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Fiets foto zoektocht 2019. 

 

Alle foto’s van deel 1 staan in volgorde vanaf het startpunt. Dus 
foto 1 is de eerste plaats waar moet gezocht worden, foto 2 de 
volgende enz.… en alle foto’s zijn ofwel frontaal, ofwel aan de 
rechterzijde van het parcours te vinden. 
Bij elke vindplaats van deel 1 hoort er een andere foto van deel 
2. Deze staan uiteraard niet in volgorde. In vogelvlucht van max 
50m van de positie op straat moet je nu beginnen te zoeken. 
Mogelijk moet je een beetje terug of wat verder. Als er een 
zijstraat is kan zelfs daar nog iets te vinden zijn, achterzijde van 
bv. kapelletjes moeten ook bekeken worden… deze foto’s zijn 
niet altijd van op straat zichtbaar. Deze foto’s zijn aan beide 
zijden van de straat te zoeken! Privé domein wordt echter niet 

betreden.   
Het voordeel van deze formule bestaat erin dat je niet, meer 
verplicht bent om de hele ronde opnieuw te doen als je een 
bepaalde foto niet gevonden hebt. Heb je bv. foto 11 niet dan 
begin je gewoon vanaf plaats nr. 10 tot je aan foto 12 bent 
gearriveerd. Daartussen moet de 11de foto te vinden zijn. 
Het is en blijft een aangename zomeractiviteit. We starten op de 
kermis BBQ en de antwoorden moeten binnen zijn voor 30 
september. Prijsuitreiking is op 4 oktober. 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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De prijs wordt lichtjes aangepast naar 3 euro; de 
verkoopplaatsen zijn zoals steeds bij: 
 
Café De Kring G. Gezellelaan  
Klaus Neumann Mispad 10 
Ludo Deleux  Koerselsebaan 148 
Michel Truyers Schootstraat 172 
Stefan Aerts   Noordberm 4 
 

Noteer het nu al in je agenda! 
 

Bierenwandeling  

op zaterdag  

16 november 2019 

 

 

 

 

 

(Verdere informatie in de leeft van September) 
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Verslagje Hap en Stap op zaterdag 18 mei 2019. 

Het was een mooie droge 
zaterdagavond toen we ons 
aanmeldden in de schuttersgilde in de 
Schaapsweg om mee te wandelen in 
een nieuw concept van de KWB “Hap 
en Stap”. We kregen allemaal een sticker met onze naam zodat we 
mekaar konden aanspreken als we onderweg nog iemand zouden 
tegenkomen. We vonden dit een leuk idee. Via een duidelijk 
uitgeschreven routebeschrijving kwamen we bij de eerste stop. We 
konden hier genieten van een lekkere aperitief met hapje in de mooi 
aangelegde tuin van Romain Beerten. Vervolgens wandelden we 
door de mooie bossen van de Voort en arriveerden we in het midden 
van het veld bij een tent waar vrijwilligers van de KWB zich 
geïnstalleerd hadden om ons te laten genieten van een voorgerecht, 
een geheim recept van Ronny Bracke. Vervolgens wandelden we via 
de Champert en de Zandstraat naar de Geenrijt. Hier werden we met 
muziek van de harmonie ontvangen in de tuin van Marc Bijloos. Het 
tasje soep met een stukje Frans brood smaakte heerlijk na de 
kilometers die we al gewandeld hadden ondertussen. Nadien volgden 
we de Geenrijt en via de Gompaertstraat kwamen we via de 
Paardenweg en de Knaepenstraat achterkant terecht van de 
schuttersgilde waar we 2 uren geleden vertrokken waren. Hier 
werden we ontvangen door een muzikant met gitaar waar we 
mochten kiezen uit drie liedjes. Het was een mooi liedje met een 
ware inhoud. Deze muzikant was lid van het groepje kwart voor 
vrijdag. In het zaaltje van de schuttersgilde hebben we genoten van 
het hoofdgerecht, kipfilet met puree en salade. Het dessertje was 
ook lekker te versmaden. We vonden dit een super avond en zeer 
goed georganiseerd. De afwezigen hadden ongelijk en wij zeggen 
tot volgend jaar. Dankjewel aan de medewerkers van 
KWB die dit verwezenlijkt hebben. 

 

 

- Hap & Stap 2020 al vastgelegd is op 

zaterdag 16 mei 2020 
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Leestips van onze lezers. 
Een tragisch verhaal van Jo Claes 

  
Schrijver:  Jo CLAES, Vlaamse auteur, geboren te Hasselt op 29 juli 
1955. De populariteit van zijn boeken ligt in zijn uitzonderlijke vertelkunst 
in combinatie met zijn aandacht voor geschiedenis. 
  
Titel:  ‘EEN TRAGISCH VERHAAL’ (2019), verschenen bij Uitgeverij 
Houtekiet, Antwerpen, 382 blz. Een misdaadroman met in de hoofdrol 
hoofdinspecteur Thomas Berg en zijn onderzoeksteam bij de Leuvense 
Politie. In dit boek staat de Griekse mythologie/Oidipous centraal. Ieder 
boek in de Berg-reeks heeft een cover met de foto van een Leuvens 
standbeeld, in dit geval ‘Madame K’, een blote vrouw (op de laarsjes na) 
met een varken aan de lijn, van de beeldhouwster Liliane Versluys. 
  
Het verhaal: Deze keer moet Thomas 
Berg op zoek naar de moordenaar van 
Marcel Heymans, een professor 
muziekgeschiedenis. Als hij eindelijk 
denkt de dader te kennen komt hij tot 
de onthutsende vaststelling dat hij even 
blind is geweest als Oidipous uit het 
toneelstuk van Sophocles, dat in de 
Leuvense stadsschouwburg wordt 
opgevoerd. Iedereen lijkt te liegen, 
maar onze speurder vindt de schuldige 
na grondig speurwerk en het nodige 
geluk. 
  
Eigen mening: Dit boek geeft me een 
gevoel van ‘weemoed’. Ik word 50 jaar in de tijd teruggekatapulteerd 
naar mijn middelbare schoolperiode. Die Griekse mythologie blijft toch 
fantastisch. Ik vind het straf hoe de auteur de tragedie van Oidipous 
heeft verweven met zijn misdaadverhaal. De schrijver gebruikt de stad 
Leuven als decor, zodat er voor zijn lezers heel wat herkenningspunten 
zijn. Voor het schrijven van zo’n boek moet er heel wat research 
gebeuren, zoals uit het nawoord blijkt. 
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KWB-rebus 
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Recept van de maand : Groenteburgers met een yoghurtsaus.   

Barbecueën doe je 
meestal met vrienden of 
familie. Maar wat als één 
of meer van je gasten 
vegetariër is? Deze 
maand stellen wij u een 
vegetarische 
groenteburger voor. 
Ingrediënten (voor 4 
personen) : 8 broodjes 
(bruine pistolets), 600 g 
geraspte groentemix naar 
keuze (wortelen, 
courgette, bloemkool), 8 kersttomaten, sla, 1 ui, 3 eieren, 2 el (eetlepels) 
havermout, 2 el noten naar keuze, 1 el bloem, 6 el broodkruim, 2 lente-
uien, 1 el citroensap, zonnebloemolie, kerriepoeder, paprikapoeder, 
peper, zout. 
Werkwijze : 
1 Maak de yoghurtsaus. Was de lente-uien en snij ‘m in ringetjes. Meng 
de yoghurt en de peterselie. Breng op smaak met citroensap, peper en 
zout. Laat de saus een tijdje rusten in de koelkast. 
2 Spoel de tomaten en de sla. 
3 Stamp de noten fijn in een vijzel. Meng de geraspte groenten (niet te 
veel sap toevoegen) met 2 eieren, de havervlokken, noten en bloem. 
Voeg de peper, zout, kerriepoeder en paprikapoeder toe naar eigen 
smaak. Kneed dit mengsel goed. Vorm er 8 burgers van. 
4 Klop het 3de ei los. Wentel de burgers eerst door het ei en dan door het 
broodkruim. Doe wat zonnebloemolie op een bakplaat (of zware pan) en 
plaats die op de barbecue. Bak de burgers tot ze mooi goudbruin zijn. 
5 Halveer de pistolets. Leg ze eventueel een minuutje met de snijkant op 
de barbecue. Beleg met sla, tomaten, uiringen en een groenteburger. 
Werk af met een toefje van de yoghurtsaus. 
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Vakantiepuzzel : kraak de code ! 

  ☺               

                 
                 

                 

                 
                 

                 

                 
                 

                 

                 
                 

                 

                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 
                 

         .        

                 

De sleutel voor de oplossing : 

         ☺    

A B C D E F G H I J K L M 

             

N O P Q R S T U V W X Y Z 
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KWB-vakantietips ! 

De mooiste vakantiedagen komen meestal niet uit een chique 
vakantiecataloog of website. Ze ‘ontstaan’ tijdens een 
ogenschijnlijk doodgewone activiteit. Daarom hier enkele tips : 
 
  

   26 juli ‘19    KWB-fietsfotozoektocht 
 Wipschieten & 
        Viking kubb     27 juli ‘19 
        zomerkoken 
  24 aug. ‘19  

Bezoek VRT    Nodig op een mooie 
        avond je buren, vrienden  
       of familie eens uit voor  
Maak eens een wandeling  een glaasje … 
of fietstocht met je 
(klein)kinderen en stop     Op een plaatselijk terras 
ergens voor een ijsje of …  kom je allicht vrienden of 
       kennissen tegen … 
 Zoek eens een 

luchtmatras of    Maak eens een dag géén 
veldbed om op een hete   plannen en doe gewoon 
zomeravond onder de   waar je op dat moment  
 blote hemel te    zin in hebt. 

 slapen. 
         Een dag gewoon 
Probeer eens een paar dagen   niets doen kan  
te leven zonder al je schermen.        ook deugd doen! 
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Naar de VRT in Brussel   
zaterdag 24 augustus om 9u30  

 
We hebben nog een kleine 10 plaatsen vrij dus 
welkom om mee te gaan.  
 
We moeten wat op tijd zijn voor de administratie 
en security-check. De rondleiding is gepland om 
11.30 en duurt anderhalf uur. Na de rondleiding gaan we naar 
de Lunchgarden in Evere (op 3 km) met 10 % KWB-
lidkaartkorting.   
We verzamelen stipt om 9.30 uur op het Boudewijnplein en gaan 
dan met 6 auto’s naar de Reyerslaan. 
 
Wat kunt u verwachten zeggen ze ? 

 

 
 
 
 
 
 

De professionele VRT-gidsen schetsen een duidelijk beeld van de 
belangrijke rol die radio, tv en online in ons leven spelen. Zij 
leggen uit hoe onze programma’s tot stand komen en nemen u 
mee achter de schermen van regiekamers,  radio- en 
televisiestudio’s. 
Eerst telefonisch aanmelden ( Stefan Aerts 0474354321). 
€ 20/€25 niet-leden betalen voor vervoer en rondleiding door 
storting op BE04 3350 1638 1831 (= KWB-Heusden) met 
vermelding van de naam van de deelnemer en VRT. Of gewoon 
door te gaan betalen bij Stefan Noordberm 4. 
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Doordenkertje 

 
Nog even namijmeren na de verkiezingen… 
 
Is het u ook opgevallen? Twee veel gehoorde uitspraken uit het 
kamp van de politieke winnaars zullen u allicht niet ontgaan zijn: 
‘de kiezer heeft altijd gelijk…’ en ‘wij weten wat de kiezer denkt’. 
De kiezer heeft slechts eenmaal in de zoveel jaren de kans om 
een stem uit te brengen. Voor de rest dient hij of zij, wij dus, te 
vertrouwen op de uitvoerders van de politiek. Democratie 
betekent dat er winnaars zijn, maar ook verliezers. Dus heeft de 
kiezer niet altijd gelijk. De kiezer dient zich echter neer te leggen 
bij de regels van het politieke spel…  waarvan wij hopen en 
verwachten dat het eerlijk verloopt. 
 
‘Wij weten wat de kiezer denkt’ is een veel gehoorde, maar soms 
ook gevaarlijke uitspraak. Omdat het lang niet altijd waar is wat 
de politiekers hiermee bedoelen. Potentiële kiezers worden door 
een handig informatie-systeem soms gedreven/getriggerd naar 
de opinie van deze of gene partij.  De uitspraak ‘wij weten wat 
de kiezer denkt’ is dan een variant op ‘wij willen dat de kiezer zus 
of zo denkt…’. 
 
En of dat lukt? Jazeker. Een voorbeeld. In gemeentes die zo goed 

als niets te doen hebben met migranten of vluchtelingen werd 
het felst tegen hen gestemd. Speelt schrik voor het onbekende, 
of de onbekende hier een rol? 
Ward 
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Rana Plaza 

 
Enkele weken terug kwamen Lieve Blanckaert en Jef Van Hecken 
voor kwb spreken over de textielindustrie. Hun verhaal begon 
met Rana Plaza, de fabriek in Bangladesh die instortte en waarbij 
vele doden vielen. Enkele gewonde arbeidsters van toen werden 
gefotografeerd en geïnterviewd.  
Nadien werd getracht het ingewikkeld netwerk van katoenboer 
of garenindustrie tot aan de kledingwinkel bij ons op cité te 
verduidelijken. Het bleef voor de meeste aanwezigen echter een 
behoorlijk kluwen. Onbegrijpelijk dat een T-shirt die hier in de 
winkel zowat 80 euro kost slecht 0,60 € oplevert voor de 
textielarbeidster. Wij zouden direct tweemaal zoveel willen 
betalen voor de arbeidster. Onze T-shirt zou dan 80,60 € kosten. 
Maar ook dat lukt niet. Loonsverhoging ginder moet 
afgedwongen worden door vakbonden. En deze zijn echt niet 
welkom of worden behoorlijk tegen gewerkt in productielanden. 
Wij kunnen enkel de grote merken hier kietelen, door in de winkel 
te vragen waar hun kledingstukken vandaan komen en of ze 
eerlijk gemaakt worden. Liefst niet beginnen met Primark, of 
misschien net wel?       
 

Grote kwbquiz. 

 
Noteer het nu al in uw agenda: zondag 13 oktober gaat onze 
familiequiz door in het Kuipershof. Geen laatavond, maar een 
aangenaam namiddaggebeuren (14u00), met veel variatie en 
voor ieder wel wat. Ook jongeren zijn welkom!  
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Je K.W.B.-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 : Christine Hermans 
Rinkaersweg. 
Proficiat en welkom op Café Manger! 
 

 

 

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 
• Adres: 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/
tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
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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 het 
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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Kookles : BBQ-special 

 
Bij de opmaak van deze Leeft waren er nog enkele plaatsen vrij 
voor onze zomerkookles.  Op zaterdag 27 juli  ’19 vanaf 18.30 
gaan we enkele minder gewone recepten klaarmaken op de BBQ 
en natuurlijk verorberen met bijbehorende drank. We zijn die dag 
te gast op de speelplaats van de school in Eversel (Everselkiezel 
55). 
Heb jij ook zin in een avondje heerlijk kokerellen, gezellig 
keuvelen, … treuzel niet en schrijf je in. De 30 eerste inschrijvers 
kunnen deelnemen (ten laatste 21/7). 

 
 
 
Inschrijven kan door storting van € 10 op BE04 3350 1638 1831 
én een seintje aan Danny : 0478 30 34 12 of via 
kwbheusden@gmail.com . De rest van de kosten wordt gedeeld 
door alle deelnemers. Drank wordt ook dan afgerekend. 
 

  

mailto:kwbheusden@gmail.com
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KWB IDEECAFE van dinsdag 11 juni 

Op de avond dat onze Rode Duivels de 
Schotten in hun broekzak kletsten hadden we 
een ideecafé georganiseerd. Ook zelf niet naar 
het voetbal kunnen kijken maar ge-moet-er-
soms-iets-voor-over-hebben. 
Gelukkig waren er hapjes en drankjes voorzien… 
We hadden een quizje gemaakt om eens te zien 
hoe onze kwb vandaag door onze jongste leden gezien wordt en 
het blijkt dat er toch nog wat ‘misverstanden’ zijn. Werk aan de 
winkel dus. 
Danny had een leuke powerpoint gemaakt met stellingen en 
vragen. Deze werden in groepjes besproken en achteraf 
becommentarieerd. 
Het idee van deze avond was natuurlijk om een paar nieuwe 
ideeën voor de volgende jaren uit hun neuzen te pieren en dat is 
gelukt. 
Hoewel het jaar nog maar half is zijn we al begonnen met het 
samenstellen van de kalender 2020. 
Wordt vervolgd… 
 

Wipschieten-Viking Kubb-Ûchteren 

Op vrijdag 26 juli vanaf 18u30 
Organiseren we een gezellige 
avond in samenwerking met 
O.L.V. Gilde in Schaapsweg 81. 
 
 

Niks vooraf inschrijven maar gewoon 
komen om ja te schieten/gooien/niksen. 
Want de toog is open en kom maar af. 
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FAMILIENIEUWS 

 
Overlijden 
  

- Jans Leon, schoonvader en vader van Pollers Eric en Jans 
Rita, Beringersteenweg. 

 

Nieuw lid 
- Peter Maes, Schaapsweg.  
- Wim Bosmans, Boekt. 
- Ellen Konings, Koolmijnlaan, Beringen 

 
De ‘LEEFT’ digitaal ontvangen? 
Wil jij (en je huisgenoten) 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  

CITAAT VAN DE MAAND 

Als je in de zomer ergens licht ziet branden zal er wel 
niemand thuis zijn. 

 Fons Jansen 

 
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnenbrengen uiterlijk 
op vrijdag 12 augustus bij : Rosita Vandebroek, Garenstraat 36  
rosita.vandebroek@telenet.be   0474 59 00 06 
reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 

 

 

mailto:kwbheusden@gmail.com
mailto:rosita.vandebroek@telenet.be

