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Joepie !!! Met enige trots kunnen we jullie vandaag onze 
nieuwe KWB-kalender 2022 overhandigen.  
 

Naast onze jaarlijkse gekende smaakmakers hebben we ook dit 
keer weer enkele nieuwe activiteiten kunnen arrangeren.  Je kan 

alvast de voor jou goesting interessante evenementen aanduiden.  Dank 
aan alle medewerkers om dit weer zo mooi in elkaar te knutselen. 
 

En zo zijn we dan weer aan het einde van dit toch weer speciale jaar 
aangekomen. Onze KWB (en waarschijnlijk ook andere verenigingen) 
heeft zich weer door dit jaar gesparteld met ontgoochelende 
annuleringen, maar ook met nieuwe aangepaste fijne activiteiten.  
 

Ook de spaarkaart 2020 was een succes. Daarom volgend jaar een 
nieuwe. 
 

°flyeractie: de sneeuw is misschien toch een beetje overdreven … 

Voor deze maand onthouden we nog 
de opbouw van onze kerststal op 3 
december met om 11u30 de 
inzegening, kwb-overdag, de 
flyeractie°, bloemstuk maken, 
verrassingsbezoekje … 

 

Hopelijk hebben jullie het lidgeld 2021 (al) betaald. We willen echt wel 
weer vooruit in 2021. Laat Corona ons en ons buurtleven niet kapot 
krijgen. 
 

Alvast fijne en veilige eindejaarwensen gewenst. 
 
Stefan  

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Activiteiten december 2021 
 
Gaat niet door: 

- 3/12 wijnavond 
- 4/12 inzegening kerststal en receptie 
- KWB overdag 

Gaat wel door: 
- 3/12 opbouw kerststal en inzegening  

 

Samenaankoop stookolie 
 

Zoals eerder al een keer gemeld in De Leeft zal Tim Francis het beheer 
van de samenaankoop stookolie vanaf nu voor zijn rekening nemen.  Je 
kan de stookolie digitaal bestellen via onze website 
www.kwbheusdencentrum.be of via het bijgevoegde inschrijfstrookje.   
Je kan het strookje binnenbrengen in de KWB-brievenbus aan de Kring 
of je brengt het binnen bij Tim zelf.  Zijn brievenbus is gesitueerd in de 
Max Vanmelbeekstraat 18 3550 Heusden-Zolder. 
 
Bij vragen is Tim steeds bereikbaar via stookoliekwb@gmail.com.  
Hieronder zijn foto zodat je een gezicht kan plakken op de naam. 
 

 

 
 
 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
mailto:stookoliekwb@gmail.com
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In Memoriam: Jef Put 

 
Hoewel hij al een paar jaar had afgehaakt bij 
onze KWB willen we toch even stilstaan bij het 
overlijden van Jef Put.  Jef was altijd een KWB’er 
in hart en nieren en had dan ook ongeveer een 
halve eeuw KWB op zijn teller staan.  Een groot 
deel daarvan was hij actief als wijkmeester en 
bestuurslid.  Van 1980 tot 1989 was hij 
secretaris van onze afdeling.  Ook in het 
gewestelijk bestuur was hij een tijd lang actief 
o.a. als penningmeester.  Bij de viering van 50 jaar KWB-
Heusden (1992) droeg hij meer dan een steentje bij als 
samensteller van ons jubileumboek. 
 
Wij zijn dankbaar voor zoveel inzet.  
 
Rust in vrede Jef! 
 

Samenaankoop onderhoud ketels  

 
In het totaal deden 58 leden mee met deze samenaankoop. 
 

Afdeling Aantal deelnemers 

KWB Heusden 37 

KWB Zolder 15 

KWB Berkenbos 5 

KWB Eversel  

KWB Bolderberg  

KWB Boekt 1 

 
9 gasketels en 32 mazoutketels kregen een onderhoud. 
23 schoorstenen zijn in orde gebracht en 14 mazouttanken werden 
gekeurd. 

 



-4- 
 

December lichtjesmaand 

 
In de vorige Lééft hebben we het al aangekondigd en 
hoogstwaarschijnlijk hebben jullie ook de flyer al gevonden in jullie 
brievenbus: wij willen van december een ‘lichtjesmaand’ maken.  
 
Het is ons doel dat zo veel mogelijk inwoners van Heusden-Centrum 
tijdens de maand december hun voortuin, gevel of balkon versieren 
met kerst- of sfeerverlichting.  
Het is de bedoeling dat jullie dan één 
of meer avondwandelingen doen, 
genieten van de versierde woningen 
en eventueel de mooist versierde 
woningen nomineren voor een prijs.  
Het invulblaadje daarvoor vind je bij 
deze Lééft. 
 
Niet alleen de bewoners van de 
mooist versierde huizen kunnen een prijs verdienen maar ook onder de 
inzenders wordt een prijs verloot. 
 
Véél decoratie- en wandelplezier gewenst ! 
 
 

KWB-waardebons 

 
Heel wat leden zijn nog in het bezit  van 
een waardebon (of krijgen er binnenkort 
nog één) om naar Café Manger te komen.   
 
Al deze waardebons die bij het begin van 
de coronacrisis nog geldig waren, blijven 
ook volgend jaar geldig.  Bovendien 
kunnen ze ook gebruikt worden bij Hap & 
Stap of op onze BBQ. 
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Spaarkaarten 

 
In het begin van dit jaar kregen jullie allemaal een ‘spaarkaart’ waarmee 
jullie € 10 van je lidgeld kunnen terugverdienen.  Het was de bedoeling 
om gedurende dit jaar 5 stempels te verzamelen door deel te nemen aan 
activiteiten.  Dit was om de vele afgelaste activiteiten in 2020 te 
compenseren.  De eerste stempel kregen jullie trouwens al cadeau als je 
lidgeld tijdig betaald was.  
 
Het is intussen de hoogste tijd om deze kaarten in 
te leveren.  Indien je nog enkele stempels mist maar 
toch deelnam aan activiteiten, kan je die 
ontbrekende stempels bijkrijgen bij de leden van de 
stuurgroep als je je kaart daar inlevert (zie laatste 
blad kalender). 
 
Vermits we ook dit jaar allesbehalve ‘op volle kracht’ gedraaid hebben, 
voorzien we ook voor volgend jaar een dergelijke actie.  

 
Hierover meer in de volgende Lééft. 
 

KWB Wandelweekend 2022 
 
Voorlopig hebben we nog geen hotel vastgelegd, maar wij panikeren niet 
en zijn intens opzoek naar een nieuwe verblijfplaats met minder 
hoogteverschillen zodat de wandelingen meer toegankelijk zijn voor 
iedereen.  Het is nog eventjes wachten op de voorstellen van enkele 
hotels.   
 
Inschrijven kan wel al door een telefoontje, berichtje of email naar: 
- Jos Moons  0473/620544  jos.moons@hotmail.com 
- Jans Gilbert  0472/420959  gilbert.jans2@telenet.be 
 
en door een voorschot van € 25/persoon te storten op 
rekeningnummer BE26 7440-5291-7129 op naam van Jos Moons met 
vermelding van jullie naam. 
 

mailto:jos.moons@hotmail.com
mailto:gilbert.jans2@telenet.be
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Evaluatie infoavond elektrische fiets 
 

Op dinsdag 26 oktober kwam Koen 
Lemmens van fietsen Bolbikes ons 
uitleggen waar we op moeten 
letten bij de aankoop van een 
elektrische fiets en het onderhoud 
hiervan.  
 
Het is zeker niet gemakkelijk om 
een juiste keuze te maken bij de 

aankoop van een e-bike.  Er is zoveel keuze op de fietsenmarkt.  
 
Bij aankoop van een e-bike moeten we ons de vraag stellen: waarvoor 
gaan we deze fiets gebruiken?  Hoeveel km gaan we per dag rijden?  30, 
50, 70, 100 km of nog meer?  Dit bepaalt welk type batterij we moeten 
kiezen (prijs van de batterij). 
 
Motor in het voorwiel, achterwiel of een middenmotor? 
Aandrijving door een ketting of een getande riem? 
De plaats van de batterij?  Zo laag mogelijk is beter voor het zwaartepunt 
van de fiets. 
 
Koen heeft een computerprogramma waarmee hij advies kan geven over 
welke fiets je best zou kunnen kopen.  Evenzeer kan hij meten welk 
fietszadel het beste bij je past. 
 
Achteraf werden er nog veel vragen 
gesteld waar Koen deskundig op 
antwoordde. 
 
Als laatste gaf hij ons de goede raad: 
“Draag een helm tijdens het fietsen!”  
 
Koen, nogmaals bedankt voor uw deskundige uitleg. 
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Kwb-quiz: 5 november 2021 

 
Maandenlang leefden we in twijfel of onze quiz, de 
tweede editie, dit jaar wel zou kunnen plaatsvinden.  
Vorig jaar gooide tante Corona danig roet in het eten 
en het zag er aanvankelijk naar uit dat ook dit jaar al 

onze voorbereidingen tevergeefs zouden geweest zijn.  Aan de 
deelnemers zou het niet gelegen hebben, want er kwamen meer dan 
voldoende inschrijvingen binnengewaaid.   

Aangezien we het aantal mogelijk 
deelnemende ploegen hadden beperkt, 
aanvankelijk tot slechts 25, maar gezien de 
grote toestroom aan inschrijvingen dan toch 
verhoogd tot 30, hebben we helaas toch wat 
teams moeten teleurstellen. 
 
Alles werd in gereedheid gebracht om er een 

perfecte avond van te maken.  De zaal netjes op orde, versnaperingen in 
overvloed voor hen die eventueel een aanval zouden krijgen van één of 
ander hongertje, en bovendien een keuze te over aan de nodige middelen 
om de dorstigen te laven. 
 
En om 20u00 was het dan zo ver: onze 
quizmaster Dominiek, die overigens weer een 
voortreffelijke quiz uit zijn mouw had geschud, 
liet zijn zware stem weergalmen doorheen het 
‘t Kuipershof en de eerste vragenronde ging 
van start.  
 

Na elke vragenronde werd de  plaatselijke 
jury aan het werk gezet om alle 
antwoordformulieren te evalueren en de 
nodige werkzaamheden te ondernemen om 
een correcte rangschikking uit de 
rechtvaardige hoed te toveren. 
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Het moet gezegd dat de gestelde vragen niet echt makkelijk waren, maar 
met de olympische gedachte dat deelnemen nog altijd belangrijker blijkt 
te zijn dan overwinnen, werd het toch een gezellig avond waarbij de 
meerderheid der deelnemers toch een plezante avond mocht beleven.  
 
Na het eindsignaal van het gebeuren, en 
nadat de definitieve rangschikking werd  
bekend gemaakt, kon iedereen, zonder 
uitzondering, een mooi aandenken aan dit 
gebeuren gaan kiezen uit de rijkelijk 
gevulde prijzentafel alvorens met de 
nodige voldoening huiswaarts te keren.  
 
Een speciaal woordje van dank aan onze plaatselijke handelaars, 
verantwoordelijk voor al dat moois, is vanzelfsprekend op zijn plaats!! 
Dank u wel!! 
 
Apotheek Draulants, Apotheek Nerum, Aveve Wouter Lemmens, 
AXA Bank Heusden, Bakkerij Schreurs, Bakkerij Theunis, 
Bloemen Maris, Bol bikes, Brasserie Avanos, Casjpoo, Coiffeur 
Johny, Dagbladhandel Vera, De Kippenwinkel, Di Angeli Sports, 
Drinkcenter Bartels Prik & Tik, Eetcafé De Kring, EKO – doe het 
zelf, Exclusive, Franken Uitvaartzorg, Frans - Voortstraat, 
Frituur ’t Bekske, Frituur LITO, Garage Ford - Bosmans, Garage 
Opel – Geurts, Garage Renault – Kwanten, Garage Temur, 
Gezellehuis, Gybels Electro & Sanitair, Hoekqabaz, Kaffies, 
Lobby Lounge, Lorenz Shoes & Fashion, Memo Kebab, Nhaar Jill, 
Optiek Carine, Optiek Edith Nys, Pasa Snacks, Pitou Cadeau, 
Puur Leguum, Ristorante La Salute, RP Products, Schoenmakerij 
Ronny & Annie, Spar Zelfbediening Aerts, Stefan & Ann – 
Restaurant - Feestzaal, The Mustang Garage, Tip Top Parts, Way 
Point, Wow Effect – Drukkerij. 
 
De geslaagde avond zou ook niet kunnen plaatsvinden zonder de 
ongebreidelde inzet van alle medewerkers die hun beste beentje 
pleegden voor te zetten: een dikke merci aan allen!!   
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Graag willen we ook nog vermelden dat de volledige opbrengst van deze 
avond met veel plezier zal geschonken worden aan de twee 
vooropgestelde goede doelen, Sint Vincentius en Dienstencentrum ’t 
Weyerke.   
 
We kunnen nu al stellen dat deze avond volgend jaar terug staat 
geprogrammeerd.  Hopelijk kunnen we dan terug onder normale 
omstandigheden samenkomen.  Wij zullen ons zeker en vast terug 
inzetten om er het beste van te maken! 
 
Tot een volgende keer. 
 

Apps 
 

Maak je regelmatig foto’s met je smartphone?  
Hier dan enkele apps voor de fotografen onder 
jullie:  
 
 
 

 
Lifetime is meer dan zomaar een online foto-album 
waar je al je foto’s en video’s op een veilige manier 
kan bewaren.  Met deze app kan je immers al deze 
herinneringen ook makkelijk en snel delen, én anderen 
uitnodigen om op hun beurt beelden van een 
gezamenlijk feest of uitstapje toe te voegen.  Deze app 
is gratis, voor extra functies moet je betalen. 

 
 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden…maar soms 
is het ook gewoon leuk om woord en beeld te 
combineren  Zet je af en toe graag eens een 
zelfgemaakte foto met een passende tekst of quote op 
je sociale media, dan is Word Swag een snelle manier 
om het aan te pakken.  Deze app is gratis, voor extra 
functies moet je wel betalen. 
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KWB overdag: programma december 
 

We zien dat het Coronavirus zich in 
hoge mate verspreidt. 

 
Ook al zitten we op een veilige afstand 
van elkaar, toch hebben we besloten 
om alle activiteiten te annuleren tot 
eind december. 

 
We starten (hopelijk) 6 januari opnieuw.  Echter niet met een 
borrelwandeling maar met een activiteit in ’t Kuipershof.  We gaan er wel 
een klein feestelijk tintje aan geven zodat we het nieuwe jaar op een 
positieve manier kunnen herstarten. 
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Heusdens dialect 

 
Het mot erreges in ’t begin vanne joare 
fèèftig gewièst zen, ich dink dat ich in 
dierste of twiede studiejoar zoat.  Toen 
es de pastoer ent gardeke van toeoen es 
nedde jongesschool gekome en ze gonke 
in alle klaslekoale binne.  Alle jung dij bè 
de pastoer inne bogert onne appels 
gewièst warre moste in èlk studiejoar ne 
veur kome en be hun knijë oppe tréé gen 
zitte.  Dij woorte allemoal opgeschreve 
dor ‘t gardeke.  Aster iene nie ne veur 
gekome war, daan woorte daner zoe hert 
onner druk gezatte dasse diè verroaide.  As ge blève zitte war ennet 
kwamp uit daan warder ter nog erreger oan touw.  Aster noa zoeiet zoo 
gedèn wière daan stuurde ze sjoaves ne psychoog langs vur een 
traumatisch ervoaring te verwèrke.  Asge ge toeoen be een èè zoat daan 
mosder zelf mer zien hoeget kwèèt geraakde.  Tes verdoeme mier as 
sestig joar geleje, ich ha niks gedèn en ich zen er nog nie goe vaan wazze 
oos toeoen allemoal oandeen vur è versaffelt Keulemenneke.  
 
Het moet ergens in ’t begin van de jaren vijftig geweest zijn, ik denk dat 
ik in het eerste of het tweede studiejaar zat.  Toen is de pastoor en de 
veldwachter (politie) van toen eens naar de jongensschool gekomen en 
ze gingen in alle klassen binnen.  Alle kinderen die bij de pastoor in de 
boomgaard appels gestolen hadden, moesten in elk studiejaar naar voor 
komen en met hun knieën op de trede gaan zitten.  Die werden allemaal 
opgeschreven door de garde (veldwachter).  Als er één niet naar voor 
gekomen was, dan werden de anderen zo erg onder druk gezet zodat ze 
die verraadde.  Als ge blijven zitten was en het kwam uit dan waart ge 
er nog erger aan toe.  Als er nu zo iets zou gedaan worden dan stuurden 
ze ’s avonds een psycholoog langs voor een traumatische ervaring te 
verwerken.  Als ge toen met een ei zat dan moest ge zelf maar kijken 
hoe ge het kwijt geraakte.  Het is verdomme meer als zestig jaar geleden, 
ik had niets gedaan en ik ben er nog niet goed van wat ze ons toen 
allemaal aandeden voor een verrimpeld Keulemenneke (Keuleman was 
vroeger een oud inheems appel ras).  
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Huisvuil- & afvalophaling 
 
De voorbije maanden hebben we heel wat aandacht besteed aan de 
verschillende mogelijkheden om ons afval kwijt te raken.  Vanaf januari 
’22 verandert er weer heel wat.  We zetten dat even op een rijtje. 
 
Vanaf 1 januari ’22 hebben we 5 soorten vuilzakken die allemaal 
samen om de twee weken 
opgehaald worden.  Het sorteren 
gebeurt later in het sorteercentrum. 
De drie zakken die we reeds kenden: 

- De grijze huisvuilzak (€ 6,25 

/10 kleine zakken of € 12,50 

voor 10 grote zakken) 

- De blauwe PMD-zak waarin 

we al een tijdje veel meer 

soorten plastiek mogen in 

stoppen. (€3 / 20 zakken) 

- De witte zak voor tuinafval 

wordt vervangen door een groene zak. (€2,50 / 10 zakken) We 

mogen onze voorraad witte zakken gewoon verder opgebruiken. 

Er komen 2 nieuwe afvalzakken bij: 
- In de gele zak voor keukenafval mogen alle etensresten, schillen, 

papieren koffiefilters, keukenrolpapier, eierschalen, ( €2 / 13 zakken 

van 17 liter). 

- De oranje textielzak is bestemd voor kleding, linnen & 

lederwaren.  Er kunnen zowel beschadigde als herbruikbare spullen 

meegegeven worden (€ 1 / 10 zakken van 50 liter). Je kan natuurlijk 

ook nog terecht bij de textielcontainers.  Daarvoor is géén oranje 

zak nodig. 

Papier en karton wordt nog steeds maandelijks opgehaald. 
Snoeihout wordt enkel nog op aanvraag opgehaald, net als het grof 
vuil.  Aanvragen kan via www.limburg.net (bestellen en aanvragen).  De 
ophaling gebeurt tegen betaling:  

http://www.limburg.net/
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- snoeihout €15 / 2m³ (max. 

4m³/aanvraag) 

- grof vuil € 20 / 2m³ (max. 

4m³/aanvraag) 

Met snoeihout kan je ook nog op het 
recyclagepark terecht (400 kg/jaar 
=gratis). 
 
Bewaar zeker de afvalkalender met 
sorteergids die je eind december in 
je brievenbus zal vinden. 
 
Voor vragen kan je terecht bij Limburg.net . 

- website: www.limburg.net/optimo 

- telefoon: 0800 90 720 tijdens de kantooruren (gratis) 

- mail: info@limburg.net 

 

Literair talent 

 

 

http://www.limburg.net/optimo
mailto:info@limburg.net
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Ledenwerfactie / december lichtjesmaand 

 
Vorig jaar rond deze tijd vond iedereen in Heusden-Centrum een 
flyer in de bus om KWB-leden te zoeken.  We kregen daar heel 
wat positieve reacties op.  Ook dit jaar plannen we weer zo’n 
actie.  
 
We willen daar echter ook een nieuwe activiteit aan koppelen.  
We lanceren dan de actie: ‘december lichtjesmaand’ waarbij we 
een oproep doen aan alle inwoners van Heusden-Centrum om 
tijdens de maand december hun voortuin, gevel of balkon te 
versieren met kerst- of sfeerverlichting.  
 
Het is dan de bedoeling dat je dan 
één of meer avondwandelingen 
doet, geniet van de versierde 
woningen en eventueel de mooist 
versierde woningen nomineert 
voor een prijs.  Het invulblaadje 
daarvoor vind je bij de ‘leeft’ van 
december. 
Meer informatie vind je in de flyer die je binnenkort in je 
brievenbus zal vinden. 
 
P.S.: Ken jij mensen die misschien interesse hebben in onze kwb-
werking? Je mag die namen altijd doorgeven zodat wij die ook 
persoonlijk kunnen aanspreken.  
(kwbheusden@gmail.com / 0478 30 34 12) 
 
 
 
 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Doordenkertje 
 

Wie neemt de verantwoordelijkheid op? 
 

Half november is de klimaatconferentie in Glasgow beëindigd.  Wie 
herinnert zich nog de tv-beelden van de onderhandelaars die fier als 
schoolkinderen poseerden op allerlei groepsfoto’s, blij als ze waren met 
hun besluitenbundel.  Maar zijn de overeengekomen besluiten inderdaad 
ook echt om fier over te zijn? 
Ieder weldenkend mens voelt aan dat het klimaat en het leven op aarde 
stilaan verandert.  We merken dat het weer verandert: er zijn 
overvloedige regens, elders is er droogte, er zijn stormen….  De aarde 
warmt op, zeestromingen veranderen of dreigen stil te vallen.  Dier- en 
plantensoorten verdwijnen snel en onherroepelijk. Glijden wij af naar een 
kantelmoment?   
 

Wanneer?  Wie beslist er?  Wellicht waren er in Glasgow heel wat 
‘lobbyisten’ aanwezig: zij die de huidige industriële groei verdedigden, 
maar ook lobbyisten van de andere zijde.  Wie van de politici durft  verder 
denken dan de lobbyisten?  Wie neemt hier zijn of haar 
verantwoordelijkheid?  Niet makkelijk! 
 

Wat doet ons land?  België blijkt zeker geen voorbeeld van een duurzaam 
toekomstgericht beleid.  In Glasgow was er zelfs geen uniform Belgisch 
beleidsdocument!  Onze regeringen kijken alle in verschillende richtingen.  
Soms denk ik: is dit democratie of anarchie?  Iedere partij lijkt op zoek 
naar eigen gelijk, eigen gewin.  Waar is de gemeenschappelijke 
bekommernis om de mensen gebleven?  De Verenigde Staten van 
Amerika lijken steeds meer onbestuurbaar te worden omdat de ene partij 
afbrandt wat de andere beslist.  Maar ook hier in ons land blijkt het 
moeilijk om gedragen en evenwichtige 
politieke besluiten te nemen. Spijtig!   
 

Wat doen wij?  Misschien moeten wij als 
kwb-ers mee zorg dragen voor de 
toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen. Hoe doen wij dat als groep, 
hoe doe ik dat als ouder, grootouder… ? 
Iets om over na te denken.  
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Recept van de maand: Kipfilets in tomatensaus met 
rijst, puree of kroketten (6 pers.) 

 
Benodigdheden:  
6  kipfilets, 2 dl room, 1 rode en 1 groene paprika,  
1 blik Knorr tomatensoep suprême, 2 jonagold appels 
2 ajuinen en 2 à 3 teentjes knoflook, kippenkruiden.  
Voor wie het wat pittiger mag zijn, doe er wat cayenne peper bij. 
 
Bereiding: 
Bak de kipfilets aan met 
kippenkruiden (zeker niet gaar). 
Snij ajuinen, paprika in stukjes en 
fruit deze aan samen met de 
knoflook, giet de soep en de room 
erbij,  meng het geheel en breng het 
aan de kook. 
Neem een vuurvaste schotel en 
boter deze in, strooi er wat bloem in en verdeel deze gelijk door 
heen en weer te schudden met de schotel.  Verwijder overtollige 
bloem.  
Schil de appels, verwijder het klokhuis en snij in fijne schijfjes, 
schik de appelschijfjes op de bodem van de ingeboterde 
vuurvaste schotel. 
Leg de kipfilets op de appelschijfjes en giet het tomatenmengsel 
erover. 
Dek het geheel af met aluminiumfolie en zet + 1 uur in een 
voorverwarmde oven van 180 à 190 graden. 
 
Dien op met rijst, puree of kroketten.   
 
Smakelijk ! 
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Leestips van onze lezers 
‘ 

KRUIS EN MUNT’van ‘KOEN STROBBE’. 
 
Schrijver: ‘KOEN STROBBE’, geboren in 1964, 
Vlaams auteur van literaire thrillers, die zich 
afspelen in Zuid-Frankrijk.  Hij groeide op hier in 
Heusden.  Hij woont en werkt nu in de Provence in 
Uzès nabij Avignon.  Hij was daar 15 jaar 
wijnbouwer.  Na deze bestseller schreef hij samen 
met Pieter Aspe het succesvolle ‘Blankenberge 
Blues’. 
 
Titel:‘KRUIS EN MUNT’ is zijn allereerste thriller in 2016.  De schrijver 

won met dit boek de Hercule Poirot-debuutprijs.  
Uitgeverij Manteau, 392 blz. 
 
Verhaal: De jonge sterrenchef, Isabel Sax, is klaar 
voor een nieuw leven met haar vriend Bas 
Deelkens in de idyllische Provence.  Hij is al een 
week eerder vertrokken.  Zij reist hem na, maar hij 
daagt niet op aan het station.  Zij rijdt naar zijn 
hotel, maar Bas lijkt spoorloos verdwenen en in zijn 
bed vindt ze een milt.  Met de hulp van wijnbouwer 
en oud-gendarme David Larroque begint ze aan de 
zoektocht naar hem.  Terwijl er meer en meer 
verborgen facetten van Bas aan de oppervlakte 

komen en Isabels wereld instort, groeien zij en David naar elkaar toe.  Ze 
raken verwikkeld in een gevaarlijk web van pooiers, ex-legionairs en 
illegale orgaanhandelaars.  Hoe gaan ze zich hieruit redden? 
 
Eigen mening: Het boek heeft twee verhaallijnen die op een 
opmerkelijke manier naar elkaar toegroeien, snel en uitstekend verteld, 
mooie dialogen  Het verhaal leest als een trein en de intriges en de 
illegale orgaanwereld zorgen dat je gefascineerd blijft.  Wanneer je niet 
te gevoelig bent voor de bloederige passages, is dit boek een echte 
aanrader. 
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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: Bregt Bijloos, Mokkenberg 
 

Nieuwe leden 

 
We verwelkomen 4 nieuwe leden: 
 

- Roger Bijloos 
- Bart Schraepen 
- Georgus Vandebroek 
- Baccaro Romina 

 

Citaat 

 

Komt de sneeuw tot aan je kin, dan ben je gevallen en lig je er in 

 

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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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? 

 
 

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! 
 

 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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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 december 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

