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Het worden weer drukke weken, want er zijn enkele leuke activiteiten in 
het verschiet. 
 
Wie zich ingeschreven heeft voor de quiz; wees 
geprezen… het is voor een goed doel en onze 
quizmaster maakt er elke keer een gezellige avond 
van.  
 
Alvast een dikke merci voor de helpers en de deelnemers.  
 

Op dinsdag 11 oktober 19u30 in het 
Feestzaaltje is het tijd voor een gezellige 
bestuursvergadering XXL.  We stellen onze 
kalender 2023 voor.  We voorzien een hapje 
en een drankje.   

Kom maar fijn mee ûchteren. 
 
Thermomix-koken op 12 oktober, 
herfstwandeling op 22 oktober, dartsen op 
29 oktober en bierenwandeling 19 
november. 
 

Johan is al druk in de weer om de samenaankoop tuinproducten 
(zaterdag 26 november) samen te stellen.  Volgende maand ontvang je 
ook het inschrijvingsformulier samen met de Leeft.  Ook dan wordt het 
dringend tijd om je in te schrijven voor de busuitstap naar de  
Kerstmarkten in Valkenburg op 9 december.  
 

Stefan 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Activiteiten oktober 
 

1/10 tot 15/10 inschrijvingen samenaankoop onderhoud  
ketels/schoorstenen 

7/10   Quiz 
11/10  bestuursvergadering XLL 
12/10  koken met de thermomix 
29/10  darts 
 

Koken met thermomix 

 
Op het moment dat deze Lééft werd 
samengesteld waren er nog enkele 
plaatsen vrij om vrijblijvend kennis te 
maken met dit wonderlijke keukentoestel 
(zie vorige Lééft).  Wie dus zin heeft en er 
snel bij is … 
 
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 naar 
0478 30 34 12.  
 
Betalen doen we de avond zelf. 
 
 
 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Bestuursvergadering XXL: kalender ‘23 

 
We zitten nog maar pas in de herfst maar toch denken wij al 
volop aan het werkjaar 2023.   
 
Daarom organiseren wij op dinsdag 11 oktober ’22 om 19.30 
in het feestzaaltje van de Kring een bestuursvergadering XXL 
met als enig agendapunt ‘de kalender van 2023’. 
 
Het is de bedoeling om eens goed te kijken welke activiteiten wij 
willen behouden van de voorbije jaren en vooral welke nieuwe 
ideeën wij volgend jaar aan onze leden willen aanbieden. 
 

En omdat ‘nieuwe’ mensen ook 
voor nieuwe ideeën kunnen 
zorgen, nodigen wij iedereen uit 
die een woordje wil meespreken 
bij de opmaak van onze kalender.  
Je hoeft daarvoor echt géén 
bestuurslid te zijn en we gaan je 
ook niet dadelijk tot nieuw 

bestuurslid bombarderen als je je daar laat zien.   
 
Dus heb jij een idee of wil jij bestaande initiatieven 
ondersteunen: WELKOM !!! 
(Het bestuur zal er ook voor zorgen dat je geen dorst hebt.) 
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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 onder ons 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, around 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. 

De grote kwb-quiz – editie lll. 

 
Kom ook een kijkje nemen en moedig onze deelnemers aan.  
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Wandelweekend Oostende 16-18 september 2022 
 

Voor het eerst gingen ondergetekenden mee op wandelweekend 
met de KWB en werden we prompt tot verslaggevers 
gepromoveerd. 
 
We hadden vrijdag 16/9 afspraak om 16u in vakantiepark 
VAYAMUNDO in deelgemeente Raversyde. 
De kamerbadges werden uitgedeeld en iedereen ging na het 
uitpakken op verkenning. 
In het zeer grote vakantiepark waren alle faciliteiten aanwezig: 
zwembad met wellness, binnenspeeltuin voor de kinderen (we 
waren wel onze (klein)kinderen vergeten), petanque, 
volksspelen, sporthal met klimmuur, fitness, crea-atelier, 
verschillende bars en eetzalen, m.a.w. te veel om op te noemen. 
 
We hadden volpension met keuzebuffet, inclusief dranken, met 
als gevolg een drukke passage heen en weer naar het buffet, 
vooral de dessertjes kenden veel bijval bij de lekkerbekken. 
 

Na het avondeten was er gezellig samenzijn 
in de wintertuin met kennismaking en 
opvoering van een sketch.  Spijtig genoeg 
was er zoveel achtergrondlawaai (van de 
andere gasten), dat het eerder een 
mimespel was.  Jammer voor de inspanning, 
maar hopelijk horen we het verhaal nog wel 
eens een andere keer. 
Voor de liefhebbers was er ook bingo. 
Buiten stormde het ondertussen flink en 

ging de zee te keer.  Een mooi hoor-en schouwspel… 
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Zaterdagvoormiddag starten we met een korte wandeling van 6 
km in het stadspark en haven van Oostende.  Op een sportveldje 
langs de route speelde de plaatselijke jeugd hockey, aangevuurd 
door hun ouders. 
We wandelden langs een mooie parkvijver, de Iependreef en 
Beukendreef en waren net voor een plensbui terug aan de auto. 
Namiddag kwamen de echte wandelaars aan hun trekken.  Ze 
trokken naar het gehucht Stene voor een tocht van 11 km door 
het krekengebied. 
Zelf gingen we het provinciedomein ATLANTIKWALL RAVERSYDE 
verkennen. 

De Atlantikwall is een deel van de 
verdedigingslinie van Nazi-Duitsland die de 
hele kuststreek van de Noordzee bestreek in 
de Wereldoorlog.  De invasie is echter in 
Normandië gebeurd en niet in België. 
Als je vanop het strand richting duinen kijkt, 
kan je niet vermoeden dat er zo een bolwerk 
aan bunkers, kanonnen en loopgraven 
verborgen liggen in deze duinen en dit in 
zeer goede staat bewaard.  Het is een waar 

dorp, verborgen in het zand met alle mogelijk voorzieningen, 
alles gebouwd met Deutsche Gründlichkeit.  Het is een levendig 
museum, alles mooi in scène gezet met levensechte figuren, 
begeleidt met beeld en klank op tablet. 
Er zijn ingegraven bunkers waarin je, net boven de zandlijn, een 
180° panoramazicht hebt over het hele kustgebied zonder dat de 
“vijand” je ziet. 
Deze boeiende en leerrijke namiddag werd in eensgezindheid 
afgesloten met een lekker drankje in het museumcafé. 
De niet-wandelaars gingen petanquen, zwemmen, of verkenden 
de omgeving. 
s’ Avonds was er ontspanning met gezelschapsspelen of 
babbelcafé. 
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Zondagmorgen na het ontbijt was 
het inpakken geblazen en stond er 
nog een wandeling van 5,8 km 
langs de kustlijn op het 
programma.   
 
De overigen konden een knap in 
elkaar gestoken fotozoektocht 
doen.  De Sherlock Holmsen onder 

ons stonden op scherp om zeker elk voorwerp te kunnen vinden.  
Het werd ons niet gemakkelijk gemaakt.  We leerden tijdens de 
speurtocht dat het graf van de 
Oostendse schilder James Ensor 
met zijn bekende schilderijen met 
carnavalsmaskers, hier op het 
kleine  kerkhofje ligt in de schaduw 
van een authentiek vissershuisje en 
dit alles vlakbij ons hotel.  “Baron” 
James Ensor koos de eenvoud van 
het kleine kerkhofje van de Ter Duinen parochie met zicht op 
duinen en zee boven het grote Oostendse stadskerkhof. 
 
En zo kwamen we aan het einde van het weekend.  We waren 
tijdens deze drie dagen in totaal met een mooie groep van 48 
personen, jong en minder jong, fit en minder fit, maar allen met 
veel goesting! 
 
Het was volgens de routeniers onder ons geen authentiek 
wandelweekend omdat de normale avondanimatie ontbrak, 
vooral omdat er geen aparte ruimte voor onze groep was. 
Niet gedeerd, we laten dit niet aan ons hart komen. 
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Het weekend was zeer geslaagd en dit dankzij de puike 
organisatie van de KWB-ers  Er was voor elk wat wils op het 
programma, wandelaars en niet-wandelaars.  
 
Dank, dank ,dank aan allen en mogelijk tot volgend jaar in Lo-
Reninge! 
 
Jos en Mella. 
 

Fotokijkdag wandelweekend 

 
Op 6 november om 19u00 is iedereen welkom in het Feestzaaltje 
van De Kring om samen na te genieten van het wandelweekend.  
Er werden heel wat foto’s getrokken en dat maakt dat er ook 
mooie herinneringen vastgelegd werden. 
 

Sinterklaas op huisbezoek: zaterdag 26 november 
 

Sinterklaas wil dit jaar, ondanks de grote 
drukte, weer een bezoekje brengen aan de 
kinderen van KWB leden bij jullie thuis.  Indien 
corona geen roet in het eten gooit, zal dit 
doorgaan op zaterdag 26 november. 

 

Ouders, grootouders, meters en peters die bij KWB aangesloten 
zijn, kunnen voor hun kinderen, kleinkinderen, mete- en 
petekindjes een bezoekje regelen.  Het inschrijfstrookje komt in 
de Leeft van november. 
 

Deelname kost 5 euro per kind.  In ruil voor dit bedrag zullen de 
kindjes de hand mogen schudden van de sint, op zijn schoot 
zitten, samen op de foto gaan, een bord snoep in ontvangst 
nemen en dollen met zwarte piet. 
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Wedstrijd : 
Nieuw logo voor KWB-Heusden-Centrum ? 

 
Wij hebben het plan opgevat om nieuwe hemden of polo’s te 
laten maken met een eigen logo.  Het huidige logo van KWB-

nationaal dat je hier kan zien, 
gaat al enkele jaren mee.  Wij 
vrezen dat dat binnenkort zal 
veranderen en om niet met 
een oud logo opgezadeld te 
zitten, kiezen wij nu voor een 
eigen logo. 

 
 
 
Een paar jaar geleden 
pasten wij het KWB-logo al 
aan met een eigen slogan. 
 
 
Het is nu de bedoeling dat wij zelf een logo ontwerpen waarbij 
we de slogan “KOM WAT BELEVEN” behouden.  Het zou fijn zijn 
als dat nieuwe logo ook op één of andere manier zou verwijzen 
naar KWB en Heusden-Centrum. 
 
Zijn er onder onze leden creatieve geesten die met deze 
opdracht aan de slag willen gaan? 
 
Wij ontvangen graag jullie ideeën via kwbheusden@gmail.com ! 
Op papier doorgeven kan ook (Merelstraat 46). 
 
De ontwerper van ons nieuw logo zal passend beloond worden! 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Samenaankoop stookolie september ‘22 
 
De voorbije samenaankoop stookolie was weer erg succesvol:  
136 deelnemers bestelden samen 177200 liter. 
 
De volgende leveranciers willen leveren aan de volgende prijs: 
leverancier Gewone stookolie Verbeterde stookolie 

DAGPRIJS >2000 l : € 1,2576 
<2000 l : € 1,2895 

>2000 l : € 1,2759 
<2000 l : € 1,3078 

Comfort Energie € 1,20 € 1,22 

Kerfs € 1,1945 € 1,2150 

Segers-Teuwen € 1,1822 € 1,2079 

Tilmans Pouls € 1,1737 € 1,21 

(Van Raak & Proxifuel durfden géén prijs geven wegens te verwachten 
prijsstijgingen.  Bouts wilde enkel leveren indien kleine bestellingen meer 
betaalden en was dan nog duurder.) 
 
Tilmans Pouls mag leveren.  Dit levert onze leden dit voordeel op  
 

 Gewone 
<2000 l 

Gewone 
>2000 l 

Verbeterde 
<2000 l 

Verbeterde 
>2000 l 

Dagprijs € 1,2895 € 1,2576 € 1,3078 € 1,2759 

Tilmans 
Pouls 

€ 1,1737 € 1,21 

voordeel € 0,1158 € 0,0839 € 0,0978 € 0,0659 

Voor de 136 deelnemers samen levert dat dus een voordeel van ongeveer 
€ 15 950 t.o.v de dagprijs.  
Een deelnemer die 1000 l gewone stookolie bestelt, bespaart € 115,8 en 
iemand die 2000 l bestelt € 167,8. 
 
Het levende bewijs dat de slogan “Uw KWB-lidkaart is geld waard!” 
helemaal klopt! 
 

Volgende samenaankoop stookolie : 
maandag 9 januari ‘22 

(zie Lééft of website voor laatste informatie) 
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Lidgeld 2023 
 
Nare gevolgen van een crisis, veroorzaakt door Corona en een Russisch 
despoot. 
 

Al sinds het voorjaar van 2019 houden verschillende gebeurtenissen ons 
in de spreekwoordelijke tang: eerst hadden we het vanuit China 
overgewaaide Corona-exemplaar.  Hoewel aanvankelijk een ver van mijn 
bed show, evolueerde dit vermetele virus van kwaad naar erger. 
Toen men het virus min of meer onder controle leek te kunnen houden, 
kwam er een andere zelfverklaarde wijze uit het voormalige USSR op de 
proppen die het nodig achtte om de gehele wereldbevolking onder te 
dompelen in een crisis zonder voorgaande. 
 

De gevolgen van deze lamlendige gebeurtenissen lieten niet lang op zich 
wachten.  De prijzen voor onze dagelijkse behoeften, zowel wat betreft 
voedingsmiddelen, kledij, communicatie en vooral de kostprijs van 
energie, swingen de pan uit en bereiken hoogten die we enkel en alleen 
kunnen waarnemen in onze meest beangstigende nachtmerries. 
 

Rekening houdend met bovenvermelde ontwikkelingen moeten we jullie 
helaas melden dat de bijdrage voor hernieuwing van jullie lidmaatschap 
voor het jaar 2023 zal gaan stijgen met 5 €, een vermeerdering die 
grotendeels te wijten is aan de toeslag voor kwb Nationaal. 
 

Jullie hoeven zich nog niet in gestrekte galop naar de bank begeven 
dat is nog een tikkeltje te vroeg! 
Bij de Leeft van volgende maand, de Leeft van november, zullen jullie 
een overschrijvingsformulier ontvangen.  Vanaf begin november kunnen 
jullie dan de nodige handelingen verrichten om de bankrekening van kwb 
Heusden lichtjes op te fleuren met het nieuwe bedrag van 35 €, zoals 
hierboven vermeld. 
 

Wij, het bestuur van kwb, hielden eraan om jullie nu reeds op de hoogte 
te brengen van dit onverkwikkelijk feit en hopen jullie volgend jaar nog 
allemaal op één of andere activiteit te mogen ontmoeten als lid van onze 
mooie vereniging. 
 
Ludo 
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Herfstwandeling Pasar: La Gleize 
 

Zaterdag 22 oktober om 8u30 is het weer verzamelen geblazen op het 
Boudewijnplein in Heusden voor onze jaarlijkse klassieker.  Dit jaar iets 
rustiger zonder spectaculair geklim, maar toch met mooie vergezichten 
en (hopelijk) kabbelend water in de rivier(tjes). 
 
We gaan wandelen in en rond La Gleize, een 
dorpje dat vooral gekend is van het historisch 
feit dat hier het Ardennenoffensief van de 
Duitsers in december 1944 tot staan is 
gebracht door de Amerikanen.  Getuige 
hiervan is de originele Duitse Tiger tank die 
nog steeds aan de kerk geparkeerd staat.  Er 
is ook een museum waar je alles te weten 
komt van deze historische gebeurtenis.  
 
Na de koffie beginnen we aan onze korte voormiddagwandeling.  We 
dalen af vanuit La Gleize naar de rivier de Amblève met prachtige 
uitzichten over de vallei.  Onderweg kruisen we een spectaculaire 
spoorwegbrug over de rivier.  Na 5 km komen we dan aan bij de 
wereldberoemde watervallen van Coo.  In Coo kunnen we dan in een van 
de vele horecazaken terecht om iets te drinken.   
 

Na de middagpauze rijden we met de 
autobus terug naar La Gleize voor de 
namiddagwandeling van 8 km.  Deze 
wandeling gaat langzaamaan omhoog zodat 
we van mooie vergezichten kunnen 
genieten.  De 2de helft van de wandeling 
loopt langs de oevers van het pittoresk 
riviertje le Roannay waarvan de bodem 

bezaaid ligt met de typische rotsblokken.  Als je geen zin hebt voor de 
namiddagwandeling, kan je een bezoek brengen aan het December 1944 
museum.  De inkom van 7,5€ is niet inbegrepen in de prijs van deze 
uitstap. 
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Na de wandeling of het bezoek aan het museum is er onze traditionele 
receptie aan de autobus en rijden we terug naar Le vert de Pommier voor 
het avondmaal: 

o Voorgerecht: Streekpaté met uienconfituur 
o Hoofdgerecht: Gehaktballen op Luikse wijze met salade en frietjes 
o OF Forelfilet “meunière” 
o Dessert: Appeltaart 

 

Opmerking: 
De wandelingen gaan grotendeels over onverharde wegen in de vallei 
van de Amblève, gekend van de vele stenen en rotsen.  Daarom raden 
we stevige wandelschoenen aan.  Een wandelstok kan een handig 
hulpmiddel zijn.  
Neem een picknick mee voor het middageten en voldoende drinken 
voor onderweg tijdens de wandelingen. 
 

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, receptie, het driegangen avondmaal met keuze hoofdgerecht 
Luikse Balletjes of Forel (excl. drank), verzekering lichamelijke 
ongevallen en fooi buschauffeur. 
De prijs is 61,00€, maar leden van Pasar en van KWB genieten een 
korting van 5,00€ en betalen bijgevolg 56,00€ per persoon. 
Indien U kiest voor het alternatieve namiddagprogramma met het 
vrijblijvende bezoek aan het “December 1944” museum dan is de inkom 
individueel ter plaatse te betalen. 
Je inschrijving is pas definitief na storting van het verschuldigde bedrag 
vóór 14 oktober 2022 op het rekeningnummer van Pasar: BE14 7845 
8006 5783  
Vermeldt a.u.b. ook in de mededeling uw menukeuze (B) voor Luikse 
Balletjes of (F) voor Forel en uw GSM nr.  Dat houden wij enkel bij 
om eventueel contact op te nemen voor deze activiteit en voor 
mogelijke COVID contact tracing. 
Info:  Jos Willems: 0496/211992 

Koen Vandecruys 0478/662635 
of via pasarheusden@gmail.com 

mailto:pasarheusden@gmail.com
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Doordenkertje: tweemaal een rare bedenking 

 
Ieder van ons kijkt angstig uit naar de eindafrekening van gas en 
elektriciteit.  Ondertussen betalen wij maandelijks hoge facturen.   
Met verbazing vernemen we dat de 
productieprijs van elektriciteit door 
kerncentrales, zonnepanelen en 
windmolens eigenlijk niet gestegen 
is.   
Maar toch betalen wij de hoogste 
prijs, namelijk deze van elektriciteit afgeleverd door de 
gascentrales.  Een vergelijking: Ik ga naar de winkel om fruit te 
kopen, telkens een kilo: appelen aan 2 €, aardbeien 8 €, peren 3 
€ en perziken 4€.  Snel tel ik uit dat ik 17 € moet klaar houden.   
Zo kom ik aan de kassa en de kassierster rekent opeens al het 
fruit aan de prijs van de dure aardbeien.  Dat is dan 32 € meneer.  
Op dezelfde manier voel ik mij nu ook ‘genomen’ door de 
elektriciteitsmaatschappijen.  
In oorlog met Oekraïne (en Europa?) heeft Poetin de gaskraan 
vanuit Rusland dichtgedraaid.  Opeens heeft hij Europa 
geconfronteerd met een proces dat normaal later zou gebeuren: 
het langzaam wegvallen van gas, een van de klassieke 
energiebronnen.  Petroleum en steenkool zullen nog volgen. 
Natuurlijk energiebronnen zijn immers eindig.  We merken 
vandaag dat de regeringen in de Europese landen, ook België, 
zenuwachtig reageren rond Poetin’s strategische beslissing.  Op 
dit scenario zijn ze niet voorbereid.  Klassieke regeringen denken 
immers op korte termijn.  Nu worden ze verplicht verder vooruit 
te denken.  Hopelijk stuiven ze niet als mussen uit elkaar: ieder 
op zoek naar het beste brokje, het beste gascontractje.  Hopelijk 
komt het goed! 
 
Ward 
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Uitslag fietsfotozoektocht ‘22 

 
Onze jaarlijkse zoektocht zit er weer op.  Het juiste antwoord op 
de schiftingsvraag was 5 augustus.  Dit betekent dat de volgende 
personen binnenkort hun prijs in ontvangst mogen nemen: 

- Vanheel Roger (5/8) 
- Timmermans Leopold (8/8) 
- Bellinckx Ludo (8/8) 
- Annie Leenders (2/8) 

 

Proficiat aan de winnaars, bedankt aan de vele deelnemers en 
hopelijk hebben jullie zich goed geamuseerd. 

 
 

Uitslag zomerpuzzels ‘22 

 
Ook de tijd om de oplossingen van het zomerpuzzelboekje 
binnen te brengen is verstreken.  Er werden slechts 15 juiste 
oplossingen binnengebracht.  De gelukkigen zijn: 

- Marleen Mechelmans (17) 
- Verlinden Marcella (21) 
- Claes Rosette (24) 
- Huybrechts Paulette (26) 
-  

Proficiat! Ook zij zullen weldra een prijs ontvangen.  
 
Wij hopen dat vele van jullie zich geamuseerd hebben met het 
puzzelboekje geheel of gedeeltelijk in te vullen. 
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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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KWB overdag 

 
Na 2 moeilijke jaren is er hoop op een normaal werkjaar.  Net 
zoals vorig jaar gaan alle binnenactiviteiten door in ’t Kuipershof.  
Toen was alleen de eerste dag een activiteit binnen, de 2de 
donderdag gingen we fietsen; bij de 3de was de spreker al positief 
en vanaf toen werden alle bijeenkomsten nationaal geannuleerd. 
 
Een programma samenstellen is zeker niet gemakkelijker 
geworden.  Bij bedrijfsbezoeken krijgen we steeds meer de 
opmerking ‘maximum zoveel deelnemers’.  Als er ter plaatse niets 
verkocht kan worden, is een bezoek een “verloren” dag voor de 
firma, vooral veiligheid wordt dan als excuus gebruikt. 
 
Gelukkig vinden we nog sprekers die vol enthousiasme hun 
passie (of werk) willen komen meedelen.  De tijd van 2 flessen 
wijn als compensatie is wel al een tijdje voorbij.  Er wordt dikwijls 
heel veel werk ingestoken om ons 2 uur te boeien.  Ook voor de 
zaal moet er tegenwoordig betaald worden.  Daarom zijn we 
genoodzaakt om het inschrijfgeld na 5 jaar weer te verhogen.  
Vanaf nu betaalt een individueel lid € 15 en als je met een 
inwonend lid komt wordt dat € 20.  De prijs van de drank 
proberen we nog een beetje democratisch te houden.  Net zoals 
vorig jaar werken we dan met drankbonnetjes. 
 
We hopen jullie allemaal in november weer te mogen begroeten. 
 
KWB overdag is er voor ieder lid van KWB, telkens op 
donderdagvoormiddag. 
 
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Klaus Neumann: 

- 0486 14 27 90 
- klaus.neumann@telenet.be 
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Heusdens dialect 

 
Vrugger, toeoen maakde ze de jung bang van ’t koremenneke.  
Da woort ègelek gezeet omda de jung nie door ‘t koren zoon 
loepen as da lank stonden en da nie zoon plat trièn.  Asder da 
deed daan kwamp het koremenneke achter och zeen ze en as 
ter och vast kreeg daan pakde dièn och mee, sommige haan doa 
echt bang vaan.  Ter warre ter zelfs dij ze zoe pèèpte as ‘t kore 
hoeg stond dasse zelfs nog nie dor e klè poike dorste loepe tusse 
twie veller in.  Ast kore daan be de wind zoe wa openaaf gonk 
daan dachte ze da ’t koremennenke ter gonk uitspringe.  Daan 
mosder van tèèt achterum loepe vur erges te gerake. 
 
 

Vroeger, toen maakten ze de 
kinderen bang van “het 
korenmannetje” (was een 
spookachtige fictieve figuur).  Dat 
werd gezegd omdat de kinderen 
niet door de graangewassen 
zouden lopen als dat lang was en 
het niet zouden plat trappen.  Als je 

dat deed dan kwam het korenmannetje achter u zegden ze en 
als hij u vast kreeg dan pakte hij u mee, sommigen hadden er 
echt bang van.  Er waren er zelfs die zo schrik hadden als het 
koren hoog stond dat ze zelfs niet door een klein paadje durfden 
lopen tussen twee korenvelden in.  Als het koren dan met de 
wind wat heen en weer ging dan dachten ze dat het 
korenmenneke er ging uit springen.  Dan moest ge soms ver 
achterom gaan om ergens te geraken. 
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Leestips van onze lezers 
 
‘VOOR ONZE ZONDEN’ van ‘LINE HOLM’ & ‘STINE BOLTHER’. 
 
Schrijfsters: LINE HOLM’ (1975) is een Deense onderzoeksjournaliste.  
Ze werd genomineerd voor de Cavlingprisen, de meest prestigieuze prijs 
voor journalistiek.  Ze heeft 2 journalistieke boeken geschreven. ‘STINE 
BOLTHER’ (1976) is een Deense journaliste, schrijfster en 
televisiepresentatrice.  Ze werkte ruim 18 jaar als juridisch en 
misdaadverslaggeefster.  Ze heeft 9 boeken geschreven waaronder 
verschillende True- Crimebestsellers.  

Titel: ‘VOOR ONZE ZONDEN’, Deense thriller, 
oorspronkelijke titel ‘FOR BARNETS BEDSTE’, 
2022, 478 blz., uitgevers VOLT.  Dit is het 
meeslepende eerste deel van een nieuwe 
Deense misdaadserie rondom Mikael, Frederik en 
Maria.  Het verhaal is gebaseerd op een 
waargebeurd Deens schandaal. 
Verhaal: Georg Schmidt, de secretaris-generaal 
van Het Rode Kruis wordt gekruisigd 
aangetroffen voor zijn kantoor in het centrum 
van Kopenhagen.  Rechercheurs Mikael DIRK en 
Frederik DAHLIN starten een ingewikkeld en 
zenuwslopend onderzoek naar de moordenaar.  
In het Politiemuseum is de historica Maria JUST 

bezig met de voorbereiding van een nieuwe tentoonstelling.  Door haar 
onderzoek naar een onopgeloste dubbele moord uit 1968 ontdekt ze een 
mogelijk verband met de moord op Georg Schmidt.  Langzaam maar 
zeker ontdekt dit trio dat de zaak duidelijke banden heeft met enkele 
machtige mensen van het land en met een zeer beschamend, duister 
hoofdstuk in de Deense geschiedenis. 
Eigen mening: ‘Voor onze zonden’ leest als een misdaadserie op de TV.  
Het verhaal pakt je van in het begin.  Je gaat direct meespeuren naar de 
mogelijke dader.  Halverwege denk je die gevonden te hebben, maar na 
een paar plotwendingen is de moordenaar toch iemand anders.  
Spannend en verrassend verhaal.  Ik ben zeer benieuwd naar de 
vervolgdelen, want ik ben fan van dit nieuwe schrijversduo. 
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Recept van de maand : gebakken appels 

 
Dit is een oud gerecht dat wij vroeger weleens aten op 
herfstdagen: gebakken appels! 
Benodigdheden: enkele appels, vetstof & kaneel (Indien je een 
oud appelras zoals boscoop of ‘pan-appelen’ kan vinden is dat 
nog lekkerder.) 
 
Bereiding: 
Schil enkele appels en verwijder het 
klokhuis.  Snij de appels in schijfjes 
van ongeveer een halve centimeter.  
Doe de vetstof (olie of bakboter) in 
de pan.  Laat de appelen sudderen 
tot ze goed gaar zijn en uit elkaar 
vallen. (Af en toe roeren!)  Voeg op 
het einde nog wat kaneel toe.  
 
Smeer de gebakken appels vrij dik op een (donkere) snee brood 
en bestrooi met donkere suiker.  

Het was helemaal feest als we 
deze gebakken appels, samen 
met een braadworst of zwarte 
pens, te eten kregen. 
 
Smakelijk ! 
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Je kwb-lidkaart is geld waard 

 

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

Manger, de barbecue of Hap & Stap. (Inschrijven 
blijft natuurlijk nodig.) 
Winnaar deze maand:  Claes Benny Schaapsweg 

 

 

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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Citaat 
 

Leven is als fietsen. 
Om je evenwicht te bewaren, 
moet je in beweging blijven. 

(Albert Einstein) 

 

Nieuwe leden 

 
- Erwin en Krista Baptist-Heyligen 
- Robi en Marleen Custers-Jaspers 
- Jean-Pierre en Sandra Linnenbank-Reynders 
- Birger en Mieke Leten-Van Deun 

 

Familienieuws 

 
Overlijden 
 

- Jean Aerts, vader van Jan Aerts 
- Georges Vandebroek, schoonbroer van Leon Moons 
- Emiel Vanderbiesen, schoonbroer van Jef Maris en Jean 

Vanhoudt 
- Lucien Swinnen, (schoon)broer van Michel en Hilde Claes-

Swinnen 
 

Geboorte. 
 

- Gust, kleinzoon van Nando en Hilde Barzan-Tielens 
- Sepp en Nora, zoon en dochter van Bavo en Kirsten Aerts-

Lepaige, kleinkinderen van Stefan en Alexa Aerts-Piel, 
achterkleinkinderen van Jef en Lea Aerts-Put 
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Winteruur 

 
In de nacht van zaterdag op zondag 29/30 oktober schakelen 
we over van zomertijd naar wintertijd (= standaardtijd).  Dan 
wordt 3 uur, 2 uur en kan je een uur langer uitslapen, de zon 
komt op zondagochtend een uur vroeger op en gaat ’s avonds 
een uurtje vroeger onder. 
 

 
 

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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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 22 oktober 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

