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En nu zijn we echt vertrokken !!! 
 
Na onze maand-juli-rust, waar we ons 
verplichtten om niet te vergaderen zijn 
we weer vertrokken voor een najaar 
vol activiteiten. 
 
Afgelopen augustus hebben we nog 
gezellig gebakken en gekeuveld aan 
de Ofyr.  
 
Deze maand vertrekt er weer een hele bende op 
wandelweekend.  In die week doen we ook weer mee aan de 
opruimactie van onze buurt.  Want een propere buurt is een 
bruisende buurt. 
 
Eind van deze maand is er de introductieles van de salsareeks.  
Verder in de Leeft vind je ook al enkele 
aankondigingen/inschrijfkansen voor activiteiten in oktober want 
dan is het echt alle hens aan dek!!! 
 
Lezen maar.  Tot op één van onze activiteiten ! 
 
Stefan  
 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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In memoriam: Willy Rijmen 

 
In augustus hebben we helaas afscheid moeten nemen van Willy 
Rijmen. 
 
Willy was al jarenlang bestuurslid/wijkmeester.  Hij was steeds 
op post om zijn ‘Raken en Leeften’ tijdig bij zijn leden te brengen.  
Ook de laatste maanden toen zijn gezondheid al te wensen 
overliet, zorgde hij samen met zijn Elza dat zijn leden hun 
tijdschriften in de bus kregen. 
 
Oudere leden herinneren zich vast ook 
nog dat Willy en zijn gezin er maandelijks 
voor zorgden dat ons tijdschrift uitgeraapt 
en geniet werd.  Op al onze eetdagen was 
Willy steevast terug te vinden aan de 
soepketel om de soep uit te scheppen.   
Zo kunnen we nog even verder gaan maar 
we zullen ons Willy ook vooral herinneren 
voor zijn vrolijke kwinkslagen tijdens de 
vele activiteiten waaraan hij hielp of 
gewoon deelnam. 
 
Willy, het was een genoegen om jou te 
leren kennen en met jou samen te 
werken.  
 
Rust in vrede! 
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Samenaankoop stookolie  

 
Na 20 jaar de samenaankoop te regelen, heeft 
Romain Beerten te kennen gegeven dat het tijd werd 
om de fakkel door te geven.  Bedankt Romain om zo 
lang deze niet te onderschatten verantwoordelijkheid 
te willen opnemen! 
 
Gelukkig hebben wij al een opvolger gevonden in de 
persoon van Tim Francis.  Welkom Tim! 
 
De eerstvolgende samenaankoop zullen ze nog samen regelen om Tim 
de ‘kneepjes van het vak’ te leren.  Daarna zal Tim verder alles regelen.  
Wij zorgen er intussen wel voor dat Romain zich nog niet zal vervelen … 

 

50 jaar KWB-Leeft: oproep 

 
De aandachtige lezers onder ons hebben het 
misschien al opgemerkt dat ons plaatselijk 
ledentijdschrift ‘KWB-Lééft’ aan zijn 50ste jaargang 
toe is.  Op het einde van 2021 hebben we er dus 
50 jaar opzitten.  Dat willen we natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan.  We plannen dan 
ook een jubileumuitgave in december.Naast de 
gewone onderwerpen willen we ook enkele 

speciale artikels in die Lééft zetten.  Hiervoor zijn we onder andere nog 
op zoek naar enkele ‘straffe verhalen’ uit onze KWB-geschiedenis.  Wie 
nog een ander voorstel heeft voor deze jubileumeditie mag dat natuurlijk 
ook doorgeven.  
Je kan dat verhaal zelf opschrijven en bezorgen aan Danny (Merelstraat 
46 of kwbheusden@gmail.com).  Als je het liever gewoon vertelt dan 
sturen we wel iemand langs om jouw verhaal te beluisteren en te 
noteren.  Graag een seintje in dat geval op 0478 30 34 12. 
 

 

 

 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Salsalessen: eindelijk is het zover!!! 
 
 

 

 

 

 

1. Maandag 20 september om 19 en 20 uur starten we met een 

proefles salsadansen. 

2. De eerste les is gratis.  Kom eens proeven van deze dans uit de 

Caraïben.  We doen dit aan een rustig tempo.  Eerst de basisstap 

natuurlijk, dan er een muziekje bij en dan eens een draai naar 

links of rechts. 

3. Daarna doen we deze move met partner. 

4. Lesgevers zijn Edwan, Sandra en Sara van MamboMotion.  

5. Helaas-helaas gelden er nog steeds Coronamaatregelen.  Dit 

betekent dat je ook voor deze proefles vooraf moet inschrijven 

zodat we de zaalindeling praktisch kunnen voorbereiden. 

6. Laat dit jullie niet tegenhouden !! 

7. Inschrijven bij Stefan 0474 354321 

8. Les 0: gratis maandag  20 september om  19 of 20 uur in 

Zaal Onder Ons, Kerkplein 8 Koersel 

9. 10 lessen/weken aan € 70 pp. 

 

 
Alexa en ik deden in 2020 al mee met een reeksje voor beginners ! 
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KWB wandelweekend 
 

De kamers zijn gekeurd, het eten goed 
bevonden en de wandelingen uitgestippeld.  
Hopelijk zijn de weergoden ons beter gezind 
dan tijdens ons voorbereidingsweekend en 
kunnen we er met zijn allen (55 in het totaal) 
alweer een fijn en gezellig weekendje van 
maken. 

 

 
 
Smeer de kuiten maar in! 
 
 
 
 
 

Samenaankoop aardappelen, groenten en fruit 

 
Onze traditionele samenaankoop van 
aardappelen, wat groenten en fruit zal dit 
jaar plaatsvinden op zaterdag 23 oktober. 
Het is dan ook het moment om chocolade 
bolletjes, notenmengeling en rozijnen in te 
doen !! 
Meer hierover in de volgende Leeft, maar 
maak al maar wat plaats in je voorraadkast. 
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Straatnet: een propere buurt 
 
Wij doen weer mee voor een propere buurt: week van 19 september 
 
Tot en met het weekend van 18-19 september doen we weer mee 
aan de jaarlijkse zwerfvuilopruimactie.  Elke 
deelnemer ontvangt een veiligheidsvestje, 
werkhandschoenen, vuilzakken en een grijper.  
 
Heb je zin om 2-3 kilometer of een uurtje 
te wandelen door Heusden-Centrum en te 
kijken of de berm er proper bij ligt? 
Dan mag je je nu al aanmelden bij Vital op het nummer 0472 63 86 
22.  We gaan dan in die week per twee een stukje van de route 
wandelen. Je kan ook afspreken in groep of familie. 

 
We ontvangen voor onze vereniging 15 
euro per opgeruimde kilometer. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Praatcafé: donderdag 14 oktober 
 
Onze jaarlijkse voorstelling van de voorlopige 
kalender 2022 is verplaatst naar donderdag 14 
oktober om 19u30. 
 
In het Feestzaaltje van de Kring, met drank en 
chipjes wordt dan de kalender voorgesteld en mag iedereen zijn gedacht 
eens zeggen en kunnen er nog aanpassingen gebeuren. 
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De DOOS VAN Pandora: kraak de codes en open de doos 
 

Deze activiteit is een spel dat gebaseerd is op het spelprincipe 
van escape-rooms.  Door het oplossen van raadsels, vragen en 
opdrachten moet je als groep binnen de tijdslimiet de Doos van 
Pandora open krijgen.  
 

De Doos van Pandora is een 
houten kwb-kist die op een 
speciale manier is opgebouwd, 
waarbij het kleinste detail en 
alle materialen van belang zijn.  
Zie niets over het hoofd of je 
slaagt er niet in om de volgende 
code te ontdekken.  
 

Samenwerking, stressbestendigheid, kalmte en gezond verstand 
zijn daarbij essentiële troeven.  Het spel kan gespeeld worden 
tegen de tijd of door verschillende groepen tegen elkaar.  
 

We hebben 3 dozen en maken groepjes van 6 personen.  Dus er 
bij zijn is de boodschap! 
 

Inschrijven bij Stefan 0474 354321 en daarna €3 (niet-lid €5) op 
onze kwb-rekening BE04 3350 1638 1831 storten met 
vermelding naam + doos. 
 

Feestzaaltje van de Kring – vrijdag 15 oktober – 19u30 
 

Samenaankoop stookolie 
 
Nog tot 13 september kan je deelnemen aan de 120ste samenaankoop 
stookolie.   
 
Bestellen kan met het bestelstrookje dat bij deze Leeft zit of digitaal via 
de website www.kwbheusdencentum.be. 

http://www.kwbheusdencentum.be/
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KWB overdag 
 

Een activiteit waar wij fier mogen over zijn.  Voor de 33ste keer gaan we 
weer van start.  
 

Wie mag meedoen?  
Iedereen die geïnteresseerd is in een reeks van 17 bijeenkomsten.  Een 
mix van sportieve ontspanningen, bezoeken en boeiende (en leerrijke) 
voordrachten.  De 1ste donderdag van november, (4 nov), om 9 uur 
komen we samen in ‘t Kuipershof en kan je je inschrijven.  De 
nieuwkomers krijgen daar een programmaboekje.  De anciens zullen dat 
in de loop van oktober in hun brievenbus vinden.  
 

Prijs.  
12 euro individueel en 15 euro voor een samenwonend koppel.  Elk KWB 
lid is van harte welkom.  
 

Literair talent bij KWB 
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Bierwandeling 
 

Belgische bierwandeling 
Zaterdag 20 november 2021 

 
 

Belgisch Bierlied, 
O dierbaar België, o heilig land der bier'en, 

Onze ziel en onze smaak zijn U gewijd, 
Aanvaard ons bieren en het eten van ons aad'ren, 
Wees ons nabij op zaterdag 20 november 2021, 

Proef, o land en start tussen 17.00 uur en 19.00 uur, 
Wees immer u zelf, en wandel ongeveer 5.6km, 

Te beginnen bij O.L.V. Gilde, Schaapsweg 81, H-Z, 
Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken kost u 

13€ en voor 14 november 2021 ingeschreven zijn 
Voor KWB Heusden, voor Plezier en voor Bieren. 

Het woord getrouw dat g’onbevreesd moogt proeven, 
Voor KWB Heusden, voor Plezier en voor Bieren. 
Voor KWB Heusden, voor Plezier en voor Bieren. 
Voor KWB Heusden, voor Plezier en voor Bieren. 

P.S. Fluojasje en zaklamp zeker meebrengen. 
 

SCHOL!!! 
Prijs: 13 euro per deelnemer (inkom + degustatieglas) 

Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 14 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 en aantal personen 
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Apps 
 
Take away 

Te laat thuis om nog eten te koken, of gewoonweg geen 
goesting?  Met deze app bestel je zowat alles wat eetbaar 
is; pizza, pasta, wok, sushi, kebab… 
Je geeft de plaats aan waar je je bevindt, thuis of op verlof, 
je kiest een restaurant/eethuis en scrolt door de menu’s.  Je 

betaalt contant of online met bancontact of met een creditkaart.  Je ziet 
hoelang je moet wachten en of het vervoer gratis of betalend is. 
Smakelijk! 
 
Lens 

Google Lens herkent meer dan een miljard objecten.  De app 
werkt met eerder gemaakte foto's maar kan ook met behulp 
van het livebeeld teksten vertalen.  Fijn als u in het 
buitenland verblijft en wilt weten wat er op een bord staat.  

Of richt de camera op een menukaart om erachter te komen wat de 
pot schaft.  Een mooie stoel gezien in een hippe koffietent?  Google 
Lens vertelt direct waar deze of een vergelijkbare stoel te koop is. 
 
Crashform 

Bij een verkeersongeval wordt doorgaans gebruik gemaakt van 
het Europees Aanrijdingsformulier.  De Belgische 
verzekeringssector heeft een app ontwikkeld waardoor je een 
verkeersongeval meteen elektronisch kan aangeven bij je 

verzekeraar.  Het gebruik van de gegevens van het Europees 
Aanrijdingsformulier in deze app is erkend door Insurance Europe die de 
copyright hierover bezit.  Met Crashform wordt veel noodzakelijke 
informatie automatisch ingevoerd.  De app helpt de gebruiker om de 
aangifte zo correct mogelijk op te stellen.  Het gebruik van de app leidt 
tot een snellere behandeling van het schadegeval door de verzekeraar.  
Crashform levert ook voor de betrokken partijen in een ongeval tijdswinst 
op in vergelijking met de aangifte op papier. 
 
 
Als je problemen krijgt met één van deze apps, mail naar 
klaus.neumann@telenet.be of 0486 14 27 90 

mailto:klaus.neumanné@telenet.be


-11- 
 

De grote kwbquiz – editie ll. 

 

Opgelet!!! Nieuwe datum voor onze quiz!!! 

 

Vrijdag 5 november ’21, 20.00 uur 
Zaal ‘t KUIPERSHOF Heusden 

- Max. 5 deelnemers/ploeg 

- Deelnameprijs: € 20 /ploeg (€ 15 indien kwb-lid in 

de ploeg + op vertoon van lidkaart) 

- Inschrijvingen: ludoengelen@gmail.com of 0478 38 

49 39 

- T.v.v: 

o ’t Weyerke 

o Sint Vincentius 

- Mooie prijzen!  

 
 
 
 

Gelieve te noteren dat onze quiz enkel zal kunnen 
plaatsvinden indien de Corona-toestanden onder 

controle zijn! 
We houden jullie op de hoogte! 

mailto:ludoengelen@gmail.com
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Op stap met Pasar 
 

Zaterdag 23 oktober 2021: Herfstwandeling “Deux Rochers” 

 

        
 
Om 8u30 vertrekken we op het Boudewijnplein in Heusden met de 
autobus.  Rond 10u komen we dan aan in Ligneuville bij Hotel-Restaurant 
St.Hubert voor de koffie.  Ligneuville is gekend voor de forellenkwekerijen 
langs de rivier de Amblève.  Voormiddag vertrekken we dan voor een 
rustige wandeling langs en over deze Ardense rivier.  Na ongeveer 5km 
komen we dan terug aan het restaurant waar we iets kunnen drinken en 
ons lunchpakket kunnen opeten. 
Namiddag trekken we naar Bellevaux voor de wandeling van de 2 rotsen.  
Tijdens deze 9km lange tocht krijgen we prachtige vergezichten 
voorgeschoteld vanaf de Rocher de Warche en de Rocher de Falize.  
 
Na de wandeling wisselen we onze wandelschoenen voor meer 
comfortabel schoeisel en rijden we terug naar Hotel-Restaurant 
St.Hubert in Ligneuville voor het avondmaal: 
- Voorgerecht: Dagsoep. 
- Hoofdgerecht vlees: Everzwijnstoofvlees met kroketjes en groenten 
- of 
- Hoofdgerecht vis: Forel met aardappeltjes en groenten. 
- Dessert: Crème brûlée 
 
De actueel geldende coronaregels worden uiteraard steeds toegepast. 
Iedere deelnemer heeft steeds een mondmasker bij zich.  Wij dragen dit 
bij verplaatsingen in het hotel-restaurant.  Bij voldoende afstand tussen 
de bubbels van 1,5m mag er zonder mondmasker gewandeld worden. 
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COVID coördinator: Koen Vandecruys 0478 66 26 35 
 
Opmerking: 
De wandelingen gaan grotendeels over onverharde wegen met 
onvermijdelijk wat boomwortels en stenen.  Daarom raden we stevige 
wandelschoenen aan. Een wandelstok kan een handig hulpmiddel zijn.  
 
Goed om weten: 
Neem een picknick mee voor het middageten. 
Doe je wandelschoenen al aan voor vertrek, dan heeft de chauffeur 
minder werk om alles uit de bagageruimte te halen.  Je kan gerust 
comfortabele schoenen meenemen voor ’s avonds. 
 
Praktisch: 
We vertrekken met de autocar om 8u30 op het Boudewijnplein te 
Heusden-Zolder. 
Terugkeer is voorzien rond 22u00. 
Deelnameprijs: inbegrepen transport per autocar, een koffie/thee bij 
aankomst, aperitief aan tafel, het driegangen avondmaal keuze 
hoofdgerecht everzwijnstoofvlees of forel (excl. drank), verzekering 
lichamelijke ongevallen en fooi buschauffeur:  

- 52€  voor leden van Pasar of KWB. 
- 57€ voor niet leden. 

Je kan inschrijven door het verschuldigde bedrag ten laatste op 15 
oktober 2021 te storten op het rekeningnummer van Pasar: BE14 7845 
8006 5783 Vermeld a.u.b. ook in de mededeling uw keuze 
(S) voor stoverij of (F) voor forel en uw GSM nr. 
Uw GSM nr. houden wij maar 1 maand bij, maar dient enkel om eventueel 
contact op te nemen voor deze activiteit en voor COVID contact tracking. 
Info: - Jos Willems: 0496/211992 

Koen Vandecruys 0478/662635 
- www.pasar.be/heusden of via pasarheusden@gmail.com 

 

Als de COVID-maatregelen zodanig worden verscherpt dat de uitstap niet 
kan doorgaan, krijgt iedereen zijn inschrijvingsgeld volledig teruggestort.  
Als de wandeling toch kan doorgaan en je annuleert na 17 oktober, kan 
dat tot gevolg hebben dat bepaalde kosten niet kunnen gerecupereerd 
worden. 

http://www.pasar.be/heusden
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Heusdens dialect 
 

De sop dij woord uitgeschèpt bé ne potlepel en de petatte bé e 
schumspoan.  Da war ne potlepel be keutekes in zoeda twoater 
te door liep.  
 
De soep werd uitgeschept met een pollepel en de aardappelen 
met een schuimspaan.  Dat was een pollepel met gaatjes zodat 
het water er uit liep.   
 
De moer haan zoog altêêt oppe stoof 
sten, diè stond den hiele daag te  
preutele achter oppe buis vanne stoof.  
Asder da nie déé daan hadder gie 
werm woater asder ter most hemme 
want chofaasch bè ne kroan vur werm 
woater dij war te nergesnie.  Loater 
verkochte ze oog fleutmuurkes.  Dij 
woatermuurkes begoste te fleute as ’t 
woater begos te koke.  Ich weet nie of ze da nog erges verkoepe 
mer as kind vond ich da kollesoal da diè moer wist da ’t woater 
kookte en daan oog nog begos te fleute.     
 
De waterketel hadden ze ook altijd op de kachel staan, die stond 
de ganse dag te preutelen achter op de buis van de kachel.  Als 
je dat niet deed dan had je geen warm water als je er moest 
hebben want centrale verwarming met een kraan voor warm 
water was er nergens.  Later verkochten ze ook fluitketels.  Die 
waterketels begonnen te fluiten als het water begon te koken.  
Ik weet niet of ze dat nu nog ergens verkopen maar als kind vond 
ik dat geweldig dat die ketel wist dat het water kookte en dan 
ook nog begon te fluiten.  
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KWB Overdag en COVID-19 
 
We hebben grotendeels het programma van vorig jaar hergebruikt.  De 
sprekers zijn gecontacteerd en de uitstappen (bijna) geregeld.  Het 
bestuur is er dus klaar voor, maar… 
We weten nu nog niet hoe de situatie in november zal zijn.  Indien we 
“toelating” krijgen, beginnen we aan het nieuwe werkjaar met enkele 
veranderingen.  We veronderstellen dat iedere deelnemer ingeënt is!  
We komen in ’t vervolg samen in ‘t Kuipershof, dus niet meer in de 
kleine feestzaal.  Bij het binnenkomen dragen we een mondmasker.  
De huidige regel is dat men met 8 personen aan één tafel mag zitten, de 
zgn. 'bubbel'.  De tafels staan verder uit elkaar en iedereen blijft in zijn 
eigen bubbel, ook tijdens de pauze. 
 
We vragen bovendien om een verplichte aanwezigheidslijst per tafel in 
te vullen.  Zo kunnen we, indien nodig, later doorgeven wie bij elkaar 
zat.  Belangrijk: iedereen zorgt voor eigen schrijfgerief!  Bij aankomst 
bestel en betaal je al je drank voor het pauzemoment, in ruil krijg je een 
aangepaste drankbon.  Deze wordt later opgehaald en één persoon 
brengt de gevraagde drank naar iedere tafel. 
 
Het staat je vrij om zelf nog meer persoonlijke, niet-verplichte 
veiligheidsvoorschriften (bv. mondmasker tijdens de hele activiteit, …) in 
acht te nemen.  Het wordt hoe dan ook een beetje bang afwachten 
zonder te vervallen in overdreven paniekreacties.  Maar voor ons komt 
veiligheid op de eerste plaats… 
Als we (bijna) zeker zijn te mogen starten, krijgt elk lid dat vorig jaar aan 
een van onze activiteiten deelnam, tegen eind oktober een 
programmaboekje.  Geïnteresseerde nieuwkomers mogen een mailtje 
sturen naar Klaus of een ander lid van de werkgroep en ontvangen dan 
eveneens meer info. 

Ceyssens Staf Kortstraat 39   0473 58 73 37 
 gustaaf.ceyssens.vossen@telenet.be 

Ceyssens Johan Schootstraat    0499 14 23 15 
Johan.ceyssens@gmail.com 

Deleux Ludo  Koerselsebaan 148  0479 17 08 74 
 ludo_deleux@hotmail.com 

Goris Wim  Kerkenblookstraat 42  011/42 95 42 
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 lw.goris@skynet.be 
Neumann Klaus Mispad 10     0486 14 27 90 

 klaus.neumann@telenet.be 
Quetin Roger  Meilweg 9    011/42 93 58. 

 rogerquetin@gmail.com 
Tielens Danny  Singelstraat 11   0477 06 28 77 

 daniel.tielens@gmail.com 
Verlinden Charly De Rieten 25    0473 31 19 40 

 charly.verlinden@telenet.be 
 

Doordenkertje: 1 + 1 = 3 
 

Oei, wiskundig bega ik hier een flater.  Gebuisd!  Maar natuurlijk heb ik 
hierover een andere dimensie. 
 

Twintig jaren geleden was er thuis naast de deur een goed draaiend 
restaurant.  De man kon zijn etenswaar verkopen als geen ander en zijn 
echtgenote was een beste kokkin.  Samen waren ze in hun restaurant 1 
+ 1 = 3.  Hun kwaliteiten sloten aan op elkaar en ze hebben die ook 
volledig benut. 
 

Hetzelfde kunnen we zeggen over een huwelijk.  Man en vrouw huwen 
met elkaar.  Eigenlijk gaan ze een geweldig avontuur tegemoet.  Daarom 
kan een huwelijk ook mislukken.  Maar andersom: man en vrouw kunnen 
elkaar groter maken als persoon, door elkaar lief te hebben, door 
respectvol met elkaar om te gaan en elkaar te bemoedigen.  Ook in het 
huwelijk kunnen man en vrouw samen 1 + 1 = 3 worden en ik bedoel 
hiermee zeker niet de kinderen die uit hun relatie geboren worden. 
 

In de jaren 90’ merkte ik dat goede bestuurslui van kwb dikwijls ook 
leidende functies kregen op het bedrijf waar ze werkten.  Waarom?  In 
kwb hadden ze zich kunnen scholen: rustig coördineren, diplomatisch 
leiden, luisteren naar anderen zonder in overdrive te gaan.  Inderdaad: 
ook in  verenigingen als kwb kunnen (bestuurs)leden groeien, omdat ze 
kansen krijgen om te leiden, te organiseren, te bemiddelen enz.  Kansen 
die ze elders niet krijgen.  De vereniging vaart er wel bij, de betrokken 
personen varen er wel bij. 1 + 1 = 3, ook in kwb. 
 
Ward  

mailto:lw.goris@skynet.be
mailto:rogerquetin@gmail.com
mailto:charly.verlinden@telenet.be
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Reyclagepark 

 
In het recyclagepark (Terrillaan 14) 
hebben we 7 categorieën van afval.  Voor 
elk van die categorieën moet er apart 
gewogen worden en moet je je dus telkens 
opnieuw aanmelden.  Iedere categorie 
heeft nog verschillende containers!  In de 
verschillende containers van dezelfde 
categorie mag je lossen zonder je opnieuw 
aan te melden. 

1. Grofvuil/roofing: (altijd betalend: € 0,18/kg) 

a. Restafval dat niet in de huisvuilzak past, tapijten, niet-houten 

meubelen, stoffen zetels, .. (Zakken afval is in principe niet 

toegelaten.) 

b. Roofing 

c. Geïmpregneerd hout bv. Carport, tuinhuis, tuinmeubelen, … 

d. Treinbielzen  

e. Om matrassen te storten moet je je aanmelden bij een 

parkwachter.  Vanaf 1 juli zal er een aparte container staan.  

Er is ook een terugnameplicht voor matrassen.  Bij aankoop 

van een nieuwe matras moet de handelaar de oude 

meenemen! 

2. Houtafval: (altijd betalend: € 0,11/kg) 

a. Laminaat, MDF, timmerhout, vezelplaten, … 

b. Vol meubelhout (vb. eiken kast of tafel) 

➔  Let op ! Glas, spiegels en metalen beslag moet 

verwijderd worden! 

3. Gemengd bouwpuin: (altijd betalend: € 0,08/kg) 

a. Kalk, porselein (borden, koffiekopjes, wc-pot, steentapijt, 

ytong-blokken, zwarte grond, tegels met glazuur, … 

b. Gipsplaten, gyproc, … 

4. Asbest: (gratis tot 600 kg/gezin, +600 kg: € 0,08/kg) 

a. Golfplaten/eterniet, leien, venstertabletten, schouwpotten, … 

➔ Asbest MOET VERPAKT aangeleverd worden.  Het 

verpakkingsmateriaal kan je kopen op het park.  
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➔ Asbest kan ook aan huis afgehaald worden na aanvraag 

bij Limburg.net tegen vergoeding! 

 
5. Groenafval: (gratis tot 400 kg/gezin, +400 kg: € 0,05/kg) 

a. Fijn tuinafval: gras, bladeren, haagscheersel, hooi en stro 

zonder mest, struiken, … 

b. Boomstronken 

c. Snoeihout: takken, stammen van coniferen, … 

6. Zuiver steenpuin: (gratis tot 1000 kg/gezin, +1000 kg: € 0,025/kg) 

a. Bakstenen, (gewapend) beton, dakpannen, klinkers, stabilisé, 

chape, dolomiet, wit en geel zand, tegels zonder glazuur, … 

7. Recycleerbaar: (Altijd gratis) 

a. Papier & karton  

b. PMD (in blauwe zak) 

c. Harde plastiek: tuinmeubelen, emmers, … 

d. Holglas: flessen, bokalen, … 

e. Elektrische apparaten  

f. Autobanden: (max. 4 per jaar/gezin) 

g. Metalen 

h. Piepschuim: (isomo→ wit met 

bolletjesstructuur) 

i. Kaarsresten  

j. Vlakglas: (vensterglas, spiegelglas, dubbelglas, …) (GEEN 

flessen, loodglas, glaskeramiek, autoruiten, gewapend glas en 

flexiglas) 

k. Kurkresten  

l. Textiel 

m. KGA: klein gevaarlijk afval 

• TL-lampen, frituurolie, injectienaalden, batterijen, 

scheikundige producten: poetsproducten, verf, 

restjes sproeistoffen, … 

•  

➔ MEDICATIE zonder verpakking terugbrengen naar de 

apotheker 
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8. Afhalen/ aankoop: In de recyclageparken kan je ook een aantal 

dingen aankopen: bulkcompost: € 0,01/kg zelf op te scheppen, 

compostbakken en –vaten, verpakking voor asbest, … 

Wij kunnen terecht in al de recyclageparken van Limburg.net maar dat 
helpt niet bij overgewicht of onbetaalde rekeningen! 

 

Vakantiepuzzels: oplossingen 

 
Wij hopen dat jullie wat puzzelplezier beleefden aan onze puzzels.  
De oplossingen : 
 
Waar fietst Jantje overal naartoe?  
Achel, Bree, Oudsbergen, Peer, Veulen, Kermt, 
Heks, Ham, Kerkhoven, Pelt, Mal, Paal, Reppel, 
Zolder, Meeuwen & Leut. 
 
Vakantierebus: 
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne en vooral 
een gezonde zomer beleven en dat wij daarna 
er een flinke lap op kunnen geven binnen onze KWB ! 
 
KWB-woordzoeker: 
De vier activiteiten die je kon vormen met de overblijvende letters waren: 
schremke schieten, fietszoektocht, boerderijbeleving & trappistenavond. 

 

Onderhoud ketels en schoorstenen, keuring mazoutton 
en sanering van stookolietanks 

 
Van 1 tot 15 oktober kan je het inschrijvingsstrookje binnenbrengen dat 
bij deze Leeft zit. 
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Leestips van onze lezers 
 
ROZENGEUR EN SCHONE SCHIJN’ van ‘JANE MOORE’. 
 
Schrijfster: JANE MOORE’, geboren op 17.05.1962 in Oxford, 
Verenigd Koninkrijk, Britse journaliste, auteur en tv-presentatrice, werd 
bekend als columnist voor de krant The Sun. 
 
Titel: ‘ROZENGEUR EN SCHONE SCHIJN’, oorspronkelijke titel ‘The 
Ex-Files’, 2003, 288 blz., tweede roman na Vierspel. 
 
Verhaal: Een week voor haar bruiloft heeft Fay Parker een slippertje met 

een waanzinnig aantrekkelijke man.  
Ondanks haar schuldgevoel besluit ze om 
niets te zeggen tegen haar vriend Mark 
Hawkins en gewoon met hem te trouwen, 
omdat zij hem de ware voor haar vindt.  
De bruiloft zal plaatsvinden in een 
prachtig kasteel in Montferrer in Zuid-
Frankrijk.  Al de vrienden (ook vier exen) 
en familieleden zullen erbij zijn.  Alles is 
tot in de puntjes geregeld en het zou het 
feest van haar leven moeten worden.  
Wat Fay echter nog niet weet is dat één 
van de gasten heel andere plannen heeft. 
 
Eigen mening: De auteur beschrijft de 

periode net voor de huwelijksceremonie, de huwelijksdag en de periode 
erna met flashbacks naar de exen van het koppel.  Bijwijlen is het verhaal 
erg grappig, maar het drama ontbreekt zeker niet.  Een onbenullige 
misstap kan je hele leven overhoop gooien.  Soms is de ergste crisis 
nodig om jezelf te leren kennen en terug recht te krabbelen. 
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Recept van de maand:  
Zelf een ijstaart maken zonder ijsmachine 

 
Wij hopen alvast op enkele mooie nazomerdagen zodat dit recept nog 
van pas kan komen. 
Ingrediënten:  (voor een springvorm van 26 cm) 

- 200 gr fijne suiker 

- 200 ml melk 

- 250 ml volle room 

- 5 eieren 

- 4 pakjes Klop Klop (Dr Oetker) 

- 1 pak Sprits koeken (zandkoekjes) of Petit Beurre 

Bereiding : 
- Zet de melk en de room 2 uur op voorhand in de koelkast. 

- Bedek de bodem van de springvorm met bakpapier. 

- Smeer het bakpapier en de zijkanten van de springvorm in met 

boter. 

- Maal de koeken fijn en strooi de kruimels op 

de bodem van de springvorm. Druk de 

kruimels goed aan. 

- Meng de suiker, de melk, de eieren en de 

room (met een klopper). 

- Voeg de zakjes Klop Klop één voor één 

langzaam bij je mengeling terwijl je goed blijft opkloppen. (klopper 

van je mixer op de laagste stand) 

- Daarna 15 minuten opkloppen op de hoogste stand. 

- Giet je mengsel in je springvorm.  

- Zet je springvorm 24 uur in de diepvries. 

- Verwijder de springvorm, versier naar 

eigen smaak en genieten maar!  
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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 2022.  
Maar wel steeds inschrijven bij Marc (0479 54 55 75). 
 
Je kwb-lidkaart is geld waard!  
 
Winnaar deze maand: 
Daniël Palmers, Joachimstraat 

 

Familienieuws 
 

Overlijden 
 
Marie-Josée Achten; echtgenote van Martin Hopmans, (schoon)moeder 
van Jan Hopmans en Tessa Leten 
 
Angéle Timmers, (schoon)zus van Timmers Louis en Witters Nicole. 
 
André Neuteleers, vader van Patrick Neuteleers 
 
Willy Rijmen, echtgenote van Elza Bekkers, (schoon)vader van Tom en 
Ingrid Vanheusden-Rijmen 
 

Geboorte  
 
Louà-Roos, kleindochter van Herwig Byloos en Monique Deferm 
Phéline, achterkleinkind van Jans Suzanne 
 

Huwelijk 
 
Dimitri Vos en Amber Peeters, zoon van Vos-Vandebroek Kris en 
Yolanda, kleinzoon van Jans Suzanne 

 
 

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 
 

Op een bankje zit ik, 
Ik kijk er om me heen, 

Ik voel de zon en daardoor 
Mij plots minder alleen. 

 
De zon verwarmt mijn huid, 

Mijn hart, mijn hele lijf, 
Ik zit hier op een bankje,  
Ik denk dat ik hier blijf 

(Liz is More) 

 

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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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! 

 
 
 
 

Onderhoud ketels en schoorstenen, sanering tanks 

 

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 19 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

