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Joepie !!! We hebben afgelopen week onze eerste activiteit 
georganiseerd in ‘t Kuipershof!  Foto’s van deze 
gedachtenisviering vind je verder in dit tijdschrift. 
 
Hopelijk zijn we nu weer voorgoed vertrokken.  Deze zomer 
organiseren we nog enkele buitenactiviteiten en – als de 
bemoedigende cijfers goed blijven – nemen we vanaf de herfst 
de draad weer op met onze activiteitenkalender.   
 
In september zal onze kalender voor 
volgend jaar vorm krijgen.  Dus niet 
weglopen eh ?! 
 
Maar eerst nog een deugddoende 
vakantie zonder zorgen.  Nog wat 
voetbal, Tour de France en Olympische 
Spelen, een barbecuetje hier en daar, 
wat ‘uchteren’ met familie en vrienden.  
Heerlijk, heerlijk, laat de uitnodigingen 
maar komen !  
 
 
Stefan 
 
 

 
 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Fotowandelzoektocht 
 
In het totaal werden er 44 ingevulde deelnemingsformulieren 

binnengebracht.  Ook dit jaar konden we niet over gaan tot een ‘live’ 

prijsuitreiking maar 2 onschuldige handjes zorgden voor 5 winnaars.  Het 

filmpje hiervan kan je vinden op www.kwbheusdencentrum.be  
en op onze facebookpagina 

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

 

De gelukkige winnaars mochten een waardebon van een lokale handelaar 
ontvangen: 

1. Kuppens Mieke     waardebon Schoenen Lorenz 

2. Dickens Ruben      waardebon Bloemen Bopha 

3. Bloemen Jaak (KWB Berkenbos)  waardebon Aveve Heusden 
4. Vogels Herman     waardebon Bakkerij Theunis 

5. Engelen Frieda (KWB Berkenbos)  waardebon Pitou 

 

Zoektochten 

 
De etalagezoektocht en de 

fietsfotozoektocht lopen nog steeds 
verder.  Je kan aan allebei nog gratis 

deelnemen tot 31 augustus. 

Voor de etalagezoektocht kregen jullie vorige maand 

allemaal een deelnemingsformulier. Bijkomende exemplaren kunnen 
jullie afdrukken via onze website. 

Voor de fietsfotozoektocht kunnen jullie ook een 

deelnemingsformulier afdrukken via onze website 

(www.kwbheusdencentrum.be).  Wie daar niet in slaagt, 
kan een exemplaar afhalen in café De Kring. 

Opgelet! Er stond nog een foutje in de beschrijving van de 

fietsfotozoektocht.  Dat is intussen verbeterd op de website.  Maar 

wie zijn exemplaar afdrukte voor 10 juni of een papieren exemplaar 
afhaalde in De Kring, gelieve rekening te houden met volgende: 

Bij beschrijving 44 staat dat je 2 foto’s moet vinden. Dat is er maar 1.  

Bij beschrijving 46 moet je er 2 vinden i.p.v. 1. 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
https://www.facebook.com/groups/868461763258786
http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Herdenkingsviering overledenen 
 

Het was meer dan twee jaren 

geleden dat we met kwb nog een 

herdenkingsviering hadden.  
Corona, ge weet wel.  Ondertussen 

is er veel gebeurd: kwb-leden, 

vrienden, familieleden die 

overleden zijn.  Het afscheid was 
soms onwezenlijk.  Droefenis bleef 

opgekropt.  

 

Vrijdag 18 juni waren dan ook heel wat mensen present om op een 
passende manier onze overledenen te gedenken.  

We deden dit met 

bezinningsteksten, liederen en 

enkele gebeden.  Onder de zang 
van Toon Hermans ‘altijd zal ik van 

je houden’ plakten familieleden 

hartjes met de namen van hun 

dierbaren op een groot hart.   
 

Ook kaarsen werden ontstoken. 

 

 
 
Samen verbondenheid uitdrukken met onze overledenen: het deed goed 

aan het hart.  

 

Ward C. 
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Zomerkoken: bakken op de OFYR 
 

Elk jaar organiseren wij tijdens de zomer een speciale ‘kookles’.  
Dit jaar doen we een nieuwe poging om dat op zaterdag 21 
augustus ’21 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 21 augustus ’21 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 28 augustus ’21 
plannen wij opnieuw onze 

boerderijdag.  Wij voorzien die 

dag een spelletje boerengolf voor 

de volwassenen en tieners (ruim 1 
uur), rondleidingen en enkele 

‘boerderijspelletjes’ en voor de kinderen 

een boerderijbeleving met minitractors, 

springkasteel, 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. 

 
 

 

Een spel boerengolf kost € 3 per 

persoon.  Ons vertier in het cafetaria 
/terras of aan de ijskar (eigen 

ambachtelijk ijs) betaalt iedereen 

gewoon zelf. 

 
Inschrijven kan bij Danny R. 0478 30 34 12. Betalen doen we ter plaatse.  

 

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. 
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Apps 
 
Als je problemen krijgt met één van deze apps, mail naar 

klaus.neumann@telenet.be of 0486 14 27 90 

 

Een verplichte app voor iedereen. Als je het nog niet 
gedaan hebt, nu doen!  Soms komt het op enkele minuten 

aan om een leven te redden.  

De app ‘’112 België’ is de officiële app voor de Belgische 

nooddiensten.  Tijdens de installatie geef je je naam op.  Bij een 
noodgeval kun je een oproep doen voor hulp van een ziekenwagen, de 

brandweer of de politie.  De noodcentrales krijgen dan automatisch 

een indicatie van uw locatie en wie je bent.  Deze informatie wordt 

via internet verzonden. Indien er geen internetverbinding is, dan wordt 
deze informatie via een SMS bericht naar de nooddiensten gestuurd. 

Indien je per ongeluk deze app hebt geactiveerd, blijf dan aan de lijn tot 

je contact krijgt, zo zijn ze zeker dat het geen noodgeval is. 

 
Gedaan met parkeermeters te zoeken.  Download de 4411-

app op je smartphone en kies waar je wilt parkeren - op 

straat of in een parkeergarage.  Je start en stopt je 

parkeersessie via de app en betaalt op basis van je werkelijke 
parkeertijd.  Eenvoudig, snel en nooit een cent te veel.  Betalen kan je 

achteraf.  Geef de zone in waar je bent en je hoeft geen schrik te 

hebben voor een boete.  Het is ook mogelijk om meerdere voertuigen 

in te geven. 
Via 4411 betaal je nu al voor je parkeerplaats in de stad, je bus- of 

tramticket van De Lijn, je treintickets van de NMBS of het opladen van je 

elektrische wagen. 

 
Misschien dit jaar niet bruikbaar, maar als je de eurozone 

verlaat is dit een gemakkelijk middel om de plaatselijke valuta 

om te rekenen naar de euro.  Alle mogelijke valuta zijn 

instelbaar.  Standaard staat het ingesteld op euro en 
Amerikaanse $.  Duw je op USD mag je een andere valuta kiezen, 

helemaal beneden een hele rij met al de mogelijke landen en ook 

cryptovaluta.  Ook elke koerswijzigingen is onmiddellijk zichtbaar, elke 

minuut wordt de waarde aangepast.  

mailto:klaus.neumanné@telenet.be
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Heusdens dialect 
 

Toen ich nog e klè jungske war toen 
war ter nerges gien chofaasch.  Dié 
smurges tieste op war dié most de 
stoof aandoen.  Oppe mieste plakke 
war da ’n Leuvesestoof be zoe ne 
dikke ronne bol vur in te stoke en 
een platte lang stoofbuis tot inne 
scho moe ze daan alles op kookden.  
Vur de stoof oan te doen mosder ierst klèèn klumkes kappe, da 
woord geden be een heb, da war zoeiets as e klè belke.  Op 
sommige plakke deeën ze dat oog be ‘n herstel.  
 
Toen ik nog een klein jongetje was, was er nergens geen centrale 
verwarming.  Diegene die ’s morgens het eerste op was, moest 
de kachel aansteken.  Op de meeste plaatsen was dat een 
Leuvense kachel met zo een dikke ronde bol om in te stoken en 
een platte lange stoofbuis tot in de schouw waar ze dan alles op 
kookten.  Om de kachel aan te maken moest ge eerst klein 

stukjes hout klieven, dat werd 
gedaan met een gesmeed bijltje, 
dat was zo iets als een klein bijl.  
Op sommige plaatsen deden ze 
dat ook met een ???? HERSTEL 
??? Dat laatste is een Heusdens 
dialectwoord waar ik geen goed 
Nederlands voor ken.  Daarom 

maak ik maar een foto van “een heb en een herstel”.  
   
Vrugger kookden de vrooë sop in een sopkestrol en de patatte 
woorte oog aafgekookt in zoe ‘n kestrol.  ’t Spek vant verke woort 
aafgebakke in ‘n spekpan, dij zaag oanne onnerkant zoe zwart 
as roet want dij stont altêêt bloet oppe vlamme vanne leuvesse 
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stoof zoeda de vlamme vanne vette kool rechtstreeks tege heur 
bloete kont sloege en diè kool goof vool roet aaf.  
 
Vroeger kookten de vrouwen soep in een soepkasserol en de 
aardappelen werden ook gekookt in zo een kasserol.  Het spek 
van het varken werd afgebakken in een spekpan, die zag aan de 
onderkant zo zwart als roet want die stond altijd rechtstreeks op 
de vlammen van de Leuvense kachel zodat de vlammen van de 
vette kolen rechtstreeks tegen haar bloot achterste sloegen en 
de kolen gaven veel roet af.    

 

De grote kwbquiz – editie ll. 

 
Na een maandenlange strijd 
ziet het er naar uit dat het 
mottige corona-monster het 
onderspit zal moeten delven 
en we stilaan terug de draad 
kunnen opnemen met het 
normale leven.  
 
Ook bij onze kwb zullen we 
proberen om terug een aantal activiteiten op poten te stellen. 
 

Daarom, noteer nu al in uw agenda: op 
zaterdag 2 oktober zal de tweede editie van 
onze grote kwbquiz plaatsvinden in het ‘t 
Kuipershof. 
 
Iedereen is van harte welkom!! 
 

Meer informatie in onze Leeft van september! 
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Huisvuil / inzamelpunten 
 
Vorige maand hebben wij hier wat aandacht besteed aan de ‘nieuwe 

blauwe pmd-zak’.  Nu willen wij ook de overige soorten afval en hun 

recyclagemogelijkheden even bespreken. 
 

Huis-aan-huis ophaling : 

In onze gemeente worden 5 soorten 

afval huis-aan-huis opgehaald:  

- Gewone huisvuilzakken.  

o Wordt 2-wekelijks opgehaald 

op dinsdag. 

o Huisvuil is het huishoudelijk 

afval dat niet-recycleerbaar is, waarmee je niet op het 

recyclagepark terecht kan of dat niet selectief ingezameld 

wordt.  Enkele voorbeelden: stofzuigerzakken, 

kattenbakvulling, mosselschelpen, gebruikte papieren  

zakdoekjes …. 

o Hou rekening met het maximum gewicht (klein: 5 kg / groot 

10 kg) en zorg dat na het dichtbinden een ‘handgreep’ 

overblijft van ongeveer 10 cm. 

- Blauwe pmd-zakken. 

o Wordt 2-wekelijks opgehaald op dinsdag. (zie ook vorige Leeft) 

- Witte zakken /tuin- en snoeiafval. 

o Wordt 2-wekelijks opgehaald (dezelfde dinsdag als de pmd-

zakken) 

o De zakken mogen gras, haagsnoeisel, onkruid, plantenresten, 

afgevallen bladeren, dennennaalden en dennenappels 

bevatten. 

o Keukenafval hoort NIET thuis in de witte zak. 

- Papier & karton. 

o Wordt 1x per maand opgehaald op de laatste vrijdag van de 

maand. 

o Vuil of vet papier, behang, aluminiumpapier en cellofaanpapier 

zijn NIET toegelaten. 

o Bied het papier aan in goed gesloten dozen of zakken! 



-10- 
 

- Grof vuil. 

o Grof vuil kan op aanvraag en tegen betaling opgehaald worden 

aan huis. Aanvragen kan via : 

www.limburg.net/fractie/grofvuil. 

Raadpleeg de afvalkalender die je jaarlijks krijgt voor meer informatie. 
Bv. Wanneer wordt het afval opgehaald als de gewone ophaaldag een 

feestdag is. 

 

Inzamelcontainers : 
Op verschillende plaatsen in onze 

gemeente vinden we glascontainers voor 

wit en voor gekleurd glas.  

 
Kleding en schoeisel kunnen we ook kwijt 

in de containers van verschillende 

organisaties die we her en der vinden. 

 
Herbruikbare spullen : 

Allerlei spullen die nog in goede staat zijn 

en dus te goed om weg te gooien, 

kunnen we inleveren (of laten ophalen) 
door de Kringloopwinkel (011 53 87 97).  

Ook Sint-Vincentius (0495 42 17 93) 

probeert gezinnen die het moeilijk 

hebben met dergelijke spullen en kledij 
te helpen.  Als je niet zeker bent of ze die 

spullen aanvaarden, neem je best op 

voorhand even contact op. 

 
 

 

In de volgende Leeft nemen we het recyclagepark onder de loep.  

 

 
 
 

http://www.limburg.net/fractie/grofvuil
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Doordenkertje: Gigabedrijven  

 
Gelezen in de Standaard, vrijdag 4 juni jongstleden: ‘Voor de giga-
bedrijven* is het een geruststellende gedachte dat er nog steeds landen 

en politici zijn die van een veldslag rond blanke dominantie en 

hoofddoeken dromen.  Hoe meer oorlog rond identiteit, hoe minder 

controverse rond de privileges van de nieuwe feodale heersers.’  
(*bedrijven als Shell, Monsanto, Inbev, Pfizer en andere). 

 

Misschien zegt bovenstaande gedachte u niet veel?  Dan even naar een 

ander niveau brengen: enkele maanden terug wilden een 10-tal Europese 
top-voetbalclubs een competitie opstarten boven alle ander 

voetbalgedrum (want zo zien die toch de rest van het voetbal).  Hun 

superrijke bazen zouden zo hun geïnvesteerd geld nog wat meer kunnen 

laten renderen in deze  supercompetitie.  Moet kunnen?!  
 

Nauwelijks honderd jaar geleden woonden in Heusden enkele duizenden 

mensen: voornamelijk keuterboerkes.  De steenkoolmijn bracht 

welstand.  Maar daar is niet alleen voor gewerkt maar ook gestaakt, 
geprotesteerd: voor eerlijk loon, voor fatsoenlijke werkomstandigheden.  

En na een tijd ging alles naar behoren.  Echter om het land draaiende te 

houden, zouden werknemers belastingen moeten betalen, alsook de 

bedrijven.  De eerste groep betaalt nu nog erg veel, de tweede minder.  
Meer nog, de allergrootste bedrijven gebruiken handige trucks en 

schuiven winsten door van één land naar het andere en betalen alzo erg 

weinig of zelfs geen belastingen.  Ze staan boven nationale regeringen.  

Voor de bovenvermelde wereldspelers zou daar nu misschien 
verandering in komen: 15 % belastingen. Eerst zien! 

 

Lees nu de eerste alinea hierboven nog eens en vervang ‘landen’ door 

‘Europa’, ‘België’ of zelfs ‘Vlaanderen’.  Zolang de landen van de Europese 
gemeenschap niet voetballen als één ploeg worden ze door de 

economische giganten uit elkaar gespeeld.   

Een voorbeeld?  Arme landen als Indië en Zuid-Afrika mogen geen 

Corona-vaccins onder licentie produceren, want dat zou de leefbaarheid 
van farmacie-reuzen beknotten.  En een aantal landen, ook deze die voor 

flinke subsidiering van het onderzoek naar vaccins gezorgd hebben, denk 
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o.a. aan de bijdrage van onze universiteiten, gaan in die enge gedachte 

mee.  Waarom volgt men niet de redenering: hoe eerder het virus 
bedwongen, hoe moeilijker nieuwe varianten kansen krijgen, hoe eerder 

ook het normale leven wereldwijd, dus ook de economie wereldwijd, kan 

heropstarten.  Andersom: hoe straffer de nieuwe varianten huis houden, 

hoe meer dezelfde phyto-reuzen weer op zoek kunnen naar nieuwe 
winsten, pardon ik bedoel naar betere vaccins.  

 

Ward C. 

 

Gluren bij de buren 
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Leestips van onze lezers 
 
‘LAAT NIET LOS’ van ‘HARLAN COBEN’. 

 

Schrijver: ‘HARLAN COBEN’, geboren op 04.01.1962 in Newark, New 

Jersey, USA, is een Amerikaans auteur.  Hij is de eerste auteur die alle 
grote Amerikaanse thrillerprijzen op zijn naam schreef.  Zijn thrillers zijn 

wereldwijde bestsellers. 

 

Titel: ‘LAAT NIET LOS’, thriller, oorspronkelijke titel ‘Don’t Let Go’, 347 
blz., nederlandstalige uitgave 2017 Meulenhoff Boekerij bv, Amsterdam. 

 

Verhaal: Vijftien jaar geleden 

verongelukten twee tieners op een 
treinspoor, Leo, de tweelingbroer van Nap 

Dumas en Leo’s vriendin Diana, de 

dochter van het toenmalig hoofd van politie 

Augie Styles.  Men dacht dat ze onder 
invloed van drank en drugs zelfmoord 

hadden gepleegd, maar er waren toch 

twijfels bij sommige dorpsbewoners.  Op 

hetzelfde ogenblik verdween ook Maura 
Wells, het liefje van Nap.  Nap(oleon) 

Dumas is ondertussen politieagent 

geworden.  Wanneer er na vijftien jaar 

opnieuw doden vallen en de 
vingerafdrukken van Maura teruggevonden worden, bijt Nap zich vast in 

deze zaken en komt hij terecht in een wirwar van familiegeheimen en 

leugens.  Komt de waarheid eindelijk boven water? 

 
Eigen mening: Dit boek is geschreven vanuit het oogpunt van Nap.  

Door de verschillende plotwendingen word je als lezer in het verhaal 

meegezogen.  Het verhaal is goed opgebouwd en de plot zonder twijfel 

verrassend. 
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Recept van de maand: groentespiesjes op de BBQ 

 
We zitten midden in de zomer en hopelijk is het intussen ook 
echt BBQ-weer.  Vlees en vis kennen we natuurlijk al, maar 
vandaag hebben we het over ‘groentespiesjes’.  Ideaal voor de 
vegetariërs of als bijgerecht bij de klassieke vleesgerechten op 
de BBQ. 
 
Je kan de volgende groenten 
allemaal gebruiken voor de 
spiesjes.  Kies dus een vijftal 
soorten naar eigen smaak: 
bloemkool, kerstomaat, paprika 
(rood, geel en/of oranje), 
champignon (wit of bruin), 
courgette, aubergine, rode ui, 
venkel, kleine (licht voorgekookte) 
aardappeltjes, … 
 
Snij de groenten in blokjes die allemaal ongeveer even groot zijn.  
(een kwestie van gelijktijdig gaar te zijn) 
Steek de groenten op een spies of satéstokje.  (Als je houten 
satéstokjes een tijdje laat weken in water zullen zij niet zo snel 
verbranden.) 
Kruid de spiesjes met peper en zout.  Smeer ze in met olie. 

Laat de spiesjes rustig bakken op 
een vrij lage temperatuur en draai 
ze regelmatig om.  Je kan ook 
gebruik maken van geperforeerde 
aluminium schaaltjes.  Dan vallen 
er geen stukjes in het vuur. 
 
Smakelijk! 
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Doordenkertje: Tanken in de zomer (Ward C) 
 
Corona houdt ons al 15 maanden in bedwang.  En het begint te wegen.  

Voor dokters en zorgkundigen in ziekenhuizen en helpende handen in 

zorginstellingen is het een stresserende werktijd geweest.  Voor zij die 

corona (gehad) hebben, alsook voor hun familieleden, was het een akelig 
ziekteverloop.  Sommigen zijn er niet levend uitgekomen, met veel 

verdriet voor de familie.  Zowat alle andere mensen, van jong tot oud, 

hebben met de hand op de rem geleefd.  Ook bij deze laatste grote groep 

is er een onderscheid te maken tussen mensen die zich stilletjes 
gehouden hebben, op hun eigen, strikt de regels volgend, een beetje 

eenzaam soms, en anderen die actief gebleven zijn met sociale inzet, 

zoveel als mogelijk.  Uiteraard zijn er veel meer variaties dan hierboven 

beschreven.  
 

Mogen we hopen dat ieder van ons de tijd genomen heeft of nog zal 

nemen om eens stil te staan en na te denken. Eerst persoonlijk en 

waarom ook nadien niet in groepjes?  Wat hebben we gemist in 
coronatijd?  Wat niet?  Heeft corona de zin van het leven weggenomen 

of heeft ze ons geleid naar nieuwe inzichten?  Heeft corona ons naar 

elkaar toe gebracht of net andersom?  En vooral: wat gaan we doen na 

corona, waar gaan we ons voor inzetten?  Gaan we het anders aanpakken 
of net zoals voordien? 

 

De zomervakantie geeft ons wellicht de gelegenheid om over 

bovenstaande vragen na te denken, persoonlijk en in groep.  Ook als 
mens kunnen we energie bijtanken.  Eigenlijk mogen we dat nooit 

vergeten, want anders vallen we figuurlijk, of zelfs letterlijk, stil.   

Veel tankplezier deze zomer.  

 
Ward C. 
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KWB-woordzoeker 
 
Kan jij aan de hand van de tips op het volgende blad en je kwb-kennis 

de woorden vinden in dit rooster?  Je jaarkalender kan je ook goed op 

weg helpen! 

 

V I L U J S C B O O T T O C H T H R 

S I N T E E O M K T E O V E R D A G 

S S T C F D L O U I S R T B H S I E 
A C T A U E N F N F I O H I W C P E 

M T H L L S Z E O S A M C E A H O E 

E F K A T O D C H M X A O R N E O K 
N T L B A A N O E U E I T E D R L O 

A R D O B T K A A R L N L N E P R E 
A E R S G I S J F D A E E W L E U R 

N B O K M N E E L E G E Z A W N U S 

K B F A L E E V N A T I E N E H T E 
O N R B R A R R L G F S I D E E A L 

O C A D B O U A E E S T R E K U N E 

P R N A S Q T S J O E P G L E V P N 
I A K I S E T E J N B F A I N E V A 

O S T U U R G R O E P N T N D L D I 

 A  E S C A P E R O O M G    D 
Y N N A D A S L A S  V I J F T I G 

 
Met de overblijvende letters kan je nog 4 kwb-activiteiten vormen.  

De letters staan in de juiste volgorde. 

 

1                  

2                  

3                  

4                  
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Tips kwb-woordzoeker: 
 

- Sportieve activiteit voor liefhebbers van gerstenat. 

- Agrarische variant van bekende sport. 

- Activiteit op Pinkstermaandag 

- Nieuwe activiteit in de natuur 

- Sportieve ritmische activiteit 

- Ontsnappingsspel 

- Zoektocht langs winkels = …zoektocht 

- Wandeling in februari 

- Daar vond de nationale wandeldag plaats 

- Opvolger van onze stratenloop 

- Reeks voormiddagactiviteiten = kwb-… 

- Deze dans kan je ook aanleren 

- Wintersport 

- Bestemming van onze 1 mei wandeling 

- Nieuwe naam van ons ‘dagelijks bestuur’ 

- 3-daagse activiteit 

- Hiermee kan je heel wat besparen 

- Nationaal ledentijdschrift 

- Plaatselijk ledentijdschrift 

- Zoveel jaar bestaat ons eigen ledentijdschrift 

- Vroegere ‘kermisactiviteit’ 

- Hij maakt zijn ronde op 27 november 

- Maand zonder kwb-activiteiten 

- 17 voornamen van bestuursleden/contactpersonen 
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Vakantierebus 

 
-N 

 
 

S=H / KK = P  
R=D 

+  
 

N=J      M=L /-R 

+  
-B / -N          N=L 

 
-D 

 
KON=F   +E 

 
-D 

+  
EE=OO     -B  + +  

-it                                       -UR                                               

   
DR=Z 

+  
ER =L            -Z 

 
MA=E 

 
S=T 

 
B=W 

 +  
M=AR         -R 

 
OO=E 

  
-B 

K=F    +E -M 
 

-K 

 
A = U  

W=G 
 

LL=NN 
 

+  
-Z           -S 

 

! 
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Waar fietst Jantje overal naartoe?  
 

Kan jij uit de tips afleiden 

naar welke Limburgse 

(deel)gemeenten de 
fietstochten leiden? 

Met een K ervoor 

kan het er zeer 

warm worden. 

1 

Bijna het 

tegenovergestelde van 
smal. 

S 

 

   

2 3 4 

 

Hij … van de pijn. Zo durven mannen 
hun vrouw wel eens 

noemen als ze boos 

zijn. 

5 6 7 

 

Op Allerheiligen gaan 
de meeste van ons er 

op bezoek. 

Daar verwijdert hij 
de schillen van zijn 

sinaasappel. 

8 9 10 

Franstaligen vinden dit 

maar een pijnlijk 

dorpje. 
 

Eén extra letter en 

het is een gootje. 

11 12 13 

 
 

In dit dorpje aan de 
Maas heeft men 

veel plezier. 

14 15 16 
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Samenaankoop stookolie 

 
De 120ste samenaankoop stookolie komt eraan in september.   
 
Bestellen kan met het bestelstrookje dat bij deze Leeft zit of 
digitaal via de website www.kwbheusdencentum.be. 
 

Literair talent bij KWB 
 

 

 
 

http://www.kwbheusdencentum.be/
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Kleurplaat 
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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 2022.  

Maar wel steeds inschrijven bij Marc (0479 54 55 75). 

 
Je kwb-lidkaart is geld waard!  

 

Winnaar deze maand: 

Ghislain Goris, Garenstraat 

Familienieuws 
 

Overlijden 
 

- Amelie Vandebroek, schoonmoeder en moeder van Marc 
en Rosette Bijloos-Claes, grootmoeder van Ive en Ineke 
Schepers-Bijloos, grootmoeder van Rob en Stefanie Bijloos-
Didden, zuster van Henri Vandebroek, schoonzuster van 
Suzanne Jans. 

- Julia Vandebroek, schoonzuster en zuster van Leon en 
Maria Moons-Vandebroek 
 

Gouden bruiloft  
 

- André en Marie-Josée Wouters-Hermans 
- André en Cecile Hermans-Broux 

 

Citaat 
 

Als je een man zoekt die aantrekkelijk, grappig, slim, vol 
zelfvertrouwen, gevoelig, sexy, toegewijd en romantisch is,  

ga dan naar de film. (Bruce Lansky) 
 

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?  

 
Ook woorden of teksten in het Heusdens dialect zijn erg 
welkom.  
 
Wij willen dat graag opnemen in ons tijdschrift. Bezorg het ons: 
kwbheusden@gmail.com of Danny Merelstraat 46. 
 

Wij zijn momenteel door onze voorraad boekbesprekingen en 
recepten heen! Bij deze dus een warme oproep : wie bezorgt ons 
materiaal voor de volgende edities van de Leeft? 
 

 

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! 

 
 
 
 

 

 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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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 19 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 
 

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

