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Jaargang 48 nr. 1 – Januari 2022 
www.kwbheusdencentrum.be 

In naam van onze KWB wens ik jou en je familie het allerbeste voor het 
Nieuwe Jaar: Geluk in grote en in kleine 
dingen, maar bovenal gelukkig met elkaar.  
Weg met de ‘verdammte’ onheilsberichten 
van ziektes en ondergang van vorig jaar en 
dat we een mooi en gezellig jaar tegemoet 
mogen gaan. 
 

Voor ons verenigingsleven was het een verschrikkelijk jaar.  We hebben 
weer een heleboel moeten annuleren.  Ik wil je hier uitdrukkelijk 
bedanken dat je ook dit jaar weer lid bent van onze KWB.  Ook onze vele 
vrijwilligers verdienen een dikke pluim.  In moeilijke omstandigheden 
hebben ze toch weer enkele mooie activiteiten gepland.  
 

Onze kalender 2022 klinkt veelbelovend… 
Maar Corona dwingt onze activiteiten nu even te pauzeren.  
 

We zitten niet stil.  Na het succes van vorig jaar hebben we ook dit jaar 
weer een 10-euro-spaarkaart.  Er is een nieuwe ledenactie met 
trappistjes van West-Vleteren.  Héél speciaal bier en we zijn dit bij de 
abdij zelf gaan halen want niet verkrijgbaar.  Een gezellige Vlaanderen-
Vakantielandavond over deze abdij volgt wanneer dit terug kan. 
Eind februari is er onze jaarlijkse samenaankoop van tuinproducten. Dit 
jaar wordt het aanbod verder uitgebreid met fruitsappen, noten en 
bioproducten… De lijst is nog niet definitief.  Wie nog een leuk 
idee/aanbod heeft van een lokale producent mag zich melden, dan 
kletsen we dat er nog bij. 
 

Veel leesplezier en tot binnenkort. 
 

Stefan  
 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Trappistenavond/ledenwerfactie 

 
Op vrijdag 21 januari ’22 hadden wij  onze trappistenavond  
‘Westvleteren’ voorzien.  Omwille van de gekende omstandigheden 
hebben wij beslist om die uit te stellen tot in het najaar. 

 
Wij hebben echter al een voorraad 
Westvleteren ingeslagen.  Omdat 
wij het zonde vinden om dat lekker 
bier zolang te laten liggen, hebben 
wij een oplossing bedacht: wij gaan 
al onze leden allemaal de kans 
geven om toch reeds te proeven 
van deze lekkernij! 
 
Wij starten een ledenwerfactie.  
Ieder lid die een nieuw lid 
aanbrengt, krijgt een Westvleteren 
blond en een XII. Ook de nieuwe 
leden zelf krijgen hetzelfde 
geschenk.  
 

Praktisch: Ken jij iemand die lid wil worden?  Geef dan de naam, adres 
en/of telefoonnummer door aan onze secretaris (Vital 0472 63 86 22).  
Wij zorgen dan dat de administratie in orde komt en bezorgen jullie je 
smakelijke beloning. 
 
(Nieuw lid = géén lid in 2021) 
 

Samenaankoop stookolie 
 

Nog tot 16 januari kan je digitaal bestellen via onze website 
www.kwbheusdencentrum.be of via het bijgevoegde inschrijfstrookje.   
 
 
 
 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Spaarkaart 2022 

 
Net als vorig jaar heb je bij deze Lééft een spaarkaart ontvangen.  
Het is de bedoeling om 5 stempels te verzamelen door deel te 
nemen aan activiteiten.  Daardoor kan je € 10 van je lidgeld terug 
verdienen.  Wij hopen dat we dit jaar voldoende activiteiten 
kunnen laten doorgaan om je kaart ‘vol’ te krijgen. 
 

Wie nog een spaarkaart 2021 heeft kan die 
deze maand nog inleveren bij één van de 
bestuursleden.  Ondanks de vele 
afgelastingen zijn toch heel wat leden er in 
geslaagd om voldoende stempels te 
verzamelen.  Heb jij deelgenomen aan 
activiteiten en heb je géén stempel gehad, 
dan kan dat nog ‘geregeld’ worden. 

 
 

KWB Wandelweekend 16-18 september 2022 

 
Voor de prijs van € 200 verblijf je in volpension van vrijdagavond 
tot zondagmiddag in Oostende – Vayamundo. 
 
Inschrijven kan 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. 
 
Je kan inschrijven tot 28 februari 2022. 
 

mailto:jos.moons@hotmail.com
mailto:gilbert.jans2@telenet.be
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Valentijnsontbijt 

 
Op zondag 13 februari ’22 staat ons traditioneel Valentijnsontbijt 
gepland.  Wij hebben er nu echter nog géén idee van of dat zal kunnen 
doorgaan omwille van corona.  
 

 
 
Wij hebben beslist om dat nog niet te schrappen en nog wat af te 
wachten.  Dat betekent dat jullie pas in de Lééft van februari meer nieuws 
zullen krijgen.  Tegen dan weten we of het gewoon kan doorgaan, 
doorgaan met een beperkt aantal deelnemers of dat we weer moeten 
annuleren. 
 
Heb jij interesse?  Hou alvast die zondagvoormiddag vrij en hou je 
brievenbus of mailbox in het oog! 
 

Allerlei informatie in de Lééft 

 
De laatste jaren hebben wij enkele vaste rubrieken in de Lééft die niet 
rechtstreeks verbonden zijn met onze werking.  We hopen dat deze 
informatie onze leden toch interesseert.   
 
Enkele van die reeksen zoals ‘Heusdens dialect’, recepten, boekentips, … 
gaan al enkele jaren mee.  Soms hebben we een reeksje dat slechts 
beperkt is in tijd zoals onlangs de informatie over ons huisvuil, 
interessante apps, … 
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Nu zijn wij op zoek naar inspiratie voor 
nieuwe onderwerpen die een groot deel van 
onze leden kunnen boeien.  Heeft iemand 
een idee welke informatie nog interessant 
kan zijn voor onze leden?  Of nog beter, kan 
iemand zelf iets dergelijks schrijven? 
 
Met ideeën, teksten of vragen voor meer 
uitleg kan je steeds terecht op 
kwbheusden@gmail.com of 0478 30 34 12. 
 

 

Leeft digitaal / e-mailadressen 

 
Veel van jullie zullen verbaasd hebben opgekeken toen ze de Lééft van 
deze maand (ook) digitaal ontvingen.  Dit is een test.  We willen gewoon 
weten of de e-mailadressen die wij hebben van onze leden en hun 
partners nog steeds up-to-date zijn.  Het is dus niet de bedoeling om 
onze papieren Lééft te vervangen.  Jullie blijven zelf de keuze hebben 
hoe jullie de Lééft ontvangen op papier, digitaal of beide. 
 
Als jullie deze Lééft digitaal ontvangen 
hebben, wil dat zeggen dat wij over een 
correct e-mailadres beschikken. Je hoeft 
dan niets te doen tenzij je de KWB-mails 
liever op een ander adres ontvangt. 
Heb jij niets ontvangen, dan hebben wij 
blijkbaar géén (correct) e-mailadres.  Je 
kan dat doorgeven door gewoon een 
mailtje te sturen naar 
kwbheusden@gmail.com.  Zo kunnen wij onze bestanden bijwerken. 

 
Deze e-mailadressen worden enkel af en toe door KWB-Heusden 
gebruikt.  Wij geven ze NIET door aan buitenstaanders. 
 
Dank bij voorbaat! 

mailto:kwbheusden@gmail.com
mailto:kwbheusden@gmail.com
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Grote samenaankoop tuinproducten en lekkernijen 

 
Op zaterdagvoormiddag 26 februari organiseren 
we weer ons jaarlijks drive-in afhaalmoment van 
onze samenaankoop op de speelplaats van de Toverfluit 
in de Brugstraat. 

 
Wat hebben we al zeker: aardappelen, peren, 
appels, meststoffen, korrelkalk, bodemverbeteraar, 
koemestkorrels, stekgrond, potgrond, mosdoder… 
 
Het aanbod wordt uitgebreid met wat gezonde producten voor aan de 

ontbijttafel.  
Wat gedacht van lokaal geproduceerd 
fruitsap, stroop, bio-eitjes, 
notenmengeling, chocolade riceballs, 
gedroogde Turkse kwaliteitsrozijnen 
zonder of met chocolade.  

 
 

Bestel samen met familie en kwb-vrienden.  Dat 
spaart ook nog in verplaatsingskosten en moeite.  Je 
verdient een stempel op je kwb-spaarkaart. 
 
Nieuwe voorstellen steeds welkom. 
 
In de Leeft van februari vind je een  bestelformulier. 
Dit wordt dan voor 15 februari terugbezorgd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-7- 
 

Kookles: woensdag 12 januari om 19 uur 
 

Koken met Baard in je eigen keuken: M’semmen… 
 
We verleggen onze kook-workshop weer naar onze eigen 
keuken en gelukkig hebben we daar Filip voor.  Zoals vorig 

jaar kookt hij stap voor stap mee en kunnen we op het computerscherm 
volgen en opmerkingen maken.  Hij weet steeds mooie verhalen te 
vertellen over de gerechten en er een mooie touch aan te geven.  Want 
zeg nu zelf: een hamburger met colasaus, muffins met courgette, 
Hongaarse slowcooking goulash van schenkel.  Je moet er maar 
opkomen.  
Nu, deze gerechten worden nog regelmatig in menig Heusdense keuken 
gemaakt. 
 
De promotekst zegt: de les is bedoeld voor de beginnende kok maar ook 
uitdagend genoeg voor de geoefende kok.  Naast een gewone keuken 
met standaard materialen hebben de deelnemers in hun keuken een 
smartphone, tablet of laptop met internetverbinding nodig. 

 
We maken met hem een bijzonder 
smakelijk gerecht dat zowel zoet als hartig 
kan gegeten worden. M’semmen lijkt op 
een pannenkoek, maar het deeg is als 
bladerdeeg opgebouwd uit laagjes.  Een 
m’semmen wordt meestal gegeten met 
honing en geserveerd met een kop 

muntthee of koffie erbij, maar hartig kan het ook genuttigd worden, 
gevuld met vlees of gebakken groenten.  
 
Op voorhand ontvang je een ingrediënten- en materialenlijst.  Nadien 
krijg je het uitgeschreven recept en de video-opname van de les. 

Inschrijven doe je door telefonisch contact op te nemen met Danny 
Reynders 0478303412, aansluitend €5 te storten op de kwb rekening 
(niet-kwb €7) BE04 3350 1638 1831 en dan een mailtje te sturen naar 
kwbheusden@gmail.com met je gegevens. 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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KWB overdag: programma januari 
 
6/01/22 
 
Traditioneel is er op de eerste samenkomst van het nieuwe jaar een 
borrelwandeling.  Dit jaar komen we samen in ’t Kuipershof voor een 
alternatief programma: Kerkenbeleidsplan in Heusden-Zolder, door Willy 
Van Aelst. 
 
13/01/22 
DNA ontrafeld? Door Stein Aerts. 
 
“Avonturier” Stein Aerts, ex-Heusdenaar, is vandaag professor en 
topwetenschapper.  Hij zal een inleiding geven tot de studie van ons 
erfelijk materiaal, ons “genoom” en a.d.h.v. verschillende toepassingen 
proberen uit te leggen hoe ons DNA de informatie bevat om duizenden 
verschillende celtypes in ons lichaam aan te maken.  
 
20/01/22 
Leven tot het einde….? Door Jan Coel. 

 
Thema’s zoals wilsverklaring, 
vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon 
en rechten van de patiënt komen zeker aan 
bod. Er zal ook aandacht gaan naar 
medische beslissingen rond het 
levenseinde zoals therapiebeperking, 
therapeutische hardnekkigheid, palliatieve 
zorgverlening, palliatieve sedatie en 
euthanasie. Bedoeling is dat hij interactief 
aan het werk gaat met vragen en 
voorbeelden van de aanwezigen. 
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27/01/22 
Leven met en na topsport, door Eric Vanderaerden 
 
Als neoprof won Eric in 1983 de proloog van de Tour en pakte meteen 
de gele trui.  Zijn eerste “wielerpasjes” zette hij al veel vroeger en nadien 
volgde een schitterende profcarrière waardoor hij de beste Limburgse 
renner ooit zou worden 
 
Tijdens en na zijn profcarrière zat Eric nooit 
om een frats of straffe uitspraak verlegen.  
Vandaag woont hij in Heusden. Wat zijn 
zijn huidige bezigheden en welke plannen 
koestert hij verder?  Voorzeker een 
beklijvende getuigenis. 
 
 
 
 
 
 

KWB overdag: verslag 33ste jaar KWB overdag: deel 1 
 
Miljaar, we dachten weer “dat we vertrokken waren”.  Na een ellendig 
Corona jaar waarin we voor de eerste keer in 32 jaar moesten passen, 
waren we, nu voor de 33ste  keer, gestart met KWB-overdag.  We werden 
stilaan slachtoffer van ons eigen succes en konden in het zaaltje van de 
Kring niet meer binnen met de groep.  Verhuizen was dus een must en 
ook voor de Corona maatregelen die terug de kop op staken was het 
beter dat we naar een grotere zaal uitweken om Corona-proof te kunnen 
vergaderen.  De éérste vergadering verliep goed, de fietstocht was ook 
nog O. Kéé, de derde bijeenkomst was al een fiasco door quarantaine 
van de spreker.  Daarna ging alles weer in Lock Down tot het einde van 
het jaar.  Hier het verslag van het eerste en hopelijk niet het laatste deel 
van deze winter. 
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04/11/21:  
 
Mijn Mangelbeek, door Karel Stevens. 
De titel heeft een dubbele betekenis.  Het gaat over “Mijn (onze) 
Mangelbeek” en de invloed die de 
“mijnbouwactiviteit” gehad heeft op de 
Mangelbeek met grondverzakkingen tot 
gevolg.  Het ging vooral over de zeer 
brede toekomstplannen van het gebied 
van de vallei van de Middenloop van de 
Mangelbeek tussen Heusden en Zolder.  
De visie is in de loop van de jaren sterk geëvolueerd.  Waar men in de 
jaren ’50 van vorige eeuw de beek heeft rechtgetrokken en uitgediept 
om het water snel weg te krijgen (met stroomafwaarts overstroming tot 
gevolg) concentreert men zich nu op water en natuur en wil men de beek 
terug laten meanderen om het water langer vast te houden en in de 
bodem te laten trekken om droogteperiodes te overbruggen.  Trage 
wegen, fietspaden en recreatiepaden voor wandelaars zijn in het project 
opgenomen evenals belevingsmogelijkheden en ontmoetingsruimten.  
Zelfs aan “een speeltuin aan het water” met kleine “plonsmogelijkheden” 
voor kinderen wordt er gedacht.  Het project moet gezien worden als één 
van de projecten in de zeven beekvalleien die “De Wijers”, het land van 
1001 vijvers, kenmerken. 
 
De jeugdbewegingen in onze jonge tijd, door Wim Goris. 

Naar aanleiding van het boek van de 
heemkundige kring dat dit jaar over de 
jeugdverenigingen van Heusden gaat, werd 
een uiteenzetting gegeven over de 
jeugdbewegingen in onze jonge tijd.  De eerste 
jeugdbeweging in Heusden is in 1905 opgericht 
en was “Het Patronaat”.  Het was voor de 

mannelijke jeugd en bestond uit twee afdelingen.  De “Sint Jans 
Bergmanskring” voor diegene die jonger waren dan 17 jaar en de 
“sociëteit Concordia” voor de ouderen.  Hieruit is in 1942, in volle 
oorlogsjaren, de Chiro ontstaan.  Aanvankelijk waren de bijeenkomsten 
aan “Het Patronaat” in het centrum.  Het was een prachtig gebouw dat, 
als het nu nog zou staan, zeker geklasseerd was.  Het stond op de plaats 
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waar nu de bibliotheek staat.  Chiro Berkenbos is enkele jaren later 
opgericht, zij speelden rond het Minderbroederklooster.  De katholieke 
Arbeiders Jeugd of KAJ bestond in Heusden al van 1933 maar draaide 
tijdens de oorlog onder druk van de bezetter op een laag pitje.  De 
Katholieke Studenten Actie of KSA is rond die tijd ook ontstaan in 
Heusden maar de juiste datum is niet duidelijk.  
De scouts van Eversel bestaan van 1988 en zijn daarmee de jongste 
jeugdbeweging in Heusden.  Met meer dan 200 leden op dit ogenblik, is 
het mogelijk de grootste jeugdbeweging van Heusden op dit moment.   
 
11/11/2021: Fietstocht richting soldatenkerkhof Leopoldsburg. 
 
Zoals elk jaar werd er om 9u00 verzameld aan “De Kring” en één minuut 
later zaten we met 50, die de koude 
durfden te trotseren, op de fiets 
richting Leopoldsburg en Sanicol.  
Met de seingevers en de begeleiders 
voorop vertrok het peloton dit jaar 
via de Geenrijt, de Voortstraat, de 
Helderbeekstraat in Koersel richting 
Kampweg en Boskantstraat.   
 
In Leopoldsburg werd halt gehouden 
aan de begraafplaats van het Brits Gemenebest.  Op 11 november dringt 
de stilte, de sombere schoonheid van een soldatenkerkhof, maar ook de 
gruwel en de zinloosheid van een oorlog altijd wat meer door.  Na een 
kort en ingetogen bezoek fietsten we verder naar de Aeroclub Sanicole.  

De echte zuipers zaten er van in de 
voormiddag al achter een stevige 
pint, maar de meerderheid warmde 
zich aan “een goei werm zjat koffie” 
op.  Via een andere uitgestippelde 
weg geraakten we terug in Heusden 
en voor velen stond het middageten 
klaar als ze thuis kwamen.  Een 
geslaagde voormiddag, met dank 
aan de wegkapiteins voor de 

begeleiding en aan Charly voor het haarfijn uitstippelen van het parcour. 

http://www.kwbheusdencentrum.org/sites/default/files/KWB%20Overdag%20nr%C2%B02.pdf
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18/11/2021: Slamridders en karnaval, door Tony Beaufays. 
Ik denk dat het de eerste keer is, in al de jaren dat ik het verslag maak, 
dat een lezing niet is kunnen doorgaan door ziekte van de spreker.  En 
wat was de oorzaak?  Juist!!! CORONA isolatie. Het is pure horror maar 
we moeten er door. 
 
Vanaf 25/11/2021 zijn alle activiteiten opgeschort tot nader bericht.  
We hopen terug op te starten ergens 2022.  Vroeger deden de mensen 
een noveen of gingen te voet naar Scherpenheuvel.  Nu blijven we best 
thuis in onze eigen bubbel en 
hebben liefst zo weinig mogelijk 
contact met anderen, zo is de kans 
het kleinst dat het virus ons te 
pakken krijgt.  Hou een gezonde 
afstand, maak van de feestdagen 
wat ervan te maken is, maar doe 
vooral geen domme dingen en geef 
niet te veel kussen met nieuwjaar 
want die zou je wel eens heel dik 
kunnen betalen.  
 
Wigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kwbheusdencentrum.org/sites/default/files/KWB%20Overdag%20nr%C2%B04.pdf
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Heusdens dialect 
 
Ich weet nie hoe het tegewoordig és mer vrugger haan bekans alle 
miesters ne bènaam inne jonges school.  Hoe ze ter oan kwampe doa 
hadder dek het roaie noa mer sommige warre begod oog goe gevonnen 
enne fantasie vanne jung ha gien grenze.  Doa war ne miester moe ze 
“knook” tege zeeën mer doa war oog hielemoal gie vet oan.  “Kièske” diè 
ha oeit meegespult medde revue en ha doa de rol van Kees Kaasmans 
gespult en lap, hé ha het zitte.  Stoppel, diè ha nogal ne straffe boart en 
deveur war da zjust of ter nie geschore war.  “Tèèrputteke”, “kwaak” en 
“pela” da warre zoe name moe vaan dat der begot nie wit moe ze van 
kome.  Vur menne têêt war ter zelfs iene moe ze “de board” tege zeeën 
mer dièn ha oog ne ferme board.  
 

 
(Onderwijzend personeel 1937: Theo Peeters, Frans Beckers, Etienne Princen, J. 

Mondelaers, Jozef Janssen, Jan Vandeurzen, Albert Princen, Albert Beckers)  
 
Ik weet niet hoe het tegenwoordig is maar vroeger hadden bijna alle 
onderwijzers een bijnaam in de jongensschool.  Hoe ze daar aan kwamen 
had je het raden naar maar sommige waren ‘verdorie’ ook goed 
gevonden en de fantasie van de kinderen had geen grenzen.  Daar was 
een onderwijzer waar ze ‘knook’ tegen zegden maar daar was ook geen 
vet aan.  ‘Kièske’ (=kaasje) die had ooit meegespeeld met de revue en 
had daar de rol van Kees Kaasmans gespeeld en lap, hij had het zitten.  
‘Stoppel’ die had nogal een straffe baard en daardoor leek het of hij niet 
geschoren was.  ‘Tèèrputteke’ (=teerpotje), ‘Kwaak en Pela dat waren 
namen waarvan je helemaal niet wist vanwaar ze kwamen.  Voor mijn 
tijd was er zelfs een die ze ‘de baard’ noemden maar die had ook een 
flinke baard. 
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Recept van de maand: Driekoningentaart 
 
De laatste jaren is de traditie om ‘Driekoningentaart’ te bakken opnieuw 
enorm populair geworden.  Door een boon of ander voorwerp in de taart 
te stoppen wordt de ‘koning-voor-één-dag’ gekozen. 
Ingrediënten: (+-6 pers.): 2 rollen bladerdeeg (kant-en-klaar), 125 gr 
amandelpoeder, 125 gr suiker, 125 gr boter, 1 klein flesje amandel-
essence, 3 eieren, 1 boon, een klein beetje bloem. 
 
Werkwijze: Verwarm je oven voor op 200°C.  Neem een grote 
mengkom en meng daarin je amandelpoeder, de suiker, de boter en het 
amandel-essence.  Klop daarna twee eieren (één voor één) onder het 
mengsel tot je een mooie 
gladde massa krijgt.   
Neem een ronde taartvorm 
(24 cm) en bestrooi die lichtjes 
met wat bloem.  Bedek de 
bodem en de rand (2 cm) met 
een vel bladerdeeg.  Snij de 
overtollige stukken bladerdeeg 
weg en prik wat gaatjes in het 
deeg op de bodem. 
Schep de frangipanevulling in de pan en verdeel ze gelijkmatig.  Duw de 
boon in de vulling op ongeveer 5 cm van de rand. 
Klop de dooier van het derde ei los met een klein scheutje water en 
bestrijk de rand van het bladerdeeg daarmee. 
Snij het tweede vel bladerdeeg in een cirkel ter grootte van de bakvorm. 
Bestrijk de rand van de cirkel ook met het eigeel. 
Leg het tweede vel bladerdeeg over de onderste laag en druk de randen 
aan.  Maak in het midden van de taart een gaatje in het deksel zodat 
lucht kan ontsnappen.  Bestrijk de taart met de rest van het eigeel. 
Zet de taart gedurende 15 minuten in de voorverwarmde oven.  Verlaag 
na dat kwartier de temperatuur tot 175°C en laat de taart nog 20 minuten 
verder bakken.  
 
Smakelijk ! 
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Leestips van onze lezers 
 
‘HET KIND EN DE ZWERVER’ van ‘ANNE-MARIE HOOYBERGHS’. 
 
Schrijfster: ‘ANNE-MARIE HOOYBERGHS’, geboren op 22/08/1954 
te Tongerlo (Westerlo), auteur van Vlaamse streekromans en 
kunstenares.  Na schrijven is schilderen haar grootste passie. 
 
Titel: ‘HET KIND EN DE ZWERVER’,streekroman-christelijke roman, 
285 blz, 2020, uitgeverij Zomer & Keuning. 
 
Verhaal: Dora Stevens is de 19-jarige dochter 
van het schoolhoofd van Tongerlo.  Haar 
ouders proberen haar in 1954 te koppelen aan 
Timothy Vanouter, een telg uit een 
advocatenfamilie uit Herentals.  Wekelijks op 
zondag organiseert zij samen met haar 
vriendin Lucy een voedselbank voor de arme 
bevolking van haar dorp.  Pastoor Dielen stelt 
haar voor aan een zwerver, Adam 
Engelen.   Hij ziet eruit als een zigeuner en 
maakt geen goede indruk op haar.  Later blijkt 
hij een driejarig zoontje, Thomas, te hebben.  
Thomas zou niet zijn eigen kind zijn en dat 
prikkelt Dora’s nieuwsgierigheid.  Welke 
geheimen heeft deze zwerver en kan Dora die 
ontrafelen? 
 
Eigen mening:  Tijdens de lockdown heb ik dit boek op bestelling uit 
de bib meegekregen.  Het is weer iets anders dan een thriller.  Deze 
streekroman-christelijke roman speelt zich af na de oorlog in het 
Vlaanderen van de jaren 50.  Een boek moet niet altijd spannend zijn, je 
mag soms ook gewoon in een hoekje wegkruipen met een roman die je 
even helemaal van de wereld haalt.  Na al die tijd is er precies nog niet 
veel veranderd in onze wereld.  Er zijn nog altijd voedselbanken nodig en 
er wordt nog altijd een stempel gedrukt op mensen die anders zijn.   Deze 
problemen zijn nu weer razend actueel. 
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Woordzoeker 2021 
 
Hoe goed herinner jij je het nieuws van 2021?   
In de woordzoeker vind je 20 namen/gebeurtenissen die een belangrijke 
rol speelden in 2021. (Zoek horizontaal, verticaal, diagonaal, van links 
naar rechts en omgekeerd/blanco = spatie tussen delen van naam) 
 

P H M W K E G G U R B  B U L C H B  
P L A O K I U I N W O D K C O L W O  
C X X V M N E D I B  E O J O U Y F  
A V  E F A N A F I  T H I A M M G  
P N V R A K D  U G N H N E V U E L  
I F E S A I O R R U S I  Q R I P R  
T Y R T N D G S E R  N J O E E V P  
O R S R I B B S J T Q E D S T F N R  
O E T O K A E N E K S D H E V B E I  
L D A M S  I D P T V M R Q A O V N  
I  P I E R L L B E C  A N Q S I S  
N L P N N I A W J W G Z O H S B G   
F I E G A H T H S E E R P J Z R  P  
J O N E M S I E N S O O  P P A R H  
V N N N V A J Y K C N X J N E N E I  
Q S X P  B N R Y Y I  Y R J D V L  
F G L E A W R E D  A N I N K E E I  
C E G R O E G  E L E H C I M N K P  

 
- Stad waar misdaadjournalist Peter R. Devries vermoord werd. 
- Winnaar EK voetbal 
- Nieuwe Amerikaanse president 
- Natuurramp in juli (Wallonië & Duitsland) 
- Natuurramp in augustus (Zuid-Europa) 
- Eerste Nederlandse wereldkampioen F1 
- De drie Belgische gouden medaillewinnaars in Tokio 
- Belgische voetbalkampioen 20-21 
- Europees kampioen en recordhouder marathon 
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- Woord dat we de twee voorbije jaren leerden kennen (= totale 
sluiting) 

- Britse prins-gemaal die op 99-jarige leeftijd overleed. 
- Winnaar Eurovisiesongfestival 
- Belgische amazone die 2x goud behaalde op paralympics. 
- Gesaboteerde rolstoelsprinter die toch won 
- De ramp van het voorbije jaar 
- Containerschip dat het Suezkanaal blokkeerde. 
- Gebouw dat bestormd werd door Trumpaanhangers 
- Stad waar het WK wielrennen op de weg plaatsvond 

 
Veel puzzelplezier! 
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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:  Goossens Marijke Sint-Willibrordusplein 

 

Citaat 

 
Vergeet het afgelopen jaar 
trek uw handen uit het haar 
Want nu gaat het beginnen 

In 2022 zullen we wel winnen 
Gezondheid, liefde en geluk, 

Je zal zien onze hoop kan niet meer stuk! 

 

Familienieuws 
 

Geboorte 
 

Mauro, kleinzoon van Koen en Josiane Vandecruys-Appermans 
Oona, dochter van Ruben en Nele Dickens-Aerts, kleindochter van 

Stefan en Alexa Aerts-Piel en achterkleinkind van Jef en Lea 
Aerts. 

 

Huwelijk 
 

Mario Borremans en Daniëlle Suekers 
 
Overlijden 
 
Leon Frederix, broer van Gustaaf Frederix en schoonbroer van  

Jean Aerts 
 

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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Facebook 

 
 

Op onze facebookpagina verschijnt regelmatig info over 
onze afgelopen en toekomstige activiteiten.  Neem zeker 
eens de tijd en bezoek ons op KWB Heusden-Centrum Leeft: 

https: //www.facebook.com/groups/868461763258786. 
 
 

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? 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/868461763258786
mailto:kwbheusden@gmail.com
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De 'LEEFT' digitaal en overal ontvangen? 

 
Wil jij (en je huisgenoten) de Leeft in de 
toekomst digitaal ontvangen?  
 
Eén mailtje naar kwbheusden@gmail.com 
volstaat! 
 

 

Onderhoud ketels en schoorstenen, sanering tanks 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 
secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22  

 
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnenbrengen uiterlijk  
op 19 januari 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

