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Ondanks het flodderweer de afgelopen weken hoop ik toch dat 
de zomer zich binnenkort helemaal gaat geven!  
 

Intussen mogen we (waarschijnlijk) 
eindelijk wat meer uit ons kot en kunnen 
we al eens een deftige drank- en 
plaspauze inplannen.  Er starten deze 
maand immers enkele zoektochten-van-
eigen-huis.  

 
Ook de winnaars van onze Paaszoektocht zijn inmiddels 
gekend. 
 
Mei en juni zijn traditioneel heel drukke maanden in onze 
vereniging met als afsluiter onze grootse BBQ.  Dit jaar helaas 
weer niet. 
 
We organiseren een veilige 
gedachtenisviering op 18 juni waar 
iedereen meer dan welkom is.  Wel even 
vooraf aanmelden.  
Meer hierover verder in de Leeft.  
 
Stefan  

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Activiteiten juni 2021 

 
Voor de allerlaatste stand van zaken kan je best onze website 

raadplegen : www.kwbheusdencentrum.be 

 
Gaat niet door: 
- 9/6  bosbaden 
- 19/6 BBQ 
- 26/6 prijsuitreiking wandelzoektocht 
 
Gaat wel door: 
- 1/6  start etalage-zoektocht en fietszoektocht 
- 18/6 gedachtenisviering overleden kwb- en familieleden 
 

Viering overleden kwb-leden en familieleden 
 

Ieder mens is uniek.  Dat beseffen wij pas goed wanneer een 
dierbaar familielid gestorven is.  We hebben pijn omwille van 
het afscheid, we missen de stem, de warmte, de aanwezigheid 
van hem/haar.  We zouden misschien nog dit of dat willen 
vragen, maar het kan niet meer. Maar we zijn ook dankbaar en 
hebben blije herinneringen.  Al deze gevoelens spelen mee 
wanneer een dierbaar familielid overleden is.   
 
Vorig jaar hebben we onze overleden leden en familieleden niet 
kunnen gedenken omwille van corona.  Dit jaar willen wij 
opnieuw samenkomen voor een eenvoudige gebedsviering.   
 
Wij doen dit vrijdag 18 juni om 19u00 in de zaal van het 
Kuipershof.   
 
Welkom! Breng gerust familie mee. 
 
Ward Ceyssens, 0478 514 588 

http://www.kwbheusdencentrum.be/


-3- 
 

Fotowandelzoektocht 
 
Vergeet niet je ingevuld formulier binnen te brengen voor 10 juni bij 
Jans Gilbert, Garenstraat 36 Heusden-Zolder. 
 

De paashaas is verdwenen: fotowedstrijd  
 
Tijdens de maand april kon iedereen meedoen of liever gezegd 
wandelen met onze KWB activiteit “De paashaas is verdwenen”.  We 
hadden daar een fotowedstrijd aan gekoppeld en iedereen die de 
wandeling heeft afgelegd kon foto’s insturen.  Wat konden jullie 
winnen, aha, dat waren of zijn waardebonnen van 20 euro geschonken 
door Bloemen Maris en AVEVE in de Schootstraat.  Onze stuurgroep 
heeft een keuze gemaakt en dit zijn de 4 winnende foto’s. 
 

                           
 

 

                                             

  
De winnaars van de waardebonnen zijn: 
Rosita Vandebroek, Jos en Paula Willems, Loos Nick en Mieke Vossen.  
Zij kunnen eerdaags hun waardebon in ontvangst nemen. 
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Huisvuil / nieuwe blauwe zak 
 
Sedert 1 april ’21 zijn de regels voor de blauwe 
PMD-zak veranderd.  Naar aanleiding daarvan 
willen wij ook hier daaraan wat aandacht aan 
besteden. 
 
Wat mag er vanaf nu allemaal in de blauwe zak? 

- Plastiek : 

o Flessen & flacons 

o Schaaltjes, vlootjes en bakjes 

o Potjes & tubes 

- Metaal : 

o Drank- & conservenblikken 

o Spuitbussen (van voeding & cosmetica) 

o Blikjes & schaaltjes 

o Deksels, doppen & kroonkurken 

- Drankkartons : 

Wat mag NIET in de blauwe zak? 
- Piepschuim (isolatie, schaaltjes, …) 

- Voorwerpen van HARDE plastiek 

- Rubber 

- Verpakkingen van giftige stoffen (bv. sproeistoffen) 

- Verpakkingen met kindveilige doppen (= meestal giftig) 

- Verpakkingen bestaande uit vaste lagen van verschillende 

materialen. 

- Bussen, tonnetjes, … groter dan 8 liter. 

- Voorwerpen vastgebonden aan de blauwe zak. 

Enkele tips voor goede recyclage. 
- Zorg dat de verpakkingen goed LEEGgemaakt zijn. 

- Duw flessen goed plat en schroef de dop er terug op. 

- Trek de folie van schaaltjes los van het schaaltje voor je ze in de 

zak gooit. 
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- Vul verpakkingen NIET op met andere voorwerpen en knoop 

zakjes met afval NIET dicht zodat ze gemakkelijker gesorteerd 

kunnen worden. 

Recyclagepark : 
- Vanaf 1 april staat er géén container meer voor zacht plastiek. Je 

kan wel je blauwe zak binnenbrengen in het recyclagepark mits de 

inhoud reglementair is. (= recycleerbaar afval) 

- Je kan nog steeds harde plastiek (tuinmeubelen, emmers, …) 

binnenbrengen in het recyclagepark. (= recycleerbaar afval) 

Weetjes : 
- ‘Oude’ blauwe pmd-zakken mag je dit jaar (2021) blijven 

gebruiken. 

 
- De prijs van een rol blauwe zakken (20 stuks) bedraagt € 3. Dus 

de prijs blijft hetzelfde : € 0,15/zak. 

 
- Voor meer informatie kan je terecht bij LIMBURG.NET :     0800 

90 720   of info@limburg.net of www.limburg.net . 

 

-  Hier kan je al eens een oefening doen of je weet wat er in de 

blauwe zak mag en wat niet: https://denieuweblauwezak.epyc.be/ 

 

 
 

In de ‘Leeft’ van volgende maand besteden wij ook eens wat 

aandacht aan andere afvalstoffen. 

mailto:info@limburg.net
http://www.limburg.net/
https://denieuweblauwezak.epyc.be/
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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 
 
Vivino 

Niets zo vervelend om in een winkel voor de rek met 
flessen wijn te staan en niet weten welke te kiezen.  
Deze app helpt je om een juiste keuze te maken.  Je 
scant het etiket van de wijn en je krijgt gratis 
meerdere indicaties.  Je krijgt alle info over een 
bepaalde wijn, zoals de druif, de streek waar de wijn 
vandaan komt en informatie over het wijnhuis. 

Is het een goede wijn?  Er is een beoordeling op 5 punten, vb. 3,6 
op 5.  
 
Daarnaast geeft Vivino ook de winkelprijs van de wijnen aan.  Wanneer 
u bijvoorbeeld in een restaurant zit, kan je precies zien wat de normale 
prijs van die (peperdure) wijn is.  
Je kan ook je eigen waardering over de wijn geven, want de 
beoordeling is het gemiddelde van alle deelnemers. 
Je krijgt geen informatie over wijnen die bijvoorbeeld verkocht worden 
bij een plaatselijke wijnboer ergens in niemandsland. 
 
Shazam 
 

Soms ligt de naam op het puntje van je tong, soms heb 
je geen flauw idee wat voor geweldig nummer er nu 
speelt.  Deze muziekdetective biedt je altijd uitkomst.  
De app heeft aan een paar noten genoeg.  
Muziekliefhebbers zweren erbij om nummers te 
identificeren en nieuwe ontdekkingen te doen. 

Soms heb je pech om niet online te zijn, maar de opname kan je 
opslaan en zodra je terug online bent kan je de info ophalen. 

 
 
 

mailto:klaus.neumanné@telenet.be
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Waze 
 

Waze is een navigatie app.  Alle informatie komt van de 
gebruikers onderweg.  De file informatie wordt 
verzameld aan de hand van de rijsnelheden van de 
gebruikers van de applicatie.  
Tijdens de rit kunnen weggebruikers melding maken 
van incidenten zoals ongevallen, files, stilstaande 

voertuigen, politiecontroles, slecht wegdek… en dat op een bepaalde 
afstand.  Indien nodig wordt een omleiding voorgesteld.  
In Vlaanderen krijg je alleen meldingen van de gewestwegen. 
 
 

Etalagezoektocht 

 
In het kader van ‘coronaproof’ 
werken, organiseren wij dit jaar 
ook een ‘etalagezoektocht.  In de 
etalages van heel wat Heusdense 
handelaars hangen affiches (A4) met daarop een 
strip- of tekenfilmfiguur.  Als je de gevraagde 
letters uit hun naam invult op je 
deelnemingsformulier krijg je een zin.  
Deelnemen kan tijdens de maanden juni, juli en 
augustus en is gratis! 

 
Meer info vind je op het deelnemingsformulier in deze Leeft.  Je 
kan extra deelnemingsformulieren afdrukken vanuit onze 
website www.kwbheusdencentrum.be . 
 
De winnaars worden bekendgemaakt in de leeft 
van oktober (slechts één deelnemingsformulier 
per persoon).  Vermits iedere deelnemende 
handelaar ook een prijs(je) geschonken heeft, 
maak je echt veel kans om bij de winnaars te zijn. 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Fiets-foto-zoektocht 
 

 

 

   

      HZ 
 

 

 

 

 
 
Ook dit jaar bieden wij jullie weer een fietsfotozoektocht aan. 
 
Wij kozen dit jaar voor een flinke fietstocht waarbij wij 
ongeveer rond onze gemeente rijden.  Dat betekent dat we 
ongeveer 45 km afleggen.  Wie dat ver vindt, kan de tocht 
natuurlijk ook maken in verschillende ‘etappes’.  
 

Voor deze tocht maken wij vooral gebruik van 
rustige wegen, het fietsroutenetwerk en enkel 
onverharde paden. Deze zijn bij normale 
weersomstandigheden perfect berijdbaar met 
een gewone fiets. 

 
Deelnemen is ook dit jaar gratis.  
Je kan deelnemingsformulieren (met alle info) vinden op onze 
website (www.kwbheusdencentrum.be) en dan zelf afprinten. 
Wie daar problemen mee heeft, kan een deelnemingsformulier 
afhalen in café De Kring. 
 

 

 

 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Samenaankoop onderhoud ketels mei 2021 
 
In het totaal werden er 65 inschrijvingen genoteerd: 
  
Kwb Heusden: 30 
Kwb Zolder: 18 
Kwb Berkenbos: 9 
Kwb: Eversel: 8 
Kwb Bolderberg: geen 
Kwb Boekt: geen 
 
Kuisen en afstellen gasketel: 8 
Kuisen en afstellen mazoutketel: 34 
Kuisen schoorstenen: 25 
Keuren mazouttank: 23 
Sanering mazouttank: 3 
 

Beweging.net en Rerum Novarum vieren feest 
 
Beweging.net en Rerum Novarum vieren hun jubileum met wandel- en 
fietstochten in Limburg 
 
Beweging.net bestaat 100 jaar sinds donderdag 13 mei.  Dit wordt 
gevierd en in de huidige omstandigheden gebeurt dit alleen met enkele 
wandel- en fietstochten doorheen Limburg.  Hierin komt de 
geschiedenis van beweging.net én de verhalen van onze 
partnerorganisaties tot leven.  We gaan op 
zoek naar deze straffe mijlpalen en hun 
geweldige pioniers, maar kijken ook waar 
we vandaag staan en kijken vooruit.  
 
De routes blijven nog beschikbaar tot en 
met 30 juni en zijn geschikt voor jong en oud.   
De praktische informatie vind je in de Visie van 6 mei (p.13) of op 
www.beweging.net/renolimburg.  
 

http://www.beweging.net/renolimburg
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In Hasselt kan je kiezen tussen een wandeling (4,5 km) en een 
fietstocht (37 km) met vertrek aan het bewegingshuis.  Een tweede 
fietstocht (39 km) start bij Groep Intro in Genk.  
 
Wat was Rerum Novarum alweer? 
 

In zijn encycliek Rerum Novarum schreef 
paus Leo XIII in 1891 over de slechte werk- 
en leefomstandigheden van arbeiders.  
Uitgangspunten van de pauselijke encycliek 
waren een rechtvaardig loon, het recht op 
eigendom en solidariteit met de zwakkeren.  
Als instrumenten om deze doelstellingen na 
te streven, werden zowel overheidsingrijpen 
als de vorming van vakbonden genoemd. 

In zijn uiteenzetting over overheid, industrie 
en arbeid leidt Leo XIII de Kerk het 
industriële tijdperk binnen.  Zijn pleidooi voor 

vakorganisaties was niet alleen een vernieuwing binnen kerkelijke kring, 
maar ook daarbuiten.  Leo's encycliek bevat een kritiek tegenover 
ongebreideld kapitalisme en veroordeelt tegelijkertijd het marxistisch 
socialisme, het historisch determinisme en het dialectisch materialisme.  
Zijn voorgestelde samenwerking tussen arbeid en kapitaal inspireerde 
tot de vorming van vakbonden en onder meer verschillende vormen van 
corporatisme. 

Het zal dan nog 30 jaar duren voordat het ACW (het Algemeen 
Christelijk Werknemersverbond) opgericht wordt.  Beweging.net is in 
2014 op de grondvesten van het ACW gebouwd.  Onze KWB zit met 10 
andere organisaties onder deze paraplu. 

Op naar de volgende encycliek !!! 

 

Stefan 

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vakbond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marxisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Historisch_determinisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dialectisch_materialisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Corporatisme
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Doordenkertje: Wereldwijd  
 

Dat Corona een wereldwijde pandemie is, weten we allemaal. 
Spijtig genoeg.  Maar daarnaast zijn er ook heel wat andere 
dingen die zich razendsnel over de wereld verspreiden.  Enkele 
voorbeelden?  Toen de modewereld zoveel jaren terug 
sportschoenen en het rugzakje promootte voor kinderen, sloeg 
dit in.  Niet enkel in België of Europa, maar over de ganse 
wereld trokken kinderen met sportschoentjes en rugzakje naar 
school.  Een merkwaardig gebeuren.  
 

Een gelijkaardig fenomeen: de GSM en 
alle afgeleide mobiele telefoons, ipad’s 
en ipod’s zijn ook razendsnel 
wereldwijd verspreid.  Wie herinnert 
zich nog zijn of haar eerste GSM?  Niet 
zo lang geleden!  Nu zijn de kindjes al 
bijna van in de wieg bezig met een 
GSM: voor spelletjes allerhand.  En ze 
zijn er nog serieus handig mee ook.  

Het digitale tijdperk is voor hen letterlijk en figuurlijk 
kinderspel.  Maar ook hier: wereldwijd zijn vele kinderen uren 
per dag zoet met dat kleine machientje.  Sociale contacten van 
op afstand, heet dat dan. Maar bewegen onze (klein)kinderen 
genoeg?  Hebben wij ouderen vroeger in onze jeugdjaren dan 
iets gemist?  Ik herinner mij: woensdagnamiddag dook ik 
steeds binnen in het huisje van oude buren.  Het Kapoentje lag 
daar al klaar voor mij.  Ik las het hele blaadje door.  En dan 
was het speeltijd buiten, met makkers uit de buurt…  Dat kon 
van alles zijn: voetballen, een hut maken, visjes vangen in de 
beek…. Zalig!  Spelen, met bijna niks.  In het zuiden kunnen 
kinderen dat nog.  Een autootje maken met een lege plastiek 
waterfles, wat stokjes en rubbertjes, of een velg van een fiets 
al lopend voortduwen met een stok… .   
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Het mobiele telefoontje beheerst ons leven.  We kunnen er niet 
meer zonder.  Vaste telefoontoestellen verdwijnen langzaam.  
En de mogelijkheden van de nieuwe toestellen worden steeds 
uitgebreider.  In Indonesië wordt reclame gevoerd voor nieuwe 
GSM’s op basis van hun kwaliteiten als fototoestel.  En 
programmaatjes als Whatsapp openen een wereld voor vele 
mensen.  Vluchtelingen hier blijven in contact met hun 
thuiswereld, niet enkel met geluid, maar ook met beeld.  In 
Afrika en andere continenten hebben ze het tijdperk van de 
vaste telefoon gewoon overgeslagen en zeulen vele mensen 
met een mobieltje rond.  En ze doen er hun profijt mee.  In 
vele Afrikaanse landen is de GSM meteen ook de portemonnaie.  
Zo maakte ik onlangs geld voor een gehandicaptencentrum in 
Goma, Oost-Congo, over op het GSM-nummer van de 
verantwoordelijke aldaar.  Een kwartiertje later kreeg ik bericht 
dat het geld aangekomen was.  Winkelwaar betalen ginder is 
geld overmaken op het GSM-nummer van de winkelier.  De 
Masaï, eenvoudige herders van Noord-Tanzanië, trekken met 
hun koeien rond in de weidse regio.  Geen huis in de buurt, 
niets…  

Komt een koopman hen 
opzoeken om koeien te kopen, 
dan worden ze niet meer bedot 
omwille van een te lage prijs.  
De herders nemen hun 
mobieltje, zoeken een heuvel op 
om verbinding te krijgen en 
bellen naar de veemarkt van 
Arusha.  Ze weten meteen wat 

de gangbare prijs is van het vee.  De verkoop gaat door, ze 
worden betaald… ja, op hun mobieltje.  
 
Ward  
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Heusdens dialect 

 
Vrugger moste de minse de ganse vaste door 
annestuk vaste.  Da war va asgoensdag tot 
poassutterdag, fièrtig daag annestuk nie 
genoeg iète.  Zieder da noa nog iene doeoen?  
Bedde poase moste de minse vrugger oog 
hunne poase hoon.  Da war gen bichte en 
daan een poar daag ternoa te communie gun.  
Dié zenne poase nie hielt diè woort in dièn têêt inne ban vanne 
kerk geslage en nie kerkelek begrave en da war toeoen een hiel 
schaan, diè gonk recht nedde hul.  
 
Vroeger moesten de mensen de ganse vasten door aan een 
stuk vasten.  Dat was van Aswoensdag tot paaszaterdag, 
veertig dagen aan een stuk niet genoeg eten.  Ziet ge dat nu 
nog iemand doen?  Met Pasen moesten de mensen vroeger ook 
hun Pasen houden.  Dat was gaan biechten en dan enkele 
dagen later te communie gaan.  Die zijn Pasen niet hield die 
werd in die tijd in de ban van de kerk geslagen en niet kerkelijk 
begraven en dat was toen een hele schande, die ging recht 
naar de hel.  
   
Azze mansminse va vrugger sondags ne de hoemes gonke daan 
déén ze e kestum aan en doa onner ne borslap.  Diè war 

vaveur vanne zelfste stof 
gemakt asda kestum en 
vanachter war da va 
blinkend satèène stof 
gemakt.  Ze haan daan 
oog altèèt ne plaströö aan 
oppe wit hum.  Asse nog 
wa mier zjaar woon 
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verkoepe gelek bè ’n brulloft ofzoe, daan déén ze é neuke aon 
en stoke ze é stofferke in ‘t boveteske van heun kestum.  Noa 
de hoemes gonke ze bekan allemoal bé tweefke inne café iene 
drinke.  Ast hoeg middag war daan gonke ze terug ne 
tehunnest want daan stond het middagiète oppe tefel.  Hoe da 
doa op kwamp, doa woort nie be noagedacht, het war mer 
normoal dada vièrig stond.  
Als de mannen van vroeger ’s zondags naar de hoogmis gingen 
dan deden ze een kostuum aan en daar onder een 
kostuumvest.  Dat was aan de voorkant van dezelfde stof 
gemaakt als dat kostuum en vanachter was dat van blinkend 
satijnen stof gemaakt.  Ze hadden dan ook altijd een das aan 
op een wit hemd.  Als ze nog wat meer wilden pronken zoals op 
een bruiloft of zo dan deden ze een vlinderdasje aan en staken 
ze een sierdoekje in het bovenzakje van hun kostuum.  Na de 
hoogmis gingen ze bijna allemaal bij de weduwe Stevens in de 
café iets drinken.  Als het “hoog middag was” dan gingen ze 
terug naar huis want dan stond het middageten op tafel. Hoe 
dat daar op kwam, daar werd niet bij nagedacht, het was maar 
normaal dat het klaar stond.  
 
 

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: 

Greta Celen Gasthuisstraat. 

 

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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Leestips van onze lezers 
 
 ‘TOT DE DOOD ONS SCHEIDT’ van ‘ALLISON BRENNAN’. 
 
Schrijfster:  ‘ALLISON BRENNAN’, geboren op 29.09.1969 in San 
Carlos, Californië, USA.  In Amerika behoort ze al jaren tot de 
gevestigde namen in het thrillergenre. 
 
Titel: ‘TOT DE DOOD ONS SCHEIDT’, thriller, oorspronkelijke titel 
‘Love Me To Death’, 2010, 398 blz.; dit is het eerste boek van haar 
serie over Lucy Kincaid. 
 
Verhaal: Jaren geleden werd Lucy Kincaid 
slachtoffer van een internetkiller.  Ze 
overleefde het door de hulp van haar 
familie, haar belager niet.  Lucy zou nu 
graag gaan werken voor het team van de 
FBI dat cybercrime aanpakt.  Ze heeft zich 
aangesloten bij een lotgenotengroep die 
online op zoek is naar mensen die zich 
schuldig maken aan seksmisdaden.  Een 
aantal van deze daders wordt vermoord 
teruggevonden en een aantal wordt 
opnieuw aangehouden en opgesloten.  
Lucy heeft niets met deze moorden te 
maken en roept de hulp in van 
beveiligingsexpert Sean Rogan om deze zaak te onderzoeken. Een 
genadeloze stalker heeft echter zijn oog op Lucy laten vallen... 
 
Eigen mening: Dit is een thriller voor de liefhebbers van ‘Romantic 
Suspense’, romantiek, spanning en verraad.  Het is een verschrikkelijk 
verhaal van vrouwenhaat, kindermisbruik en totaal ontspoorde moraal. 
Het verhaal bouwt zich langzaam op en is complex door de 
verschillende verhaallijnen. 
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Recept van de maand : ice tea 

 
Nu de zomer in aantocht is, kiezen we voor 
een lekker frisdrankje.   
 
Deze ‘ice tea’ is lekker en lest goed de 
dorst.  Het is erg eenvoudig en dus 
geschikt om samen met kinderen klaar te maken. Een goed 
alternatief dus voor al de frisdranken op warme dagen.  
 
Voor 2 liter gebruik ik 3 zakjes thee: 1 zakje zwarte thee, 1 
zakje muntthee en nog een derde zakje dat je kan kiezen 
naar eigen smaak.  
Breng het water aan de kook.  Zodra het water kookt zet je het 
vuur uit en leg je de zakjes thee in het water.   
Laat de thee trekken terwijl het water afkoelt. 

Om een frisse fruitige smaak te krijgen, 
voeg je een scheut vruchtensiroop toe 
(Kies je eigen smaak).  Er bestaan echter 
ook smaakmakers waarin geen suikers 
zitten waardoor je een suikervrije versie 
krijgt.  Vooral citroen- en limoensmaak 
geven een bijzonder frisse smaak. 
 
Laat de thee goed afkoelen in de 
koelkast.  Serveer met enkele ijsblokjes 
en enkele schijfjes sinaasappel, citroen 
of limoen.  
 

 
Smakelijk! 
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Literair talent bij KWB 
 
Mei is moederdagmaand en in juni vieren we alle vaders. 
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Familienieuws 
 

Overlijden: 
 
- Viekevorst Lucien, schoonbroer van Michel Claes en Hilda Swinnen 
- Driessens Louis, kwb lid. 
- Cox José schoonmoeder en moeder van Rudy Put en Marijke Vaes. 
- Leonie "Nieke" Vandeneynde, zuster van Irma Vandeneynde 
 
 
 
 
 

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? 

 
 
 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Citaat 
 

Niemand weet vandaag 
wat het morgen weer zal zijn. 

Wordt het grijs, bewolkt 
of komt er toch wat zonneschijn. 

Geniet van wat nu is, 
van wat je samen kan beleven, 
want we tasten nog in 't duister 

wat morgen ons zal geven. 
 

(Liz is More) 

 

Onderhoud ketels en schoorstenen, sanering tanks 

 

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! 

 
 
 
 

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


