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Joepie! Het is weeral zomer en in juli leggen we de riem af…  
Jawohl, deze maand zijn er geen vergaderingen of samenkomsten 
gepland en gaan we in volle rust. 

Het is dan ook tijd om na te 
genieten van enkele meer 
dan geslaagde activiteiten in 
juni waaronder de 
fietseninzamelactie, 
schremke-schieten, de 
boottocht en onze KWB-BBQ. 

Weet dat over onze fietseninzamelactie in de Raak van september een 
groot artikel komt.  Dan worden we nationaal nieuws … 
 
Voor wie tijdens de maand juli niet kan stilzitten, hebben we een leuk 
puzzelboekje en een enquête bij deze Leeft gevoegd en er is ook onze 
mooie fiets-foto-zoektocht.  
 
Augustus trekken we weer op gang met een samenkookavondje-grillen 
op zaterdag de 6de op de speelplaats van de lagere school in Eversel. 
Op woensdag 24 augustus gaan we bosbaden op de Lindeman. 
 

En vers van de pers: 

Zomer-Café-Manger op vrijdag 19 augustus met op het menu 

een zomerse salade met een kippenbil. 
Betekenis: begin het weekend zonder zorgen en geen stress in de 

keuken. 
Kom met gezin, familie en kennissen voor een verrassende maaltijd aan 

vriendenprijs. 
Kom voor de snelle hap of blijf wat hangen met een biertje-pleziertje.. 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Activiteiten juli en augustus 
 

6/8  zomerkoken 
19/8  zomereditie café-manger (NIEUW) 
24/8  bosbaden 
Fietsfotozoektocht tot 31/8 
 

ZOMERKOKEN 

 
Naar jaarlijkse traditie gaan we ook dit jaar weer ‘zomerkoken’.  
Het is de bedoeling om samen te kokerellen en het samen 
gezellig te maken met een natje en onze hapjes. 
 
Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ‘verrassend grillen 
op de BBQ’.  Het is dus de bedoeling om eens wat anders te 
grillen dan de traditionele BBQ-gerechten.  

Wij nodigen iedereen van harte uit (of je al 
kookles volgde of niet maakt niets uit.).  
Om alles doenbaar en gezellig te houden 
beperken we ons tot max. 25 deelnemers. 
 
Praktisch:  
Waar & wanneer: zaterdag 6 augustus 
’22 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 
tot 1 augustus of max. aantal bereikt. 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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FIETSFOTOZOEKTOCHT 

 
Je kon het al lezen in onze vorige Lééft, maar toch willen wij jullie 
nog even herinneren aan onze jaarlijkse fietsfotozoektocht.   
 
Wij kozen dit jaar voor het thema ‘trage wegen’. 
Dit heeft een zoektocht van bijna 30 
km opgeleverd (die je in 
verschillende delen kan afleggen).   
 
De volledige uitleg kan je vinden op 
onze website ( http://www.kwbheusdencentrum.be ).  
Daar kan je trouwens de volledige fietstocht GRATIS downloaden 
en afdrukken.  Wie daar niet in slaagt en niemand vindt die 
daarbij kan helpen, kan ook terecht in café De Kring voor een 
papieren exemplaar (maandag & dinsdag gesloten).  
 

Je kan dus gratis deelnemen tot eind 
augustus.  Indien je je antwoordblad 
ten laatste op 31 augustus ’22 bezorgt 
aan Danny (Merelstraat 46) kom je in 
aanmerking voor één van de prijzen.  
De winnaars krijgen hun prijs 

thuisbezorgd en worden bekend gemaakt in de ‘Lééft’ van 
oktober. 
 
Of je deze tocht op je eentje of samen met je gezin, familie, 
buren of vrienden wil afleggen, het is en blijft een echte aanrader 
om onze eigen omgeving nog beter te leren kennen en een 
aangename dag (of dagen) te beleven! 
 
 
 
 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Zomercafé-manger: vrijdag 19 augustus 

 
Opzet: op vrijdagavond niet zelf moeten koken, afwassen, 
opruimen…Dit wordt dan gedaan door de bestuursleden van 
KWB. 
 
Waar:   in ‘t KUIPERSHOF, G. Gezellelaan, Heusden 
Wanneer:   op vrijdag 19 augustus tussen 18u en 20u. 
Op het menu:  een zomerse salade met een kippenbil en een 

broodje.  
Deelnameprijs:  5€ voor volwassenen en 3€ voor kinderen 

onder de 12 jaar. 
 
Breng zeker je spaarkaart en bonnen mee!  
 

 
 
 
 
 

 
 
Reserveren is echt noodzakelijk en kan tot maandag 15 
augustus bij Marc Bijloos, Geenrijt 73 of telefonisch op het 
nummer 011 42 46 50 of 0479 54 55 75. 
 
Iedereen welkom! 
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Bosbaden / Shinrin-Yoku 

 
Op 27 april hadden we een eerste 
kennismakingsbijeenkomst ‘bosbaden’.  
Daar werd toen afgesproken om één 
sessie per seizoen te organiseren.  
 
Dat betekent dat binnenkort onze 
zomersessie op de agenda staat.   
 
Op woensdag 24 augustus ’22 om 19.00 uur verzamelen we 
aan de kerk van Lindeman (Populierenstraat 3) om een 
wandeling te maken in de buurt van de Galgenberg. 
Iedereen is van harte welkom om mee te doen, ook mensen die 
de eerste bijeenkomst gemist hebben!  Wel graag vooraf een 
seintje aan Danny (0478 30 34 12). 
 

Bierenwandeling 

 
Ook deze activiteit hebben we van 
onder het stof gehaald. 
 
Noteer alvast in de agenda: 
zaterdag 19 november, dan kan er 
weer gewandeld en geproefd 
worden.   
 
In de Leeft van september 
verschijnt meer informatie en het 
inschrijfstrookje. 
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Samenaankoop stookolie 

 
Hopelijk wordt het geen al te strenge winter, maar zonder 
verwarming kunnen we helaas niet. 
Onze 122ste samenaankoop stookolie komt eraan.  Bestellen kan 
met bijgaand strookje of via de website 
www.kwbheusdencentrum.be.   
 
Uiterste besteldatum is 12 september 2022. 
 

Enquête KWB-Heusden 

 
Bij deze Lééft vinden jullie ook een gekleurd 
blad met een bevraging over onze 
activiteiten en ons plaatselijk tijdschrift 
Lééft.  
 
Het is de bedoeling om de mening van 
zoveel mogelijk (gezins)leden te weten te 
komen.  Op die manier kunnen wij daar 
rekening mee houden als we binnenkort ons volgend 
jaarprogramma opstellen. 
 
Wij vragen dan ook om deze vragenlijst zeker in te vullen en ons 
terug te bezorgen.  Om jullie daarbij wat ‘te stimuleren’ verloten 
wij een aantal geschenken onder de inzenders (1 per 5 
formulieren).  
 
Dank bij voorbaat! 
 
 
 
 
 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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KWB-fietsenactie 

 
De voorbije maanden hebben wij samen met de andere KWB-afdelingen 
van onze gemeente en de fietsersbond fietsen ingezameld voor de 
bewoners van De Bark.  Deze actie mogen we gerust een groot succes 
noemen: we kregen 45 fietsen  
(waarvan 13 in Heusden-Centrum) die meestal nog in goede staat 
verkeerden. 
 
Op 13 mei hebben we deze 
fietsen overhandigd. De 
directie van De Bark had er 
een feestelijk moment van 
gemaakt met enkele 
toespraken en een receptie 
voor KWB’ers, fietsersbond en bewoners. 
 
Het meest hartverwarmend waren toch de reacties van de bewoners zelf 
bij het zien van de fietsen.  Die gingen van een ‘smile’ van oor tot oor tot 
vechten tegen tranen van geluk!  Tot hun spijt moesten ze nog even 
wachten om de fietsen in gebruik te nemen.  De directie had samen met 
de vrijwilligers van de fietswerkplaats een systeem uitgewerkt waardoor 
iedereen verantwoordelijk werd voor zijn/haar eigen fiets. 
Eén verhaal willen we hier toch even vertellen.  Een jonge student 
gebruikte door de week een stokoude, gammele, krakende fiets om naar 
school te rijden.  In het weekend reed hij daarmee ook op en af naar 
Diest om in een taverne als jobstudent te gaan afwassen.  Hij was de 
eerste die een fiets toegewezen kreeg.  Zijn reactie alleen maakte deze 
actie al de moeite waard! 
 
Dank aan allen die een fiets schonken namens onszelf, de directie en 
begeleiders van De Bark en vooral van de bewoners zelf! (meer foto’s op 
onze website : www.kwbheusdencentrum.be ) 
 
 
 
 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Boottocht naar het Zilvermeer in Mol 
 

Pinkstermaandag om 9 uur vertrok de plezierboot “ Zander” aan 
de kade van Lumma Ski.   
 
Een tachtigtal KWB leden/niet leden zaten op de boot voor een 

vaart over het Albertkanaal en het 
kanaal Bocholt-Herentals naar Mol 
Zilvermeer.  De kapitein van de boot 
heette ons welkom en verraste ons 
met een drankje en een hapje.  Op 
de drie uur durende boottocht was 
er veel gezelligheid en werd er veel 
gelachen.  De kinderen waren onder 

de indruk en om de bootreis aantrekkelijker te maken kregen ze 
kleurpotloodjes en kleurplaten.  Na het aanmeren in Mol en een 
kleine vijfhonderd meter stappen waren we aan het Zilvermeer.  
Daar nam een vriendelijke verantwoordelijke ons mee naar een 
zaaltje waar een broodje kaas of hesp op ons lag te wachten.  Na 
het nuttigen van het broodje was iedereen vrij tot half vier want 
dan ging het terug richting Lummen.   
 
Maar vooraleer we zover waren, 
konden de kleinsten zich rot 
amuseren in de speeltuin.  De 
grootsten amuseerden zich ook door 
een partijtje minigolf te gaan spelen.  
Anderen namen dan weer genoegen 
met een wandeling of dronken iets 
op het terras.  Half vier, verzamelen geblazen om terug naar de 
boot te gaan.  Daar wachtte een heerlijke BBQ ons op.  Lekker 
gezellig tafelen en genieten van een fris pintje of ander geestrijk 
vocht op de terugweg naar Lumma Ski.   
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Om 19 uur meerden we aan op de plaats waar we s’ morgens 
vertrokken waren met niks maar dan ook niks dan tevreden 
gezichten.  Het was een geslaagde dag zonder meer.   
 
Nog even Romain en Mark in de bloemetjes zetten want zij waren 
de organisatoren van deze geweldige boottocht die tot in de 
puntjes feilloos geregeld was.  Dikke mercie mannen in naam 
van allen die zijn meegegaan. 
 

KWB-barbecue 

 
Na twee afgelaste edities was het eindelijk weer zover: onze 
traditionele kwb-bbq kon weer doorgaan!   
 

Op zaterdag 18 juni was het 
weer bakken en braden op 
en naast de barbecue.  Met 
temperaturen boven de 30° 
waren we blij om onder een 
afdak te kunnen zitten. 
 
 
 

Liefst 207 eters konden genieten van een uitgebreid buffet, 
lekker en goedgebakken vlees en vis en een dame blanche 
achteraf.   
 
Gezien de temperatuur werd dat 
alles rijkelijk overgoten met de 
nodige drank.   
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Voor het eerst was er ook een muziekgroep die heel de avond 
zorgde voor sfeervolle muziek.  Samengevat: weer een sfeervolle 
editie van onze BBQ. 

Dit alles werd mogelijk 
gemaakt door heel wat 
help(st)ers die er samen 
heel wat liters zweet 
gelaten hebben. 
Een ‘dikke dank u wel’ 
voor de vele aanwezigen 
en helpers is hier dus wel 
op zijn plaats. 

 

Door de verbouwingswerken aan kleuterschool ‘De Toverfluit’ 
kunnen we volgend jaar daar niet meer terecht voor de BBQ.  
Heeft iemand een goed idee waar we nog zo’n geschikte locatie 
kunnen vinden?  Suggesties zijn welkom bij de bestuursleden! 

 

Schremke schieten 

 
Na een lange periode van dat 
verdomde coronavirus was het op 
25 mei eindelijk weer zover, het 
schremke schieten keerde terug.  
Na het afbakenen van de terreinen 
en het samenstellen van de 
ploegen was het rond de klok van 

zeven de hoogste tijd om te starten.  
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Met 24 dapperen begonnen we eraan en kon de strijd 
losbarsten, menig duel ging op het scherp van de snee en de 
discussies waren niet van de poes, op de lijn of er net niet op, 
de één dichter dan de ander zodat de meetlat eraan te pas 
kwam, vloeken op het reglement dat niet eerlijk was, kort 
gezegd en geschreven het was 
een gezellige avond waarbij veel 
gestecheld en gelachen werd en 
waar het nodige vocht niet kon 
ontbreken.  Een meer dan 
geslaagde activiteit.  
Aan alle deelnemers bedankt voor 
uw deelname en hopelijk tot 
volgend jaar. 
Hier onder de resultaten van die bewogen wedstrijd. 
 
Vital. 

 
 

1 Aerts Andre 12 Vandevoort Jean 

2 Willems Swa 13 Willems Jos 

3 Elsen Geert 14 Mechelmans Marleen 

4 Elsen Ludo 15 Beerten Jan 

5 Bams Niels 16 Elsen Luc 

6 Hulsmans José 17 Mentens Johan 

7 Vanherle Ludo 18 Lemmens Leopold  + Jans Alain 

8 Bleux Marie-Josée 20 Bams Jef 

9 Vogels Tony 21 Coels Vital 

10 Reynders Dirk 22 Beerten Romain 

11 Dumon Robert 23 Vanderstraeten Louis 

  24 Mechelmans Tony 
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De grote kwb-quiz – editie lll. 
 

Zoals we reeds aanhaalden in onze vorige 
leeft, zijn we weer begonnen met de 
voorbereidingen voor de organisatie van 
onze kwb-quiz.  Wij gaan er van uit dat 
corona, en al zijn mogelijke nazaten, in de 
ban kunnen worden gehouden dankzij de 
inspanningen van de wetenschap en de 
medewerkers van de hele medische 
gemeenschap. 
 

De gevolgen, veroorzaakt door een niet nader genoemde Russische 
koekoek, zijn van desastreuze aard waardoor onze koopkracht danig in 
negatieve zin wordt beïnvloed.  Bovendien tracht onze samenleving ook 
om gezinnen op te vangen die have en goed zijn verloren omwille van de 
verschrikkelijke oorlog in Oekraïne.  
 

Wij weten dat onze plaatselijke afdeling van Sint-
Vincentius enorme inspanningen doet om het leed voor 
talloze mensen een beetje te verzachten.  Daarom 
hebben wij besloten om de opbrengst van onze quiz 
integraal te schenken aan deze vereniging. 

Max. 5 deelnemers/ploeg 
Deelnameprijs: € 25/ploeg (€ 20 indien kwb-lid in de ploeg + op vertoon 
van lidkaart) 
 

Inschrijvingen: ludoengelen@gmail.com of 0478 38 49 39 
t.v.v. Sint Vincentius 
 

Zoals steeds, mooie prijzen! 

 

mailto:ludoengelen@gmail.com
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Doordenkertje 
 
Met zijn allen hopen wij stilletjes dat corona ons in de nabije toekomst 
met rust zal laten.  Ondertussen doen we hard ons best om het normale 
leven terug op te nemen.  Sommigen doen zelfs meer en proberen alle 
achterstand terug in te halen.  Dat gaat uiteraard slechts gedeeltelijk 
lukken. 
Als we even terugblikken op de voorbije jaren en eerlijk zijn, dan beseffen 
wij met zijn allen dat corona er flink op ingehakt heeft.  We hebben 
vrienden verloren aan dit virus, of zijn zelf (erg) ziek geweest.  Misschien 
zijn we zelf de dans ontsprongen?  Maar toch die voortdurende 
onzekerheid! 
Corona heeft ons nog andere dingen aangedaan.  Opeens konden velen 
niet meer werken.  Anderen werden verplicht om van thuis uit te werken, 
van achter het computerschermpje.  Vergaderen, ook bij kwb-Heusden, 
gebeurde ook via computer.  We kwamen tot het besef dat er voordelen 
waren - we moesten ons niet meer verplaatsen – maar ook nadelen.  We 
konden veel minder onze gevoelens kwijt.  Zelfs onze kinderen of 
kleinkinderen volgden thuis les via het computerschermpje.  Door een 
tekort aan leerkrachten wordt dit systeem nog verder gezet, zij het in 
mindere mate.  Ondertussen wordt de ‘schade‘ bij de jeugd stilletjes aan 
duidelijk.  Krijgen zij de opgelopen achterstand nog weggewerkt of blijft 
corona als een litteken op hun verder ontwikkeling gebrand?  En hoe 
hebben wij allen de coronatijd beleefd?  Zo geïsoleerd…  We hadden 
schrik om elkaar te besmetten, grootouders hun kleinkinderen en vice 
versa.  We hielden afstand van elkaar.  Dat was de nieuwe norm, die 
zelfs tot vandaag ons gedrag nog beïnvloedt.  We hebben ook mooie 
dingen geleerd tijdens Corona.  Tijd maken om een boek te lezen, om te 
wandelen, om…  
Gelukkig kunnen wij vandaag voorzichtig verder met ons leven. En ons 
eigen kwb-bestuur heeft, na enkele maanden van aarzeling in het begin, 
flink doorgezet tijdens corona.  Hartelijk dank. Proficiat zelfs! Doe zo 
verder.  
 
Ward      
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Heusdens dialect 

 
Vruger haan de minse hè schrik vanne weerwolf.  De leste echte 
wolf war hè al mier as honnerd joar geleje kapotgeschote mer 
doa warren ter oog dij de weerwolf gezien haan.  Diè ha net 
schijnt geleunige oege en ne pijlpunt be weerhoake oan 
vanachter op zenne stert.  Hè war net schijnt half duvel en half 
wolf.  Dij de mieste schrik haan en de mieste fantasie, dij haan 
nem dekste gezien en wisten em nog bièter te beschreve.  Net 

schijnt ha diè het vural gemunt op 
jong verliefde koppelkes dij sjoaves 
allien de bos introkke vur wa te 
wandele of zoe.  Of het woar war 
weet ich oog nie mer ze mieke hun 
doa allesins bang bè, moeveur kan 
ich oog nie zijè. 
 
Vroeger hadden de mensen hier 
schrik van de weerwolf.  De laatste 

echte wolf was hier al meer dan honderd jaar geleden 
doodgeschoten maar er waren er ook die de weerwolf gezien 
hadden.  Die had naar het schijnt gloeiende ogen en een pijlpunt 
met weerhaken aan vanachter op zijn staart.  Hij was naar het 
schijnt half duivel en half wolf.  Die de meeste schrik en fantasie 
hadden, die hadden hem het dikwijlst gezien en wisten hem nog 
beter te beschrijven.  Naar het schijnt had hij het vooral gemunt 
op jonge verliefde koppeltjes die ’s avonds alleen het bos in 
trokken om wat te wandelen of zo.  Of het waar was weet ik ook 
niet maar ze maakten hun daar alleszins bang mee, waarom kan 
ik ook niet zeggen.  
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Leestips van onze lezers: Waar rook is 
 
SCHRIJVER: ‘BJÖRN PAQUALIN’ is een Zweedse scenarioschrijver 
van TV-series van o.a. Young Wallander.  ‘Waar rook is’ is zijn 
debuutthriller en het eerste deel van de trilogie over Stella Robertsson.  
Dit deel gaat over de relatie vrouw en man.  Het tweede deel is al uit in 
het Zweeds en gaat over de relatie moeder en dochter.  Aan het derde 
deel over de relatie vader en dochter, is hij begonnen.  
 
TITEL: ‘WAAR ROOK IS’, Scandinavische thriller, oorspronkelijke titel 
‘Låt det brinna’ 2021, 287 blz., uitgeverij Volt.  Het verhaal is opgesplitst 
in 4 delen en 80 hoofdstukken. 
 
VERHAAL: In Zweden woedt de grootste bosbrand sinds tijden.   Als 

midden in de chaos een in stukken gehakt 
vrouwenlichaam wordt gevonden, krijgt 
rechercheur Stella Robertsson de opdracht om de 
zaak te onderzoeken.  Na identificatie blijkt het het 
lijk te zijn van de psychologe Jenny Betancourt, 
die jaren tevoren als vermist werd opgegeven.  
Samen met de lokale onderzoeker Tommy Reyer 
duikt Stella in de oude vermissingszaak, op zoek 
naar nieuwe aanwijzingen, die hen naar de 
moordenaar kunnen leiden.  Terwijl de 
verstikkende hitte en rook hen omringen, komen 
ze steeds dichter bij de waarheid en blijkt deze 
zaak voor Stella meer persoonlijke consequenties 

te hebben dan ze zich ooit had kunnen voorstellen. 
 
EIGEN MENING: Een ‘rauwe’ thriller, alles, ook het geweld, wordt 
expliciet beschreven.  Het is misschien eigen aan scenarioschrijvers om 
deze filmische schrijfstijl te hanteren.  Je krijgt op sommige momenten 
een beklemmend gevoel.  Ook hedendaagse thema’s, zoals de 
klimaatcrisis en veganisme, worden aangehaald.  De verhaallijnen 
worden steeds strakker naar elkaar toegetrokken.  De ontknoping laat 
op zich wachten tot in het voorlaatste hoofdstuk. 
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Recept van de maand: biercocktails 
 
In de zomer willen wij weleens origineel uit de hoek komen met een 
speciaal drankje tijdens een barbecue of bij een gezellige babbel op het 
terras.  Vandaag willen wij het eens hebben over de steeds populairder 
wordende biercocktails. 
 
Een biercocktail is een cocktail die gemaakt wordt door bier te gebruiken 
als hoofdbestanddeel en dat te mengen met andere ingrediënten zoals 
gedistilleerde dranken, zoete elementen of fruit. 
Bovendien bevatten ze meestal minder alcohol dan cocktails op basis van 
wodka, rum, … Je kan er zelfs een alcoholvrije mocktail van maken door 
de 0.0 versie van de bieren te gebruiken. 
Natuurlijk kan je hier ook zelf eindeloos ‘experimenteren’ met 
verschillende smaakcombinaties: zuur-zoet, bitter-zoet, scherp-zacht, … 
Wij geven hier 2 smaakvolle voorbeelden. 
 

1. Cocktail met Palm, blonde Leffe of Hoegaarden en 
sinaasappel (4p) 
 

Ingrediënten: 100 ml suikersiroop, 100 ml citroensap, 30 cl 
sinaasappelsap, 40 cl bier, 2 sinaasappelen, ijsblokjes. 
 
Werkwijze: 
- Snij de sinaasappelen in plakjes. 
- Vul de glazen met ijsblokjes en enkele 

plakjes sinaasappel. 
- Vul een karaf met de suikersiroop en 

het citroen- en sinaasappelsap. 
- Vul de glazen ongeveer half met deze 

mengeling. 
- Net voor het serveren vul je de glazen 

verder aan met het gekozen bier. 
 
 

 
 
 



-17- 
 

2. Cocktail met kriekbier en rum (4p) 
 

Ingrediënten: 1 flesje oude kriek, 100 ml schuimwijn, 1 eiwit, 2 
eetlepels citroensap, 4 eetlepels rum of rumsiroop, 1 snuifje zout, 
(gesuikerde) kersen. 
 
Werkwijze:  
- Verdeel de kriek en de schuimwijn over 4 

cocktailglazen. 
- Klop het eiwit tot schuim en meng het 

voorzichtig met het citroensap, de rum en 
een snuifje zout (en klop eventueel 
nogmaals op). 

- Lepel het schuim op de cocktailglazen en 
werk af met een kers op de rand van het 
glas. 

 
Een mooi glas, een schijfje fruit of enkele bessen geven je cocktail 
meteen een extra uitstraling. 

 
Smakelijk! 
 

Oproep: foto’s van KWB-activiteiten 
 

Op onze website (www.kwbheusdencentrum.be) staan altijd 
héél wat foto’s van KWB-activiteiten.  Deze foto’s worden 
meestal door Jef B. gemaakt.  Wij merken dat er nog heel 
wat mensen foto’s maken.  Daarom deze vraag: Heb jij nog 
foto’s van onze activiteiten die openbaar gemaakt mogen 
worden?  Stuur deze a.u.b. door naar Jef.  Hij zal ze 
eventueel nog wat bewerken en ze dan op de website 
plaatsen.  Ook foto’s die gemaakt werden met een GSM zijn 
welkom want ook die kwaliteit is tegenwoordig goed. 
 
Dus als jij nog foto’s hebt, stuur ze dan naar 

joseph.bams@telenet.be! Jef zorgt dan dat iedereen er kan van 
meegenieten. 
 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
mailto:joseph.bams@telenet.be
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KWB-zomerpuzzels 

 
Bij deze ‘Lééft’ vinden jullie een boekje met onze eigen 
zomerpuzzels.  Wij bieden dat jullie graag 
aan ter compensatie van de activiteiten 
die we helaas moesten schrappen. 
 
Wij hopen dat iedereen van jullie tijdens 
deze zomermaanden wat vrije tijd heeft 
om het eens wat rustig aan te doen en je 
bijvoorbeeld eens rustig in een zetel te 
zetten en deze puzzels op te lossen met 
een ‘goed glas’ bij de hand. 
 
Als je je jaarkalender bij de hand houdt 
kan dat een goede hulp zijn bij het oplossen van enkele van die 
puzzels.  
 
Ben je zelf niet geïnteresseerd in puzzelen?  Geef het boekje dan 
maar door aan iemand van je familie, buren of vrienden.  Wil je 
een extra exemplaar?  Het boekje staat ook op onze website ( 
www.kwbheusdencentrum.be).  Je kan daar zoveel boekjes als 
je wil afdrukken.  Deze zelf afgedrukte boekjes zijn bovendien op 
A4-formaat dus dubbel zo groot. 
 
Als je de oplossingen (alleen laatste blad) inlevert voor 10 
september ’22 bij Danny (Merelstraat 46) kan je een leuke prijs 
winnen!  (Winnaars verschijnen in Lééft oktober) 
 
Véél puzzelplezier! 
 
 
 
 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Je kwb-lidkaart is geld waard 

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

of de barbecue.  (Inschrijven blijft natuurlijk nodig.) 
 
Winnaar deze maand: Coenen Els, Cijnshofstraat 

 

Citaat 
 

 
Niet elke vinger is hetzelfde, maar samen maken ze een hand. 

(NT1-cursisten Ligo LiMiNo) 

 

Leden helpen leden 

 
Als kwb-leden kunnen we elkaar helpen!  Bijvoorbeeld door 
een goede boekentip of een familierecept 
te delen.  
 
Heb jij onlangs een goed boek gelezen en wil 
je dat bespreken of ken jij nog een lekker 
familierecept?  Wij willen dat graag opnemen 
in ons tijdschrift.  We zoeken enkele nieuwe 

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

Nieuwe leden 

 
- Geert en Heidi Elsen-Renders 
- Joris en Leyla Schaeken- Copkayagoglu 

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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Familienieuws 

 
Overlijden 
 

- Vital Vanlook, schoonbroer en broer van Leon Baers en Martha 
Vanlook  

- Margriet Lemmens, schoonmoeder en moeder van Eugeen 
Bogaerts en Els Rayen, moeder en schoonmoeder van Ludo Rayen 
en Karina Bervoets. 

- Clerckx Guillaume, KWB lid. 
- Lucie Groffils, schoonmoeder en moeder van Ludo en Carine Van 

Ende-Vanhamel 
- Pol Ooms, schoonvader en vader van Johnny en Lieve Geebelen-

Ooms 

 

Huwelijken. 
 

- Nico Vanluyd en Karina Orens, zoon van Gerard Vanluyd. 

- Dimitri Schoofs en Brenda Aerts, dochter van Andre Aerts. 

Geboorte. 
 

- Elise, kleindochter van Danny en Anita Lucas-Beliën en 
achterkleindochter van Louis en Maria Lucas-Bosmans 

 

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 20 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 
 


