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Wij geloven in 2021 !!! 
 
November betekent de start van 30-euro-lidgeld-betalen en 
het prepareren  van onze nieuwe kalender.   
Deze gaat volgende week naar de drukker. 
 
Om dit slappe jaar wat goed te 
maken en om volgend jaar weer 
volle bak te kunnen gaan 
hebben we een spaarkaart 
uitgedacht: 5 stempels (= 
deelname aan 5 activiteiten) betekent onmiddellijk 10 euro 
cash terug.  
De eerste stempel kan je al verdienen door vóór 1 december je 
lidgeld te betalen. 
 
De spaarkaart en een bijkomende Activiteiten-bon van 5 
euro vind je in de Raak van januari . 
We kiezen bewust om onze activiteiten te beperken.  De 
aangekondigde activiteiten zijn veilig. 
Het recentste nieuws vind je natuurlijk steeds op 
kwbheusdencentrum.be of bij de bestuursleden. 
 
 

 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Wandelweekend: fotokijkdag 
 

Geen fotokijkdag dit coronajaar. 
Wel kunnen jullie de foto's bekijken op onze website: 
http://www.kwbheusdencentrum.be 
of op onze facebookpagina: 
https://www.facebook.com/groups/868461763258786 
 

               
 

 

 
 

Wandelweekend: reisverslag 

 
Gepakt en gezakt vertrokken we vrijdag voor een wandelweekend naar 
het Duitse Winterspelt (vlak over de grens).   
 
Aangekomen in het gerenoveerde mooie hotel Haus Hubertus, werden 
we hartelijk ontvangen door de organisatoren en de rest van het bonte 
KWB gezelschap.   
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Na het lekkere avondeten mochten we met de pitslamp de streek 
verkennen.  Daarna werden we verrast op een intellectuele 
uiteenzetting van 2 dames ( of, mogelijks gender neutraal) 

en werden de nodige interne ontsmettingen 
uitgevoerd, ondertussen spelend met de 
pietjesbak en kaarten, wat ook een succes was.   
 
Op zaterdag waren er 2 wandelingen gepland 
waar je vrij in was of je meeging of niet.  Wat een 
mooie streek.  Een land van melk (koeien) en 
honing (of, in ieder geval vele vliegende geel-
zwart gestreepte zeebraatjes* met een sterk 
steekvermogen).   

 
We hebben rijkelijk genoten van de fauna en flora.  
Vele grote arenden ( of, in ieder geval hadden ze een V-staart) hebben 
we gezien, al wandelend of al zittend, vanuit de tuin van het hotel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diegene die niet meegingen 
wandelen, hebben toch ook niet 
op hun lauweren mogen rusten.  
Zij hebben ook het ganse 
weekend aan moderne gymnastiek 
meegedaan.  Masker op, masker 
af, masker op, masker af en dit 
met de nodige correcties en 
discussies indien er iemand niet in 
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de pas liep.  
Na het avondeten werden we 
getrakteerd op een quiz wat 
ons ook de mogelijkheid gaf 
om andere KWB’ers te leren 
kennen.  We moesten serieus 
over de brug komen en ons 
beste beentje voorzetten, 
want het niveau van de quiz 
en de spelers was over de 
gehele lijn TOPPIE.  Al bij al 
een geslaagde avond met het 
nodige vocht dat we nog van de KWB kregen.   
 
Zondag mochten we dus ons valiesje weer maken, een wandeling of 
een fotozoektocht doen, nog eens lekker eten en dan huiswaarts. 
Kort samengevat: 
•        Leuk 
•        Geslaagd 
•        Gezellig 
•        Plezant 
•        Keitof 
•        Leerrijk 
•        Lekker 
•        Voor herhaling vatbaar 
 
Dank aan de organisatoren en het fijn gezelschap. 
 
De nieuwelingen,Ann en Wim 
 
PS. ( heeft niets met politiek te maken): * WESPEN.  
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Samenaankoop onderhoud ketels 
 
De inschrijvingen werden afgesloten op 15 oktober. 
 
In het totaal zijn er 62 deelnemers: 
- Kwb Heusden: 21  
- Kwb Zolder: 21 
- Kwb Boekt: 1 
- Kwb Berkenbos: 7 
- Kwb Eversel: 12 
 
 
 
 
 
 

Om over na te denken: Wij- en ik-mensen 
 
Het is u misschien ook al opgevallen: in de politiek zijn er veel ik-
mensen.  Ook elders treft men ze aan.  Kenmerkend voor de ik-kers is 
dat zij iets willen verwezenlijken dat van hen is: ik heb dit of dat 
gerealiseerd.  Ze staan daarmee ook (graag) in de aandacht.   
De wij-mensen in de politiek komen lang niet zoveel voor.  Toch zijn ze 
er wel.  Zij proberen zoveel mogelijk mensen mee te laten denken, te 
samen met hen.  Ze streven naar een goede concensus. 
 
In kwb trachten wij dit laatste na te streven: een brede gedragen 
besluitname, voorafgegaan door een breed denkproces.  Dat is meteen 
ook onze sterkte.  Mensen die meedenken krijgen zo de kans om te 
groeien in inzicht.   
 
Mooi toch.  
 
Ward    
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Fietsfotozoektocht 

 
Tijdens deze zomer hebben heel wat leden en niet-leden 
deelgenomen aan onze fietsfotozoektocht. Wij hopen dat het 
een aangename tocht was. 
 
Wij hebben ook enkele prijzen voorzien voor de deelnemers die 
al de foto’s teruggevonden hebben en hun formulier inleverden.  
Wij hebben echter géén rekening gehouden met de 
schiftingsvraag.  Er was wat discussie welke huizen wel of niet 
moesten meegeteld worden.  Bv. Moet een huis waar je 
tweemaal passeert tweemaal geteld worden? …  
 
Daarom heeft een ‘onschuldige 
hand’ vijf winnaars getrokken 
uit al de juiste inzendingen 
tijdens de bestuursvergadering 
van oktober.  
 
De gelukkige winnaars zijn : 
Annie Leenders , Marleen Bernaert, Annie Wirix, Erik Geladé en 
Alex Vanzier.  Hun prijs wordt thuis bezorgd! 
 
Intussen beginnen de eerste ideeën op te borrelen voor de 
volgende editie. We hopen jullie dan opnieuw een aangename 
tocht voor te schotelen. 
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Samenaankoop aardappelen, appels en peren 
 

Zoals elk jaar doen wij ook dit najaar een samenaankoop van appels, 
peren en aardappelen.  Dit jaar gaat deze door in de maand november. 
Omdat door corona de gemeentelijke kwb-samenaankoop wegvalt, 
hebben wij besloten deze samenaankoop zelf te organiseren.  Dit wil 
wel zeggen dat het aanbod kleiner is.  Zo verkopen we alleen maar 
frietaardappelen en vastkokende aardappelen.  Als fruit heb je de keuze 
tussen jonagold-, golden-appelen en conference-peren. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Golden       Jonagold 

 
Op een bijgevoegd blad vind je het bestelformulier.  Je kan het tot 11 
november inleveren, samen met het verschuldigd bedrag op een van de 
drie adressen die op het bestelformulier staan.  
Vul op uw bestelformulier ook je gsm-nummer in zodat je, bij 
afwezigheid, uw enveloppe met de bestelling en het geld corona-veilig 
in de brievenbus kunt steken.  Diezelfde dag krijg je dan een sms met 
“bestelling ok” als alles in orde is. 
 
Een dikke week later (zaterdag 21 november tussen 10 en 11u30) kan 
je de bestelling afhalen op de speelplaats van de kleuterschool in de 
Brugstraat.  Je moet aan de poort dichtst bij de opel-garage 
binnenrijden.  Je blijft dan in je auto of op je fiets zitten tot het uw 
beurt is om alles in ontvangst te nemen. 
 
Indien door nog strengere corona-maatregelen deze samenaankoop 
toch vervalt, krijgt iedereen natuurlijk zijn geld terug. 
 
Hopelijk tot dan. 
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Resterende activiteiten 2020 

 

Voor de allerlaatste stand van zaken kan je best onze website 
raadplegen : www.kwbheusdencentrum.be 
 

Vergaderingen: stuurgroep, bestuur, … waarschijnlijk digitaal 
 
Gaat door: 
 
- samenaankoop aardappelen, appels en peren 
 

 
 
Gaat niet door: 
 
- 08/11: fotokijkdag wandelweekend 
- 14/11: bierenwandeling 
- 18/11: kookles 
- 27/11: café manger 
 
 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Sinterklaas, goedheiligman 

 
Beste KWB er,  
 
gezien de omstandigheden 
met covid 19 is het niet 
aangewezen om met 
Sinterklaas op huisbezoek te 
gaan, daarom is besloten 
om Sinterklaas op ronde dit 
jaar niet te laten doorgaan. 
 
Daar de Sint ook al een oude man is die tot de risicogroep 
behoort en in veel huisgezinnen komt, wil hij ook niet het 
gevaar lopen om de ouders en of grootouders via anderen te 
besmetten met dit virus.  Het is jammer voor onze kinderen 
maar veiligheid is onze grootste zorg in deze ambetante tijden. 
 
Volgend jaar en hopelijk in betere tijden zal de Sint zijn taak 
opnieuw opnemen om onze kleine en grotere kinderen te 
plezieren met zijn komst. 
                                                                                  
Groetjes, 
 De Sint. 
 
P.S.: Roetpiet zit te wenen omdat hij de kinderen niet mag 
gaan bezoeken. 
 
 
 
 
 
 



-10- 
 

Van harte bedankt ! 

 
Na héél veel jaren inzet heeft Leon Vrijsen te 
kennen gegeven dat hij het wat rustiger aan 
wil doen en de fakkel wil doorgeven omwille 
van zijn gezondheid. 
 
Wij kennen Leon vooral als 
wijkmeester/bestuurslid, verantwoordelijke 
voor de zaaikalender en medewerker aan 
allerlei ‘tuinactiviteiten’.  De laatste jaren was 
Leon verantwoordelijk voor de wekelijkse 
kaartavonden en de petanque. 
 
Vandaar onze oprechte dank aan deze KWB-er in hart en 
nieren!  Wij hopen Leon nog vaak te mogen begroeten op onze 
activiteiten.  Na zoveel jaar inzet hoef je niet meer mee te 
trekken aan de kar.  Er gewoon zijn is ook al goed. 
Namens het bestuur KWB-Heusden. 
 

We vonden gelukkig al enkele kandidaten om de huidige taken 
van Leon over te nemen. 
André Rogiers (011 45 37 48) zal voortaan instaan voor de 
wekelijkse kaartavonden en Jos Moons (0473 62 05 44) wil de 
petanque-namiddagen voor zijn rekening nemen.  Dank u! 
 
Beide activiteiten zullen opnieuw van start gaan zodra de 
coronatoestanden dat toelaten. 
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Van harte bedankt ! (2) 

 
Onlangs bereikte ons ook het nieuws dat André Vanvelk niet 
langer de verantwoordelijkheid wil nemen voor de wekelijkse 
fietstochten op woensdag omwille van zijn gezondheid. 
 

André is ook een KWB-er die al heel wat 
jaren inzet op zijn teller heeft, o.a. als 
wijkmeester/bestuurslid.   
 
De laatste jaren hield André zich vooral 
bezig met het uitstippelen en begeleiden 
van de wekelijkse fietstochten op 
woensdag. 
 
Wij danken André alvast voor die 
jarenlange inzet maar hopen toch om 
hem nog regelmatig te mogen begroeten 
op onze activiteiten! 
 
Bedankt! 

 
Het KWB-bestuur.  
 

Dit betekent dat wij momenteel zonder fietsgroep zitten.  
Indien er mensen zijn die zich geroepen voelen om een 
fietsgroep onder hun hoede te nemen, 
graag een seintje aan één van onze 
bestuursleden.  We zouden zelfs met 
meerdere groepjes kunnen starten met 
elk hun fietstempo en tijdstip.  
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KWB-overdag 
 

 
 

We hadden graag deze maand gestart met een nieuwe editie 
van KWB-overdag. 
 
Gezien de huidige coronacijfers zijn wij helaas genoodzaakt om 
al de geplande activiteiten tot en met december 2020 te 
annuleren. 
 
We moeten nu vooral ons gezond verstand gebruiken en aan 
onze en uw gezondheid denken. 

 
We wachten af hoe de situatie de volgende 2 maanden 
evolueert en gaan jullie zeker op de hoogte houden als we 
eventueel in januari 2021 wel kunnen opstarten. 
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Doordenkertje 
 

We kennen allemaal wel Paaseiland met 
zijn typische beelden van grote stenen 
hoofden.  Ooit was dit eiland bewoond 
door een zeer bouwlustig volkje.   
 
Met de komst van andere volkeren uit 
de buurt nam de groei van de bevolking 
eerst enorm toe.  Maar deze nieuwe 

mensen brachten ook ratten mee en deze veroorzaakten een enorme 
plaag.  Ze aten alles op, ook de zaden van de grote palmbomen en 
hout dat zo nodig was.  Op het einde waren er geen bomen meer.  Er 
volgde een periode van ziektes, honger en kannibalisme.  En toen de 
Europeanen ook nog eens de bewoners gevangen namen en als slaven 
verhandelden, was het gauw gedaan met de bloeiende cultuur op 
Paaseiland.  Het werd een verlaten eiland, met grote beelden, maar 
haast zonder mensen en zonder noemenswaardige begroeiing.  
 
Vandaag zijn er wereldwijd ernstige natuurrampen.  Denken we alleen 
maar aan de reuze branden dit jaar in Australië, Siberië en California.  
Daarnaast worden bossen in sneltreinvaart ontgonnen in Papua, in het 
Amazone-gebied, in Oekraïne en Midden-Afrika.  Er staat geen rem op 
onze honger naar grondstoffen.  Soms vraag ik me af of de mensheid, 
wij dus, niet in een razende vaart van onze wereld een Paaseiland aan 
het maken zijn, waar overleven erg moeilijk wordt.    
 
Wat kunnen wij eraan doen?  Zagen en klagen we alleen maar over 
alles wat fout loopt, over  de anderen, niet ik, die niet goed bezig zijn?  
Wat draag ik bij aan een zorgzame wereld?  

 
Ward 
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Leestip van onze lezers : 

 

‘KOUDE ANGST’ van ‘MADS PEDER NORDBO’. 
  
Schrijver: ‘MADS PEDER NORDBO’, 
geboren op 6 mei 1970 in Funen, 
Denemarken.  Hij heeft een aantal jaren in 
Nuuk, de hoofdstad van Groenland, gewoond.  
Hij werkte daar op de afdeling Communicatie 
van het stadhuis. 
 
Titel: ‘KOUDE ANGST’, arctische thriller, 
378 blz., oorspronkelijke titel ‘Kold angst’, 
2019, Nederlandse vertaling Ambo/Anthos 
uitgevers. 
 
Verhaal: Het verhaal speelt zich af op 
Groenland. Tupaarnaq keert terug naar Nuuk 
omdat haar enige vriend, de journalist  
Matthew Cave, bericht heeft gekregen van zijn vader Tom.   Tom Cave 
was in 1990 op de Amerikaanse militaire basis Thule betrokken bij een 
geheim experiment met dodelijke afloop en hij werd verdacht van een 
dubbele moord.  Hij is al ruim 20 jaar vermist.  Wanneer Matthews’ 
halfzuster Arnaq verdwijnt in Færingehavn, zetten hij en Tupaarnaq 
alles op alles om haar te redden.   Haar verdwijning hangt samen met 
de oude Thule-zaak en Matthew ontdekt dat hijzelf een pion is in een 
vuil machtsspel. 
 
Eigen mening: De auteur schrijft op een beeldende manier over de 
omgeving, de sneeuw, de kou, de uitgestrektheid, de eenzaamheid, 
maar ook over de kleine gemeenschappen met hun eigen geheimen, de 
duisterheid en de gruwelijkheden.  De dorpen, met speciale namen 
zoals Færingehavn, Ittoqqortoormiit, Fasiilaq, bestaan ook echt op 
Groenland.  Dit boek zat in een pakket van boeken dat ik tijdens de 
lockdown in de bib kon afhalen.  Hierdoor heb ik veel andere schrijvers 
leren kennen. 
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Recept van de maand : witloofstamppot 

 
Ingrediënten : 1 kg (zachtkokende) aardappelen, 8 stronkjes 
witloof, 200 gr ham, 150 gr geraspte oude kaas, (gedroogde) 
peterselie, 50 gr boter, 2 dikke uien, 100 ml volle melk, peper 
en zout 
 
Bereiding :  
Kook de aardappelen ‘beetgaar’.  Giet ze af en stamp ze tot 
puree.  Roer de melk, de boter en het eigeel onder de puree.  
Laat de gesnipperde uien even stoven op een zacht vuurtje.  
Meng de gestoofde ui onder de puree (vermijd het braadvet in 
de puree te gieten).  
Meng nu ook het gesnipperde witloof, de in stukjes gesneden 
ham en de kaas onder de puree. 
Breng op smaak met peper en zout. Bestrooi de puree met de 
(gedroogde) peterselie. 
 
Smakelijk! 
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Heusdens dialect 
 

As ich gedun hem bé schömmele daan koom ich uchtere.  As ich 
terveure nog tèèt  euver hem daan loep ich ierst nog effe langs de vièl.  
Ich hem mich nen anere pommelee aongeschaft, ge wit wul hé, zoe 
nen dobbele penéé.  Diè lupt doa nog mer just oppe wèè en ich mot diè 
nog wa bèè vooiere.  Ternoa, daan koom ich door.  Oefent terveure 
mer wa bè matsen en hoat och mer vièrig want vur da den oavond um 
es  verlies de gè aaners oer brok van oer kont. 
 

Als ik gedaan heb met de “werkjes 
op de boerderij” (onder meer de 
koeien melken) dan kom ik 
buurten.   
Als ik voordien nog tijd over heb, 
dan ga ik eerst nog even naar het 
grasland naast het huis.  Ik heb 
mij een ander half-zwaar 
trekpaard gekocht, ge weet wel, 
zo het dubbele van een licht 

werkpaard. (een pommeléé was een kruising tussen een zwaar 
Brabants trekpaard en een penéé= een zeer licht werkpaard).  Die staat 
daar nog maar juist in de weide en ik moet die nog wat meer eten 
geven.  Nadien dan kom ik.  Oefent voordien maar wat met matsen (= 
oud kaartspel) en hou u maar klaar want voor dat de avond om is 
verliest ge anders uw broek van uw achterste.  
 
Oppe vièl léten de vrooën vrugger ooch hunne was te blèke, doa woort 
diè schoender wit vaan zeeën ze altèèt.  Ich weet oog nie of da woar ès 
mer allemaan dé da.  Ich weet ooch 
niet of ze da noa nog altèèt dooen iets 
oppe blèèk lije vur het witter te dooen 
wière.  Ich hem doa as klè jonk nut 
nie an uit gekunnen, de was woort 
witter as ge diè op de blèèk inne zon 
leet en as ich inne zon kwaam daan 
woort ich zoe broan as een 
kestoaning, legt mich da es uit.  
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Op het grasland langs het huis legden de vrouwen vroeger ook hun was 
te bleken, daar werd die mooier wit van zegden ze altijd.  Ik weet ook 
niet of het waar is maar iedereen deed dat.  Ik weet ook niet of ze nu 
nog altijd doen iets te bleken leggen om het witter te krijgen.  Ik heb er 
als klein kind nooit aan uit gekund, de was werd witter als ge die te 
bleken legde in de zon en als ik in de zon kwam dan werd ik zo bruin 
als een kastanje, legt mij dat eens uit. 

 
Wij verwachten graag nog meer Heusdens dialect via kwbheusden@gmail of bij 
Danny Merelstr. 46. 

 

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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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:  Schroyen-Ramaekers Suskastraat. 
 

Familienieuws 
 

Overlijden:  
 
Theofiel Polders : (schoon)vader van Tonny & Marie Louise Leten, 

grootvader van Tessa Leten en van Tim en Helga 
Francis 

 

Nieuw lid 

 
Bekkers Laura, Driesstraat 42, 3550 Heusden-Zolder 
 

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) 
 
 

 
 

mailto:comfortheating.bvba@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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Citaat/cartoon van de maand 
 

Hoe iets dat isoleert 
Ons tegelijkertijd verbindt 

De één nog rustig achterover 
De ander door paniek verblind 

Een heel gemene delen 
Het land volledig op z'n kop 

Contactloos maar toch samen 
Er zit weinig anders op 
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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 15 november bij Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 of 
e-mail naar rosita.vandebroek@telenet.be - Tel.: 0474 59 00 06  
 
Rekeningnummer KWB: BE04 3350 1638 1831 


