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Beste KWB-ers, 
 
Als jullie dit lezen zitten we al weer in oktober en beseffen we 
dat het jaar voor de meeste van ons weer pijlsnel voorbij zal 
zijn.  
 
Oktober betekent echter ook dat het verenigingsleven weer op 
volle snelheid draait na enkele rustigere zomermaanden. Een 
blik op de kalender leert ons dat we o.a. verschillende 
samenaankopen (onderhoud ketels en schoorsteen, 
tuinproducten, allerheiligenbloemen), een herfstwandeling, 
pompoen-snijden en de prijsuitreiking van de fietsfotozoektocht 
op het programma staan hebben.  
 
Daarnaast zijn er nog 2 activiteiten waarvoor we extra aandacht 
vragen : onze eerste KWB-quiz op 12 oktober en het 
praatcafé op 10 oktober. Over al deze activiteiten kan je 
verder in dit nummer meer lezen.  
 

Wij hopen dat wij jullie tijdens één of 
meerdere van deze activiteiten mogen 
begroeten want alleen samen kunnen 
wij een ‘bruisende buurt/vereniging’ 
vormen! Dus, tot …  

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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KWB Quiz 
 

 

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
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Geestig Leuk 
 

Maak je eigen Halloweenpompoen 

 
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. 
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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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KWB-overdag 

 
Een activiteit waar wij fier mogen over zijn. 
Voor de 32ste keer gaan we weer van start. 

 

Wie mag meedoen?  
Iedereen die geïnteresseerd is in een reeks van 17 bijeenkomsten.  
Een mix van sportieve ontspanningen, bezoeken en boeiende 
(leerrijke) voordrachten.  
De 1ste donderdag van november (7 nov) om 9 uur komen we samen in 
de feestzaal van de Kring en kan je je inschrijven. 
De nieuwkomers krijgen daar een programmaboekje.  
De anciens zullen dat in de loop van oktober in hun brievenbus vinden.  
 

Prijs.  
12 euro individueel en 15 euro voor een samenwonend koppel.  
Elk KWB lid is van harte welkom.  
 

Aanwezigen. 
Vorig jaar waren er veel ingeschrevenen. Gelukkig komt niet iedereen 
elke donderdag, de feestzaal zou altijd te klein zijn; gemiddeld zijn er 
60 à 65 personen aanwezig. Door een gewijzigde opstelling van de 
beamer heeft tegenwoordig iedereen plaats aan een tafel. Als er moet 
gefietst of gewandeld worden zijn we met minder, bij een feest komen 
er meer. Inwoners van Heusden en Berkenbos en ook een enkeling van 
Zolder vormen ons publiek.  
 

Sprekers. 
Veel sprekers zijn aangenaam verrast door de opkomst op zo’n uur. 
Ook door de vragen die ze moeten beantwoorden merken ze dat het 
een geïnteresseerd publiek is dat meegaat in hun uiteenzetting.  
 

Programma. 
Als nieuwkomer krijg je een programmaboekje. Ben je nieuwsgierig, je 
vindt op http://kwbheusdencentrum.org/ het jaarprogramma. Voor 
meer inlichtingen kan je contact opnemen met 
klaus.neumann@telenet.be 0486/14.27.90  

http://kwbheusdencentrum.org/
mailto:klaus.neumann@telenet.be
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Samenaankoop stookolie : resultaat september 
 

Comfort Energie uit Hasselt kon ons de beste prijs aanbieden, 
nl. 0.627 € als je 2000 liter of meer bestelde.  De dagprijs was 
0.6956 € vanaf 2000 liter en 0.7247 voor minder dan 2000 liter. 
94 KWB-leden uit Heusden, Berkenbos en Eversel  maakten 
gebruik van deze samenaankoop. 
 

 Prijs/liter 
vanaf 2000l 

Prijs/liter 
tot 2000l 

Dagprijs 0.6956 0.7247 

Samenaankoop 0.6270 0.6270 

Winst 0.0686 0.0977 
 

 

 

Samenaankoop appels, uien, wortelen en aardappelen 
 

Zoals elk jaar doen wij ook dit jaar een samenaankoop van 
appels, uien, wortelen en aardappelen in de maand oktober.  
Dit jaar komen de appels van een andere (en betere) 
leverancier. 
Op een bijgevoegd blad vind je het bestelformulier.  
 
Je kan het tot 11 oktober inleveren samen met het verschuldigd 
bedrag op een van de drie adressen die op het bestelformulier 
staan.  
 
1 week later (26 oktober tussen 10 en 11u30) kan je de 
bestelling afhalen op de speelplaats van de kleuterschool in de 
Brugstraat. Je moet aan de poort dichtst bij de opel-garage 
binnenrijden. 
 
Hopelijk tot dan. 
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Warme oproep 

Van 1 t.e.m. 31 oktober kan iedereen niet-gebruikte 
verzorgingsproducten binnen brengen in het CM-
kantoor van Heusden.  

Er wordt een doos geplaatst in de wachtzaal en de 
producten worden daarna overhandigd aan Sint-Vincentius 
Houthalen. 

  

KVLV nodigt uit 

 

Pitslampentocht - vrijdag 18/10 

Een gezondheidswandeling voor het hele 
gezin in de vorm van een pitslampentocht! 

Het vertrek is aan Sint-Baaf om 19.00 uur. 

Voorzie aangepast schoeisel en een zaklamp! 

Onderweg is er een kleine verrassing voorzien.... 

Deelnameprijs is 0.50 € en inschrijven kan tot 10 oktober bij : 

Vandebroek Rosita, 0474 59 00 06 of stuur een mailtje naar 
rosita.vandebroek@telenet.be 

 

KWB weekend 
 

Zondag 3 november om 19 uur blikken we terug op een 

zonovergoten weekend in Deudesfeld. 

 

Iedereen welkom in het zaaltje van De Kring. 
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Herfstwandeling Pasar en KWB 

Zaterdag 26 oktober 2019 

Herfstwandeling,flirtend met de Hoge Venen 
 

Om 8.30u vertrekken we op het 
Boudewijnplein in Heusden met de autobus. 
Iets voor 10:00u arriveren we aan 
hotel/restaurant Beau Site voor de koffie, 
daarna even de bus op naar ons eerste 
vertrekpunt. 
 

De voormiddag vullen we met een 
wandeling van 4,5km in de omgeving van Ster. We klimmen ruim 110m 
de heuvel op, afwisselend door bos en open terrein, en genieten van de 
vergezichten die zich aan onze blikken presenteren.  
Terug even de bus op naar Beau Site voor een picknick met verplichte 
consumptie. 
 

In de namiddag trekken we naar Solwaster voor de grotere wandeling 
van 8,5km. Gedurende de eerste helft van deze wandeling stijgen we 
van 360m naar 510m langs een mooi parkoers met steeds het riviertje 
La Statte in de onmiddellijke nabijheid. Tijdens deze klim passeren we 
een watervalletje, de Cascade des Nutons, en passeren we tweemaal 
de Rocher de Bilisse, eenmaal onder en eenmaal bovenop, van waaruit 
we een mooi uitzicht over de omgeving krijgen. De hoogtemeters die 
we gestegen hebben, dalen we uiteraard in het tweede stuk van de 
wandeling, om tot slot terug aan te komen bij de autobus waar ons een 
lekker glaasje wordt geserveerd.  
 

Na de receptie rijden we terug naar Beau Site voor het avondmaal: 
- Voorgerecht: dagsoep. 
- Hoofdgerecht vlees: stoverij van everzwijn 

op zoete wijze met veenbessencompote en 
frietjes 

- of 
- Hoofdgerecht vis: gebakken forelfilet met 

Ardeense saus en frietjes. 
- Dessert: Dame blanche. 
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Opmerking: 
De wandelingen gaan ook dit jaar grotendeels over onverharde wegen 
met onvermijdelijk  boomwortels en stenen. Daarom raden we ten 
stelligste stevige wandelschoenen aan. 
Een wandelstok kan een handig hulpmiddel zijn en is zeker geen 
overbodige luxe. 
De hoogteverschillen zijn zoals hierboven beschreven. 
Goed om weten:  
Neem een picknick mee voor het middageten. 
 
Praktisch: 
We vertrekken met de autocar om 08.30u op het Boudewijnplein te 
Heusden-Zolder. 
Terugkeer is voorzien tussen 22.00u en 22u30u. 
Deelnameprijs: inbegrepen transport per autocar, een koffie/thee bij 
aankomst, receptie, het driegangen avondmaal keuze hoofdgerecht 
stoverij (S) of forelfilet (F),exclusief drank, verzekering lichamelijke 
ongevallen en fooi buschauffeur:  

- 50€  voor leden van Pasar of KWB. 
- 55€ voor niet leden. 

 
Je kan inschrijven door het verschuldigde bedrag ten laatste op  
17 oktober te storten op het rekeningnummer van Pasar Heusden: 
BE14 7845 8006 5783 . 
Vermeldt a.u.b. ook in de mededeling uw keuze voor het hoofdgerecht: 
(S) voor de stoverij  of (F) voor de forel. Indien er geen 
voorkeur wordt opgegeven dan krijgt U standaard stoverij (S) 
Graag op de mededeling ook uw GSM nummer. Dat nummer houden 
wij niet bij maar dient enkel om indien nodig contact op te nemen voor 
deze activiteit. 
Info: - Jos Willems: 0496/211992 

-  Arnold Vinck 0494/432572 
-  www.pasar.be/heusden of via pasarheusden@gmail.com 

 
OPGELET: 
Annulering na 17 oktober kan tot gevolg hebben dat sommige kosten 
niet kunnen gerecupereerd worden, en dat U geheel of gedeeltelijk Uw 
inschrijvingsgeld kwijt zijt. 

http://www.pasar.be/heusden
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Uitnodiging : Praatcafé 

 
De afgelopen maanden hebben onze bestuursleden zich al flink 
bezig gehouden met de kalender van 2020.  
Wij willen deze kalender echter nog wat uitbreiden met wat 
nieuwe activiteiten. Daarom organiseren wij op donderdag 10 
oktober ’20 om 19.00 uur in één van de lokalen in De Kring 
een  

 
De naam zelf zegt al iets. We gaan tijdens een gezellige avond 
met een natje en een droogje praten over onze kalender en 
over nieuwe mogelijkheden voor interessante activiteiten. 
Nadien kan je natuurlijk ook nog wat blijven ‘napraten’. 
 
Wij horen soms wel eens : “Dat zou de KWB (nog) eens moeten 
organiseren”. Awel, op deze avond krijgt iedereen de kans om 

al die ideeën op tafel te gooien.  
 
Met andere woorden : IEDEREEN is WELKOM, 
leden, partners, … 
 
 

Het is niet echt noodzakelijk maar wij hadden toch graag een 
seintje als je die avond aanwezig wil zijn. Gewoon een kwestie 
om te kunnen inschatten hoeveel ‘natjes & droogjes’ wij 
ongeveer moeten zorgen : Danny Reynders 0478 30 34 12 of 
kwbheusden@gmail.com.  
 
Wij hopen alvast om jullie massaal te mogen verwelkomen. 
 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com


-11- 
 

Verslag Kermisbarbeque 
 

Traditioneel organiseerden wij op de zaterdag van Heusden 
kermis onze BBQ.  
 

Veel hoeven we daar niet over te 
vertellen : lekker vlees, grote keuze 
aan groenten, een lekkere frisse pint 
of een glas wijn, véél gezelligheid, …  
 

Hierbij enkele sfeerfoto’s zodat de 
afwezigen weten wat ze gemist hebben.  
 

Voor meer foto’s kan je natuurlijk terecht op onze website : 
kwbheusdencentrum.org 
 

Tevens onze oprechte dank aan de vele deelnemers EN DE 
TALRIJKE HELPERS die ondanks al de andere activiteiten in 
Heusden toch weer paraat waren! 
 

 
 

 

    
 

 
 



-12- 
 

Met de KWB naar de VRT 
 

Op zaterdag 24 augustus gingen we met een 
25 tal KWB leden naar de VRT in Brussel. 
We kwamen samen op het plein van het oud 
kerkhof. Met zes auto's reden we naar de 
VRT.  
Eenmaal onze wagens geparkeerd op de 
parking van de VRT waren we veel te vroeg 
aangekomen. We konden pas om 11u30 aan 
onze rondleiding beginnen. Geen probleem, 

bij mooi en zonnig weer eventjes wat rondgewandeld tot het 
tijd was. 
Om half twaalf werden we door de charmante gids Elke 
opgewacht. In een groot en machtig gebouw van de VRT viel er 
heel wat te zien. Studio's, technische kamers en nog veel meer. 
Tot onze verbazing mochten we indien we stil bleven een 

opname van het weerbericht 
meemaken.  
Onze nationale weerman Frank 
Deboosere kwam te voorschijn 
en stelde onze groep dadelijk 
gerust. Hij legde in het lang en 
breed uit hoe het allemaal in zijn 
werk ging. Het was muisstil en 

Frank deed zijn job. Iedereen was het er over eens, fantastisch 
hoe dit wordt gemaakt en dat je er thuis niks van merkt. 
 
Ook de radiostudio's werden bezocht. De studio waar het 
programma "De Madammen" op radio 2 wordt uitgezonden 
kreeg onze aandacht. Veel knopjes en computerschermen later 
waren we weer wat wijzer geworden. Na anderhalf uur zat onze 
rondleiding erop.  
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We hadden voordien afgesproken dat we nog even langs de 
Lunchgarden zouden gaan om de inwendige mens te 
versterken. Rond de klok van 16 uur kwamen we terug 
aan in Heusden.  
Alle foto's kan je bekijken op de website van KWB Heusden-
centrum 
 

 

 

 

 

Korting voor KWB-leden 
 

Je kan dit jaar opnieuw 

bloempotten voor 

Allerheiligen aankopen met 

10 % korting.  

Je kan hiervoor terecht bij 
Tuincentrum Maris in de 
Schootstraat en op vertoon 
van je kwb-lidkaart.  
 
De actie loopt van 1 tot 31 oktober 2019. 
 
Opgelet, deze korting geldt alleen voor potten die 
afgehaald worden in het tuincentrum en niet voor de 
potten die verkocht worden aan het kerkhof 
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Recept van de maand  
 

Crumble van bosvruchten met vanille-ijs 

 
Benodigdheden voor 5 personen :  
100 gr bloem –  2x 100 gr suiker – 100 gr boter – 500 gr 
bosvruchten – 100 gr gehakte noten – 2 eetlepels 
vanillepudding - 5 bolletjes vanille-ijs 

 
Bereiding :  
Maak de crumble door 100 gr suiker, de zachte 
boter, de bloem en de gehakte noten goed te 
mengen en te kneden met de hand.  
Zet het deeg even aan de kant en laat het 
rusten. Kook de bosvruchten 1 minuut met 100 
gr suiker en bind deze met de vanillepudding en 
laat afkoelen. 
 

Doe de bosvruchten in een ovenvaste kom en doe er de 
crumble over. (Los er over strooien /zeker niet aandrukken). 
Bak de crumble in een oven van 180° tot deze mooi bruin is. 
Schep de lauwe crumble op schaaltjes en leg er een bolletje 
vanille-ijs op. Eventueel kan je 
er nog enkele verse bessen over 
strooien.  
 
Indien je voldoende kleine 
ovenvaste kommetjes hebt, kan 
je ook één kommetje per 
persoon bereiden. Indien je diepvriesvruchten gebruikt, let dan 
op dat de vruchten voldoende gebonden zijn.  
 
Smakelijk! 
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Een aanrader 
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Nieuws uit de sector Heusden-Zolder 
 

In samenwerking met de 6 afdelingen van Heusden-Zolder 
worden enkele interessante infoavonden georganiseerd :  
 
7 oktober om 20u00 in Jogem Zolder : rookmelders in onze 
woningen (verplicht vanaf 1 januari), vrije inkom. 
 
20 februari : opfriscursus wegcode :  
voor iedereen, in bovenzaal van Ons Huis Berkenbos om 19u00. 
Inschrijving verplicht, deelnameprijs is 5 euro en een niet-
alcoholisch drankje is inbegrepen. 
Aanmelden via:  
https://rijbewijs.kwbeensgezind.be/aanbod/opfrissing-
wegcode/limburg, kies in dit lijstje voor Heusden-Zolder en je 
kan je inschrijven.   
 
 
 

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 :  
Koen & Josiane 
Vandecruys-Appermans 
 

Proficiat en welkom op Café Manger! 
 
 
 

https://rijbewijs.kwbeensgezind.be/aanbod/opfrissing-wegcode/limburg
https://rijbewijs.kwbeensgezind.be/aanbod/opfrissing-wegcode/limburg
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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. 
 

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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Familienieuws 
 

Overlijden 
 

Corthouts Marie-Josée, grootmoeder van Niels en Dorien 
Schraepen-Schraepen 
 

Schepers Maria,KWB lid tevens schoonzus van Vrijsen Leon en 
Vandebroek Amelie. 
 

Geboorte 
 

Cas, zoontje van Wim Grauls en Evi Schotman, Geenrijt 
 

Familienieuws : oproep 
 

In ons tijdschrift verschijnen maandelijks 
heel wat aankondigingen.  
 

Heel wat van die aankondigingen komen 
wij via via te weten. Wij zijn er echter 
zeker van dat wij op deze manier ook 
heel wat gebeurtenissen over het hoofd zien.  
 

Daarom vragen wij aan allen die bepaalde zaken in de Leeft 
willen zien verschijnen, om een berichtje te sturen naar onze 
secretaris : Vital Coels  : 0472 63 86 22 
vital.coels-bleux@telenet.be of naar kwbheusden@gmail.com. 
 

In principe verschijnen de volgende gebeurtenissen in de 
Leeft : 

- Geboortes : kinderen en kleinkinderen van leden; 
- Huwelijken : leden en kinderen van leden; 
- Jubileums : gouden, diamanten, … bruiloften van leden; 
- Overlijdens : leden, (groot)ouders, (klein)kinderen, 

(schoon)broers & (schoon)zussen van leden. 

mailto:vital.coels-bleux@telenet.be
mailto:kwbheusden@gmail.com
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Nieuwe leden : welkom 

 
Till  Bernard  en    Kenens Marie-Therese uit Tessenderlo 
 
 

Samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

 
Van 1 tot 15 oktober kan je je hier voor inschrijven. 
Het inschrijvingsstrookje vind je bij deze Leeft. 
 
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) 
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Citaat van de maand 

 
Een sleutel naar geluk is liever je geld uitgeven aan 
belevingen dan aan bezittingen 
 

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 
zaterdag 19 oktober bij : Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 e-
mail : rosita.vandebroek@telenet.be  
Tel. : 0474 59 00 06  
reknr. Kwb-heusden : BE04 3350 1638 1831 
 


