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Woordje van onze voorzitter. 
 

Onze KWB zit stil ! 
 

 
 

Die indruk zou je kunnen hebben als je bovenstaande foto 
aandachtig bekijkt.  Niets is natuurlijk minder waar.  We doen 
ons uiterste best om een bruisende KWB te organiseren en als 
het moet maar vanuit de living. 
 
Onze geplande activiteiten zitten op schema en worden 
georganiseerd wanneer het op dat moment mag. 
Intussen voor iedereen een deugddoende vakantie of 
staycation. Veel plezier met deze Leeft en blijf gezond! 
 
           Stefan  

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Samenaankoop stookolie 

 
Het bestelformulier met alle info vinden jullie bij deze Leeft. 
 

Wandelfotozoektocht 

 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 4 september om 19u00 in 
het zaaltje van De Kring. 
 
Nog tot en met 15 augustus kan je deze wandelzoektocht 
maken. 
 
Formulieren zijn te verkrijgen aan € 3.00 bij: 
- Gilbert Jans, Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder 
- Klaus Neumann, Mispad 10 3550 Heusden-Zolder 
 
Foto C: moest je deze nog niet gevonden hebben, moet je niet 

meer verder zoeken.  Onderwerp is niet meer 
herkenbaar en foto telt niet meer mee. 

 
Foto LL: ziet er een beetje anders uit: de buis is er nog wel, 

maar de plakband/tape is niet meer aangebracht zoals 
op de foto.  Ondanks dit is het toch nog herkenbaar. 

 
UPDATE  
 
Foto G: is sedert begin juni niet meer te vinden. 
 
Breng je formulier tijdig binnen! 
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Fietsfotozoektocht 
 
Het gaat om een tocht van ongeveer 28 km die perfect in twee delen 
kan afgelegd worden.  We hebben ons ook aangepast aan de huidige 
corona-problematiek en al de zoekopdrachten gesitueerd in 
‘onbewoond’ gebied. 
Deze fietszoektocht is bovendien GRATIS.  Iedereen kan de 
aanwijzingen vinden op onze website kwbheusdencentrum.org .  Je 
hoeft ze daar gewoon af te printen en je kan starten.  De leden die 
deze ‘leeft’ digitaal ontvangen vinden de zoektocht ook al in bijlage. 
Ook al de leden van wie we het e-mailadres hebben mogen een mailtje 
verwachten met de zoektocht. 

 
 
Wij hopen dat iedereen op deze manier aan de nodige informatie kan 
geraken, desnoods via één van de kinderen of buren die wel actief zijn 
met hun computer.  Mocht je echt géén mogelijkheid zien om de uitleg 
af te printen, neem dan even contact op met Danny 0478 30 34 12 en 
wij bezorgen u een papieren exemplaar in uw brievenbus. Veel 
zoekplezier! 
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Bezienswaardigheden in onze eigen gemeente. 
 

Nu velen van ons hun jaarlijkse vakantie in het water zien 
vallen omdat wij door de corona-omstandigheden niet kunnen 
of durven op vakantie gaan, is het misschien nu wel het ideale 
moment om onze plaatselijke bezienswaardigheden eens onder 
de loep te nemen.  Vandaar deze fotoquiz!  Je vindt alles terug 
op onze website kwbheusdencentrum.org. 
 

In deel 1 krijg je de nodige uitleg (zoals hier). 
In deel 2 vind je 41 foto’s van bezienswaardigheden in 
Heusden-Zolder.  Het is de bedoeling dat jullie deze foto’s 
proberen te herkennen.  Voor de bekendste plaatsen is er 
meestal maar een deel van het gebouw te zien.  Eén foto is er 
echter genomen net over de grens met Zonhoven maar die plek 
was te mooi om niet op te nemen in deze quiz. 
In deel 3 vind je de oplossingen van de quiz maar ook de 
‘grotere’ foto waarop dus wat meer te zien is van die plaatsen.  
Bovendien hebben we er heel wat ‘toeristische informatie’ en 
wat wetenswaardigheden aan toegevoegd. 
 

Wij hebben er deze keer géén 
wandeling of fietstocht bij 
uitgestippeld.  Het is de bedoeling dat 
ieder van jullie zelf kiest welke 
bezienswaardigheden jullie een 
bezoekje willen brengen en op welke 
manier jullie dat willen doen.  

Let op, niet al de bezienswaardigheden zijn vrij te bezoeken, 
sommige zijn privébezit of zijn zelfs nog bewoond.  Wij rekenen 
er op dat jullie de privacy van de eigenaars/bewoners 
respecteren! 
Wij hopen alvast om jullie op deze manier wat aangename 
ontspanning aan te bieden. 
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Zomerkoken : bakken op de OFYR 

 
Elk jaar organiseren wij tijdens de zomer een speciale ‘kookles’.  Ook dit 
jaar zijn we van plan om dat op zaterdag 8 augustus ’20 te doen.   
Wij hebben gekozen om eens te leren bakken op een ofyr.  Dit is een 
grote vuurkorf met een brede metalen rand waarop je kan bakken en 
grillen. 

Het is de bedoeling om 
samen te kokerellen en het 
samen gezellig te maken 
met een natje en onze 
hapjes. 
Wij nodigen iedereen van 
harte uit (of je al kookles 
volgde of niet maakt niets 
uit).  
 
 

Momenteel hebben we goede hoop dat deze activiteit kan plaatsvinden.  
We beperken het aantal deelnemers wel tot max. 25.  Wij houden de 
inschrijvers zeker op de hoogte van de stand van zaken. 
 
Praktisch :  
 
Waar & wanneer: zaterdag 8 augustus ’20 vanaf 18.30 uur onder het 
afdak van de Springplank (Everselkiezel 55) 
 
Kostprijs : we delen de prijs van de ingrediënten onder de deelnemers. 
Drank wordt afgerekend volgens ieders verbruik aan democratische 
prijzen. 
 
Inschrijven : Danny 0478 30 34 12 of kwbheusden@gmail.com 
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Boerderijdag (boerengolf, boerderijbeleving, …) 

 
Op zaterdag 22 augustus ’20 plannen wij 
onze eerste boerderijdag. Wij voorzien die 
dag een spelletje boerengolf voor de 
volwassenen (ruim 1 uur), midgetgolf voor 
de kinderen (soort boerenminigolf), 
rondleidingen en enkele ‘boerderijspelletjes’ en voor de 

kinderen een boerderijbeleving met 
minitractors, kalfjes, geitjes, … 
Voor dit alles gaan we op bezoek in het 
Vroenhof te Eversel (Vroenweg 17 = laatste 
boerderij aan het kanaal). We worden er 
verwacht vanaf 14.00 (iets later aansluiten 
kan) tot uiterlijk 18.00 uur. De verplaatsing 

doet iedereen op eigen kracht. 
 
Deze hele namiddag kost € 6 per 
persoon (ouder dan 3 jaar). In 
deze prijs is bovendien een 
drankje en een versnapering in 
het ‘cafetaria’ inbegrepen.  
 

Omwille van de 
coronabeperkingen gaan we 
met maximum 35 personen op 
bezoek. Zo is er overal 
voldoende ruimte om wat 
afstand te bewaren. 
 

Inschrijven kan bij Danny R. 0478 30 34 12. Betalen doen we 
ter plaatse.  
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Wie nog wat opziet tegen activiteiten in grote groep kan daar 
tijdens de zomermaanden ook met kleine groepjes of gezinnen 
terecht op woensdag, zaterdag en zondag. 
 
 

Kwb-quiz - 2de editie? 
 

Ook dit jaar hebben wij de intentie 
om een kwb-quizavond te 
organiseren.   
 
De nodige voorbereidingen zijn 
reeds gestart en als Corona ons 
niet al te veel parten gaat spelen zijn jullie allen 
welkom op zaterdag 3 oktober om 20.00 uur in 't 
Kuipershof. Meer informatie hieromtrent zal in een 
later stadium verspreid worden 

 
 

Leden helpen leden 
 

Als kwb-leden kunnen we elkaar helpen! 
Bijvoorbeeld door een goede boekentip of 
een familierecept te delen.  Heb jij onlangs 
een goed boek gelezen en wil je dat 
bespreken of ken jij nog een lekker 
familierecept?  Wij willen dat graag 
opnemen in ons tijdschrift.  

 
Bezorg het ons:  
kwbheusden@gmail.com of Danny Merelstraat 46. 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Salsalessen 
 
De Salsalessen beginnen in september. 
 

Om de zwoele hete Belgische zomer nog een 
beetje te rekken starten we in september met 
een reeksje Salsalessen, onder de vurige 
leiding van Sandra, Sara en Edwan.  Sommige van onze leden 
kennen hen wel want ze geven al langer exotische danslessen, 
ook zij kunnen/zullen weer aansluiten.  
 
Is salsa moeilijk?  Helemaal niet!  Alexa en ik volgden vorig jaar 
al een reeksje om eens te proeven en we zijn helemaal 
verkocht:  we starten elke week op een lange rij met de 
basispas-opwarming en aansluitend leren we dan een nieuwe 
beweging.  Daarna met een Zuid-Amerikaans muziekje erbij en 
dan per twee.  San, Saar en Edwan dansen dan met wie alleen 
is.  De dansoefening kan je 
telkens zien op internet.  
We maken er een gezellige 
avond van met een drankje en 
een chippie.  Ook om een 
beetje te socializen. 
 
De eerste keer is er een gratis proefles om eens euh te proeven 
en daarna starten we met een beginnersreeksje van 10. 
Kostprijs 70 euro p.p.  
De lessen zijn telkens maandag om 20 uur en een (gratis) 
herhalingsles zondag om 14 uur. 
Exacte data in de Leeft van september.  
Betalen: na de proefles. 
 
        Stefan 
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Familierecept: Pasta met groene groenten 

 
Benodigdheden (4 pers.):  
500 gr. groentemengeling (liefst vooral groene groenten zoals 
erwten, snijbonen, broccoli, peultjes, …), ui of sjalot, look, 
gedroogde chili, 200 gr spekreepjes (gezouten of gerookt), 500 
gr gehakt, witte wijn, olijfolie, peper en zout, 200 gr 
kruidenkaas (Boursin cuisine of Philadelphia fijne kruiden), 250 
gr pasta (penne of spirelli) 
 
Bereiding : 

- Snipper de ui of sjalot fijn en doe in een pan met olijfolie. 

Voeg 2 teentjes look of lookpasta en gedroogde chili toe 

(voor de liefhebbers). 

- Voeg de gezouten of gerookte spekreepjes toe. 

- Bak daarna ook het gehakt mee. 

- Giet een scheut (droge) witte wijn in de pan. 

- Voeg de groene (diepvries)groenten toe.  Leg een deksel 

op de pan en laat gaar stoven op een zacht vuur. 

- Kook ondertussen de pasta in gezouten water. 

- Indien je groentemengeling vrij droog is, giet je wat 

kookvocht van de pasta bij je groenten.  Dit geeft ook een 

mooie glans.  Kruid met peper en zout. 

- Roer de kruidenkaas 

onder je mengeling en 

laat hem smelten.  

- Voeg de gekookte pasta 

toe en proef en voeg 

eventueel nog wat 

kruiden toe. 
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Leestip van onze lezers : 

 

Deel 1-2-3 van de VERBODEN VRUCHTEN-SERIE. 
  
Schrijfster: ‘PENELOPE BLOOM’, vroeger docente aan een middelbare 
school, inmiddels fulltime schrijfster en de nummer 1 romance-auteur 
op Amazon. 
  
Titels: 1. ‘Zijn banaan’ (His Banana), 2018, 191 blz. 
  2. ‘Haar kers’(Her Cherry), 2018, 191 blz.  
  3. ‘Zijn traktatie’ (His Treat), 2018, 192 blz. 
  
Verhalen: 
1. Zijn banaan: Businessjournaliste Natasha Flores moet als stagiaire 

infiltreren in Galleon Enterprises om schandalen rondom de 
CEO Bruce Chamberson te onderzoeken.  Slaagt ze in haar 
opdracht? 
 
 
2. Haar kers: In de bakkerij van Hailey koopt 

William Chamberson een kersentaart, steelt een vaas vol 
bloemen en laat zijn kaartje achter.  Blijft het bij de taart of 
steelt hij ook haar hart? 
 
3. Zijn traktatie: Kunstenares Emily White haar nieuwe baas, Ryan 

Pearson, was haar middelbare schoolvlam.  Nu staat hij aan 
het hoofd van zijn bakkerij ‘De Bubbelige Bakker’.   Zij wil 
echter voor haar carrière naar Parijs.  Gaat ze haar droom 
achterna en maakt Ryan daar deel van uit? 
  
Eigen mening: Deze boekjes zijn een beetje stout en 
stomend geschreven.  Het zijn telkens verhalen geschreven 

vanuit de gezichtspunten van de twee hoofdrolspelers.  De boekjes 
lezen ontzettend vlot en brengen een ondeugende glimlach op het 
gelaat, want de hoofdrolspelers snoepen wel degelijk van de verboden 
vrucht. 
 
PH 



-11- 
 

Heusdens dialect 
 
Een eerste greep uit de inzendingen na onze oproep in de vorige leeft. 
Dank aan de eerste moedige inzenders. Wij verwachten nog meer via 
kwbheusden@gmail of bij Danny Merelstr. 46. 
 
Bedieme of sewes of sebiet = dadelijk 
bunsdok of builnuzzing = zakdoek 
gääur = afsluiting van een weide (poort)  
bedon = drinkbus 
schuffelke = onkruidhark 
huske = wc 
poor = porei 
poete = wortelen 
kielke = werkjasje 
kroenselen = stekelbessen 
sachtersnoens = namiddag 
äer = aarde (zwarte grond) 
siek = kauwgom of pruimtabak 
hum = hemd 
pertang = nochtans 
huut en haar = rechts en links commando 's voor een paard 
eiverechts = averechts 
hinne = kippen 
haam = paardentuig (rond de nek) 
mun = mond 
flaar = hoofddoek 
 
Enkele sappige zinnen : 
Een bruin hin legt e broon è = Een bruine kip legt een bruin ei. 
We hemme veul joan gjeite en nagol wa geveeste = We hebben veel 
ajuin gegeten en nogal wat winden gelaten. 
Giè zet slummer as ne mins menne man! = Jij bent nog niet zo dom. 
Oere builnuzzing in oer tes es smerig = Jouw zakdoek in je zak is vuil. 
Da jonk koppelke es dor de boene geloepe = Dat jong koppeltje moet 
trouwen.  
Ge zet mich nog zoe min nie! Jij bent niet te onderschatten! 
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Je kwb-lidkaart is geld waard 

 
Maandelijks verloten we een 
waardebon van onze succesvolle 
Café Manger. De bon is geldig 
tot april 2021.  
 
Maar wel steeds inschrijven bij Marc Bijloos. 
 

Winnaar deze maand: Hermans-Vandecruys Kapelstraat. 
 

Familienieuws 
 

Overlijden  
 

Vieke Caubergs, moeder van Ria Vandebroek, tevens 
schoonmoeder van Lode Was.  
 

Eric Lemmens, schoonbroer van Jean Vandevoort 
 

Huwelijken 
 
Gert Hanegreefs en Angela Garcia 
 

Gouden jubileum 
 

Raymond Gijbels en Annie Claes 
 

Nieuwe leden 
 

Gert Hanegreefs en Angela Garcia 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/TBZ/TBZ102/bg01p018.jpg&imgrefurl=http://www.clipartsheep.com/15-manger-images-found-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyTmtiaTVuY21Gd2FHbGpjMlpoWTNSdmNua3VZMjl0TDJOc2FYQXRZWEowTDJsdFlXZGxYMlpwYkdWekwybHRZV2RsTHpRdk5qUXlPREUwTFROZmJHRnRZaTVuYVdZfHc9MzAwfGg9MjY4fHQ9Z2lmfA/&h=370&w=311&tbnid=vQ8G1JNNkte7QM:&docid=daGyCQA38Fw2wM&ei=js_OVZTWOsjYU-WrkMgB&tbm=isch&ved=0CDQQMygxMDE4ZGoVChMIlNXc9K6qxwIVSOwUCh3lFQQZ
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Onderhoud ketels en schoorstenen  
 

Tweemaal per jaar, in mei en oktober, doet kwb een samenaankoop 
onderhoud ketels en schoorstenen 
 

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij: 
comfortheating.bvba@gmail.com 
of op gsm nummer: 0476/68 08 96 
 

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

 

Citaat van de maand 

 
Van examens krijg je uitslag (Loesje) 

 

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 15 augustus bij Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 of 
e-mail naar rosita.vandebroek@telenet.be - Tel.: 0474 59 00 06  
 
Rekeningnummer KWB: BE04 3350 1638 1831 

mailto:comfortheating.bvba@gmail.com

