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Het is weer bijna voorbij die mooie zomer.  Ik zou het bijna 
zingen.  Maar dit jaar klinkt dit toch een beetje 
melancholischer.  Het zwembad in Terlaemen bleef gesloten, 
waterproof werd Coronaproof.  Kijk ik eens in mijn lege 
agenda: alle kwb-activiteiten geschrapt, geen bbq’s, niks ergens 
gaan uechteren.  Dit betekende ook geen cadeaus krijgen of 
kopen, geen bierkorven, geen bloemen en ook geen ‘nief 
klieren’ moeten kopen want we blijven toch maar in onze 
bubbel.  Voorlopig zijn onze (grote) kwb-activiteiten voor dit 
kalenderjaar geannuleerd.  
 
Wat heb ik toch compassie met onze handelaars want die 
moeten krabbelen om te overleven als ze dit moeten doen van 
mijn lokale uitgaven. 
 
Hopelijk vinden we deze maand nieuwe 
moed om er weer – met wat aanpassingen - 
in te vliegen.  De kinderen terug naar school 
want die zijn het waarschijnlijk kotsbeu 
thuis.  Kan iedereen terug aan het werk.  
Back to normal life.  
 
Om de eenzaamheid voor mijn ouders een beetje te milderen 
hebben we een wekelijks krantje opgericht.  Via via leerden we 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Famileo kennen.  Hun kinderen en het kleiner grut plakken 
wekelijks wat foto’s met tekst.  Mijn ouders (bomma en bompa) 
ontvangen dan enkele dagen later een gedrukte krant in hun 
brievenbus.  Zo zien ze wat er leeft in de familie !! 
 
We zijn ook bezig met de kwb-kalender 2021.  Meerdere 
activiteiten zijn gewoon uitgestelde versies van 2020.  Voor 
andere proberen we een Corona-alternatief.   
 
We hadden jullie via onze Hap & Stap willen laten kennismaken 
met het nieuwe bio-landbouwbedrijf Puur Leguum in de 
Schootschansweg en de nieuwe kinderboerderij ’t Vroenhof in 
euh, de Vroenweg.  Die staan nu weer gepland voor 2021, 
maar jullie kunnen die natuurlijk nu al bezoeken. 
 
Tips en ideeën voor 2021 zijn steeds welkom. 
 
Septembergroeten, 
 
Stefan  
 

Wandelfotozoektocht: prijsuitreiking 

 
Helaas kan ook deze prijsuitreiking niet doorgaan zoals 
voorzien. 
 
Maar niet getreurd.  We leggen alle juist ingevulde formulieren 
samen en een onschuldige (kinder)hand zal 3 deelnemers 
gelukkig maken met een waardevol geschenk.  Ook de overige 
winnaars mogen een klein presentje in ontvangst nemen. 
 
Hou dus de website en de facebookpagina in het oog! 
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Samenaankoop stookolie 

 
Nog tot 14 september kunnen jullie het bestelformulier binnenbrengen 
of online bestellen op www.kwbheusdencentrum.be. 

 

Doordenkertje 

 
De vraag is niet of we al of niet racist zijn.     
Wie zegt trouwens van zichzelf dat hij of zij racist is? Niemand.   
De vraag is echter wel:  
in welke mate en wanneer ben ik racistisch,  
soms zonder het zelf te merken?  
Het is geen schande hierover na te denken.  
 
Ward 
 

Van harte bedankt 

 
Na vele jaren inzet; o.a. maandelijks plooien en 
nieten van KWB Leeft, bode voor het bezorgen van 
KWB Raak en de Leeft bij de leden en ook jaren als 
bestuurslid en helper bij verschillende activiteiten die 
door KWB werden ingericht, ziet Jean zich 
genoodzaakt om deze activiteiten te beëindigen 
doordat de mobiliteit het een beetje laat afweten. 
 

Mogen wij daarom als bestuur van KWB Heusden-Centrum Jean Jacob 
hartelijk bedanken voor deze jaren van inzet en om zijn steentje bij te 
dragen voor het slagen van de goede werking binnen onze KWB.   
 
Toch, Jean, weet dat je altijd welkom bent op één of meerdere 
activiteiten van onze KBW. 
 
Namens het bestuur KWB Heusden-Centrum, van harte bedankt. 
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Nieuwe website KWB Heusden-Centrum 

 

 
 
 
 

Na vijf jaar was de oude website van KWB Heusden-Centrum aan 
vernieuwing toe.  Dit ging niet zonder slag of stoot, onze vorige website 
crashte op zeker moment na een update en alles ging verloren.  Ik ben 
toen inderhaast aan een nieuwe site, zij het wel in het klad, beginnen 
bouwen.  Na een paar weken van goed doorwerken begon de nieuwe 
site stilletjes op iets te trekken.  
 
Nu de website online zetten is geen probleem, maar dan moest er wel 
een nieuwe domeinnaam aangekocht worden.  De domeinnaam .be 
was weer vrij en zo kreeg onze nieuwste website in plaats van te 
eindigen op .org het gemakkelijk te onthouden .be.  Dus onze nieuwe 
website is nu: 
 

http://www.kwbheusdencentrum.be. 

 
Mocht je bij het ingeven van de URL toch nog op onze oude site terecht 
komen (dan krijg je dit beeld te zien) 
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Verander dan org boven in je adresbalk in be.  Je komt nu op de 
nieuwste website van de KWB terecht (zie afbeelding). 

 

 
Mocht er iets niet duidelijk zijn of zit je met een vraag, aarzel dan niet  
om me te contacteren ofwel via mail; joseph.bams@telenet.be of via 
het GSM nummer 0476/642556. 
 
Veel succes. 
 
JefWeb 

 
 

mailto:joseph.bams@telenet.be
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Om even bij stil te staan 

 
Jij daar... 

Jij daar... 
ja jij, die dat winkeltje van het koppel dat zich jaren in het 
zweet heeft gewerkt en nog jaren moeten afbetalen aan de 
bank in vernieling sloeg.. 
ja jij daar...met je masker voor je mond die samen met jouw 
"gelijkgestemden" zoveel vernielden in iemand zijn leven dat hij 
er nooit nog te boven van komt; 
ja jij daar... leg me nu eens uit waarom jij in een stoet betogers 
loopt?  
 
Een betoging tegen geweld, tegen dood, tegen racisme? 
 
Want het ging hem toch allemaal om het feit dat er iemand om 
adem hapte en zei" I CAN'T BREATHE!... 
jij daar, met je spandoek...“ ENOUGH IS ENOUGH..".. 
 
Serieus? 
Betogen tijdens een pandemie?.. 
Maanden zijn "mensen" zich zorgen aan het maken over hun 
zaak, hun werk, hun familie, kinderen, partner. ... 
Er zijn mensen gestorven .. massa's.. 
die niet meer konden ademen door het virus.. THEY COULD NO 
LONGER BREATHE! 
Maanden al zijn mensen in de zorg in de weer om jouw vader, 
oma, broer, zus of kind te genezen en zich in de nood te 
werken zodat jouw kind niet sterft! !!!! 
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Ik heb niets tegen betogen.... maar hoe krijg je dit uitgelegd 
aan "onze" kinderen , zelfstandigen, mensen die hun werk met 
hart en ziel willen uitvoeren, mensen die in de frontlinie staan, 
mensen die al weken in een sociaal isolement zitten, mensen 
die hun kind moesten laten cremeren en geen afscheid konden 
nemen, mensen die geen afscheid konden nemen omwille van 
'het' virus? 
 
Hoe leg je dit uit aan alle zelfstandigen die aan heel veel regels 
moeten voldoen om hun zaak terug te mogen openen? Of 
misschien nog niet mochten starten omwille van...? 
Hoe leg je dit uit aan mensen die zich momenteel nog meer 
uitgesloten voelen in de maatschappij, en niet enkel omwille 
van hun kleur, hun religie, hun seksuele geaardheid, hun 
afkomst of hun beperking? 
 
Hoe leg jij dit uit aan de rest van de wereld? 
Jij daar... ja jij, Leg het me eens uit want ik begrijp je niet .. 
echt niet... 
Leg het even uit aan mij.. leg het uit aan jouw medemens, leg 
het uit aan de wereld! 
want Oh ja.. de wereld heeft jullie gezien... 
en geloof me: jouw boodschap die jij wou uitbrengen, 
ze is in het niets verdwenen met wat jullie hebben veroorzaakt 
 
Leg het even uit.... 
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25 jaar fietsroutenetwerk Limburg 
 
De fietsers onder ons kennen het fietsroutenetwerk met de 
knooppunten en de blauwe bordjes natuurlijk al lang.  Het is intussen al 
25 jaar geleden dat men hier in Limburg van start ging met dit 

geweldig initiatief.  Intussen vinden wij dat ook terug 
in andere provincies en ook in het buitenland heeft 
men dit Limburgs initiatief overgenomen.  Door het 
systeem van de genummerde knooppunten kan 
iedereen zelf een mooie fietstocht uitstippelen over 
rustige wegen en speciaal aangelegde fietspaden.  
Hiervoor heb je wel een fietskaart nodig of kan je 
terecht op internet. 

Ter gelegenheid van deze verjaardag en het feit dat er door de corona 
weinig andere ontspanningsmogelijkheden zijn, stellen wij graag enkele 
routes voor : 
 

1. Kennismakingsroute / ronde rond Heusden : (+-30 km) 

Voor wie het systeem nog niet kent, stellen wij een route voor rond 
Heusden. (Kortste route voor Heusdenaren) 
We vertrekken vanuit de eigen woonplaats naar ‘het routeke’ (oud 
kolenspoor).  Daar rijden we richting koolmijn (= 311).  Vandaar rijden 
we richting Lindeman (= 307), Koersels Kapelleke (= 518), (310), 
Dijkstraat (= 343), via Eversel naar het Albertkanaal (= 306), (304) 
en opnieuw (311) zodat we terug op het routeke uitkomen.  De weg 
naar huis zoek je dan weer zelf. 
 
Ook voor de meer geoefende en de elektrisch aangedreven fietsers 
hebben we enkele mooie suggesties : 
 

2. Heide- & zandvlaktes : (+- 40 km) 

In het najaar is fietsen door de bloeiende heide altijd een mooie 
uitstap. 
We vertrekken weer via het routeke richting koolmijn (=311).  
Vervolgens rijden we naar de volgende knooppunten: 316, 317, 75, 
74, 79, 305, 300, 316, 311 & 304.   
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Dat laatste stuk is opnieuw het routeke, dus de weg naar huis.  
Onderweg kom je o.a. langs Kelchterhoef, Hengelhoef en De Teut in 
Zonhoven. 
 

3. Fietsen door de bomen : (+- 58 /62 km) 

Deze attractie heeft al 
meermaals de pers gehaald.  
Vanuit Heusden volgen we 
daarvoor de volgende 
knooppunten : 
We vertrekken bij 343 (einde 
Kiezelvoort richting Beringen /in 
het verlengde van de Dijkstraat).  
We volgen achtereenvolgens 
310, 518, 516, 515, 258, 257, 
272, 275, 277, 555, 554, 342, 341, 503, 345, 343.  Tussen 518 
en 516 verlaten we het officiële fietsroutenetwerk.  Daar volgen we het 
fietspad over het militair domein tussen Koersel en Hechtel.  Tussen de 
knooppunten 341 tot 343 zijn er op een paar plaatsen werken in 
uitvoering en er is dus een omleiding voorzien.  Je kan echter ook op 
knooppunt 341 opnieuw voor 310 en daarna 343 kiezen.  
 

4. Fietsen door het water : (+-40 km) 

Om deze attractie te bereiken via het 
fietsroutenetwerk vertrekken we 
opnieuw op het routeke maar ditmaal 
richting Albertkanaal (=304)  We 
volgen dan : 303, 302, 93, 94, 
237, 95, 91, 92, 305, 300, 316, 
311 en 304.  Dat laatste stuk is 
opnieuw het routeke. 
Op deze manier kan je zelf oneindig 
veel routes samenstellen 
(www.fietsnet.be). 

 
Veel fietsplezier! 
 

http://www.fietsnet.be/
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Kalender 2021 / praatcafé 

 
Rond deze tijd zijn de bestuursleden van onze afdeling reeds 
druk in de weer met de kalender van het volgende jaar.  Wij 
organiseren dan ook een praatcafé waar al onze leden hun 
zegje kunnen doen en bijvoorbeeld nieuwe ideeën op tafel 
leggen. 
 
Dit jaar kunnen wij natuurlijk al een 
heleboel activiteiten overnemen van de 
huidige kalender die niet konden 
plaatsvinden.  Ook het praatcafé kan niet in 
de voorziene vorm plaatsvinden.  Wij 
bekijken momenteel hoe we eventueel een 
alternatief kunnen organiseren. 
 

In ieder geval doen wij al een oproep naar al 
onze leden: Wie heeft er een voorstel voor een 
activiteit in 2021?  Heeft iemand een idee hoe 
we bestaande activiteiten kunnen aanpassen tot 
‘corona-proof’?  Heeft iemand tijdens de 
lockdown een idee gehad over wat we in deze 
omstandigheden nodig hebben? 
 
Graag horen we wat over jullie ideeën.   
Je kan terecht bij al onze bestuursleden of  
via kwbheusden@gmail.com . 
 
Alvast hartelijk bedankt! 
 
 
 

 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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KWB overdag en COVID-19 
 
Het programma voor de 33e KWB Overdag is gereed: de nieuwe 
sprekers zijn gecontacteerd en de uitstappen geregeld.  Het bestuur is 
er dus klaar voor, maar… 
 
We weten niet hoe de situatie in november zal zijn.  Indien we 
“mogen”, beginnen we aan het nieuwe werkjaar met enkele 
veranderingen.  We komen in ’t vervolg samen in het Kuipershof, dus 
niet meer in de kleine feestzaal.  Bij het binnenkomen dragen we een 
mondmasker tot we plaatsgenomen hebben.  Er zal gewerkt worden 
met social distancing (1,5 meter-regel).  Tafels zullen verder uit elkaar 
staan en we vragen dat iedereen in zijn eigen tafelbubbel blijft zitten, 
ook tijdens de pauze. 
 
We vragen bovendien een verplichte aanwezigheidslijst per tafel in te 
vullen.  Zo kunnen we, indien nodig, later doorgeven wie bij elkaar zat.  
Belangrijk: iedereen zorgt voor eigen schrijfgerief!  Op elke tafel zal ook 
een drankenlijst liggen.  Deze wordt opgehaald bij het begin van de 
pauze en de dranken worden aan iedere tafel geleverd. 
Momenteel geldt nog steeds de regel van andere sociale activiteiten, 
d.w.z. dat het aantal deelnemers beperkt is tot 50 personen, zowel 
binnen als buiten.  Die bepaling kan nog meermaals veranderen tegen 
november, maar is eventueel een bijkomend probleem voor onze 
geplande activiteiten. 
 
Het staat u vrij om zelf nog meer persoonlijke, niet-verplichte 
veiligheidsvoorschriften (bv. mondmasker tijdens de hele activiteit, …) 
in acht te nemen.  Het wordt hoe dan ook een beetje bang afwachten 
zonder te vervallen in overdreven paniekreacties.  Maar voor ons komt 
veiligheid op de eerste plaats… 
 
Als we (bijna) zeker zijn te mogen starten, krijgt elk lid dat vorig jaar 
aan een van onze activiteiten deelnam, tegen eind oktober een 
programmaboekje.  Geïnteresseerde nieuwkomers mogen een mailtje 
sturen naar Klaus (Klaus.neumann@telenet.be - 0486 142790) 
of een ander lid van de werkgroep en ontvangen dan eveneens meer 
info. 

about:blank
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Oplosssingen vakantiepuzzels 
 

 
Wie zich tijdens de vakantie of quarantaine geamuseerd heeft met onze 
vakantiepuzzels zou de volgende oplossingen gevonden moeten 
hebben: 
 
Vakantierebus : 
 

Hoe lang kun jij op vakantie? Tot jouw baas je gaat 

missen maar je moet terug zijn vooraleer hij ontdekt 

dat hij het zonder jou kan stellen. 

 

Beroepenpuzzel :  
 
1.pianostemmer 
2.onderhoudstechnicus  
3.fotomodel  
4.ambulancier  
5.preventieadviseur  
6.redacteur  
7.nieuwslezer  
8.burgemeester   
9.bejaardenverzorgster   
 
Oplossing: vrachtwagenchauffeur  
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Droedels :  
 

 

  

 
Klopjacht 

 
Pindakaas 

 
Inktvis 

 

 

 

 
Opeenhoping 

 
Zingeving 

 
Omleiding 

 
  

 

 L L L  
L L L        SP  
L L  

 
 

 
Opblazen 

 
Watervoorziening 

 
Voorspellen 

 
Oplossing: GEZINSVAKANTIE 
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Oplossingen Leeft juni 
 
Prentenpuzzel  
 
1.Televisietoestel 
2.grasmaaier 
3.koffiemolen 
4.strijkijzer 
5.roerzeef 
6.boterton  
7.hooimachine 
8. slijpsteen  
9.flessendroger  
10.vleesmolen  
11.breinaalden  
12.melkmachine  
13.vleeshamer  
14.mattenklopper  
15.scheermes   
16.wasbord  
17.spinnenwiel  
18.wanmolen  
19.dorsvlegel  
 
Oplossing: vrijetijdsbesteding 
 
 
Quiz: Men kan beter naar de bakker dan naar de apotheker gaan. 
 
Anagram : fotowandelzoektocht. 
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Recept van de maand: mosselen met Duvel 

 
Nu we nog steeds opgescheept zitten met het Corona-virus is 
het nu wel het moment om onszelf thuis eens goed te 
verwennen.  Daarom stellen wij voor om eens mosselen te 
bereiden met Duvel! 
 
Benodigdheden voor 1 kg mosselen (= 1 flinke portie) : 
1 kg mosselen, 1/2 flesje Duvel (33 
cl), +- 30 gr echte boter (of solo), 1 
flinke ajuin, 3 a 4 stengels groene 
selder (zonder de blaadjes), peper 
en zout 
 
Bereiding : 
Doe de boter in een kookpot.  Doe er onmiddellijk de fijn 
gesneden groenten bij.  Voeg peper (een draai of 10 met de 
molen) en een snuifje zout toe.  Gooi de (goed gespoelde) 
mosselen in de ketel.  Overgiet dit alles met een half flesje 
Duvel.  Zet dit op een hoog vuur.  Dus de groenten NIET eerst 
laten stoven.  Schud de mosselen en groenten na 4 minuten 
eens op zodat alles mengt.  Laat verder koken tot de mosselen 
open zijn. 
Dien op met frietjes of brood en mosselsaus.  Indien mogelijk 
de mosselen opdienen in de kookpot.  Natuurlijk past een Duvel 
perfect bij dit gerecht. 
 
(Liefhebbers van andere bieren kunnen de Duvel vervangen 
door een ander (stevig) blond bier. 
 
Smakelijk! 
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Leestip van onze lezers : 

 

VOOR WAT, HOORT WAT. 
  
Schrijfster: ‘SOPHIE KINSELLA’, een Britse schrijfster, geboren in 
Londen op 12/12/1969.  Ze is vooral bekend van haar SHOPAHOLIC-
reeks, die ook verfilmd werd. 
  
Titel: ‘Voor wat, hoort wat’, 2019, 395 blz., oorspronkelijke titel ‘I owe 
you one’, uitgever The House of Books. 
  
Verhaal: ‘Fixie’ Farr heeft deze bijnaam gekregen 
omdat ze altijd alles wil  fixen.  In café Allegro 
vraagt de voor haar onbekende Sebastian Marlowe 
om even op zijn laptop te letten.  Wanneer het 
plafond door een waterlek omlaag komt, weet ze 
zijn laptop te redden.  Ze ontvangt van hem een 
schuldbekentenis, geschreven op een 
koffiebekerkartonnetje, opeisbaar tot in de 
eeuwigheid.  Wanneer Sebastian vervolgens een 
baan regelt voor Fixie’s jeugdliefde Ryan Chalker, 
worden de rollen weer omgekeerd.  Fixie’s motto is 
‘Family First’, maar haar broer Jake en zus Nicole maken het haar niet 
gemakkelijk.  Durft ze uiteindelijk voor haar eigen leven kiezen? 
  
Eigen mening: Een fijn boek dat vooral rond de hoofdpersonages 
draait, de enen zijn oenen, de anderen vallen mee.  Het geeft ook de 
boodschap mee dat de liefde mooi kan zijn, maar de weg naar het 
geluk soms hard kan zijn.  Ik kreeg dikwijls zin om tegen Fixie te 
zeggen: ‘laat je niet doen!’, maar ja dat is misschien meer mijn motto. 
 
PH 
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Heusdens dialect 
 
Semmelen / zievere = zeuren 
Loebas / lorias /paljas = namen voor deugniet / kwajongen  
Uechteren = buurten 
Een klots = houten speelgoed om ‘klotsberen’ te schieten 
Greumels brud = broodkruimels 
Rijere vanne kaa = bibberen van de kou 
Steuker = opstoker / plager 
Vlumme = visgraten 
Pieringe = regenwormen 
Snotbel = kleine jongen 
Een gerukte hesp = een gerookte hesp 
Ne veuring = damesschort  
Ne suppe = onderkleed 
E wammes / een vreus = een trui 
Gabberdin = lange regenjas 
Klonke = klompen / houten schoeisel 
Keuteljagten = soort kleine peren 
Troffel = een schop/spade  
 
 
Een kat bleft ooch bè corona nie in heur kot. Ich hèm gien katte, mèr in 
mennen hoof zitte de twie katte van mèn geboere on weerskante 
'geroaie en gebroaie'(dikwijls en ze voelen zich ook nog op hun gemak). 
 
Astritteke en Poo komen bè mich 'katjaage' (vangertje of tikkertje 
spelen). 
 
''t Es iets gescheete', hé (het is niet min). 
 
Jos zenne pa zee vrugger altet tegen zen ma, vennie ze trug ne 
tehunnest (tehurrest, tezennest, tehunnest) ginge: 'zet ôch is op oer 
achterste poete'(sta op om naar huis te gaan, move your ass). 
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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.  
 

Bezorg het ons:  

kwbheusden@gmail.com of Danny Merelstraat 46. 
 

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: Clijsters A. Kerkenblookstraat. 

 

Familienieuws 
 

Overlijden  
 

Rechtzetting leeft juli en augustus: 
Schoonbroer van Vandevoort Jean is Lemmens Andre en niet 
zoals verkeerd gemeld Lemmens Eric. 
 
Vandeneynde Angele, schoonmoeder en moeder van Kenis Kris 
en Vanluyd Petra,.zus van Vandeneynde Irma, schoonzus van 
Vanluyd Gerard en Mechelmans Mia 
 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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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Corona waarheid 
 

 
 
 
 

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 
 

 

mailto:comfortheating.bvba@gmail.com
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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! 
 

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


