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Jaargang 48 nr. 2 – Februari 2022 
www.kwbheusdencentrum.be 

Hallo hallo hallo, 
 

Hier alweer een nieuw exemplaar van ons authentiek plaatselijk KWB-
krantje. 
 

Het jaar is nu echt begonnen en iedereen heeft weer zoals vanouds zijn 
Raak, Leeft, spaarkaart en kortingsboekje ontvangen.  Wie niet tijdig 
betaalde (voor 15 december), ontvangt dit boekje deze maand.  Nog een 
dikke ‘mersie’ aan alle medewerkers die dit huzarenstuk 
(ledenadministratie en verdeling post) weer tot een goed einde gebracht 
hebben. 
 

Wat is er deze korte maand weer te beleven?  Het regent weer Corona-
annulaties, maar we hebben op zaterdag 26 februari onze joker ingezet 
op onze jaarlijkse SAMENAANKOOP van tuinproducten.  Waar vroeger de 
nadruk lag op remorken compost en ander 
mest hebben we dit jaar onze lijst helemaal 
opgefrist. 
 

SAMENAANKOOP 2022 is nu nog meer 
uitgebreid met gezonde noten van Allnuts, 
fruitsappen van Pipo en bioproducten van Puur Leguum.  We hebben 
slechts enkele producten gekozen ter kennismaking.  Zeker aanvinken 
want ze zijn uiterst scherp geprijsd (en we moeten ze toch gaan halen).  
Bestel/breng je ook mee voor familie en buren? Dan wordt het een 
samen-samen-aankoop. 
 
Veel leesplezier en tot binnenkort ! 
 
Stefan  

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Activiteiten februari 

 
Gaat niet door: 

- 02/02: kookles 
- 13/02: Valentijnsontbijt 
- 23/02: EHBO en hartmassage 
- Drumsfit in februari 

Gaat wel door: 
- 26/02: afhalen bestelde tuinproducten 

 

Kerststal  
 

Vrijdagmorgen 10 december 
rond de klok van negen uur 
begonnen Louis, Romain, Jef, 
Jos, André en Michel met de 
opbouw van de kerststal aan de 
kerk.  De stal stond terug op zijn 
oude vertrouwde plaats.   
 
 
 

 
Mijnheer pastoor die een kijkje 
kwam nemen, had wel een zeer 
bijzondere verrassing bij, een 
groene fles met op het etiket 
Smeets.  Dat konden we niet 
afslaan, zeker niet omdat het die 
voormiddag nog vochtig en koud 
was.  Rond 11u30 was de klus 
geklaard.  Omdat het 
coronabeestje nog altijd roet in 
het eten gooide, werd besloten 
om ook dit jaar de kerststal na opbouw in te zegenen.  Pastoor Guido 
kweet zich van deze taak en zogezegd zo gedaan. 
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KWB Wandelweekend 16-18 september 2022 

 
Voor de prijs van € 200 verblijf je in volpension van vrijdagavond tot 
zondagmiddag in Oostende – Vayamundo. 
 
Inschrijven kan tot 28 februari door een telefoontje, berichtje of 
email naar: 
- Jos Moons  0473/620544  jos.moons@hotmail.com 
- Jans Gilbert  0472/420959  gilbert.jans2@telenet.be 
 
en door een voorschot van € 25/persoon te storten op 
rekeningnummer BE26 7440-5291-7129 op naam van Jos Moons met 
vermelding van jullie naam.   
 

Heusdens Volkstheater: 22 april 

 
Het Heusdens volkstheater geeft onze kwb-afdeling de mogelijkheid om 
(in voorverkoop) met tachtig personen te 
komen genieten van hun nieuwste 
voorstelling op 22 april 2022. 
 

Jarenlang zorgde Michel Truyers voor deze 
kaarten, waarvoor onze oprechte dank.   
Vanaf dit jaar neemt Jef Bams (Brugstraat  
49/0476 64 25 56) deze taak op zich. 
 

Enkel wanneer je je kaartje contant betaald 
hebt, ben je zeker van je plaats.  Je mag 
gerust Jef bellen om enkele afspraken te 
maken maar hou er rekening mee dat wie 
eerst betaalt eerst maalt. 
 
Een kaartje kost 9 euro 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!  

mailto:jos.moons@hotmail.com
mailto:gilbert.jans2@telenet.be
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Drumsfit i.s.m. Ferm 

 
Helaas moeten we de 3 lessen drumsfit die gepland werden in 

februari annuleren.  Wij hopen dat de lessen in maart wel kunnen 

doorgaan, nl. op donderdag 10 + 17 + 24 maart om 19u30 in de 

turnzaal van Vrije Lagere School De Brug, Brugstraat 16 3550 

Heusden-Zolder (dus niet in de turnzaal van de kleuterschool 

zoals voorheen). 

Per les betaal je als lid van KWB en Ferm 5 euro, niet-leden 

betalen 7 euro.  Een flesje water is inbegrepen. 

 

Gelieve zelf voor een bal te zorgen en je in te schrijven voor 20 

februari bij Maria Gaethofs.  Dit kan door een mailtje te sturen 

naar maria.ga@telenet.be of een telefoontje naar 011/42 51 63. 

 

Foto-wandel-zoektocht 

 
Vanaf 1 maart tot einde mei kan 
je ook weer op zoek gaan naar 
gedetailleerde foto’s die in de 
straten van onze gemeente 
gemaakt werden.  
Formulieren zijn verkrijgbaar aan 
3 euro bij: 
 

- Gilbert Jans, Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder 
- De Kring, Guido Gezellelaan, Heusden-Zolder 
- Klaus Neumann, Mispad 10, Heusden-Zolder. 

 
 
 

mailto:maria.ga@telenet.be
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KWB overdag 
 

Tot 28 januari zijn alle private bijeenkomsten en activiteiten die 
binnen worden georganiseerd verboden. 
Aangezien de Leeft voor deze datum wordt samengesteld is het 
nu voor ons onmogelijk om te beslissen of kwb overdag in 
februari kan plaats vinden. 
Indien deze maatregelen worden opgeheven zullen we alle 
geïnteresseerden per mail, telefoon of persoonlijk verwittigen. 
Ook het aangepast programma wordt dan meegedeeld.  
 
Hopelijk tot 3 februari!  
 

Ledenwerfactie 

 
De actie om nieuwe leden te maken blijft ook verder lopen tijdens 
de maanden februari en maart ’22.  Dat wil zeggen dat ieder 
nieuw lid en diegene die dat lid 
aanbrengt, beiden getrakteerd 
worden op een paar trappisten 
van West-Vleteren.   
 
Het is dus nu het moment om 
buren, vrienden of familieleden 
aan te spreken om ook lid te 
worden van onze KWB.   
 
Ken jij iemand?  Geef die informatie door aan onze secretaris 
Vital (0472 63 86 22) of een ander bestuurslid en wij zorgen 
dat alles in orde komt. 
 
 
 
 



-6- 
 

Ledenvoordelenboekje 

 
Graag willen wij uw aandacht even vestigen op het 
LEDENVOORDELENBOEKJE dat jullie vorige maand bij de Raak kregen.  
In dat boekje staan de verschillende zaken waar je met je lidkaart korting 
kan krijgen! 
(Belvilla, inktpatronen voor kwb, Bel & Bo, Hubo, Pasar, Centerparcs, 
Colmar, Planckendael, Corsendonk, Mini-Europa, MO*Magazine, 
Sunparks, Plopsaland, Melitta, Aqua Service, De Zoo, Appartementen aan 
zee, Izi-Up, Elckerlyc, Drinks for you, Holidays Belgium, Lunchgarden) 
 
Bovendien komen er tijdens het jaar regelmatig nieuwe voordelen bij.  
Wil je op de hoogte blijven van die nieuwe voordelen?  Schrijf je dan in 
op de nieuwsbrief op www.kwb.be/ledenvoordelen of je kan ook gewoon 
die website in het oog houden. 

 

December: lichtjesmaand 
 

Wij deden een oproep om in de maand december voortuinen, gevels of 
terrassen te versieren met kerst- en/of sfeerverlichting. 
Wij hadden gehoopt dat het weer wat beter zou zijn voor een winterse 
avondwandeling maar er waren niet zo veel ‘aangename’ avonden om te 
wandelen.  Bovendien waren wij blijkbaar niet de enigen die een 
dergelijke actie gepland hadden. 
 
Dit maakt dat deze actie niet echt een overdonderd succes was maar we 

hebben toch wel wat adressen binnengekregen waar 
men ‘zijn best gedaan had’. 
 
De winnaars zijn:  
- Schootstraat 35 
- Geenrijt 57 
- Garenstraat 31. 
 

Een onschuldige hand duidde Jos Willems aan als 
winnaar bij de inzenders.   
Proficiat!  Zij mogen hun prijs binnenkort verwachten. 

http://www.kwb.be/ledenvoordelen
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Samenaankoop in een nieuw kleedje !!! 
 

In onze KWB-afdeling kennen wij al jarenlang een traditie van 
samenaankopen.  Toch vonden wij het nodig om deze 
samenaankopen eens te evalueren.  Wij zijn tot het besluit 
gekomen dat wij best nog wat 
andere producten gaan 
aanbieden want lang niet 
iedereen slaat nog een voorraad 
aardappelen in en heel wat van 
onze leden hebben geen groentetuin of grote siertuin meer.  Dit 
betekent dat wij vanaf nu ook producten aanbieden van enkele 
nieuwe leveranciers. 
 

- Aardappelen, appels en peren blijven 
gewoon in ons aanbod.  De aardappelen 
worden wel geleverd in zakken van 10 kg 
zodat iedereen zo’n zakje op krijgt voor ze 
gaan ‘schieten’. 

- Ook de tuinproducten blijven gewoon in 
ons aanbod.  
Dus wie kwaliteitsvolle potgrond of 
kunstmest wil, is bij ons aan het 
juiste adres.  Opgelet, de prijzen 
van bepaalde producten zijn 
blijkbaar flink gestegen. 

- Vorig jaar boden wij ook al de chocolade rice ball mix  
(geschenkje Kerstmis ’20) aan.  Gezien 
het grote succes behouden wij die, maar 
dit jaar kan je bovendien ook kiezen 
voor de chocolade rozijnenmix 
(geschenkje Kerstmis ’21), rozijnen en 
een notenmix van dezelfde firma.  
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- Van de firma Pipo uit Sint-Truiden bieden wij enkele soorten 
natuurzuiver fruitsap, stroop en suikerarme 
confituur aan.  De fruitsappen worden geleverd 
in ‘bags’ van 3 liter met een tapkraantje waardoor 
ze geopend langer goed blijven dan flessen of 
brikken. 
 
 
 

- Tenslotte hebben wij ook enkele Heusdense 
producten (Puur Leguum) voor de bio-
liefhebbers. 

 
De volledige lijst met prijzen en hoeveelheden 
vind je op de bestelbon in bijlage. 
 
Praktisch: Vul je bestelbon in en breng hem samen met het 
nodige geld binnen bij één van de volgende personen:  

- Jef Maris, Schootstraat 211 
- Johan Ceyssens, Schootstraat 78 
- Frank Vanderaerden, Processieweg 27 
- Danny Reynders, Merelstraat 46 

 
Bestellen kan tot en met woensdag 16 februari ’22. 
Afhalen kan op zaterdag 26 februari ‘22 van 10.00 tot 
11.30 uur onder het afdak van de speelplaats van 
kleuterschool De Toverfluit in de Brugstraat. 
 

Vergeet je KWB-spaarkaart niet! 
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Valentijnsontbijt: woordzoeker 
 
Nu er géén Valentijnsontbijt kan plaatsvinden, gaan wij jullie toch wat 
‘waterachtig’ maken.   
 
In deze woordzoeker vind je 36 woorden van minstens 4 letters die te 
maken hebben met ons ontbijt.  Het zijn allemaal ‘dingen’ die wij daar 
aanbieden.  Opgelet!  De woorden hebben niet alleen met het voedsel te 
maken.  Met de overblijvende letters (staan in de juiste volgorde) kan je 
een zin maken.  Uit de inzenders trekken we een winnaar die gratis naar 
het volgende ontbijt mag komen.  De woorden zijn in alle richtingen te 
vinden.   
 
Veel puzzelplezier! 
 

W I R E K I U S J R I M A L A S H O 

S P E N C A V A E D O O R B T T D A 

I S A A K T W E J D O O R B R H I J 

N V O K O F F I E L T R G E U C H N 

A T N A S S I O R C I E D J H I O N 

A A A N E M E O L B U T R O G L N E 

S H E S P O C O H C R O O P O S I K 

A E I T A R O C E D F B N M Y R N E 

P I E U W E N E R E I E E N A A G O 

P O N T B I J T G R A A N N O A R K 

E M S M M A R G A R I N E A A K T E 

L E P L V E V L E E S S A L A D E I 

S L E A D V I S S A L A D E L E N F 

A K K A T E I J R E M M O K M O K F 

P N L S T O N T B I J E J T R A H O 

T A K A N N E N C O N F I T U U R K 

S O P R G C H O C O M E L K A N I S 

E P A N N E N K O E K R E T H E E N 

 
 
 
 



-10- 
 

Vul de overblijvende letters in volgorde in het rooster in en bezorg je 
oplossing voor 1 maart aan Danny (Merelstraat 46).  Dat mag natuurlijk 
ook op een ander blad als je je Lééft niet kapot wil knippen. 
 

                    
                    
                    
                    
                    

 
Naam: _________________________________________ 
Adres: _________________________________________ 

 
 

 
 
 
 



-11- 
 

Kookles 9 maart 
 

Koken met baard in je eigen keuken: Koe Loe Kai 

Je raadt het al; dit keer geen rundsvlees maar gefrituurde 
kippenblokjes in zoetzure saus. 

Het topgerecht van vele Chinese restaurants, omdat ‘de kindjes’ dit zo 
graag lusten.  Maar wij ook.  We maken een beslag voor het bakken van 
de kip en uiteraard komt de zoetzure saus niet uit een potje maar maken 
we deze zelf met heel wat knapperige groentjes. 

Tip!! Nodig iemand uit om gezellig samen deze workshop in je 
keuken te doen!  

Filip, onze Jeroen-Meus-van-de-kwb, gaat dit gerecht weer stap voor stap 
samen met ons klaarmaken.  Hij weet steeds mooie verhalen te vertellen 
over de gerechten en er een mooie touch aan te geven.  

Kookles op woensdag 9 maart om 19 uur 

 
De promotekst zegt: de les is bedoeld 
voor de beginnende kok maar ook 
uitdagend genoeg voor de geoefende 
kok.  Naast een gewone keuken met 
standaard materialen hebben de 
deelnemers in hun keuken een 
smartphone, tablet of laptop met 
internetverbinding nodig. 
 
Op voorhand ontvang je een ingrediënten- en materialenlijst.  Nadien 
krijg je het uitgeschreven recept en de video-opname van de les. 

Inschrijven doe je door telefonisch contact op te nemen met Danny 
Reynders 0478303412, aansluitend €5 te storten op de kwb rekening 
(niet-kwb €7) BE04 3350 1638 1831 en dan een mailtje te sturen naar 
kwbheusden@gmail.com met je gegevens. 

 

 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Hoe ziet zo een kookles er dan uit? 

Met de ontvangen link kan je meekijken naar de 
camerabeelden van Filip. 

Zo verliep onze Marokkaanse kookles. 

 

Ook Filip is tussendoor al eens opgewonden wanneer zijn 
meetresultaten blijken te kloppen 

 

Er is steeds contact met de deelnemers. Hier een beeld met enkele 
deelnemers. De hand van Joke laat haar eerste resultaat zien. En toen 
moesten we eens aandachtig kijken. 
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Heusdens dialect 
 
Zoot echt gebeurd zen?  
‘T war onner de oorlog van fièrtig-vijfenvièrtig.  Toen gonken de minsen 
nog euchteren onner mekaar.  Ze haan toch niks aners te doen.  Zoe 
kwaam tous es miester De Wit oog tefrente dèg euchteren.  Op ne kier 
kumt er hevig binne gevlogen en hiè begos te vertelle: ‘widder, aon 
Fonske van Staaf van Boterjaan, ge wit wel van de brooër van Heusden, 
kwam ig begot e groet wit verken tegen’.  ‘Nonde pie’, zee oze pa ’zo da 
den oze nie zèèn’?  Hié ging kieken in t’ verkeskoot en war rap terug: ‘tis 
den oze.  Hié hit aan het deurke gerammeld tot de moeren los kwampen’.  
Oze pa en ich zen dan oz verken terug gun zukken in ’t durp.  We 
hemmen hum terug gejaagd door de snief diè wel twintig centimièter dik 

laag.  We hemmen de 
grinnel van da deurke wa 
bièter gemaakt, want e 
verken probeert euveral out 
te braken? Da weet ich nou 
huul zeker!  
 
Zou het echt gebeurd zijn? 
Het was onder de oorlog van 
veertig-vijfenveertig.  Toen 
gingen de mensen nog 
buurten bij elkaar.  Ze 

hadden toch niets anders te doen.  Zo kwam thuis meester De Wit ook 
verschillende dagen buurten.  Op een keer kwam hij hevig 
binnengevlogen en hij begon te vertellen: “Weet je, aan Fonske van Staaf 
van Boterjaan, je weet wel, van de brouwer van Heusden, kwam ik begot 
een groot wit varken tegen”. 
“Nonde pie”, zei onze pa, “zou dat die van ons niet zijn?”  Hij ging kijken 
in het varkenshok en was vlug terug: “Het is de onze.  Hij heeft aan het 
deurtje gerammeld tot de moeren los kwamen.  Onze pa en ik zijn dan 
ons varken terug gaan zoeken in het dorp.  We hebben hem terug 
gejaagd door de sneeuw die wel twintig centimeter dik lag.  We hebben 
de grendel van dat deurtje wat beter gemaakt, want een varken probeert 
overal uit te breken. Dat weet ik nu heel zeker! 
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Recept van de maand: zuurkoolquiche 
 

Deze maand gaan we eens wat anders doen met zuurkool dan 
een hot-dog of een ovenschotel maken.  We gebruiken de 
zuurkool als hoofdingrediënt van een quiche. 
 
Ingrediënten: 1 vel bladerdeeg, 2 theelepels mosterd, 4 eieren, 
250 gr zuurkool (uit blik, pot of zakje), 200 ml room, 1 eetlepel 
paneermeel, 1 appel, kerrie, peper, zout, (gedroogde) peterselie, 
200 gr rookworst, geraspte kaas, bakboter 
(taartvorm van ca. 24 cm)  
 
Werkwijze:  

- Verwarm je oven voor op 

190°C. 

- Smeer je taartvorm in met een 

beetje boter en leg het 

bladerdeeg in je taartvorm.  

Druk het deeg zachtjes aan 

tegen de rand.  Strooi 1 eetlepel 

paneermeel op de bodem. 

- Laat je zuurkool goed uitlekken.  

Doe de eieren, de room en 2 

theelepels mosterd in een kom en roer door elkaar.  Voeg 

de uitgelekte zuurkool toe.  Kruid naar eigen smaak met de 

kerrie, het zout en de peper.  Snij de geschilde appel en de 

rookworst in kleine blokjes en meng die ook in je kom. 

- Verdeel je zuurkoolmengsel in je taartvorm.  Bestrooi met 

een handvol (gratin)kaas. 

- Zet je quiche ongeveer 45 minuten in de oven.  Bestrooi met 

wat peterselie en dien warm op! 

Smakelijk! 
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Leestips van onze lezers 
 

Schrijvers: onder de naam ‘NICCI FRENCH’ 
gaat het Britse echtpaar ‘Nicci GERRARD’ (op 
10/06/1958 geboren in Worcerstershire, Verenigd 
Koninkrijk) en ‘Sean FRENCH’ (op 28/05/1959 
geboren in Bristol, Verenigd Koninkrijk) schuil.  Dit 
schrijversduo is wereldberoemd om hun literair 
psychologische thrillers en korte verhalen.  Hun 
achtdelige Frieda Kleinreeks van ‘Blauwe maandag’ tot ‘De dag 
van de doden’ viel bij mij zeer goed in de smaak. 
 

Titel: ‘WIE NIET HOREN WIL’, 
literaire thriller, oorspronkelijke titel 
‘THE UNHEARD’, 2021, 432 blz., 
AMRO/ANTHOS Uitgevers.  
 
Verhaal: Tess Moreau en Jason Hallam 

zijn een jaar geleden vriendschappelijk uit elkaar gegaan en 
delen de voogdij over hun dochtertje Poppy.  Wanneer haar 
dochtertje vreemde taal begint uit te slaan en een lugubere 
tekening maakt van een figuur die van een toren valt, raakt Tess 
ervan overtuigd dat Poppy getuige van een misdrijf is geweest.  
Ze stapt naar de politie, maar daar wordt ze niet geloofd, dus 
besluit ze maar om zelf op onderzoek te gaan. 
 
Eigen mening: Frustratie, dreiging, liefde, verdriet, alle 
elementen die de Nicci Frenchboeken zo specifiek maken zijn in 
deze thriller weer van de partij.  Je blijft nieuwsgierig naar de 
afloop en de connecties tussen de goed uitgewerkte personages.  
Spannend boek met een onverwachte ontknoping. 
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Doordenkertje: Zijt ge bang? 

 
Als kind was ik wel eens bang.  Niet zo dikwijls, maar toch.  Ik denk 
trouwens dat ieder van ons vroeger wel ergens bang van was.  Weet gij 
nog waar gij bang voor waart?  
 
We zijn een dikke maand ver in het nieuwe jaar 2022.  Begin januari 
hebben we elkaar een lucky nieuwjaar toegewenst, maar nu bekruipt me 
toch een beetje angst.  Neen, niet de angst uit mijn prille jeugd voor het 
donker of voor een grote hond.  Het is eerder een onzekerheid die me 
nu overvalt.  Ondertussen zien wij al twee jaar af - dat is het toch - met 
Corona.  Wij hopen met z’n allen dat we binnenkort met rust gelaten 
worden.  Hoeveel mensen hebben niet geleden aan corona of/en aan 
eenzaamheid?  Onze kinderen en kleinkinderen hebben een flink stuk 
achterstand opgelopen in hun schoolse opleiding.  Conclusie: het is een 
vreemde oorlogstijd, waarin wetenschappers een weg zoeken en onze 
politici adviseren.  Beelden wij ons in: er lag geen pasklaar scenario met 
oplossingen voor hen klaar.  Politici zochten/zoeken op hun beurt 
aarzelend naar de juiste maatregelen.  En wij weten waar we nu staan.  
We kunnen wel wat pruttelen, maar dienen toch ook een dikke merci te 
zeggen aan allen die zich inzetten en ingezet hebben voor ons! 
 
Maar met al de ervaringen van hierboven in mijn achterhoofd, word ik 
onzeker.  Er komt een nieuwe uitdaging zonder weerga op ons af: het 
klimaat.  Het wordt erop of eronder.  Dat beseffen wij met z’n allen.  Voor 
onze kinderen en kleinkinderen duimen we natuurlijk voor een positieve 
kentering.  Maar niets wijst tot nu toe in die richting.  Dezelfde politici 
hierboven die Corona moe(s)ten aanpakken, dienen NU ook moedige 
beslissingen te nemen over een sterk klimaatbeleid.  Opnieuw worden ze 
hierbij gesteund en voorgelicht door ernstige wetenschappers.  
Daarnaast is er echter een reusachtige lobbygroep van de economische 
sector die alles bij het oude wil laten, met allerlei argumenten van 
financiële verliezen, werkloosheid, grote kosten enz..  Hopelijk gaan alle 
neuzen van alle beleidsmakers hier en wereldwijd in dezelfde staan, om 
zo onze aarde leefbaar te houden.  Dat is mijn zorg.  
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Wat kunnen wij doen?  Misschien kunnen we aan onze goede 
voornemens voor het nieuwe jaar er nog enkele persoonlijke toevoegen?  
Maak zelf maar de keuze.  Vanmiddag heb ik de verpakking van een 
cervela, een snoepzakje, een drankblikje en vijf mondmaskers in mijn 
vuilniszak gestopt.  Zomaar gevonden op de straat en het paadje achter 
mijn huis.  Nadien heb ik mijn handen goed gewassen.  
 
Ward C. 

 

Literair talent 
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Je kwb-lidkaart is geld waard 
 

Maandelijks verloten 
we een waardebon 
twv € 5 die je kan 
gebruiken voor Café 
Manger, de barbecue 

of Hap & Stap. (Inschrijven blijft natuurlijk nodig.) 
 
Winnaar deze maand: Mentens Louis, Kapelanijstraat 

 

Citaat 

 

Zonneschijn op Sint - Valentijn, 
geeft goede wijn" 

 

Familienieuws 

 
Geboorte 
 
Fiel, kleinzoon van Ludo en Olivia Deleux-Meus 
 
Overlijden 
 
Lucienne Schroyen, schoonmoeder en moeder van Thoelen 
Stefan en Terrijn Sandra, zuster van Henri Schroyen 
 
Jacqueline Hermans, schoonzus van Andre Wouters 

 
 
 
 
 

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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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.  We zoeken 
enkele nieuwe inzenders zodat ook ‘andere stijlen’ 
aan bod komen. 
 
We hebben momenteel wel een voorraad teksten in het 
dialect maar een goed sappig verhaal in het dialect blijft 
welkom.  Of heb jij een idee wat we nog kunnen opnemen in 
onze lééft?  Laat het ons weten: kwbheusden@gmail.com of 
Danny Merelstraat 46. 
 
 
 

Facebook 

 
Op onze facebookpagina verschijnt regelmatig info en foto’s 
van onze afgelopen en toekomstige activiteiten.   

 
Neem zeker eens de tijd en bezoek ons op KWB 
Heusden-Centrum Leeft:  

 
https: //www.facebook.com/groups/868461763258786. 
 
 
 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/868461763258786
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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! 
 

 

Onderhoud ketels en schoorstenen, sanering tanks 

 

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

Comfort Heating 
 

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

alsook inschrijving voor sanering van tanks 
 

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) 

mailto:comfortheating.bvba@gmail.com

