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Leestips van onze lezers. 

 
De voorbije maanden kregen we wel wat positieve reacties op deze 
nieuwe rubriek in de Leeft. Maar helaas, na 2 besprekingen zitten we al 
door onze inzendingen heen. Dus deze maand géén boekbespreking! 
Daarom deze nieuwe oproep : 
Heb jij de laatste tijd een goed boek gelezen waarvan je echt genoten 
hebt? Maak een korte bespreking en wij publiceren die in ‘de leeft’.  
Als jij een stukje schrijft van maximaal 1 blad in ‘de leeft’ met daarin 

zeker de titel, de schrijver, welk 
soort boek het is, het onderwerp 
en waarom jij het boek zo 
interessant vond, zijn wij al dik 
tevreden. Voor een bijpassende 
illustratie zorgen wij zelf wel. 
 
Je kan ons deze bespreking 
doorsturen   
(kwbheusden@gmail.com)  
of bezorgen op papier 

(geschreven of getypt) aan Danny (Merelstraat 46). 
Hopelijk krijgen we nu genoeg binnen om deze rubriek nog wat vol te 
houden. 

 

 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
http://www.kwbheusdencentrum.org/
mailto:kwbheusden@gmail.com
mailto:kwbheusden@gmail.com
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KWB-kaartavonden 

 
Graag willen wij een minder gekende KWB-activiteit nog eens in 
de kijker zetten. Elke vrijdagavond kaarten een aantal KWB-ers 

van 18.00 tot 22.00 uur in het zaaltje 
van de OLV-gilde in de Schaapsweg. 
Meestal zijn er enkele tafels ‘wiezers’ en 
een tafel ‘zetters’. Maar er is plaats 
genoeg voor enkele extra tafels. In 
principe spelen ze het hele jaar rond 
behalve op de vrijdagen dat het zaaltje 

verhuurd is. Heb jij ook zin om eens een kaartje te komen 
leggen? Je bent méér dan welkom! Meer informatie kan je krijgen 
bij Leon Vrijsen 011 42 81 24. 
 

 

 

Je K.W.B.-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 : Raymond Claes 
Sportalaan. 
Proficiat en welkom op Café Manger! 
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Warmste maand : inzameling t.v.v. St-Vincentius 

 
In januari werd de warmste maand georganiseerd om de voorraden van 
St-Vincentius aan te vullen. Ook wij deden (iets later) een oproep om 
tijdens enkele KWB-activiteiten voedsel en verzorgingsproducten in te 
zamelen. 
Op woensdag 13 maart mochten wij de ingezamelde spullen samen met 
een bedrag van € 250 overhandigen aan de vrijwilligers van St-
Vincentius. Deze steun zal ook goed gebruikt kunnen worden. Met dank 
aan de schenkers!  

 

 

Comfort Heating 

Tweemaal per jaar, in mei en oktober, doet kwb een 

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds 

terecht bij: 

Comfort Heating BVBA   
• Tel: 089/ 35 51 30      0476 68 08 96 
• Adres: 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) 
  

tel:089%2F%2035%2051%2030
tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
mailto:info@comfortheating.be
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Voorstelling : RANA PLAZA  (Lieve Blanquaert & Jef 
Hecken) 

 
Ga jij ook op 5 juni naar Casino Modern in Genk voor de voorstelling 
RANA PLAZA van Lieve Blanquaert en Jef Van Hecken? 
Enkele jaren geleden mochten we in ons eigenste Muze Margriet 
Hermans verwelkomen die een gesmaakte voordracht gaf over haar 
vlucht/tocht van Syrië naar hier. Dit deed ze in semi-veilige 
omstandigheden met cameraploeg en enkele andere BV’s. 
In juni komt Lieve naar Genk vertellen over haar reiservaring en kwb-
leden mogen met een voordeeltarief van 7 euro naar deze voorstelling 
gaan. In de Raak van maart las je onlangs al een interview met haar  
naar aanleiding van deze reeks voorstellingen.  
 

De voorstelling gaat over 
haar reis naar Bangladesh 
en het bezoek aan de regio 
waar in 2013 de 
kledingfabriek Rana Plaza 
instortte. Ze praatte er met 
arbeiders over hun 
catastrofale leef- en 
werkomstandigheden. Ze 
beschrijft hoe verbonden 

wij zijn met hen door de kleding die wij dagelijks dragen. 
 
Daarnaast legt ze ons uit hoe de kledingindustrie werkt zodat we deze 
beter begrijpen en bewuster kunnen winkelen.  
Lieve zal de voorstelling ‘stofferen’ met kleurrijke foto’s. Jef Van Hecken 
heeft zijn wortels in  Wereldsolidariteit. 
 
Kaarten kan je online bestellen via www.kwbeensgezind.be 
          Stefan  
  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi575eL8oHhAhURY1AKHUgEAMEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/lieve-blancquaert-getuigt-rana-plaza-gestikt-onder/4f7a4fd7-7146-4d33-bf26-f4dfdf4229c2&psig=AOvVaw0cBZj1f5iRZb4JCIUbxL_m&ust=1552661786777516
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Recept van de maand : variaties met vogelnestjes 

 
Nu we de paastijd naderen zien we op heel wat plaatsen ‘vogelnestjes’ 
op tafel verschijnen. Iedereen kent wel de grote gehaktballen met een 
hardgekookt ei in het midden die meestal worden geserveerd met 
tomatensaus en puree. In kookboeken en op websites vind je ontelbare 
mogelijkheden om deze Vlaamse klassieker op tafel te toveren. Wij gaan 
hier dan ook géén extra recept geven maar we gaan wat in op de 
mogelijke variaties. 
De eieren : Meestal gebruiken we gewone kippeneieren waardoor we 
vrije dikke gehaktballen krijgen. Als je ergens eitjes van krielkippen kan 

vastkrijgen, kan je de ballen een maatje kleiner maken. Met kwarteleitjes 
kan je fijne kleine ‘vogelnestjes’ maken die ook als hapje kunnen 
opgediend worden. 
Het bakken : Meestal bakken we de vogelnestjes in de friteuse. In heel 
wat recepten spreekt men van 180°C maar dat is vrij heet. Bij een iets 
lagere temperatuur (165-170) zijn ze meestal beter doorbakken zonder 
dat de buitenrand te hard wordt. 
Je kan ze echter ook eerst in een pan met boter of olijfolie aankorsten 
en ze daarna op een ingevette ovenschaal gedurende 25 à 30 minuten 
(afhankelijk van de dikte) in een oven bakken op 180 à 190°C. Dat maakt 
het gerecht iets minder vet. 
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Het gehakt : meestal gebruiken we gemengd gehakt. Ook hierin kan je 
variëren. Gehakt van gevogelte kan ook. Indien je puur rundsgehakt 
gebruikt, moet je er wel voor zorgen dat het opgemaakt gehakt vochtig 
genoeg is om mooie vaste ballen te maken. Dit kan door bijvoorbeeld 
een extra ei in het gehakt te mengen. Vegetariërs kunnen het gehakt ook 
vervangen door tofu. 
 
De klassieke saus is natuurlijk tomatensaus. Als er kinderen mee aan 
tafel zitten is het aan te raden een beetje suiker in de saus te doen om 
het typisch tomatenzuur te verzachten. Andere sausen zoals een 
champignonsaus kunnen natuurlijk ook. 
 
Klassiek hoort ook puree bij dit gerecht. Naast onze gewone 
aardappelpuree kan ook een puree met bijvoorbeeld prei of venkel een 
extra cachet geven. Rijst of brood kunnen natuurlijk ook. 
Wij hopen dat jullie  hier een paar ideetjes hebben opgedaan om deze 
klassieker wat aan te passen naar eigen smaak. Smakelijk! 
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Verslag van het 31ste jaar KWB – overdag. “Deel 4.” 

 
21/2/19   Brandpreventie. 
Brand is altijd voor een gebuur, een verre kennis of een ander 
maar onszelf kan niets overkomen tot het noodlot toeslaat en 
alles in de fik staat. Bij een beginnende brand telt elke seconde 
en daarom is het zo belangrijk dat we de 
brand tijdig opmerken. Een zeer goed 
hulpmiddel hierbij is een rookmelder 
plaatsen. Een rookmelder is niet duur in 
aankoop en is gemakkelijk te plaatsen. We 
zijn er ons niet van bewust hoeveel 
elektrische toestellen we in huis hebben die we constant 
opladen met een batterij, denk maar aan een kruimeldief, GSM, 
fototoestel, draagbare telefoon, een oplaadbaar boor- of 
schroef- machine, elektrische fiets enz. Deze toestellen vormen 
een potentieel brandgevaar en worden best overdag opgeladen 
als we thuis en wakker zijn, een droogkast ’s nachts laten 
draaien of bij afwezigheid is ook geen goed idee.   
De uiteenzetting van vandaag was dan ook bedoeld om ons op 
de bovenstaande problematiek te wijzen en ging door op twee 
locaties. Eerst hadden we een voordracht van een uur door 
Chris Medo en nadien brachten we een bezoek aan de 
brandweerkazerne van Heusden waar we een rondleiding 
kregen van o.m. Bart Claes en een paar van zijn collega’s. 
Heusden-Zolder behoort tot de brandweerzone Zuidwest 
Limburg en deze zone beslaat 40 % van de provincie. Een groot 
gedeelte van de activiteiten gaat naar medische hulpverlening 
en daarom wordt er ook regelmatig van hulpverleningszones 
gesproken. Het nummer 112 kan gebruikt worden voor een 
oproep voor politie, brandweer en ziekenwagen. Bij extreme 
weersomstandigheden lanceert de dienst 112 het noodnummer 
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“1722” voor niet dringende interventies van de brandweer. Op 
die manier blijft het nummer 112 makkelijker bereikbaar voor 
mensen die wel dringende bijstand nodig hebben.  
 
 
28/2/2019 De geschiedenis van Limburg. Door Rombout 
Nijssen. 
De geschiedenis van onze contreien is te vertellen aan de hand 
van een zestal data. 1018 wordt aangenomen als het begin van 
het graafschap Loon, als leen van de prins-bisschop van Luik. 
Het oudste bewaard gebleven geschreven document over onze 
streek dateert van 1096. De mentaliteit en de gewoonten van 
de mensen die toen hier leefden is te vergelijken met de 
gebruiken en de gewoonten van de mensen die nu in Oost 
Congo leven. Sommigen plunderden en vernielden meer in de 
maatschappij dan ze ooit zelf hadden opgebouwd. De 
plunderingen gingen door tot er niets meer was en dan trokken 
ze verder om opnieuw te beginnen.   
1373. Vrede van Fexhe. De manier van omgaan met elkaar is 
minder barbaars en de omgangsvormen lijken al meer op de 
hedendaagse gedragsregels. Rechtbanken van “De 21” is een 
grondrecht te vergelijken met de huidige raad van staten. 
De vrede van Westfalen was een serie vredesverdragen die 
getekend werden in 1648. Deze verdragen beëindigden o.m. de 
tachtigjarige oorlog (1568 – 1648) tussen Spanje en de 
Republiek der Verenigde Nederlanden. Hiermee erkende Spanje 
formeel de onafhankelijkheid van de Nederlandse Republiek. 
Nadat de vrede van Munster van kracht werd bleven er echter 
nog troepen huurlingen achter in de Limburgse Kempen. Ze 
kregen geen soldij meer, daarom plunderden ze de dorpen 
waar ze doortrokken. Het Prinsbisdom Luik waartoe deze 
dorpen behoorden, had geen eigen leger en daarom konden de 
huurlingen hun gang gaan.  
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1796 België wordt aangehecht bij Frankrijk en in 1812 werden 
een half miljoen soldaten uit onze contreien opgevorderd door 
Napoleon om te gaan strijden in Rusland. Slechts 15 % 
overleeft het en komt terug. Zij die terug kwamen hebben 
zware dingen gedaan om te overleven en men kan het 
vergelijken met de terugkeer van I.S. strijders nu. Ze brachten 
“hun verhaal” mee van hun voettocht tot Moskou naar de 
mensen van hun dorp waarvan sommigen nooit verder geweest 
waren dan de weg naar de kerk en terug. Een uitstap (te voet) 
naar een naburig dorp was meestal al een daguitstap. 1796 – 
1813 is de zwartste periode uit de geschiedenis 
van Limburg. 
In 1839 wordt Limburg gesplitst in een 
Nederlands en een Belgisch deel. Limburg 
heeft een sterk samenhorigheidsgevoel maar is 
in de geschiedenis maar een 50-tal jaar één 
geweest.  
In 1842 werd het klein seminarie van Sint Truiden opgericht. 
Voor die tijd één van de modernste onderwijsinrichtingen. Zij 
kregen zielkunde en maatschappijleer. Dit heeft dan ook een 
stempel gedrukt op de latere evolutie van Limburg. De priesters 
in opleiding moesten voor het groot seminarie nog wel naar 
Luik maar die afstudeerden en door de bisschop te priester 
gewijd werden  waren zeer vooruitstrevend. Negen van de tien 
kerken in onze streek zijn in de jaren die volgden gebouwd. De 
kerk was een stenen gebouw, al de rest woonde in lemen 
huisjes behalve de graaf en de baron. 
 
07/3/2019 Daguitstap naar het Hageland.  
Een busreis naar het Hageland, op het eerste zicht niet het 
vernoemen waard. Als je te voet naar Scherpenheuvel gaat ben 
je er en toch was het een dag vol verrassingen, zeker voor 
herhaling vatbaar. Om 8u15 vertrokken we in Heusden met een 
volle bus en de eerste stopplaats was een fruitsorteercentrum. 



-10- 
 

Het was eerder bedoeld om de benen even te strekken en een 
tas koffie te drinken en we werden er opgewacht door enkele 
gidsen die ons in de voormiddag zouden begeleiden doorheen 
de gemeente Meensel-Kiezegem. Tot het einde van de tweede 
wereldoorlog was dit een vredige fusiegemeente. Twee 
maanden voor het einde van de oorlog werd de zoon van een 
met de Duitsers meeheulende boer doodgeschoten en dit deed 
de geschiedenis van het dorp veranderen. De tol voor deze 
moord was verschrikkelijk. Als vergelding werden er in dit dorp 
met 900 inwoners 100 mensen opgepakt. Sommigen zijn 
zonder proces doodgeschoten. Anderen zijn doodgebleven in 
concentratiekampen in Noord-Duitsland. Allen worden herdacht 
op een afzonderlijk deel van het Kerkhof. In elke familie waren 
er één of meerdere slachtoffers. Een aangrijpend verhaal wat 
tot nu, meer dan 70 jaar na de bevrijding, nog zeer sterk leeft. 
Buiten dit droevig verhaal zijn we langs de “Vlooybergtoren” 
gereden. Deze kwam vorig jaar nog in het nieuws omdat 
vandalen hem vernield hadden en we zijn ook nog even gestopt 
aan het standbeeld van Eddy Merckx. Na een stevige maaltijd in 
Wezemaal hebben de sportievelingen de wijngaardenberg-
wandelingen gedaan. (of waren het de grootste zuipers omdat 
ze achteraf 5 Hagelandse wijnen mochten proeven) De andere 
helft van de groep heeft een koffiebranderij bezocht. 
Om halfzes kwamen de twee groepen samen om terug richting 
Heusden te gaan. Het was weer een geslaagde uitstap die we 
aan de memoires van KWB-overdag kunnen toevoegen. Met 
dank aan de mensen die hem in elkaar gestoken hebben.       
 
14/3/19 Feestelijke afsluiting. 
Het klassiek menu van ieder jaar begon weer om halfacht met 
alles bijhalen, de zaal klaar zetten, boterhammen smeren en 
koffie zetten. De twee activiteiten die het meest volk trekken 
heeft telkens met eten te maken. Op het kerstfeest waren we 
met in de tachtig en vandaag waren we met 94. Zeg nu nog dat 
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we geen Bourgondiërs zijn. Om 9u00 zat de zaal vol en begon 
het geroezemoes te verminderen. De dia’s begonnen te lopen 
en de boterhammen te minderen. De herinneringen aan al de 
activiteiten van dit werkjaar kwamen door de dia’s weer naar 
boven en hier en daar werd er gelachen om een goed gericht 
shot van de fotograaf dat raak werd geprojecteerd. Nadien 
werd er nog een stevige pint gedronken op kosten van de zaak 
en dat was het dan weer. Het een-en-dertigste jaar KWB-
overdag zit er op. Ik dank al diegene die bijgedragen hebben 
om het te doen slagen. Ik dank in het bijzonder u, het talrijke 
publiek, want zonder was er geen KWB-overdag en……….. Ik 
wens u een goed verlof, een rustgevende zomerslaap, en als 
het God belieft tot in november voor het 32-ste jaar KWB-
overdag. 
Wigo. 
 

Cocktailavond : 27 april ‘19 

Na het succes van onze gin-tasting vorig jaar, gaan we opnieuw in zee 
met ‘Tensu’. Deze professionals bieden ons op zaterdag 27 april ’19 om 
20.00 uur een cocktailworkshop aan in het feestzaaltje van De Kring. Zij 
zullen ons zeker kunnen vertellen wat de volgende zomer de hits op onze 
terrasjes zullen zijn. 

Na een 
degelijke uitleg zullen we zelf aan de slag kunnen gaan en zelf enkele 

trendy cocktails vervaardigen en natuurlijk ook 
drinken. Achteraf voorzien wij enkele bijpassende 
hapjes om nog gezellig wat na te keuvelen (toog 
open). Twijfel niet en breng ook vrienden, familie of 
buren mee. 
Kostprijs : leden € 23 / niet leden € 25. 



-12- 
 

Inschrijven : bij Danny Reynders, Merelstraat 46, 0478 30 34 12 
kwbheusden@gmail.com of via Bavo Aerts 0478 67 76 86 of door storting 
op BE04 3350 1638 1831 met mededeling : COCKTAIL xx personen. 
 

Verslag : pralines maken 22/2/’19 

 
Op vrijdag 22 maart verzamelden we met 15 zoetebekken in de keuken 
van het Gildezaaltje om pralines te leren maken. 

Met de deskundige uitleg en 
de hulp van de twee prima 
lesgevers gingen we aan de 
slag. Pralines maken blijkt 
echt een precisiewerkje als je 
tenminste een lekker en 
bovendien toonbaar resultaat 
wil krijgen. 
 
Ondanks de gezellige babbels 
tijdens het werk, slaagden we 

er toch in om verschillende soorten pralines te fabriceren die er echt 
‘professioneel’ uitzagen en minstens dubbel zo lekker smaakten! De flinke 
portie pralines die iedere deelnemer mee naar huis mocht nemen is dan 
ook binnen de kortste tijd verdwenen als sneeuw voor de zon. 
 
Het was weer een gezellige avond waar we heel wat van opgestoken 
hebben. Zelf thuis 
beginnen is wel nog 
niet voor morgen 
vermits je toch wel 
wat materiaal nodig 
hebt. Daarom 
‘hartelijk bedankt’ 
voor deze 
aangename 
kennismaking. 

  

mailto:kwbheusden@gmail.com
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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. 
Dank bij voorbaat! 

 

 

Wandeling en bezoek aan brouwerij Duvel is volzet. 
 

Voor wie ingeschreven is, de bus vertrekt stipt om 8 uur aan het Koning 
Boudewijnplein. 

Wandelschoenen niet vergeten! 

Rond 18 uur zijn we terug op het Koning Boudewijnplein. 

  

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


-14- 
 

1 mei Scherpenheuvel 

  

Op 1 mei trekken we met de KWB i.s.m. KVLV opnieuw naar 

Scherpenheuvel. 

Dit jaar wordt er net als vorig jaar gefietst en gewandeld. 

De wandelaars vertrekken om 6 uur aan het Boudewijnplein of om 

10.00 uur, na het ontbijt, in Schaffen. Deze wandelaars worden om 

9.00 uur met auto's opgepikt aan het Boudewijnplein.  

De fietsers vertrekken eveneens om 9.00 uur. aan het Boudewijnplein. 

Deelnamekost: kwb en KVLV leden betalen 5 euro, niet leden 10 

euro. 

Inbegrepen in de prijs: verzekering, ontbijt: boterhammen met spek en 

ei, koffie of thee, flesje water, vervoer wandelaars naar Schaffen, 

vervoer wandelaars van Scherpenheuvel naar huis. 

Inschrijven kan door een telefoontje naar : 

Danny Reynders  0478 30 34 12  of Rosita Vandebroek 0474 59 00 06 

of via bijgevoegd inschrijfstrookje. 

Je kan ook het bedrag storten op BE04 3350 1638 1831 met 

vermelding van naam, aantal personen en 1 mei. 

 

Inschrijvingen graag voor 28 april met bijgevoegd 

overschrijvingsformulier. 
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Infoavond: Veilig op een veilige fiets 
Kwb Heusden i.s.m. KVLV 

 
Steeds meer mensen in Vlaanderen nemen de 
fiets om zich te verplaatsen naar de winkel, 
het werk of gewoon om een fietstochtje te 
maken. Dat is een goede keuze die we 

aanmoedigen! Natuurlijk moeten we ook op de fiets rekening 
houden met de verkeersregels en specifieke risico's.  

Als fietser ben je extra kwetsbaar in het verkeer, want je hebt 
geen bescherming rondom jou zoals in een auto. Daarom is het 
extra belangrijk om jezelf te beschermen. Zorg ervoor dat je fiets 
volledig in orde is en dat je voldoende zichtbaar bent. Onderhoud 
ook je vaardigheden, want door te fietsen behoud je je 
evenwicht, je spierkracht, je flexibiliteit en je reactievermogen. 

Programma 

Deel I 

Iedereen op de fiets. 
• Welke type fiets en fietser;  
• Frequentie van rijden en andere 

weggebruikers; 
• Voorschriften fiets. fietshelmen 

en hesjes. 

Een plaats op de weg voor iedereen. 
• Soorten fietspaden en omschrijving; 
• Uitzonderingen en fietsotrades; 
• Rotondes, fietsstraat en fietsen op de rijbaan. 

Tussendoor mogelijkheid tot vragen betreffende de 
verkeerscode. 

Fietsen en risico’s. 
• Risicoanalysetest en vrachtwagens. 
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Deel II 

Elektrische fietsen 
• Soorten;  
• Reglementering; 
• 7 gouden tips. 

Afsluiting met mogelijke vragen omstreeks 22.00 uur. 

Wanneer: donderdag 4 april, 20.00 uur 

Waar: Feestzaal van de Kring 

Deelname is volledig gratis, maar graag een seintje indien je er 
bij wil zijn: 

• Ludo Engelen: ludoengelen@gmail.com, GSM 0478 38 49 39 
• Rosita Vandebroek: rosita.vandebroek@telenet.be , GSM: 

0474 59 00 06  

mailto:ludoengelen@gmail.com
mailto:ludoengelen@gmail.com
mailto:rosita.vandebroek@telenet.be
mailto:rosita.vandebroek@telenet.be


-17- 
 

Dankviering overleden leden en familieleden van KWB 
Heusden 

 

Mensen blijven ons dierbaar, ook wanneer ze overleden zijn. Daarom 

houden wij eraan onze overleden leden en familieleden te gedenken, 

vooral zij die ons het voorbije jaar ontvallen zijn. Hun heengaan doet 

pijn, maar maakt ons ook dankbaar voor wie ze voor ons waren. We 

willen respectvol, gelovig en warmhartig vieren rondom onze 

overledenen. 

Welkom vrijdag 26 april om 19.00 in het zaaltje van de Kring.  

 

Doordenker 

 

In 1949 mochten de vrouwen voor het eerst kiezen in België. Dat is 

niet langer dan 70 jaren geleden. Ondertussen staat de democratie niet 

enkel bij ons maar zowat overal in de wereld ter discussie. Maar 

misschien moeten wij democratie toch koesteren. Het is meer dan eens 

om de vijf of zes jaren onze stem uitbrengen. Essentieel is dat burgers 

ook tussen twee verkiezingen zich laten horen, en betrokken zijn. De 

schoolgaande jeugd bijvoorbeeld toont nu duidelijk haar bezorgdheid 

over het klimaat.  

Het is dan ook ironisch dat het middenveld, wij dus, zwaar onder druk 

komt te staan. Terwijl dit werkelijk een prachtig medium is om 

mensen te betrekken en een stem te geven. Een verenigde stem klinkt 

luider dan een individuele. Lidmaatschap van kwb nodigt ons uit na te 

denken over maatschappelijke problemen en mee te zoeken naar een 

oplossing. Wij doen dit doorheen allerlei activiteiten. Een voorbeeld? 

Afgelopen week hebben wij weer flink meegeholpen aan het 

opruimen van vuil langs de straten. Een tegenteken, noemen ze dat! 
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Foto-wandel-zoektocht 

 

Vanaf maart is het weer zover en kan er naar hartelust 
gewandeld en gesnuffeld worden tijdens een tochtje van  + 5 km 
met veel zoekplezier.  Vertrek zoals altijd aan Eetcafé De Kring.   
 
Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2.50 bij: 

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

Trommel familie, vrienden, kennissen,...bij elkaar en maak er 
een leuke activiteit van. 
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Hap & Stap 18 mei “19 
Bij de opmaak van deze Leeft waren er nog plaatsen vrij 
voor deze nieuwe activiteit. Daarom nog even herhalen : 
op zaterdag 18 mei kan je een wandeling maken door 
Heusden waarbij we 3 stopplaatsen voorzien. Daar kan je 
genieten van een aperitief met een hapje, een 
voorgerecht en soep. Daarna voorzien we in de zaal het 
hoofdgerecht en een nagerecht. Dit alles wordt 
opgeluisterd met livemuziek door enkele plaatselijke 

muzikanten. 
Praktisch :  
- vertrek is vrij tussen 16.00 en 18.00 uur aan de Gildezaal in de Schaapsweg 
- inschrijven is verplicht en kan tot 11 mei. 

INSCHRIJVINGSSTROOK 

 
Naam : _________________________________________________ 
 
Adres : __________________________________________________ 
 
Telefoonnummer : ________________________________________ 
 
Deelnemers :   aantal    totaal : 
 
+ 12 jaar (lid)*  ____ x € 16   € ____ 
 
+ 12 jaar (geen lid)  ____ x € 18   € ____ 
 
van 4 tot 12 jaar  ____ x € 10   € ____ 
 
onder de 4 jaar  ____ x €  0   €    0 
 
TOTALE SOM :     € _______   
    
*alle huisgenoten van een lid tellen als lid. (= wonen op hetzelfde adres!) 
 
Bedrag te storten op KWB-Heusden : BE04 3350 1638 1831 met mededeling van “Hap en Stap 
+ naam” en dit briefje binnen te brengen bij Danny Reynders Merelstraat 46 (0478 30 34 12) of 
via onze website www.kwbheusdencentrum.org  . 
 
Maximum 150 deelnemers. De inschrijving is pas definitief na betaling. Indien er meer kandidaten 
zouden zijn, bepaalt de volgorde van betalen wie  
kan deelnemen.  

Dit is zeker een aanrader om samen met vrienden en/of familie te 
doen!! Dus niet twijfelen, bel eens rond en kom samen happen & 
stappen. 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
http://www.kwbheusdencentrum.org/
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FAMILIENIEUWS 

 
Overlijden 
 

- Put Felix, schoonbroer van Reynders Maurice. 
- Gerard Schroyen, KWB lid 
- Marie-Josee Timmers, zus en schoonzus van Timmers Louis 

en Witters Nicole. 

Geboorte 
- Morris, kleinzoon van Gilbert Jans en Rositta Vandebroek, 

tevens achterkleinzoon van Suzanne Jans  

 
Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 
secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22  

CITAAT VAN DE MAAND 

Wie zijn gezicht wil verbergen gaat naakt over straat. 
 Stanislaw Jerzy Lec 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnenbrengen uiterlijk 
op vrijdag 13 april bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 
0479/466247 , e-mail : janaerts100@gmail.com 
reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 

mailto:janaerts100@gmail.com
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