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www.kwbheusdencentrum.be 

Graag informeren we je in deze Leeft over de stookoliecheque en de 
omschakeling van arm-naar-rijk gas.  Ook de samenaankoop mazout van 
12 september komt aan bod. 
In de volgende weken staan (nieuwe) activiteiten op de affiche waar je 
je om praktische redenen voor moet inschrijven o.a.:  
Trappistenavond op 30 september: enkele dappere 
mannen hebben vanuit het verre West-Vleteren enkele 
bakken van dit moeilijk te verkrijgen exclusieve bier naar 
Heusden gesmokkeld.  Met een hapje, een kaasje en een 
woordje geschiedenis worden 3 trappisten voorgesteld. 
 

Begin oktober is er onze jaarlijkse  
Dringend je ploegje inschrijven.   
Ook hulp gevraagd (het is voor een goed doel).  
 

Thermomix-show-cooking op 12 oktober: wie goed oplet 
ziet in elke restaurantkeuken op TV deze ‘alleskunner’.  
Eens in het echt zien?  Geen keukenervaring nodig; onder 
begeleiding van een expert mag ieder 

een receptje met deze robot uit proberen. 
 

De dancing Dimi’s (darten) verzamelen op 29 oktober.  
 

Bierenwandeling op 19 november en samenaankoop 
tuinproducten op 26 november. 
 

Naar de Kerstmarkten in Valkenburg op 9 december.  Oei, dan is het al 
winter ?!  
 

Nog even wat genieten van het zonnetje! 
 

Stefan 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Activiteiten september 
 
16-17-18/9  wandelweekend Oostende 
12/9  samenaankoop stookolie 
30/9   trappistenavond 
 

Trappistenavond 

 
Op vrijdag 30 september ’22 om 
19.30 uur doen we opnieuw een poging 
om onze ‘trappistenavond’ te organiseren.  
 
We gaan het eerst hebben over trappist 
en trappisten in het algemeen.   
Daarna richten we ons op de 
Westvleterentrappist.   
Naast de informatie over de paters, het klooster en het bier gaan we 
natuurlijk ook proeven (3x 33cl).  
 
Kostprijs: leden (en gezinsleden = wonen onder één dak) € 12.   
Niet-leden betalen € 15. 

 
Plaats: feestzaal De Kring 
 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 
Een seintje naar:  
kwbheusden@gmail.com of  
0478 30 34 12 (Danny) en dan 
betalen op rekeningnummer van KWB 
Heusden BE04 3350 1638 1831.   

 
De volgorde van betalen bepaalt volgorde van inschrijvingen. (Max. 40 
deelnemers) 
 
Zorg wel dat je nadien veilig kan thuis geraken! 
 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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KWB-koken: kennismaking met de ‘Thermomix’ 

 
Veel mensen die regelmatig in de keuken staan, hebben al eens gehoord 
van de ‘Thermomix’.  Waarschijnlijk heb je dan ook de verhalen gehoord 
dat je met dit toestel alles kan in de keuken.  Uit eigen ervaring weten 
wij dat de mogelijkheden inderdaad haast onbeperkt en soms zelfs 
ongelooflijk zijn! 
 
Dit toestel is echter niet te koop in winkels maar enkel via 
‘demonstratrices’.  Als je dus wil kennismaken met zo’n toestel moet je 
al naar een demonstratie gaan waar er een morele druk tot aankopen 
bestaat. 
 
Wij hebben nu een interessante avond uitgewerkt waar iedereen die toch 
nieuwsgierig is, vrijblijvend kan kennismaken met de thermomix: er komt 

iemand de nodige uitleg geven en we 
kunnen zelf een heel aantal gerechten 
klaarmaken en proeven.  Wij zijn 
overeengekomen met de lesgeefster dat 
de deelnemers de ingrediënten betalen.  
Bovendien weet zij dat de deelnemers 
‘nieuwsgierig zijn’ maar nog géén 
aankoopplannen hebben.  Dit zorgt 
ervoor dat je je niet schuldig moet 
voelen als je niet wil kopen. 

Praktisch: 
Woensdag 12 oktober ’22 om 19.00 uur in het feestzaaltje in De Kring. 
 
Kostprijs: € 15 voor de ingrediënten (samen een volledige maaltijd) en 
bijpassende drank. 
 
Inschrijven: een berichtje naar kwbheusden@gmail.com of 0478 30 34 12.   
 
Betalen doen we de avond zelf. 
 
 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Zomerkoken, een verslag. 

 
Zes augustus, zaterdagavond om halfzeven waren we er klaar voor.  
Veertien enthousiaste deelnemers die met veel zin aan, wat later zou 
blijken, een fijne avond begonnen.  Deze keer gingen we barbecueën op 
een andere manier, niet zomaar wat vlees op het rooster leggen maar 
wel fijn uitgedokterde receptjes met veel groentjes, fruit en jawel zelfs 
mosseltjes ontbraken niet. 
 
Danny, Diane, Stefan en Alexa hadden niets aan het toeval overgelaten.  
Al de benodigdheden stonden in de keuken netjes gerangschikt te 
wachten op ons. 
 
Het weer hadden we alvast mee, het zonnetje scheen nog fel en de 
taken, of beter gezegd de verschillende receptjes, werden verdeeld onder 
de deelnemers.  Zomerkoken is samen aperitiefjes, hapjes, hoofdgerecht 
en desserts fabriceren.  Deels in de keuken en deels onder het afdak op 
de speelplaats zijn we er aan begonnen.  Heel moeilijk was het niet, de 
bereidingswijzen waren door Danny netjes op papier gezet en regelmatig 
kwam hij over onze schouders meekijken. 
 
De aperitiefjes moesten het eerst klaar zijn.  Als 
eerste mochten we de “kermisman” proeven, 
een drankje op basis van Duvel , Tequila en witte 
Martini.   
Het volgende aperitiefje was meer voor de zoete 
bekken: oude kriek en schuimwijn werden met 
nog wat ingrediënten omgetoverd tot een lekker 
drankje.   
 
Naargelang de avond vorderde, kregen we na 
een grilbeurt op de barbecue volgende 
gerechtjes voorgeschoteld: een mosselpakket 
op Oosterse wijze, citrus kippensaté, 
gemarineerde sardines, gevulde courgettenrolletjes met fetakaas, 
banaanspekrolletjes, aardappel/groentespies, gegrilde fruitbrochettes 
met honingglazuur en nectarines in papillot.   
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Allemaal lekkere gerechtjes die door iedereen watertandend gesmaakt 
werden.  Het eerste gerechtje, de mosseltjes,  kon op het meeste bijval 
rekenen en was om duimen en vingers af te likken. 
 
Tijdens het grillen van de gerechtjes op de barbecue werd er tijd gemaakt 
om bij een frisse Duvel, een frisdrankje of een wijntje wat bij te praten.  
Het was een gezellige boel en de tijd vloog om.  Tegen dat het 
middernacht werd was alles weer netjes opgeruimd en konden we terug 
huiswaarts.  
 
Graag toch een dikke duim voor de vier mensen die reeds vernoemd 
werden: een goede voorbereiding en de puike organisatie hebben van 
deze activiteit een fijne belevenis gemaakt voor de aanwezigen. 
En natuurlijk, de afwezigen hadden zoals gewoonlijk dik ongelijk. 
 

Enquête over KWB-Heusden 

 
In de vorige Lééft van juli zat een enquête over 
onze eigen KWB-afdeling.  Het is voor ons als 
bestuur erg belangrijk om de mening van onze 
leden te kennen.   
 
Bij de opmaak van deze Lééft waren er nog maar 
enkele formulieren binnengebracht.  Daarom 
verlengen we de termijn tot eind september en doen nogmaals een 
oproep om deze enquête zoveel mogelijk in te vullen. 
 
Wie zijn formulier niet meer vindt, kan een nieuw vinden op onze 
website: www.kwbheusdencentrum.be . 
 
Onder de inzenders worden enkele geschenken verloot! 
 

Bezorg ons dit formulier terug voor 30 september ’22. Je kan het 
in de bus stoppen bij Stefan (Noordberm 4), Ludo (Mispad 12), 
Frank (Processieweg 27) of Danny (Merelstraat 46) 

 
 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Bierenwandeling: 19 november 

 

 
 

Eindelijk is het zover. Na 2 jaar corona mogen we hopelijk onze 
zevende bierwandeling organiseren. 
 
De eerste 200 deelnemers kunnen meegenieten van deze 
gefermenteerde dranken.  Snel  zijn is dus de boodschap. 
 
➢ Startuur wandeling: tussen 17.00 uur en 19.00 uur  

➢ Afstand wandeling: ± 5.6km 

➢ Startplaats: O.L.V. Gilde, Schaapsweg 81, Heusden-Zolder 

➢ Kostprijs: 15€ (inkom + degustatieglas) 

➢ Ook dit jaar zijn er lekkere hotdogs 

➢ Fluojasje en zaklamp zeker meebrengen. 

➢ Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 12 november. 

Inschrijven kan bij: 

       Gilbert Jans, Garenstraat 36, 0472/42.09.59 

       Danny De Vuyst, Sint Jansstraat 8, 011/43.36.79 

      Of op rekeningnummer BE 62 7360 3440 5661  

      met vermelding van naam, adres en aantal personen. 
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Eerste KWB Zomer Café Manger, een groot succes 

 
Vrijdag 19 augustus. hield KWB 
Heusden-centrum de eerste 
Zomer Café Manger en dat mag 
als een groot succes gezien 
worden.   
Voor een luttele 5 euro kon je 
komen genieten van een koude 
schotel en een warme kippenbil.  
Het moet veel mensen aangesproken hebben want maar liefst 
87 inschrijvingen kwamen er binnen.  
 
In de voormiddag werden de voorbereidingen getroffen zoals de 

verse groenten kuisen, het 
klaarzetten van de tafels in ‘t 
Kuipershof en in de namiddag het 
klaar maken van de borden met 
koude schotel.   
 
 
 

Vanaf 18 uur kon je dan komen eten en werd je in een 
recordtempo bediend.  
 
Achteraf was iedereen tevreden en 
wie weet zijn we vertrokken voor de 
volgende jaren Zomer Café Manger. 
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Denk aan je stookoliecheque 

 
Aan al onze leden die zich verwarmen met stookolie brengen we 

onderstaande onder de aandacht.   

 

18 juni 2022 besliste de regering om alle gezinnen die verwarmen met 

huisbrandolie een premie toe te kennen van 225 €.  Tot en met 10 januari 

2023 kan je die aanvragen.  

 

Elk gezin aan wie een 

leverancier tussen 15 

november 2021 en 31 

december 2022 

huisbrandolie (stookolie) of 

propaan in bulk heeft 

geleverd voor de 

verwarming van het 

hoofdverblijf, kan de toelage van 225 euro netto aanvragen. 

Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt 

zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als 

aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.  

 

De premie kan online alsook op papier aangevraagd worden.  Er zijn 2 

formulieren:  
- type A voor een individuele woning:: invulformulier type A (PDF, 

669.23 KB) afdrukbaar 

- type B voor huisvesting in mede-eigendom of opbrengstwoning: 

invulformulier type B (PDF, 621.9 KB) afdrukbaar. 

Meer info op de website van de FOD Economie: 

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsm

aatregelen-en/toekenning-van-een-toelage-van. 

Google zal je ook wel wegwijs maken.  

 

Maak hier tijdig werk van! 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-type-A-tussenkomst-verwarmingsfactuur-individuele-woning.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-type-B-tussenkomst-verwarmingsfactuur-mede-eigendom.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-type-B-tussenkomst-verwarmingsfactuur-mede-eigendom.pdf
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Arm of rijk gas 
 

Binnen enkele jaren zal er in België alleen nog maar 'rijk gas' geleverd 
worden.  Wie nu 'arm gas' geleverd krijgt, zal vóór de omschakeling 
alle gastoestellen moeten laten nakijken door een deskundige. 

Momenteel worden er in België 2 soorten aardgas geleverd. 

-Rijk gas is hoogcalorisch.  Het wordt 
geleverd onder gasdruk 21 mbar.  Dit gas 
komt uit onder meer Qatar, Rusland en de 
Noordzee. 
-Arm gas is laagcalorisch.  Het wordt 
geleverd onder gasdruk 25 mbar.  Dit gas 
komt enkel uit Nederland. 
 
Nederland vermindert stapsgewijs de 
uitvoer van ‘arm gas’ naar België.  Daarom 
moet ongeveer de helft van de Belgische 

gasgebruikers overschakelen naar ‘rijk gas’.  Die omschakeling is 
gestart in 2018 en gebeurt geleidelijk, per gemeente.  Tegen eind 
2024 zal ze helemaal voltooid zijn. 

Ook in Heusden-Zolder zal er moeten omgeschakeld worden tegen 1 
september 2024. 

De netbeheerder Fluvius en/of uw gasleverancier brengt u tijdig per 
brief op de hoogte. 

Vóór de omschakeling moet u al uw gastoestellen laten nakijken 
door een bevoegde technicus.  

Gastoestellen van en na 1978 zijn over het algemeen geschikt 
voor rijk gas, maar moeten soms aangepast worden om correct en 
veilig te werken. 
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Wie moet de gastoestellen controleren? 

- Een erkende 'technicus gasvormige brandstof' (GI of GII) die een 
erkenning heeft van het gewest in het kader van het verplichte 
2-jaarlijkse onderhoud van een cv-ketel (centrale verwarming). 
Voor kwb is dit de firma Comfort Heating 

 
- Een technicus van de fabrikant van het toestel, deze technicus 

mag enkel een bijregeling doen aan toestellen van het merk van 
hun fabrikant. 

 
- Een technicus van de invoerder die werd aangesteld door de 

fabrikant van het toestel, deze technicus mag enkel een 
bijregeling doen aan toestellen van het merk van hun 
fabrikant/invoerder. 

De eigenaar betaalt de controle. 

Kwb doet tweemaal per jaar een samenaankoop onderhoud 
ketels.  Je hebt dus bij kwb voor 1 september 2024 nog vier keer de 
kans om je ketel te laten nakijken of hij geschikt is voor rijk gas.  
Wacht hier niet te lang mee, misschien moet uw installatie aangepast 
worden en komt u in tijdnood. 

Toestellen van vóór 1978 zijn meestal niet geschikt en moeten 
dus waarschijnlijk vervangen worden. 
 
Moet uw verwarmingstoestel vervangen worden?  
 
Premie van 1800 EUR bij plaatsing van een gascondensatieketel (max 
40% factuur).  Premie van 2500 EUR bij vervanging van een oude 
stookolieinstallatie door een gascondensatieketel (max 50% van de 
factuur).  
Deze premie is enkel van toepassing voor de laagste inkomensgroep 
van Mijn VerbouwPremie en verhuurders via een sociaal 
verhuurkantoor. 
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1) Wie als eigenaar-bewoner behoort tot de laagste 
inkomenscategorie zal in aanmerking komen voor alle 
categorieën van werken en heeft recht op de hoogste premie.  

Volgende voorwaarden zijn vereist: 
 
- U bent alleenstaand met een jaarlijks inkomen kleiner dan of 

gelijk aan 32.980 euro. 
- U bent alleenstaand met 1 persoon ten laste of een koppel 

zonder persoon ten laste met een jaarlijks inkomen kleiner 
dan of gelijk aan 46.170 euro. 

- Per extra persoon ten laste dient u in beide scenario’s 
bovenstaand bedrag met 3700 euro te verhogen.  Indien u 
nog steeds onder dit jaarlijks inkomen valt, behoort u tot de 
laagste-inkomenscategorie. 

 
2)Wie als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste 

inkomenscategorie kan voor alle categorieën van werken een 
andere premie krijgen.  

 
Volgende voorwaarden zijn vereist: 
 
- U bent alleenstaand met een jaarlijks inkomen groter dan 

32.980 euro en kleiner dan of gelijk aan 46.170 euro. 
- U bent alleenstaand met 1 persoon ten laste of een koppel 

zonder persoon ten laste met een jaarlijks inkomen groter dan 
46.170 euro en kleiner dan of gelijk aan 65.960 euro. 

- Per extra persoon ten laste dient u in beide scenario’s 
bovenstaand bedrag met 3700 euro te verhogen.  Indien u 
nog steeds onder dit jaarlijks inkomen valt, behoort u tot de 
middelste-inkomenscategorie. 

 
3)Wie als eigenaar-bewoner behoort tot de hoogste 

inkomenscategorie (afhankelijk van gezinsinkomen en 
gezinssamenstelling), zal enkel recht hebben op een vast 
bedrag voor energie-efficiëntiewerken zoals dakisolatie, 
muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, 
warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler. 
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De grote kwb-quiz – editie lll. 

 

Er zijn nog een paar plaatsjes vrij!! 
 
Aarzel niet te lang en schrijf je ploeg in voor 
deelname aan onze quiz!! 
 
 
 

 
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! 

 

 
 

Samenaankoop stookolie 

 
Bestellen kan nog tot 12/9 via bijgaand strookje of via onze website  
www.kwbheusdencentrum.be.   
Bij een online bestelling krijg je een melding (popup) dat de inschrijving 
in orde is, maar je ontvangt geen bevestigingsmail meer. 
Bij twijfel kan je altijd een mailtje sturen naar Tim: 
stookoliekwb@gmail.com. 

mailto:ludoengelen@gmail.com
http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Dartsen in het feestzaaltje van de Kring 

Darts is helemaal terug van weggeweest, met dank aan onder 
meer het wereldwijde succes van Dancing Dimi.   
 
Ontdek hoe goedgetraind jouw oog is en hoe accuraat je worp in een 
dartstoernooi of -initiatie.  Word jij de pijltjeskoning van onze kwb?  
 
We reserveerden 8 pakketten en gaan er dan een gezellige avond van 
maken op zaterdag 29 oktober om 19u30 met een drankje en een 
hapje.  We hebben die avond een kenner die ons meeneemt naar de 
wondere wereld van het dartsen. 

En dan kunnen we beginnen 
natuurlijk.  We spelen korte 
spelletjes met andere 
opdrachten: knock-out, sudden 
death, arround the clock, 
klassieke 501 of een kortere 
versie 301, best of 9 legs. 
 

Inschrijven is natuurlijk wenselijk want dan kunnen we al wat plannen.   
 
In de volgende Leeft verschijnt meer informatie.  Breng familie en 
vrienden mee!!!   
Doe een telefoontje naar Stefan Aerts 0474-354321 en stort 
aansluitend €5 op de kwb rekening (niet-kwb €7) BE04 3350 1638 1831 
en stuur dan een mailtje naar kwbheusden@gmail.com met je 
gegevens. 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Bestuursvergadering Large: 11 oktober om 19u30 
 

We nodigen leden en bestuursleden  graag uit voor 
een drankje en een hapje bij de voorstelling van onze 
voorlopige kwb-kalender 2023 in het feestzaaltje van 
de Kring. 
 
Graag opmerkingen of ideeën.   
 
We hebben dan nog enkele weken respijt voordat de 

definitieve versie naar de drukker gaat …  
 

Wandel-foto-zoektocht: resultaten 

 
2022 was een recordjaar: er werden 67 formulieren verkocht, waarvan 
58 terug binnengebracht werden.  Iedere deelnemer vond alle foto’s 
maar door een verkeerde volgorde op het antwoordformulier te noteren, 
waren er 5 van de 58 niet volledig juist. 

Op de prijsuitreiking was dan ook veel 
volk aanwezig.   
Ah ja, je moest er zijn om je prijs in 
ontvangst te nemen. 
 
 
 
 

 
Iedere winnaar mocht zijn prijs(je) 
uitkiezen  
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Heusdens dialect 

 
De Heusdese woor ‘pertang’ en ‘teng 
krège’ dij huurder bekans nieverans 
nemie.  Ze woorte gebruekt inne 
kontekst van: ich hem nog gien teng 
gekrege vur men drijdaag te gen 
doeoen op tklé kestielke vur soldoat te 
wière.  Ich zen ter pertang al achtien 
gewore en hem nog niks gehuurt.  Ich 
zal achterien wel teng krèège vanne 
gardes want dij brenge diè 
oproppingsbrieief anne deur. 
 

 
 
De Heusdense woorden ‘nochtans’ en ‘bericht krijgen’ die hoor je 
bijna nergens meer.  Ze werden gebruikt in de context van: Ik 
heb nog geen bericht gekregen voor mijn driedaagse selectie te 
gaan doen op het Klein Kasteeltje om soldaat te worden.   
 
Ik ben nochtans al achttien geworden en heb nog niets gehoord.  
Ik zal binnenkort wel bericht krijgen van de politie want die 
brengen de oproepingsbrief aan huis.  
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Leestips van onze lezers 
 

‘ALS IK BLIJF’ van ‘GAYLE FORMAN’. 
 
Schrijfster: ‘GAYLE FORMAN’, Amerikaanse schrijfster van 
jeugdboeken, geboren op 05 juni 1970 in Los Angeles (California, 
USA), voormalig journaliste en wereldreiziger.  Ze woont met 
haar gezin in Brooklyn, New York. 
 
Titel:‘ALS IK BLIJF’, jeugdliteratuur vanaf 
circa 15 jaar,  oorspronkelijke titel ‘IF I STAY’, 
223 blz., zesde druk 2014 door ‘MOON’, 
Amsterdam.  In 2014 werd dit boek verfilmd als 
‘IF I STAY’ door regisseur R.J. CUTLER. 
 
Verhaal: Het leven van de 17-jarige celliste 
Mia Hall draait om muziek.  Ze wil graag naar 
het Conservatorium Juilliard in New York City.  
Haar vriend Adam speelt in een populaire 
rockband, Shooting Star. 
De toekomst ziet er rooskleurig uit, maar wanneer Mia met haar 
ouders en haar broertje Teddy een dagje uitgaat, gebeurt er iets 
waardoor haar leven in één klap verandert.  Opeens zijn al haar 
keuzes verdwenen, behalve één.  De enige die nog telt. 
 
Eigen mening: Het is een redelijk dun boek, het leest 
gemakkelijk.  De muziek loopt als een rode draad door het 
verhaal van liefde en verlies en een hartverscheurende keuze 
maken tussen leven en dood. 
Tijdens de zomervakantie kon je in de bib verrassingspakketten 
voor in je valies meenemen.  Ik heb boekenpakket 7, 3 boeken 
voor jongvolwassenen met thema ‘verfilmd’ meegenomen en dat 
is meegevallen! 
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Recept van de maand:  
Mosselen op oosterse wijze ( op de BBQ) 

 
Tijdens de voorbije samenkomst van ‘kwb-zomerkoken’ hebben we 
enkele verrassende recepten uitgeprobeerd op de BBQ.  Over de 
mosselen op oosterse wijze was iedereen het er roerend over eens dat 
dit een echte topper was.  
Wij geven hier het recept met hoeveelheden bedoeld als hapje of 
onderdeel bij een grotere BBQ voor 4 personen.  Als hoofdgerecht 
moeten de hoeveelheden uiteraard aangepast worden en kan je een 
kookpot gebruiken i.p.v. pakketjes van folie. 
 
Ingrediënten:  
1 kg verse mosselen, 1 eetlepel gele currypasta, 400 ml kokosmelk, 2 
eetlepels arachideolie, 2 fijngesneden lente-uitjes, 1 eetlepel geraspte 
gember, 1 fijngesneden chilipeper, 1 geperst teentje look, 1 eetlepel 
citroensap, enkele takjes verse koriander. 
 
Werkwijze:  
Verhit de arachideolie in een (wok)pan en bak 
hierin de look, de lente-ui en de gember aan, 
voeg de currypasta toe en bak nog even op. 
Blus de pan met het limoensap en giet de 
kokosmelk bij het geheel.  Laat nog 5 minuten 
verder pruttelen terwijl je goed roert. 
Maak 4 pakketjes van de folie (liefst dubbel 
geplooid) en plooi ze goed dicht langs drie 
zijden. 
Verdeel de mosselen over je pakketjes en overgiet ze met de kokosmelk.  
Plooi nu ook de 4de zijde dicht.  Zorg wel dat je pakketje groot genoeg is 
zodat de mosselen genoeg ruimte hebben om open te gaan. 
Leg je pakketjes op de BBQ tot de mosselen open zijn.  Als je pakketjes 
goed geplooid zijn en hermetisch dicht zullen de pakketjes na een tijdje 
bol gaan staan. Laat ze dan nog 1 à 2 minuten liggen en je mosselen 
zullen klaar zijn.  
Strooi tenslotte de chili en de fijngesneden koriander in de opengesneden 
pakketjes. 
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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: Coels Vital, Schaapsweg 

 

Citaat 
 

Wie de badgasten bekijkt,  
begrijpt waarom de zee zich elke dag twee keer terugtrekt. 

(Gaston Durnez)) 
 

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. 

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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Nieuwe leden 

 
- Luc en An Thuwis-Maris 

Familienieuws 

 
Overlijden 
 

- Roza Baers, moeder van Ivo Aerts 
- Louis Elsen, (schoon)broer van Roger en Annie Elsen-Leenders, 

Martin en Monique Elsen-Smits, Alain en Ria Driessen-Elsen, Ludo 
en Christiane Bellinkx-Elsen. 

- Maria Lemmens, schoonzus van Roger en Annie Elsen-Leenders, 
Martin en Monique Elsen-Smits, Alain en Ria Driessen-Elsen en 
Ludo en Christiane Bellinkx-Elsen. 

- Rikske Aerts,( schoon)vader van Rudy en Anita Vanderhaegen-
Aerts 

- Simonne Vaes, schoonzus van Georgius Vandebroek 

 
Huwelijken. 
 

- Ewan Raymaekers en Elke Bams, dochter van Joseph en Nancy 
Bams-Vanderstraeten 

- Tom Lamberigts en Ilka Bosmans 

Geboorte. 
 

- Obe, kleinzoon van Romain en Igna Beerten-Beerten, 
achterkleinzoon van Irma Vandeneynde 

- Seppe, zoontje van Jannick en Kelly Boonen-Jans, kleinzoon van 
Alain en Linda Jans-Bervoerts 

 

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! 
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Nog wat bijleren? 

 
Kennismaking met de computer of tablet, online administratie en 
shoppen, aan de slag met je foto’s, starten met sociale media: 
facebook, messenger, pinterest,…. basiscursus smartphone, gezond 
eten en leven, omgaan met stress, vlotter lezen en schrijven,….je kan 
het allemaal leren.  Voor meer info: 011 42 02 02. 

 

 
 

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

 

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

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

