweede tot en met het vijfde leerjaar lopen 600 m. Hun 
inschrijvingsgeld bedraagt 0,5 Euro. De start is om 14u30. 
Er zijn douches en kleedkamers voorzien in de sporthal. 
Bovendien kan je na de wedstrijd nog iets drinken in 't 
Kuipershof. 
Kortom, dit is een ideale conditietest voor iedereen die in 
Dwars door Hasselt wil meelopen. 
We hopen dan ook alle lopers en niet-lopers zaterdag aan de 
start te zien voor een gezonde en ontspannende KWB-activiteit. 
We durven daarom ook vragen dat iedere KWB-er zijn vrienden, 
kennissen, kinderen en kleinkinderen aanspoort om mee te 
doen. 
Het KWB-loop-team. 
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20 jaar fietsfotozoektocht 
Laatste nieuwtjes en oproep 

 
Na 20 jaar is het tijd om een bladzijde om te slaan. Altijd met 
veel plezier routes gezocht en uitgewerkt, maar nu is het voor 
mij tijd om ermee te stoppen. 
Ik wil iedereen bedanken die mij in al die jaren heeft geholpen. 
In de eerste plaats Tonny Leten, mijn compagnon 'en route'. 
Vele jaren hebben we samen gezocht naar originele plaatsen 
om foto’s te nemen. Hij heeft een fotografisch oog, soms stopte 
hij ergens en wist ik op het eerste moment niet wat hij gezien 
had. Soms slechts in een flits zichtbaar, maar meestal 
bruikbaar. Bedankt Tonny. In de paar jaren dat hij niet in staat 
was om mee te fietsen heb ik hulp gevraagd aan Ludo Deleux, 
bedankt Ludo; of deed ik het alleen.  
Al die jaren heb ik steeds dezelfde verkoopplaatsen gehad. 
Mensen die dan in ’t weekend klaar stonden om de 
zoekexemplaren te verkopen. Bedankt Michel, Ludo, Stefan en 
de Kring. 
 
Voor veel leden een amusante zomerse ontspanning. Onderweg 
zullen ze soms wel eens gevloekt hebben omdat alles niet 
onmiddellijk vindbaar was.  
 
Maar ik vind niet dat we met deze activiteit moeten stoppen. 
Daarom een vraag: 
Wie wil verder doen met het organiseren van een zomer-fiets-
fotozoektocht?  
Misschien zijn er andere ideeën, misschien gelinkt aan een 
kinderzoektocht…? 
Ik wil graag in het begin helpen met de opmaak en ook de 
verkoop doen. Denk er eens over na en als je geïnteresseerd 
bent laat dan maar iets weten aan mij of onze voorzitter Stefan. 
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De laatste jaren is door één of andere reden één of meerdere 
foto’s niet meer vindbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook deze keer is er weer iets niet meer te vinden, foto 1 is 
spoorloos. Die was te vinden in de buurt van foto E. 
 
Iedereen heeft nog de hele maand september de tijd om de 
route te doen. De 
prijzenpot is hier 
gedeeltelijk te zien. 
Vrijdag 4 oktober om 
20 uur worden de 
prijzen uitgedeeld in 
de feestzaal van De Kring. 
Ook weer geen 

schiftingsvraag, wie aanwezig is heeft kans om te winnen. 
 
 
Klaus 
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KWB-wandelweekend 
 

44 goedgezinde zielen worden vrijdag 13 september in 

Deudesfeld verwacht voor een welgevuld, ontspannen 

weekendje in Hotel Zur Post. 
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Dankwoordje  

 

Na 25 jaar uitstekend werk zal Jan Aerts stoppen met het 
maken van de Leeft.  
 
Op de vergadering werd iedere keer een deadline voorop 
gesteld maar meer dan eens kregen we een smeekbede van 
Jan om a.u.b. toch dringend de nodige teksten te mailen! 
Noodgedwongen had hij dan maar zelf een aankondiging klaar 
gemaakt.  
 
Ik denk dat ik namens de hele kwb Jan mag bedanken voor het 
prachtige werk dat hij geleverd heeft. Foto’s of tekeningen 
hebben de tekst een mooier uitzicht bezorgd. Jan was ook de 

man die begon met Word en Word-Art. 
 
Jan, nogmaals bedankt voor je prachtig 
werk. 
 
 
 

Rosita Vandebroek wordt de opvolgster van Jan, zij is dan ook 
de eerste vrouw die ons team komt versterken. We zijn er van 
overtuigd dat ze ook degelijk werk zal leveren zodat iedereen 
elke maand staat te wachten om de Leeft te bekijken en de 
laatste info te vernemen. 
 
Als je iets wil laten publiceren, één adres:  
Rosita Vandebroek, Garenstraat 36  
e-mail: rosita.vandebroek@telenet.be  
Tel. : 0474 59 00 06  

 
Klaus, namens het kwb bestuur. 
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Recept van de maand : fijne mosselroomsoep 

 
De tijd van de lekkere mosselen is weer aangebroken. Maar 
omdat het niet altijd friet-mosselen moet zijn, bereiden we deze 
maand eens een fijne mosselsoep. 
Benodigdheden voor 10 personen : 
1 kg verse mosselen, 4 sjalotten, 2 grote uien, 2 stengels prei, 
peterselie, dille, 1 laurierblad, 5 dl witte wijn, 250 gr wortelen, 
250 gr bleekselder, 50 gr boter, 4 dl kippenbouillon, 3 dl room, 
peper & zout, currypoeder. 
Bereiding : 
De mosselen goed wassen en de 
baarden verwijderen. De 
mosselen in een voldoende grote 
kookpot doen en de witte wijn er 
over gieten. Gehakte peterselie, 
ui, dille en laurier toevoegen en 
aan de kook brengen. Als de 
mosselen gaar zijn de pan van 
het vuur zetten en de mosselen 
uit het vocht halen. Haal de 
mosselen uit de schelpen en zeef het mosselvocht door een 
fijne zeef. De sjalotten, prei, wortelen en bleekselder in een 
fijne brunoise (heel fijne blokjes) snijden en zacht stoven in de 
boter (de groenten mogen niet kleuren!). Als de groenten 
beetgaar zijn de bouillon en het gezeefde mosselvocht bij de 
groenten voegen en laten doorkoken. Afkruiden naar smaak 
met curry, peper en zout. Voeg als laatste de mosselen en 
room toe. Serveer deze soep met wat gehakte peterselie. (Let 
op : mosselvocht is nogal scherp van smaak, daarom is de 
room noodzakelijk.) Je kan ook enkele mosselen in de schelp 
laten en die verdelen over de borden. Dit geeft de ogen nog 
wat extra de kost! 
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Een aanrader 
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Leestips van lezers 
 

Schrijver: Stephen KING, 
Amerikaans schrijver van horror- en 
sciencefictionverhalen en thrillers, 
geboren op 21 september 1947 in 
Portland, Maine (USA), woont in 
Bangor, Maine.  Bijnaam: ‘The King 
of Horror’. 
Titel: ‘DE BUITENSTAANDER’, 
griezelverhaal (2018),  
oorspronkelijke titel: The outsider, 
590 blz. 
Het verhaal: In Flint City (Oklahoma) 
wordt het levenloze en fel 
toegetakelde lichaam van het 11-
jarige jongetje Frank Peterson 
gevonden. Alle bewijsmateriaal 
(vingerafdrukken/DNA) wijst de populaire coach van het 
plaatselijk Little League Honkbalteam, Terry Maitland, als 
schuldige aan. Die man heeft echter een waterdicht alibi. Kan 
het zijn dat iemand tegelijkertijd op twee plekken is? Detective 
Ralph Anderson moet zich in deze zaak vastbijten om de 
(bovennatuurlijke?) dader van deze gruwelijke moord te pakken 
te krijgen. 
Eigen mening: Ik denk dat ik alle boeken van deze schrijver 
gelezen heb.  King heeft de spanning in dit griezelverhaal weer 
goed opgebouwd. Fans van zijn Mr. Mercedes-trilogie zullen 
merken dat dit verhaal een mengeling is van zowel zijn oude 
horrorverhalen als van zijn bovennatuurlijke verhalen van de 
laatste decennia. Holly Gibney van Finders Keepers (een 
detectivebureau), een ietwat speciale vrouw, wordt 
ingeschakeld om het onderzoek in goede banen te leiden. 
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KWB-activiteiten-puzzel 
 
In deze woordpuzzel zitten 22 woorden (of woordgroepen) verborgen 
die te maken hebben met ons resterende programma in 2019. Als je de 
overblijvende letters in de juiste volgorde kan zetten, vind je de naam 
van een kwb-activiteit van dit voorjaar. 
 

T H C O T K E O Z O T O F S T E I F 

 N B I E R E N W A N D E L I N G T 

 S T U U R G R O E P S K E W N   

 E I L O K O O T S A E D A E    

W E G C O D E T E A R E N K N L B S 

T H C E R F R E L S R D K E P R A I 

G 
 
 Q  N K M E E I D R E M T G 

A U   R A E L H J A G E N A J 

D  I   E R N W C I A N N A D   

K Z   T K W E S N T A A T R A   

J   N T E E M S C M A U E 

 I  I I L K E N A E N U V  

K S J K E O E F F K R O       

O  O N L O E A O L B 

 
T M D B P V C O O W O 

O   M N S P O K   

F  O    P G N I R K  N E K O K 

 P H E R F S T W A N D E L I N G  

 
Naam activiteit : _____________________________________ 
 
Naam inzender : ____________________________________ 
 
Adres & telefoonnummer : ___________________________ 
 
Binnenbrengen bij Danny (Merelstraat 46) of doorsturen naar 
kwbheusden@gmail.com voor 1 oktober ’19 en maak kans op een gratis 
deelname aan café manger voor 2 personen. 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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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 winnaar is : Wim Elsen Laaglandstraat. 
Proficiat en welkom op Café Manger! 
 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Korting voor KWB-leden 

 

 

 

 

November = Allerheiligen. 

 

Ook dit jaar biedt Bloemen Maris de mogelijkheid om 

Allerheiligenbloemen aan te kopen met 10% korting. 

Meer info in de Leeft van oktober. 

 

Familienieuws 

 
Overlijden 
 

Rolanda Huybrechts, schoonzus van Willems Jos uit de 
Schootstraat. 
 

Truyers Leon  KWB lid,  Koerselsebaan, vader van Truyers Wim, 
schoonvader van Wijnen Jan, broer van Truyers Michel. 
 

Tullen Andre, broer van Tullen Frans. 
 
Geboorte 
 
Liv, kleindochter van Stefan Aerts en Alexa Piel 
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Samenaankoop stookolie maandag 
23 september 2019 

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

 
 

 
 
 

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  

• 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) 

 

 
 
 
 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Citaat van de maand 
 

 
De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk 
zou gebeuren 

Albert Einstein 

 
 
 
 

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 
vrijdag 13 september bij : Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 
e-mail : rosita.vandebroek@telenet.be  
Tel. : 0474 59 00 06  
reknr. Kwb-heusden : BE04 3350 1638 1831 
 


