
-1- 
 

 

 

Jaargang 48 nr. 11 – December 2022 
www.kwbheusdencentrum.be 

 

Het is toch een speciaal jaareinde zo met dat voetbal.  Waar we in de 
zomer onze mooie zonnige dagen moeten opofferen aan koning voetbal, 
hebben we nu het perfecte tijdverdrijf tijdens deze natte herfstdagen. 

Traditioneel (en tradities zijn er om in ere te 
houden) bouwen we begin december (vrijdag de 
2de) onze kerststal aan de kerk en gaan we op 
busreis naar een kerstmarkt.  Dus dit jaar ook.  
Wie graag wil helpen met de opbouw van de stal 
geeft een seintje aan Louis Vanderstraeten (0472 

399336). Breng zeker eens een bezoekje aan ons kunstwerk.  
 
Wie wil bratsen naar Valkenburg op zaterdag 10 december doet een 
belleke naar Stefan Aerts (0474 354321). 
Het is elke donderdag om 9 uur KWB-overdag.  Wie 
wil deelnemen is steeds welkom.  De activiteiten 
worden dieper in dit boekje beschreven. 
Hierbij wens ik je nog hartelijk te bedanken om het 
weerom te betalen van je lidgeld.  Deze maand 
ontvang je alvast de kalender 2023.  
In de volgende Leeft zit dan een extra dik 
kortingsboekje. 
 
Hierbij alvast de allerbeste wensen voor een fijne 
Sinterklaas, België wereldkampioen, Zalig Kerstmis en fijne 
eindejaarsfeesten … 
 
Stefan  
 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Activiteiten december 
 
1/12  KWB overdag 
2/12  opbouw en zegening kerststal 
8/12  KWB overdag 
10/12  kerstmarkt Valkenburg 
15/12  KWB overdag kerstfeest 
 

Jaarkalender 2023 

 
Bij deze Lééft hebben jullie normaal gezien ook de nieuwe KWB-
jaarkalender gekregen.  Heel wat mensen hebben weer hun best gedaan 
om een aantrekkelijk jaarprogramma samen te stellen.  Wij hopen dan 
ook dat wij jullie weer regelmatig mogen begroeten op deze activiteiten. 
 
Als wij méér dan een jaar op voorhand moeten plannen, betekent dat 
ook dat er hier of daar nog wel iets kan wijzigen.  Lees dus ook de Lééft 
want daarin staat steeds ‘het laatste nieuws’ over al die activiteiten.  
Bovendien hebben we nog een paar goede ideeën die nu nog niet 
concreet zijn en misschien ook nog georganiseerd worden. 

 

Spaarkaart 2023 

 
Net als de voorbije jaren krijgen jullie in januari weer een spaarkaart 
waarmee jullie € 10 van jullie lidgeld kunnen terugverdienen.  Laat deze 
kaart op 5 activiteiten  afstempelen en lever ze in bij één van onze 
bestuursleden en je krijgt € 10 teruggestort! (De eerste stempel heb je 
al verdiend door je lidgeld tijdig te betalen.) 
 
In het ‘bonnenboekje’ van KWB-nationaal (januari) staat ook een bon 
van € 5 waarmee je kan betalen op een KWB-activiteit.  Aarzel niet om 
die te gebruiken! 
Wie dus een beetje moeite doet kan al € 15 terugverdienen van het 
lidgeld en dan spreken we nog niet van de voordelen bij de 
samenaankopen en de kortingsbonnen in het bonnenboekje.  En dan 
hebben we het nog niet gehad over het belangrijkste bij KWB: een breed 
aanbod van allerlei toffe activiteiten!!! 
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Met de bus naar de kerstmarkten in Valkenburg  
Zaterdag 10 december 2022 

Vertrek om 11 uur Boudewijnplein 

 
EXTRA INFORMATIE ivm toegangsprijzen 

 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor onze zorgeloze busreis (geen 
parkingstress, alcohol achter het stuur, …) naar een kerstmarkt. 
Je kan ter plekke kiezen uit een ruim aanbod:  
Er zijn 2 kerstmarkten ondergronds in de Fluweelgrot (€8,5) en 
Gemeentegrot (€8,5).  Je geniet er 
gezellig en ontspannen van de vele 
lichtjes, de muziek en al het lekkers.  
In Mergelrijk (€17,5) bewonder je 
indrukwekkende mergel- en 
zandsculpturen, Europa’s grootste 
tentoonstelling van het kerstverhaal 
en vele winterse Kerstdorpjes in miniatuur.  En een ontroerende kerstfilm 
van de bekende Zandtovenaar!  Bij de 3D grotschilderingen maak je de 
leukste kerstfoto’s en je maakt er je eigen kerstsouvenir van mergel.  
 

Bovengronds in het centrum kan je natuurlijk fijn 
winkelen en op het marktplein is een mooi  
kerstdorp (gratis) gebouwd van houten chalets.  
 
Er is ook nog het Sprookjesbos, kribkeswandeling …  
 
 

Vanaf 19u30 tot 21u30 trekt er een Kerstparade door de stad (gratis). 
Daarna (21u50) vertrekken we terug naar huis. 
 
Dringend inschrijven bij Stefan Aerts 0474-354321 of Danny Reynders 
0478 303412. Bus vol is de limiet.  Dan betalen op rekeningnummer van 
KWB Heusden BE04 3350 1638 1831: 10 euro per persoon (niet-kwb-lid 
12). 
 
Meer informatie vind je ook op www.kerststadvalkenburg.nl  

http://www.kerststadvalkenburg.nl/
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Samenaankoop stookolie 
 
Tot 9 januari 2023 kan je weer deelnemen aan de samenaankoop 
stookolie. 
Vul het bestelstrookje in of bestel op onze website 
www.kwbheusdencentrum.be. 
 

Wandelweekend 2023 

 
Ook in 2023 organiseren we een wandelweekend, nl van 15 tot en met 
17 september verblijven we in een hotel in Lo-Reninge en dit voor de 
prijs van 200 euro per persoon. 
 
Wil je mee, neem dan contact op met  

- Jos Moons  0473/62 05 44 jos.moons@hotmail.com 
- Gilbert Jans  0472/42 09 59 gilbert.jans2@telenet.be 

Door een voorschot van € 25 per persoon te storten op rekeningnummer 
BE26 7440 5291 7129 (op naam van Jos Moons) en vermelding van jullie 
naam, is de inschrijving definitief.  (Je kan tot een week vooraf nog 
annuleren.) 
 
Op de website www.kwbheusdencentrum.be kan je de foto’s van het 
voorbije weekend in Oostende bekijken.  

 

Griezeltocht  

 
Zaterdag 5 november, laarzen aan, jas dicht en blijgemutst vertrokken 
we naar het vertrekpunt van de griezeltocht.   
Warre Borgmans heeft een warme stem en vertelde een mooi verhaal.  

Dit jaar geen vampieren en akelige figuren, 
maar wel sprookjesfiguren die zeer 
herkenbaar waren (verhaal voor de kleinste 
deelnemers).  
 
Na de wandeling werden we nog 
getrakteerd op een lekkere tas soep. 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
mailto:jos.moons@hotmail.com
mailto:gilbert.jans2@telenet.be
http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Kerststal in Heusden-Centrum 
 

Jaarlijks ‘verschijnt’ er aan de kerk een mooie grote kerststal.  
Iedereen vindt het normaal 
dat die daar ‘verschijnt’ en 
nadien weer ‘verdwijnt’.  
 
Graag hadden we toch bij 
deze onze KWB-ers die 
daarvoor zorgen eens 
bedankt.  
 
Alles begint reeds enkele 
maanden op voorhand bij het aanvragen van de nodige 
vergunningen bij de politie en het gemeentebestuur en de 
afspraken maken met de mensen van de gemeentelijke 
werkplaatsen (stockeren en vervoeren van materiaal en het 
opzetten van de muren en dak).  
Daarna komt onze vaste ploeg in actie: zorgen voor kerstbomen 
en decoratie en natuurlijk alles opzetten en versieren, plaatsen 
van nadarafsluiting, verlichting, … 
En tenslotte zorgen zij er een maand later weer voor dat alles 
netjes opgeruimd en opgeborgen wordt. 
 
Bedankt mannen!  En die borrel(s) hebben jullie dik verdiend!  
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Ontbijt Welzijnszorg 
zondag 11 december van 9u tot 11u 

 

Samen met Ferm organiseert onze parochie een ontbijt.  De 
opbrengst is volledig ten voordele van Welzijnszorg.   
 

Volwassenen:  12 euro  
Kinderen:    6 euro. 
 
Iedereen van harte welkom in het 
feestzaaltje van de Kring. 

 
Gezelligheid wordt gegarandeerd! 

Het wordt weer een lekker maar vooral hartelijk 
ontbijt met zoveel mogelijk zelfgemaakte 
producten (allerlei brood, confituur…) 
In het verleden hebben wij altijd mogen rekenen 
op gulle sponsors.  De traditie is er door corona 
misschien een beetje uit, toch hopen we dit 
initiatief dit jaar terug op te starten.   
 
Daarom een directe vraag: “Wie wil er zelfgebakken brood, 
zelfgemaakte confituur….schenken om dit ontbijt een 
eigen toets te geven?” 
 
Voor inlichtingen en afspraken graag contact opnemen met  
Cecile Hermans-Broux - 011/42 13 52, cecilebroux@telenet.be. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cecilebroux@telenet.be
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KWB overdag: december 

 
1/12  bedrijfsbezoek Mireille en Sint-Franciscuswandeling. 

 
We splitsen ons op in 2 groepen en nemen een kijkje achter de 
schermen van het alom gekende bedrijf ‘Mireille’.  Ondertussen 
gaat de andere groep een wandeling maken in het spoor van 
St. Franciscus en zijn volgelingen.  Na de koffie wordt er 
gewisseld. 
 
 
 
 
 
8/12  klassieke muziek door Fred Brouwers.   

 
Via grappige en soms ook 
tragische anekdotes belicht 
Fred Brouwers de andere 
kant van de klassieke 
muziekwereld, nl. de mens 
achter de muziek. 
 

 
15/12 Kerstfeest om 13uur in ’t Kuipershof. 
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KWB overdag: deel 1 
 

03/11/22: Inschrijvingen + “Mauro 50” door Mauro 
Pawlowski. 
 
Mauro Pawlowski, geboren uit een Italiaanse moeder en een 
Poolse vader.  Het is een topmuzikant met vele artistieke talenten 
die opgroeide in Koersel in de schaduw van de steenkoolmijnen 
en college liep bij de paters in Berkenbos.  Van jongs af wist hij 
dat zijn toekomst in de muziek lag en op 16 jarige leeftijd stond 
hij in “Den dolle Haring” achter de toog.  Hij stopte op zijn 
achttiende met naar school gaan maar is heel zijn leven blijven 
studeren.  Hij heeft “het gemaakt” in de muziekwereld en is altijd 
zichzelf gebleven.  Hij heeft op al de continenten gespeeld en 
heeft ondervonden dat met vijf in een muziekband spelen iets 
anders is dan vijf uitstekende muzikanten samen doen optreden.  
Dat laatste is gedoemd om te mislukken.  Kunstenaars zijn stuk 
voor stuk grote persoonlijkheden en daartussen moet het 
klikken.  Het is niet omdat je goed muziek kunt spelen dat je past 
in die band.  Hij hield een betoog over de groei van kunstenaars 
maar voegde er ook aan toe dat muzikanten ook maar gewone 
mensen zijn en blijven.  Dat deze waarheid voor sommigen uit 
het publiek een hele teleurstelling is want die zetten deze 
mensen maar al te graag op een voetstuk. 
 
Sommige mensen hebben heimwee naar het verleden maar zijn 
motto was om alléén vooruit te kijken, van het verleden draag je 
een beetje mee en daar stopt het.  Het verleden is voorbij en zal 
nooit terug komen. 
Hij zet zich keihard af tegen de karikatuur van vooroordelen voor 
bepaalde bevolkingsgroepen.  In elk werelddeel en in elke cultuur 
vind je fantastische mensen en ook individuen waar je het niet 
kan mee vinden.  Laat je zeker niet leiden door uitspraken als 
“de Amerikanen zijn zus” en “de Aziaten zijn zo”.  
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Tegen een ander zeggen hoe zij of hij moet handelen is bulshit.  
Je kan vanuit je eigen individu niet zeggen hoe een ander moet 
handelen.  Het is meestal goed bedoeld maar er is een verschil 
tussen “doen voor goed te doen” en “goed doen”. 
 
10/11/2022: Fietstocht richting Zonhoven. 
 
Met een goede vijftig deelnemers 
waren we, die aan “De Kring” de 
start namen voor de jaarlijkse 
fietstocht van KWB-overdag 
richting “De Basvelden” in 
Zonhoven.  Het was een prachtig 
fietsweer. Een zacht 
najaarszonnetje in zo een periode 
wat een nazomer heet.   
 
Onder de kundige leiding van de wegkapiteins werden we via 
Zolder naar Zonhoven geleid.  Het is wel gemakkelijk dat je op 
geen enkele plaats moet stoppen met de groep want de weg 
werd deskundig afgezet door de begeleiders.  Zo konden we 
zonder een voet aan de grond te zetten in één ruk doorrijden tot 
aan de kantine van “De Basvelden”.  Na een tas koffie, of voor 
sommigen “ne stevige Duvel”, was het alweer tijd om op de fiets 
te springen want anders waren we niet op tijd voor de middag.  
Via een andere lus van het “Limburgs fietsroutenetwerk” werden 
we dan terug naar Heusden geleid.   
 
Een geslaagde, gezellige voormiddag met zoals altijd, een paar 
gekruide verhalen.  
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17/11/2022: Een brede visie op de natuur. Ignace Schops 
 

Mensen die niet naar de wereld 
kijken zijn het grootste gevaar voor 
de wereld.  Als we iets nieuw kopen, 
wordt een oud toestel afgedankt.  In 
dat nieuwe toestel dat we kopen is 
“sleet” ingebouwd zodat het niet “te 
lang” meegaat.  Een nieuw toestel 
kopen is beterkoop dan het oude 

laten herstellen.  Op dit principe draait de economie maar 
hierdoor stijgt ook de afvalberg.  Het is niet uw afval, maar het 
is wel uw probleem.  De huidige uitstoot van broeikasgassen 
heeft nog 30 à 40 jaar invloed in onze atmosfeer en op het weer.  
De milieuramp die we vorig jaar kenden in de Ardennen vindt zijn 
oorsprong dus 40 jaar geleden.  Als nu de uitstoot stopt zitten 
we dus nog 30 jaar met de miserie maar is er wel een kentering.  
Een warme nazomer is mooi en bij hoge energieprijzen goed voor 
de portemonnee maar de temperatuur gaat werkelijk de 
verkeerde kant uit en hiervoor betalen we allemaal de tol.  Wij 
hebben in Limburg nu het klimaat dat we 15 jaar geleden in Parijs 
hadden.  Biodiversiteit zit zowel in de bodem als in de lucht, het 
vormt een geheel.  In afgesloten natuurgebieden verdwijnt het 
leven omdat de omstandigheden veranderen en de plaatselijke 
fauna en flora ingesloten zit, daarom is het belangrijk om 
corridors aan te leggen die natuurgebieden verbindt zodat men 
inteelt voorkomt, verplaatsing en kruisbestuiving mogelijk is.  
Natuurgebieden helpen om de economie in de goede richting te 
sturen.  Als je één euro in de natuur stopt, vloeit er tien euro 
terug naar de plaatselijke economie.  Op die manier rendeert 
Limburgs geld wat in de natuur geïnvesteerd is en vloeit het terug 
naar werkgelegenheid, toerisme en horeca.   
 
Wigo 
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PASAR: 3-daagse uitstap Saarland 

 
Na enkele gesmaakte meerdaagse uitstappen 
in Duitsland wil PASAR Heusden-Zolder de 
draad weer opnemen en voorzien zij een 
driedaagse in de regio Saarland.  Deze regio 
grenst aan het Groothertogdom Luxemburg en 
Frankrijk. 
 
Het weekend is voorzien van 2 t/m 4 juni 2023.  
De richtprijs is € 300 pp (2-persoonskamer) of 
€ 350 (éénpersoonskamer).  Het transport per autocar, het 
verblijf in het hotel, de maaltijden en inkomgelden zijn 
inbegrepen.  Dranken zijn voor eigen rekening. 
 
Nu wil men vooral weten of er voldoende interesse is om deze 
reis verder tot in detail uit te werken. Je kan jezelf aangeven door 
een mailtje te sturen naar  pasarheusden@gmail.com met 
vermelding 3-daagse Saarland + aantal personen.  
 
Indien er voldoende interesse is, word je gecontacteerd om je 
definitief in te schrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pasarheusden@gmail.com
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Doordenkertje 
 
Voor wie het een beetje gevolgd heeft (de meesten onder ons?) was de 
klimaattop in Egypte een afknapper.  De arme zuiderse landen zijn met 
een dooie mus naar huis gestuurd.  Met veel poeha is er verkondigd dat 
de rijkere landen een herstelfonds oprichten, waaruit de arme landen 
kunnen putten wanneer bij hen schade dient hersteld na een 
natuurramp.  
Enkele bedenkingen daarbij:  

1. Zo’n fonds gaat nooit de schade opgelopen door natuurrampen 

kunnen dekken.  België zelf krijgt met veel moeite de herstellingen 

verwerkt na de zondvloed in Wallonië in 2021.  Pakistan heeft de 

voorbije maanden enorm veel regen over zich heen gekregen, met 

reusachtige overstromingen tot gevolg.  Berichten hierover in de 

media waren eerder schaars.  Wie gaat in dat arme land opdraaien 

voor de kosten?  

 

2. Eigenlijk is er op de klimaattop in Egypte haast niets gedaan aan de 

oorzaken van de veranderingen in het klimaat.  Blijkbaar werkt de 

lobby van de fossiele brandstoffen, olie, steenkool en gas, daarbij 

gesteund door landen die veel brandstoffen produceren, veel beter 

dan de regeringsleiders aanwezig in Sharm El Sheikh.  

 
3. Dat heeft vergaande gevolgen.  Als er aan de kant van de klimaat-

verloedering niets gebeurt, dient men steeds meer geld te stoppen 

in het herstelfonds.  Hier volgt een manke vergelijking.  Wanneer 

de banden van uw fiets versleten zijn, kunt ge twee dingen doen.  

Als ge lek rijdt, plakt ge steeds opnieuw uw binnenband.  Daarvoor 

dient het herstelfonds hierboven.  Ofwel zorgt ge voor goede 

banden. Vertaald naar hierboven: de wereldleiders werken aan een 

beter milieu.  We kennen echter de uitslag: blijkbaar willen ze nog 

verder rijden op oude banden. Hoe lang kan dit nog?  

 

4. Mijn eigen bijdrage?  

Ward C        
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Bierenwandeling, een kort verslag 

 
124 betalende deelnemers en nog een aantal sympathisanten 
namen deel aan de 
bierenwandeling.   
 
7 verschillende bieren, naar 
keuze blond of donker, 
konden geproefd worden en 
het ene bier viel al wat beter 
in de smaak dan het ander.  
Inderdaad, smaken 
verschillen.   

 
Dat het gezellig was 
onderweg kunnen we niet 
ontkennen.   
 
 
 
 

 

 
Ook na de wandeling bleven velen nog wat nakeuvelen tot in 
de late uurtjes. 
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Heusdens dialect 
 

As der vrugger, inne legere school op shoolrèès gewièst war daan 
mosder doa zonner twèfel een opstel euver make de wièk terop.  
Ter zoat be oos iene int joar diè nie mee gegen war op schoolrèès 
omda ze het te hunnest nie zoe brie-ied haan en ze zoe e bitteke 
oanne buitekant vanne maatschappij lièfde.  Toen zé de miester 
tege diè: makt degge mer es een opstel euver oer haagschool 

want da hedde ge toch al 
dek geden. Joeng!  Da es ‘t 
beste opstel da ich oeit 
gelièze hem.  He schreef da 
ze be drije warre  vur 
haagschool te doeoen en 
smèreges oanne gemèènte 
winning warre blève 
rondhange.  De gemèènte 
winning dij laag oppe plak 
moe noa ‘t kerkhof ligt.  
Doa haan ze erges ne frang 
gevonne en diè warre ze be 

Vazeerke in da sneukwinkelke oppe Voort gen opkoepe vur vier 
dikke kermelle.  Onnerwiège dachten ze oog da ze inne 
spechtekoot vanne sink jong vogels huurde piepe.  Doa haater 
iene zen hand in gestoke vur dij jong veugelkes ter uit te hoale 
en inins liet diè ne schrief.  Inneplak da doa jong veugelkes in 
zoate, zoat doa een rat in.  Dij ha hem in zenne vinger gebete 
en ze honk be heur bakkes nog oan zenne blooiende vinger 
toeoen ter zen hand uit da koot rofde.  Effekes ternoa zagen ze 
twie genderme aafkome op hunne vullo en zen ze mer ne gracht 
in gedoke tot ze weg warre en zoe gonk da mer door.  Ich hem 
spèèt da de jongesschool aafgebroke és want aners gonk ich 
oppe zoller es zukken of ich da opstel van zoeveul joare trug 
niemie kos vinne. 
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Als ge vroeger in de lagere school op schoolreis geweest was dan 
moest ge daar zonder twijfel een opstel over maken de week 
nadien.  Er zat bij ons ene in het jaar die niet meegegaan was 
op schoolreis omdat ze het bij 
hun thuis niet zo breed 
hadden en ze zo een beetje 
op de rand van de 
maatschappij leefden.  Toen 
zei de meester tegen hem: 
maakt gij maar eens een 
opstel over uw spijbelen want 
dat heb jij toch al dikwijls 
gedaan.  Jongen!  Dat is het beste opstel dat ik ooit gelezen heb.  
Hij schreef dat ze met drie waren voor om te spijbelen ‘en s 
morgens aan de boerderij van de gemeente waren blijven 
rondhangen.  De boerderij van de gemeente die lag op de plaats 
waar nu het kerkhof is.  Daar hadden ze ergens één frank 
gevonden en die waren ze bij Vanzier in het snoepwinkeltje in de 
Voortstraat gaan opkopen voor vier dikke karamellen.  Onderweg 
dachten ze ook dat ze in een spechtenhol van een knotwilg jonge 
vogels hoorden piepen.  Er had er een zijn hand in gestoken om 
die jonge vogeltjes er uit te halen en ineens liet die een 
schreeuw.  In plaats dat daar jonge vogels in zaten, zat daar een 
rat in.  Die had hem in zijn vinger gebeten en ze hing met haar 
muil nog aan zijn bloedende vinger toen hij zijn hand uit dat kot 
trok.  Even later zagen ze twee rijkswachters afkomen op hun 
fiets en zijn ze de gracht in gedoken tot ze weg waren en zo ging 
dat maar door.  Ik heb spijt dat de jongensschool afgebroken is 
want anders ging ik op zolder eens zoeken of ik dat opstel van 
zoveel jaren terug niet meer kan terugvinden. 
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Leestips van onze lezers 
 
’SLAGZIJ’ van ‘JØRN LIER HORST’ en ‘THOMAS ENGER’. 
Schrijversduo: 
‘JØRN LIER HORST’: Noorse schrijver, geboren op 
27/02/1970 in Bamble, Noorwegen.  Hij is een 
voormalig rechercheur moordzaken en vooral bekend 
om zijn misdaadserie over William Wisting.  Zijn werk 
is een unieke mix van spanning en realisme.  
 
‘THOMAS ENGER’, Noors journalist en schrijver, 
geboren op 21/11/1973 in Oslo, Noorwegen. Hij is 
bekend van zijn Henning Juul-thrillers. Zijn 
handelsmerk is zijn rauwe stijl in combinatie met een 
voorliefde voor maatschappelijke thematiek. 
 
Titel: ‘SLAGZIJ’, literaire thriller, oorspronkelijke titel ‘SLAGSIDE’, 2022, 
319 blz., A.W. Bruna Uitgevers, Amsterdam, het 3de boek van de co-
auteurs van de reeks over Alexander Blix en Emma Ramm, na Nulpunt 
en Rode Gordijn. 
 
Verhaal: Inspecteur Sofia Kovic wordt in koelen bloede neergeschoten.  
Vóór haar dood probeerde ze nog contact op te nemen met haar baas 
Alexander Blix.  Het lijkt een keiharde afrekening.  In het appartement 
onder dat van Kovic lukt het Blix’ dochter Iselin maar net om aan 
hetzelfde lot te ontsnappen.  Vier dagen later zitten Blix en de 
misdaadjournaliste Emma Ramm in een verhoorkamer tegenover de 
Nationale Recherche.  Blix heeft een man doodgeschoten en Ramm zag 
het gebeuren.  In het ziekenhuis vecht Iselin voor haar leven.  Blix weet 
niet wie hij nog kan vertrouwen en wat erger is: hij weet niet of Iselin 
het zal redden.  Hij is bovendien niet zeker van de juiste man te hebben 
neergeschoten. 
 
Eigen mening: Dit is een thriller die heel gemakkelijk leest.  Het boek 
is vlot en spannend geschreven in 74 korte hoofdstukken, met 
flashbacks.  Het einde van het verhaal laat je in het ongewisse, overleeft 
Blix of niet? 
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Recept van de maand: hartige pannenkoeken 
 
Deze maand hebben we een recept waarin we allerlei restjes kunnen 
verwerken: hartige pannenkoeken. 
Hier vind je het basisrecept van de pannenkoeken en daarna een 
heleboel suggesties wat je er allemaal in kan verwerken. 
 
Ingrediënten: 500 g bloem, 1 koffielepel bakpoeder, 300 g bakboter, 
4 eieren en een snuifje zout. 
 
Werkwijze: Meng de bloem, het bakpoeder en een snuifje zout.  Giet er 
de koude melk, de gesmolten bakboter en de eierdooiers bij en meng tot 
je een vloeiend deeg krijgt.  Klop het eiwit stijf en roer het onder het 
deeg.  Laat het beslag een halfuurtje rusten op kamertemperatuur. 
Intussen verzamelen we de extra ingrediënten.  Wat kan er zoal in?  Het 
is niet de bedoeling om alles in je pannenkoek te doen.  Dit zijn 
voorbeelden die gebruikt kunnen worden.  Gebruik zoveel mogelijk 
restjes. 
Groenten: ajuin, paprika, champignon, (gekookte) aardappelblokjes, 
broccoli, … 
Kaas: allerlei soorten geraspte harde kazen 
Vlees/vis: spekblokjes, ham, kip, salami, tonijn, garnalen, 
zeevruchten, … 
Kruiden: bieslook, peterselie, pizzakruiden,  … 
 

Snij al de extra ingrediënten in fijne 
blokjes.  Rauwe groenten en vlees 
kan je best op voorhand even 
stoven of bakken. 
Meng nu de extra ingrediënten 
onder het beslag.  Roer telkens goed 
voor je het beslag in je pan schept. 
Voor de eerste pannenkoek doe je 
een beetje bakboter in je pan.  

Daarna is dat waarschijnlijk niet meer nodig vermits er heel wat bakboter 
in je beslag zit. 
 
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:   
Moons Jos, kruiskapelstraat 
 

 
 

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 

 
De mooiste tijd van het jaar 

Is tijd met elkaar 
(lief leven)

 
 
 
 
 

Nieuwe leden 

 
- Mathias en Femke Pilat-Leten 

 

Familienieuws 

 
Overlijden 
 

- Vera Was, zus en schoonzus van Lode en Lea Was-
Vandebroek en van Paul en Cecile Tielens-Was 

Geboorte 
 

- Emma, kleindochter van Wim en Ann Bosmans-Reynders 
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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! 

 
 

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

