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KERMISBARBECUE op zat 29 juni
Op zaterdag 29 juni ’19 vanaf 17.00 uur organiseren we weer
onze jaarlijkse kermisbarbecue op de speelplaats van de school
in de Brugstraat. Eigenlijk hoeven we onze BBQ niet meer voor
te stellen. Iedereen die er ooit was weet het : lekker gebakken
vlees & vis, uitgebreide keuze aan
groenten,
sauzen,
gebakken
aardappeltjes, een lekker dessert,
gezelligheid, … dus niet te missen …
Inschrijven kan door het bijgevoegde
inschrijvingsstrookje samen met het
nodige geld te bezorgen aan Stefan of
Danny. Je kan ook inschrijven via onze
website www.kwbheusdencentrum.org .
Dan kan je betalen via BE04 3350 1638 1831 met vermelding
van BBQ en dezelfde naam als op het inschrijvingsformulier.
Wij heten jullie alvast van harte welkom!
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Fiets foto zoektocht 2019.
Alle foto’s van deel 1 staan in volgorde vanaf het startpunt. Dus
foto 1 is de eerste plaats waar moet gezocht worden, foto 2 de
volgende enz.… en alle foto’s zijn ofwel frontaal, ofwel aan de
rechterzijde van het parcours te vinden.
Bij elke vindplaats van deel 1 hoort er een andere foto van deel
2. Deze staan uiteraard niet in volgorde. In vogelvlucht van max
50m van de positie op straat moet je nu beginnen te zoeken.
Mogelijk moet je een beetje terug of wat verder. Als er een
zijstraat is kan zelfs daar nog iets te vinden zijn, achterzijde van
bv kapelletjes moeten ook bekeken worden… deze foto’s zijn niet
altijd van op straat zichtbaar. Deze foto’s zijn aan beide zijden
van de straat te zoeken! Privé domein wordt echter niet
betreden.
Het voordeel van deze formule bestaat erin dat je niet meer
verplicht bent om de hele ronde opnieuw te doen als je een
bepaalde foto niet gevonden hebt. Heb je bv foto 11 niet dan
begin je gewoon vanaf plaats nr. 10 tot je aan foto 12 bent
gearriveerd. Daartussen moet de 11de foto te vinden zijn.
Het is en blijft een aangename zomeractiviteit. We starten op de
kermis BBQ en de antwoorden moeten binnen zijn voor 30
september. Prijsuitreiking is op 4 oktober.
De prijs wordt lichtjes aangepast naar 3 euro; de
verkoopplaatsen zijn zoals steeds bij:
Café De Kring
Klaus Neumann
Ludo Deleux
Michel Truyers
Stefan Aerts

G. Gezellelaan
Mispad 10
Koerselsebaan 148
Schootstraat 172
Noordberm 4
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KWB Cocktailavond 27 april 2019
Op zaterdag 27 april hebben een 15-tal enthousiastelingen er
een heel leuke cocktailavond van gemaakt.
Onder het goedkeurend oog van Stefan en dankzij de prima
uitleg van Tensu zijn we er in geslaagd om 3 cocktails te
fabriceren. Alle attributen en hebbedingetjes werden ter
beschikking gesteld. Een limoenpers is echt wel handig. Voor mij
persoonlijk de eerste keer dat ik me waagde aan het ‘shaken’,
maar het werd een heel leuke
ervaring. We hebben drie cocktails
gemaakt.
De eerste was de Cosmopolitan
(de vrouwen kennen hem wel van
Sex and the City). Deze was verrassend lekker al zeg ik het zelf
als man. Het shaken ging ons allen goed af en al vlug waren we
aan het proeven.
De tweede cocktail was de Lazy Red Cheeks (sommigen kennen
deze van Njam tv). Vooral het crushed ice toevoegen is me hier
bijgebleven. Ook een heel lekkere cocktail en volgens mij is het
ons beter gelukt dan Manuel van tv.
De derde was een speciaal geval, ABC genaamd. Hier kwam het
aan op finesse en fingerspitzengefühl. Ideaal om deze als laatste
te moeten maken na 2 cocktails gemaakt en gedronken te
hebben. Met behulp van een lepeltje was het de bedoeling om
perfecte laagjes te maken in een glaasje. Beginnen met
Amaretto, dan Baileys en ten slotte Cointreau. Vooral de
Cointreau toevoegen bovenop Baileys maakte het een echte
uitdaging! Per 2 gingen we de uitdaging meermaals aan om de
perfectie te benaderen.
Het was kortom een heel leuke avond gekruid met cocktails,
gezelschap en humor!
Tim Francis
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Naar de VRT in Brussel (zat. 24 aug.’19 om 9.30)
Deze zomeruitstap naar de VRT is reeds lang gepland. We
hebben toen 30 tickets geboekt voor een rondleiding met gids.
Wat mogen we verwachten? De professionele VRT-gidsen
schetsen een duidelijk beeld van de belangrijke rol die radio, tv
en online in ons leven spelen. Zij tonen hoe onze programma’s
tot stand komen en
nemen ons mee achter de
schermen
van
regiekamers, radio- en
televisiestudio’s.
Deze
rondleiding start om 11.30
uur maar we moeten ruim
op tijd aanwezig zijn (administratie & security-check). Daarom
verzamelen we om 9.30 uur op het Boudewijnplein om met 6
auto’s te vertrekken naar de Reyerslaan. Op de VRT kunnen we
enkel wat consumeren aan een
drankautomaat. Daarom stoppen we
nadien aan de Lunchgarden in Evere
(op 3 km) waar we ook nog 10%
korting krijgen met onze KWB-lidkaart
(niet in de prijs inbegrepen).
Praktisch :
Kostprijs : leden €20 / niet leden € 25 (vergoeding chauffeurs
inbegrepen).
Inschrijven : Stefan Aerts (0474 35 43 21) en storten op BE04
3350 1638 1831 met vermelding van naam deelnemer en VRT of
gewoon door bij Stefan (Noordberm 4) te gaan betalen.
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Zomerkoken : BBQ-special
In het kader van onze kooklessen organiseren we ook een
‘zomerspecial’. Op zaterdag 27 juli ’19 vanaf 18.30 gaan we
enkele minder gewone recepten klaarmaken op de BBQ en
natuurlijk verorberen met bijbehorende drank. We zijn die dag te
gast op de speelplaats van de school in Eversel (Everselkiezel
55).
Heb jij ook zin in een avondje heerlijk kokerellen, gezellig
keuvelen, … treuzel niet en schrijf je in. De 25 eerste inschrijvers
kunnen deelnemen (ten laatste 21/7).

Inschrijven kan door storting van € 10 op BE04 3350 1638 1831
én een seintje aan Danny : 0478 30 34 12 of via
kwbheusden@gmail.com . De rest van de kosten wordt gedeeld
door alle deelnemers. Drank wordt ook dan afgerekend.
Fotowandelzoektocht
Hopelijk heb je veel plezier beleefd op deze zoektocht.
Breng nog snel je formulier van de foto-wandel-zoektocht
binnen. Op vrijdag 15 juni worden de winnaars bekend gemaakt.
Wij verwachten alle deelnemers op 19u in het zaaltje van de
Kring.
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KWB

Op dinsdag 11 juni ’19 organiseert KWB-Heusden-Centrum voor
de eerste keer een ‘ideecafé’. Wat is dat nu weer? Even wat
uitleg! De naam KWB ken je al. Idee : Wij zijn op zoek naar
nieuwe ideeën. Meer bepaald ideeën voor nieuwe activiteiten die
jonge mensen de moeite vinden, voor zichzelf maar ook voor hun
hele gezin (dus ook kinderen). Café : we gaan er niet de
zoveelste saaie vergadering van maken maar een leuke
praatavond met een natje en een droogje.
Met andere woorden : wij nodigen IEDEREEN uit die samen met
ons verlangt naar een ‘bruisende woonomgeving’ : zowel kwbleden als niet-leden, mannen en vrouwen, inwoners van
Heusden-Centrum of uit de omgeving, … De enige voorwaarde
is : wil jij eens een avondje meepraten over mogelijke ideeën die
jonge mensen kunnen boeien. Dan ben jij van harte welkom! Ken
jij iemand in je vriendenkring, buurt of familie die ook
geïnteresseerd zou kunnen zijn, breng die ook mee want hoe
meer zielen, hoe meer … ideeën. Wij hopen om jullie talrijk te
mogen begroeten en de nodige inspiratie op te doen om onze
jaarkalender nog boeiender te maken!
Praktisch :
- Dinsdag 11 juni ’19 in één van de lokalen achter De Kring
- Aanvang : 19.30 : Verwelkoming (en kennismaking) met een
natje en een droogje. 20.00 start bijeenkomst, 22.00 einde
officieel gedeelte, mogelijkheid tot napraten.
- Voor een goede gang van zaken (aankoop hapjes) hadden
wij er graag een idee van hoeveel mensen wij kunnen
verwachten, daarom graag een seintje naar Danny : 0478
30 34 12 of kwbheusden@gmail.com .
- Deelname is gratis.
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Leestips van onze lezers :
Gespleten van Karin Slaughter
Titel: ‘GESPLETEN’ (oorspronkelijke titel
‘Pieces of her’), dit is de ‘NIEUWE’ van Karin
SLAUGHTER (2018), 494 bladzijden. Deze
literaire thriller maakt geen onderdeel uit van
de vorige reeksen van de Queen of Crime. Het
boek heeft twee verhaallijnen nl. die over
Laura Oliver en haar dochter Andrea Cooper
(Andy) en die over Jane Queller. Door te
schakelen tussen 2018 en 1986 wordt het
gespleten leven van Laura steeds duidelijker.
Dit is haar eerste boek dat gaat verfilmd
worden.

Het verhaal:

-20/08/2018. Laura en Andy vieren de 31ste verjaardag van Andy
met een lunch in de Rise-n-Dine op Belle Isle bij Savannah,
Georgia (USA). Er vindt een schietpartij plaats waarbij Betsy en
Shelly Barnard worden doodgeschoten door Jonah Lee Helsinger,
het ex-vriendje van Shelly. Andy wordt ook bedreigd en de
koelbloedigheid van haar moeder Laura , die de schutter
overmeestert en doodt, verbijstert menigeen.
-26/07/1986. Hier begint het verhaal van Jane Queller en de
verwikkelingen in haar familie en vriendenkring.
Na Andy’s vlucht en doortocht door heel wat staten van de USA
kom je de connectie tussen deze vrouwen aan de weet.

Eigen mening: Ik heb deze thriller en ook de schrijfster leren

kennen door een voorpublicatie in de ‘Flair’. Het boek heb ik pas
recent in de bib kunnen uitlenen. Ik heb het op een paar dagen
uitgelezen. Door de nieuwe personages is het een beetje wennen
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en door de dubbele verhaallijn leest het wat langzamer. Met de
epiloog sluit de schrijfster het verhaal op prima wijze af.
Het boek heeft weer een typische Karin Slaughter-cover, een
gedeelte van een vrouw, hier het gelaat, met mooie rode
accenten. Beslist het lezen waard!

Leestips van lezers : oproep.

Deze maand verschijnt voorlopig onze
laatste boekbespreking. We zitten namelijk
door
onze voorraad heen. Spijtig, net nu veel
mensen binnenkort extra tijd hebben om
een
boek te lezen tijdens hun vakantie. Wil jij
eens
een poging wagen om een boek te bespreken? Insturen kan via
kwbheusden@gmail.com of neem contact op met Danny 0478
30 34 12 (Merelstraat 46).

Samenaankoop stookolie maandag
23 september 2019
Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd
inschrijfstrookje of online via
www.kwbheusdencentrum.org
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Recept van de maand : burgers met kaasvulling &
rodekoolsalade
Deze maand gaan we opnieuw aan de slag op de bbq met een
recept dat zeker goed zal scoren bij de (klein)kinderen en
bovendien vrij gezond is.
Benodigdheden :
Voor de salade : 250 g fijn geraspte rode kool, 1 grote geraspte
wortel, 1 kleine grof geraspte ui, 100 gr mayonaise of
yoghurtdressing, 2 tl appelazijn, 1 tl dijonmosterd, 1 tl suiker, ¼
tl (grof zee-)zout, ¼ tl zwarte peper, (1 tl mierikswortel) (tl =
theelepel)
Voor de burger : 700 g rundsgehakt, 2 tl worcestersaus, 1 tl (grof
zee-)zout, ¾ tl zwarte peper, 60 g geraspte rijpe cheddar.
4 ciabatta of hamburgerbroodjes (doorgesneden)
Bereiding :
1 Meng de rode kool, de wortel en de
ui in een grote kom. Meng in een
ander schaaltje de mayonaise en de
overige ingrediënten van de salade.
Doe die saus naar smaak bij de rode
kool. Zet deze mengeling afgedekt in
de koelkast en laat minstens een uur
afkoelen (niet langer dan 3 uur anders wordt de kool te slap).
2 Meng het gehakt met de worcestersaus, het zout en de peper.
Vorm met vochtige handen 4 ongeveer even grote losse balletjes
en druk in het midden van elk balletje een kuiltje met uw duim.
Vul die kuiltjes elk met ongeveer 2 tl kaas en sluit de kuiltjes met
gehakt. Vorm van de balletjes burgers van ongeveer 2cm dik en
laat ze een goed uur rusten in de koelkast. Leg ze ongeveer 30
min voor het grillen op kamertemperatuur.
3 Maak de bbq klaar voor matige tot hoge hitte (200-250 °C).
Zorg dat de roosters goed proper zijn!
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4 Gril de hamburgers (indien mogelijk met gesloten deksel). Keer
ze om zodra ze goed loslaten van het rooster. Leg tijdens de
laatste minuut van het grillen de broodjes op de gril met de
snijkant op het rooster.
5. Beleg de onderste helft van de broodjes met een burger.
Schep er een lepel (uitgelekte) rodekoolsalade op en werk af met
de bovenste helft van het broodje.

Comfort Heating
Tweemaal per jaar, in mei en oktober, doet kwb een
samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen
Wie tussentijds problemen heeft kan steeds
terecht bij:
Comfort Heating BVBA
• Tel: 089/ 35 51 30
0476 68 08 96
• Adres: Evence Coppéelaan 96 bus 2,
3600 Genk
• Website: www.comfortheating.be
• Email: info@comfortheating.be
(vermeld bij ieder contact dat u lid bent van kwb)
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Je K.W.B.-lidkaart is geld waard !
Ook deze maand heeft een onschuldige hand een winnaar van
een waardebon voor Café Manger (2 pers.) aangeduid :
De winnaars zijn : Louis & Monique
Jans-De Rop Noordberm.
De winnaar van de maand mei is vorige
maand niet gepubliceerd. Dat was
Mella Vanbilsen Nicolaïstraat. Proficiat
en welkom op Café Manger!
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FAMILIENIEUWS
Overlijden
• Irma Vos schoonmoeder van Engelen Ludo, Mispad.
• Maria Nijs moeder van Vanderhoydonck Hilaire,
Kruiskapelstraat.
• Simonne Daniels levensgezellin van Aerts Jean.
• Lena Paredis, schoonmoeder van Marcel Reynders- Gielen,
Gompartstraat.
Geboorte
• Juliette, achterkleinkind van Amelie Vandebroek,
Voortstraat.
Gouden bruiloft.
• Huybrechts Sylvain vierde zijn gouden huwelijksjubileum.
De ‘LEEFT’ digitaal ontvangen?
Wil jij (en je huisgenoten) 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
CITAAT VAN DE MAAND
De lente is de tijd van het jaar waarin het zomer is in de
zon en winter in de schaduw.
Charles Dickens
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnenbrengen uiterlijk
op vrijdag
21 juni bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 0479/466247 ,
e-mail : janaerts100@gmail.com
reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831
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