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Beste wensen voor U en Uw familie en 
naasten voor het schrikkeljaar 2020. Dat de 
zon (en in de winter de lamp) het hele jaar 
mag schijnen.  
Een jaar met nieuwe kansen en grote dromen.  
Laat 2020 maar komen. 
 

Onze KWB is er weer helemaal klaar voor.  Vorige maand mocht je al 
de nieuwe kalender ontvangen. Vandaag voorzien we de Leeft met de 
nieuwe lidkaart en de Bruisende-Buurt-Bon.  Deze werd in 2019 ruim 
100 keer gebruikt.  De BBBon kan voor elke betaling (inschrijving, 
drank …) van een eigen KWB-activiteit ingezet worden.  Wanneer er 
betaald werd via overschrijving wordt de bon ingeleverd/geruild tijdens 
de activiteit.  De BBBon geldt niet voor lidgelden, samenaankopen, bij 
samenwerkingen met andere verenigingen/kwb zoals bijvoorbeeld kwb-
overdag.  De bon wordt niet in geld uitbetaald. 
Op naar januari: een drukke wintermaand in onze vereniging:  
borrelwandeling, Stefan Everts, Whiskytasting, opfriscursus 
rijbegeleider, Johan Leeten, bakles, café manger, petanque, start 
inschrijving voor Valentijnontbijt, drumsfitten, samenaankoop 
tuinproducten..... 

 

Deze maand organiseren we al de 10de en laatste 
Whiskytasting. Een jubileum. We hebben steeds 
goede respons gehad. Dank daarvoor Ludo en 
Jerry en Pros van de Diestse Whiskyclub. 
 

 
 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Onze felicitaties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een welgemeende proficiat aan PASAR met hun 25-jarig jubileum. 
 
 
 

Samenaankoop stookolie  
 

De samenaankoop stookolie loopt nog steeds.  Wil je genieten 

van een korting? 

Vul dan het bestelformulier in en bezorg het voor 19 januari 

terug.  

 

 

KWB weekend 18 tem 20 september 2020  
 

Nog enkele kamers vrij in Haus Hubertus in Winterspelt:  ga je 

graag mee schrijf je dan nog snel in bij Jos Moons, 

Kruiskapelstraat 10 voor 30 januari 2020. 
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Schotse Whisky 'tasting' 
vrijdag 17 januari om 20u00 

Ultimate edition!! 
Beste Whisky-liefhebber, 

Alle goede dingen bestaan uit 3 is een gezegde dat 
wij regelmatig in de mond nemen en verwijst naar 
de goddelijke drie-eenheid of de drie aartsvaders, 
Abraham, Isaak en Jacob. 

In whiskytermen is een 10 jaar 
oude whisky een exemplaar dat het genoegen 
heeft gehad om gedurende die gehele periode te 
rijpen in eiken vaten, vaten die in vele gevallen 
eerst werden gebruikt om andere godendranken 
tot hun recht te laten komen.   

Al 9 jaar hebben Pros en Jerry van de Diestse 
Whisky Club ons laten genieten van het Schotse 

goud. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde en dit jaar gaan ze 
ons hun laatste selectie laten proeven. 

Omdat het een jubileum editie is, gaan ze ons laten proeven van 
allemaal 10 jarige whisky’s, om deze tasting extra in de verf te zetten. 

Bovendien brengen zij ook nog hun laatste fles van een 20 jarige 
botteling “Glen Rothes” mee. Deze werd speciaal gebotteld om het 20-
jarig bestaan van de Diestse Whiskyclub te 
vieren. 

Prijs voor deelname is en blijft nu al voor de 
10de keer onveranderd:  
€ 23  voor leden, € 25  voor niet-leden. 

Inschrijven is mogelijk bij volgende personen: 

Klaus Neumann, Tel.: 011 43.12.84, e-mail: klaus.neumann@telenet.be  

Ludo Engelen, Tel.:0478 38 49 39, e-mail: ludoengelen@gmail.com  

Sláinte 

mailto:klaus.neumann@telenet.be
mailto:ludoengelen@gmail.com
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Heb je onze kerststal gezien? 

 
Met “onze” bedoelen we natuurlijk die van onze parochie.   
De kerststal is sinds enkele jaren geadopteerd door onze kwb 
afdeling. We doen ons best om de stal, die er in het verleden 
wat somber bij stond, een beetje attractief te maken.  
De gemeentelijke academie voor beeldende kunsten zorgde 
voor mooi geschilderde beelden, de verenigde handelaars 
zorgen jaarlijks voor een receptie bij de zegening en kwb zorgt 
voor de opbouw en opruiming van de kerststal. 
 
Een mooi plaatsje hadden we voor onze stal, dicht bij de ingang 
van de kerk, met de opening naar de parking en goed zichtbaar 
van op de straat, perfect dus.  Voor deze locatie moest spijtig 
genoeg een parking voor minder mobiele mensen tijdelijk 
sneuvelen.  Geen nood, samen met politie en gemeentebestuur 
werd beslist om twee gewone parkeerplaatsen te gebruiken als 
één parking voor minder mobielen.  Drie jaar ging het goed, het 
vierde jaar was er protest tegen het in beslag nemen van de 
parking aan de kerk. 
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Opnieuw zijn we rond de tafel gaan zitten met het 
gemeentebestuur en na plaatselijke vergewissing werd er 
beslist om de gemetselde zithoek (tegenover de kerk aan de 
ingang van de parking) gedurende vier weken te gebruiken als 
locatie voor de kerststal.  Iedereen content dachten wij! 
 
“Trekt op niks, ge ziet de kerststal niet meer staan, de kerststal 
staat verkeerd”, zijn maar enkele van de vele negatieve 
opmerkingen die ons ter ore kwamen.  Spijtig, we hadden zo 
ons best gedaan om opnieuw een aantrekkelijke kerststal te 
creëren en gelijktijdig de minder mobiele mensen gunstig te 
stemmen.  Het doet wel deugd als je door al deze opmerkingen 
tot de conclusie komt dat nog zeer veel mensen met de 
kerststal begaan zijn. 
 
Het zal misschien niet voor dadelijk zijn maar, wetende dat ook 
in de 360 gezinnen die bij kwb aangesloten zijn, tal van minder 
mobiele mensen wonen, en dat deze mensen het verdienen om 
op een ordentelijke manier en op een ruime parking moeten 
kunnen parkeren, willen wij een voorstel doen aan het 
gemeentebestuur. 
 
De zithoek waar dit jaar de kerststal stond lijkt ons de meest 
geschikte plaats om twee extra parkeerplaatsen voor minder 
mobielen te maken. Breek die muurtjes af want de zithoek 
werd amper (of niet) gebruikt waarvoor hij gemaakt werd.  Drie 
mooie grote parkings dicht bij de straat, de kerk en de 
apotheek, je kan het niet beter wensen.  Als kwb dan vier 
weken per jaar de kerststal mag tooien op de parking aan de 
kerk is iedereen terug gelukkig, niet toch!!? 
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Kook-&baklessen 
 

Op woensdag 29 januari ‘20 om 19.00 uur staat de 
volgende bakles op het programma.  Deze zal opnieuw 

plaatsvinden in een leskeuken van het 
SFC.  Dat betekent dat elke deelnemer 
zelf aan de slag kan gaan en op het einde 
van de avond het resultaat van zijn/haar 
noeste arbeid mee naar huis kan nemen. 
Op het menu staan een flan-
nougattinetaart en focaccia 
(rozemarijnbrood).  Alle ervaren en 

minder ervaren bakkers zijn welkom. 
Inschrijven kan op de volgende manier : 

- Eerst telefonisch aanmelden ( Danny 0478 30 34 12) 

- Een voorschot van € 8 (niet-leden € 10) betalen door 

storting op BE04 3350 1638 1831 (= KWB-Heusden) met 

vermelding van de naam van de deelnemer en bakles 29/1 

De eerste 16 betalers kunnen deelnemen.  Deze mensen 

ontvangen dan nog een bericht met wat praktische 

richtlijnen. 

Onze vorige bakles 
(20/11) is nog niet 
zo lang voorbij 
daarom hier nog een 
kort verslagje: vol 
goede moed gingen 
we aan de slag om 
een sneeuwtaart, 
suikerbroodjes en 
sandwiches te 
bakken. De 
sneeuwtaart bleek een puddingtaart van twee soorten deeg 
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met ananas en slagroom te zijn. Dankzij de goede instructies 
van Greta en de hulp van Alexa en Diane slaagden wij er 
allemaal in om meer dan toonbare resultaten uit de oven te 
toveren.  Nadien bleek uit de reacties van de respectievelijke 
wederhelften dat niet alleen het uitzicht maar ook de smaak 
voortreffelijk was.  Vragen zoals: “Wanneer is de volgende les? 
Wat gaan jullie de volgende keer bakken?“ bewijzen dat het 
niet alleen gezellig maar ook lekker was! 
 

Café manger 

 
Wij kijken al uit naar onze volgende café manger! 
 
Wat? : vogelnestjes met een 
tomaten/groentesaus. 
 
Wanneer?: Vrijdag 24 januari ’20 
tussen 18.00 en 20.00 uur. 
 
Waar? : Kleine feestzaal aan De Kring. 
 
Prijs? : € 4 per persoon (kinderen onder de 10 € 2) ter plaatse 
te betalen. Enkel de eerste 90 inschrijvers kunnen deelnemen! 
 
Inschrijven? : Marc Bijloos, Geenrijt 73  011 42 46 50 of 0479 
54 55 75 of marc.bijloos@telenet.be . 
 

Gezien het succes van deze avonden zijn wij nog op zoek naar 
een extra ‘kookploeg’. Wil jij samen met enkele vrienden ons 
eens laten genieten van je kookkunsten? Natuurlijk geven wij 
graag wat praktisch advies en/of ondersteuning. Meer info bij 
Marc of één van de bestuursleden. 

 

mailto:marc.bijloos@telenet.be
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Samenaankoop tuinproducten 

 
Beste KWB-samenaankoper, 
 
Zoals elk jaar doen wij in februari een samenaankoop van 
appels, uien, aardappelen, potgrond, bestrijdingsmiddelen en 
meststoffen. 
Op een bijgevoegd blad vind je het bestelformulier. Je kan het 
tot 25 januari inleveren op een van de drie adressen die op het 
bestelformulier staan, samen met het verschuldigd bedrag    
2 weken later, op 7 februari tussen 10 en 11u30, kan je de 
bestelling afhalen op de speelplaats van de kleuterschool in de 
Brugstraat.  Je moet aan de poort dichtst bij de opel garage 
binnenrijden. 
De appelen waren de voorbije samenaankoop in oktober van 
uitstekende kwaliteit.  Ze kwamen dan ook van een andere 
leverancier dan voorheen. 
 
Hopelijk tot dan. 
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Drumsfit ism KVLV 

 
KVLV organiseert weer 6 lessen drumsfit: 6 en 13 en 20 
februari en 12 en 19 en 26 maart.   
 
Deelnameprijs : 5 euro, flesje water inbegrepen.   
De lessen gaan door in de turnzaal van kleuterschool  
De Toverfluit in de Brugstraat. 
 
Inschrijven bij 
- rosita.vandebroek@telenet.be of 0474 59 00 06. 
- maria.ga@telenet.be of 011/42 51 63 
 

 

 

Bezoek Sinterklaas 

 
Net zoals vorig jaar ging de 
Sint samen met zijn twee 
pieten weer op huisbezoek.  
Dat de heilige man nog 
graag gezien en geliefd is 
bewijzen de meer dan dertig 
kinderen op 13 locaties die 
hij op zaterdag 30 november 
mocht gaan bezoeken bij 
onze leden van KWB.  

Menig hartje ging sneller kloppen als de goede oude man de 
woning binnenkwam en zij voor hem een liedje mochten zingen 
of hun wensen kenbaar maakten, om daarna samen met de 
Sint te poseren voor een foto of een groepsfoto. 
Als de pieten nadien nog een geschenkje of snoep 
overhandigden fonkelden de kleine gezichtjes van blijdschap en 
geluk. Bedankt lieve Sint en tot volgend jaar !!!!! 
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Bierwandeling 

 
181 inschrijvingen, 7 verschillende bieren, een wandeling door 
bos en veld en ook de weergoden waren ons gunstig gezind.   

 
Deze 7de editie was dan ook 
weer een geslaagde activiteit 
en voor herhaling vatbaar. 
 
Noteer alvast 14 november 
2020 in jullie agenda! 
 
 

 
 
 
 

2de WANDELZOEKTOCHT KWB-Berkenbos 
 

Onze collega’s van Berkenbos 
richten ook deze winter (van 1 
dec. tot eind maart '20) weer 
een wandelzoektocht in voor 
het hele gezin.  
 
 
 
Deelnemingsformulieren met wegbeschrijving zijn te verkrijgen 
aan de prijs van € 3 bij :  
- Ons Huis P.Paquaylaan 127  
- Jan Camps Halveld 52 
- Jaak Bloemen Dunantstraat 1 Koersel.  
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VALENTIJNSONTBIJT : zondag 9 februari ‘20 

 
Ons jaarlijks Valentijnsontbijt is intussen uitgegroeid tot een 
echte klassieker. Voorstellen hoeft dus eigenlijk niet meer, maar 
toch : een uitgebreid en gezond ontbijt in een romantisch 
decor… 

 
 
Wij voorzien 140 plaatsen in de OLV Gilde Schaapsweg 81.  
Je kan er terecht van 8 uur tot 11 uur op zondag 9/02/2020.  
 
Onze prijzen :  
- volwassenen € 10 
- lagereschoolkinderen € 4  
- kleuters € 2. 
 
Inschrijven kan met het bijgevoegd inschrijvingsblaadje dat je 
samen met het nodige geld kan binnenbrengen tot maandag 3 
februari bij : 
- Rosita Jans-Vandebroek Garenstraat 36   0474 59 00 06 
- Danny Reynders Merelstraat 46   0478 30 34 12 
 
Je kan je tot 1 februari inschrijven per overschrijving : 
Eerst even bellen en dan storten : 
KWB Heusden-Centrum  BE04 3350 1638 1831 
Mededeling : Valentijn: xx VOLW xx KIND xx KLEUT  
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KWB-overdag : programma januari 

 
OPGELET: wijziging programma 23/1 en 30/1 wisselen 
van activiteit. 

09/01/20 Borrelwandeling  

Dit jaar wandelen we langs de middenloop van de vallei van de 
Mangelbeek richting Meylandt.  Om 9u00 present zijn en “ne 
goeie fond gelegd hebben” is het enige wat nodig is voor een 
geslaagde borrelwandeling! 
 

16/01/20 Leven met en na topsport door Stefan Everts 
 
Stefan Everts, ook wel The Legend genoemd, is een voormalig 
motorcrosser en wordt beschouwd als de beste motorcrosser 
aller tijden.  

Dankzij zijn prachtige overwinningen 
kan hij vanuit zijn ervaringen als 
motorcrosser vertellen over motivatie, 
grenzen verleggen en 
doorzettingsvermogen.  

 

23/01/20  Petanque - petanquebanen Olympia Veenderweg 
 
30/01/20 Voka (Kamer van Koophandel Limburg) 
 
Johan Leten komt uitleggen waarvoor VOKA, de 
werkgeversorganisatie, staat, wat haar doelen zijn en wat ze 
concreet voor Limburg kan en wil betekenen inzake 
economische ontplooiing en heropleving, mobiliteit, … 
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KWB-overdag : verslag activiteiten december 

 
O. Kéé, we zijn weer vertrokken.  Voor het 32ste jaar op rij zijn 
de bijeenkomsten van KWB-overdag gestart.  Het is al een 
aantal jaren geleden dat we volwassen zijn geworden.  
Misschien bereiken we ook stilaan de jaren van verstand.  Dus, 
zet u op uw gemak, zorg dat je een leesbril op hebt en bekijk 
hier de verslagen van de bijeenkomsten. 
 
07/11/2019: Reanimatie en AED.  Door het Rode Kruis. 
 
Het theoretisch gedeelte werd gegeven door Lode Schops, 
achteraf werden we verdeeld in een vijftal groepen om de 
praktijk van het reanimeren te oefenen. 
De kans dat iemand een hartstilstand overleeft verminderd met 
de minuut.  Na acht minuten zonder reanimeren is men in 
normale omstandigheden hersendood, na vier à zes minuten 
kan er al hersenschade zijn, dus snel en adequaat ingrijpen is 
van levensbelang. 
De meeste slachtoffers van een hartaanval sterven omdat de 
symptomen niet gekend zijn en omdat ze niet snel genoeg 
geholpen worden.  Met de aangeleerde technieken verhoog je 
de kans op overleven aanzienlijk. 
 
Er zijn vier stappen in het verlenen van eerste hulp. 
 
1: Maak de omgeving veilig voor het slachtoffer en voor uzelf. 
2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer qua bewustzijn en 
ademhaling. 
3: Verwittig indien nodig de hulpdiensten via het 
telefoonnummer 112. 
4: start met reanimeren, 30 X hartmassage en 2 X beademen. 
Dit blijven herhalen tot de hulpdiensten ter plaatse zijn. 
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Wie geïnteresseerd is kan gratis een 
opleiding volgen in H.Z. Stuur een mailtje 
naar Vorming@heusden-zolder.rodekruis.be  
 
Het is ook wenselijk om de App 112.be op je 
smartphone te installeren, dit is een 
Belgische App, dus niet bruikbaar in het 
buitenland.  Als je dan belt voor een 
noodgeval worden automatisch de coördinaten van waar je je 
bevindt doorgegeven.  Soms is het zeer moeilijk om uw plaats 
op te geven, denk maar aan het fietsroutenetwerk. 
De externe automatische defibrillator, kortweg  AED (Automatic 
External Defibrillator) werd ook besproken.  Hij bevindt zich in 
een groen kastje aan de muur (zie foto).  Wat is een AED? 
AED’s zijn draagbare toestellen, met zelfklevende elektroden die 
moeten worden aangebracht op de borstkas van het 
slachtoffer.  Het apparaat geeft vervolgens mondelinge 
instructies aan de gebruiker, 
meet het hartritme, bepaalt 
of een elektrische schok 
nodig is en, als dit het geval 
is, dient het AED toestel deze 
schok automatisch toe.  Fout 
gebruik is dus praktisch niet 
mogelijk en het kan 
levensreddend zijn. 
 
14/11/2019: Fietstocht richting Bolderberg. 
 
Zoals elk jaar werd er om 9 u00 verzameld en één minuut later 
waren we weg.  De fietstocht ging dit jaar via de Zolderse weg 
naar “de drij dreven” richting Halveweg.  Daar zijn we de 
Vogelsancklaan overgestoken en tussen de vijvers richting “De 
kapel van O.L.V. van eeuwige bijstand” gefietst, beter gekend 

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/35CJKFBD/Vorming@heusden-zolder.rodekruis.be
http://www.kwbheusdencentrum.org/sites/default/files/KWB%20Overdag%20nr%C2%B02.pdf
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als het “kapelleke van Stokrooi”.  Via enkele mooie lussen door 
het bosrijk gebied met,in deze tijd van het jaar, heel veel 
herfstkleuren zijn we gestopt aan het dorpscafé langs de 
Sporthal in Bolderberg want iedereen had dorst.  Na een half 
uurtje was het alweer tijd om te vertrekken richting Bovy.  Via 
het Galgeneinde en het jaagpad langs het Albertkanaal zijn we 
langs het fietspad op “Het Ruteke” terug naar huis gefietst.  
Dankzij Charly en de wegkapiteins die ons feilloos door het 
verkeer geloodst hebben, kunnen we alweer een aangename 
voormiddag toevoegen aan de memories van KWB-overdag. 
 
 
21/11/2019: Erfrecht: wetgeving en zorgvolmacht. Door 
notaris Truus Jaspers. 
 
Erfrechtbelasting is een gewestelijke materie, het verschilt dus 
of je in Vlaanderen, Wallonië of in het Brussels gewest woont. 
De gezinswoning is in Vlaanderen vrijgesteld van 
successierechten voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) en 
samenwonende “partner” (wettelijk of feitelijk). Voor de laatste 
groep is deze regeling niet altijd dezelfde als bij gehuwden. 
Successieplanning voor andere erfgenamen kan nog maar wees 
voorzichtig.  Vele ingewikkelde constructies, louter om de 
successierechten te ontduiken, worden niet aanvaard door de 
fiscus.  Aanstelling van maximaal aantal erfgenamen door een 
deel van uw vermogen rechtstreeks via testament aan uw 
kleinkinderen over te maken kan een oplossing zijn om in de 
laagste successieschalen te blijven.  De huidige wettelijke 
regeling is meer en meer afgestemd op nieuw-samengestelde 
gezinnen.  
De clausule; “wie langst leeft al heeft” wordt meer en meer 
verlaten en vervangen door een “keuzebeding”.  Zo kan men na 
het overlijden vrij kiezen welke goederen hij/zij naar zich 
toetrekt uit de gemeenschap (in volle eigendom dan wel slechts 

http://www.kwbheusdencentrum.org/sites/default/files/KWB%20Overdag%20nr%C2%B03.pdf
http://www.kwbheusdencentrum.org/sites/default/files/KWB%20Overdag%20nr%C2%B03.pdf
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in vruchtgebruik) m.a.w. erfrecht “à la carte”.  Een oud gezegde “kleed 
u niet uit voor je slapen gaat” blijft hier echter een goede raad want 
gegeven is gegeven.  Alles wegschenken aan uw erfgenamen en later 
niet genoeg hebben om uw rusthuis te betalen kan hieruit voortvloeien.  
Zorgvolmacht kan hier dan weer een oplossing bieden.  
Schenken aan een goed doel om alzo belastingvermindering te 
bekomen wordt vanaf 2021 afgeschaft, ook al is het voordien 
opgenomen in een testament. 
De hele voormiddag samenvatten op een half bladzijde is niet mogelijk. 
Voor elk individueel geval ben je best dat je bij een notaris om raad 
vraagt. Een eerste verkennend gesprek is altijd gratis. 
 
28/11/2019: Tanzania. Door Roger Andries. 
 
Wij hebben hier in West Europa TV, GSM, elektriciteit, stromend water 
enz..  Wij vloeken als de stroom even uitvalt of als de 
internetverbinding even te traag is naar ons goesting.  Weet je dat er in 
Tanzania, tot voor enkele jaren, streken waren waar men, in het droog 
seizoen, tot één dag moest stappen om water te gaan halen?  De 
begoeden deden dit met de fiets en kwamen met twee bussen water 
van 20 liter terug naar huis, te voet of al fietsend. Toestanden die we 
ons hier niet kunnen voorstellen.  Gelukkig heeft de V.Z.W. MISINGI 
hieraan een verbetering gebracht.  Er werden waterputten geboord tot 
140 meter diep en met elektriciteit van zonnepanelen wordt water 
opgepompt.  Dit water wordt met een buizensysteem verdeeld zodat 
men maximum een half uur moet lopen om aan water te geraken.  
Ook het onderwijs in die streek was een ramp.  Er waren afgelegen 
dorpen zonder school waar er maar één man was in heel het dorp, die 
kon lezen en schrijven.  Lager onderwijs bestond er wel in wat grotere 
dorpen maar voor het middelbaar moest men te voet tot meer dan 20 
kilometer afleggen om aan de school te geraken.  Een quasi 
onmogelijke opdracht voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar.  Ook 
hieraan werd gewerkt o.m. in het dorp ENDALLAh, door in dit afgelegen 
dorpje een lagere school op te richten en op een bereikbare afstand 
van elkaar middelbare scholen op te richten. 
Het is de bedoeling om in 2019- 2020, met het AFIA project een 
materniteit op te richten met een dokter en twee verpleegkundigen. 
Wie meer wil weten over deze projecten, zie WWW Misingi.be 

http://www.kwbheusdencentrum.org/sites/default/files/KWB%20Overdag%20nr%C2%B04.pdf
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05/12/2019: Bezoek 't Weyerke. 
 
Het Weyerke is een deelorganisatie van de grote koepel “VZW Stijn” en 
staat voor een vermaatschappelijking van de zorg aan mensen met een 
beperking.  Deze zorg wordt aangeboden door een grote groep 
medewerkers, professionelen en vrijwilligers.  Geloven in wat moet 
gedaan worden voor deze mensen  is de grootste drijfveer naar een 
optimale zorg.  Bewoners met een ernstige meervoudige beperking 
krijgen kwaliteitsvolle zorg op maat tot 21 jaar.  Ook voor volwassenen 
is er in leefgroepen zorg op maat.  De spreekster gaf een heel andere 
benadering van de problematiek, een uitspraak die je zo raakt dat je er 
letterlijk en figuurlijk van flauwvalt: Het zijn geen mensen met een 
beperking maar het zijn mensen met mogelijkheden.  
Wat kan er aan die mensen aangeboden worden zodat ze een zinvolle 
en nuttige bezigheid hebben waarin ze zich gerealiseerd voelen?  Waar 
zitten de mogelijkheden om goed bezig te zijn?  Uiteindelijk creëer je 
daardoor gelukkige bewoners zonder ze al teveel te pamperen want dat 
is het laatste wat ze willen, hun “ocharmen en niets doen” is niet meer 
van deze tijd. Geef ze een goed bestaan in onze maatschappij met 
opdrachten die ze aankunnen en iedereen, zij en wij, worden er beter 
van.  Ook in de deelcentra, in Heusden in het Kapelhof, in Beringen in 
het BAC en in Oudsbergen in ‘t Broek wordt er gewerkt aan deze 
opdracht.  In de geschenkenwinkel van “Het Weyerke” in de Kleuterweg 
in Heusden kan je mooie en originele cadeautjes kopen aan een billijke 
prijs en je steunt er hun projecten mee.  Spontaan genieten van kleine 
dingen en dit laten blijken kunnen zij veel beter dan wij.  
 
Wigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kwbheusdencentrum.org/sites/default/files/KWB%20Overdag%20nr%C2%B05.pdf
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Familierecept : Speculaastaart. 

 
Ingrediënten:   
 
250 gr zelfrijzende bloem 
100 gr bakboter  
10 gr vet 
200 gr kandijsuiker  
4 gr kaneel 
1 ei  
½ tas water. 
 
Bereiding :  
 
Boter en vet smelten en laten afkoelen.  
Voeg dan de suiker en kaneel toe en mixen.  
Doe daarna het geklutst ei erbij en opnieuw mixen.  
Mix voorzichtig de gezeefde bloem beetje bij beetje onder die 
mengeling, water toevoegen tot je een romig beslag krijgt. 
Beboter en bebloem een bakvorm van 24 cm, verdeel het 
beslag in de vorm. (Werk eventueel af met wat amandelen.) 
Bak in de oven : (boven- en onderwarmte) verwarm de oven 3 
min. voor op 180°), 32 min. bakken op 180°.  
Uit de oven halen en de vorm verwijderen en laten afkoelen op 
een rooster. 

 
Smakelijk.    
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Leestips van onze lezers: De bijenhouder van Aleppo 
 

De bijenhouder van Aleppo van “Christy Lefteri” is 
het hartverwarmende liefdesverhaal van 
bootvluchtelingen Nuri en Afra. Het contrast tussen 
het mooie leven dat Nuri en Afra en hun vrienden en 
familie hadden voordat de burgeroorlog uitbrak en 
het moeizame overleven daarna is levensgroot. Hun 
relatie komt door de vele trauma’s zwaar onder druk 
te staan. 
Het verhaal is geschreven vanuit het perspectief van 

Nuri, die bijenhouder was in Aleppo. 
Als ze in Aleppo  alles hebben verloren wat hun lief is, vlucht 
bijenhouder Nuri samen met zijn sterke en kunstzinnige blinde vrouw 
Afra weg uit Aleppo.  
Op hun gevaarlijke en moeizame reis door een gebroken wereld worden 
ze niet alleen geconfronteerd met de schokkende realiteit van het 
vluchtelingenbestaan, maar ook met een onuitsprekelijk verdriet: het 
verlies van hun zoon Sami. Het enige wat hen op de been houdt, is de 
wetenschap dat Nuri’s neef en zakenpartner Mustafa op hen wacht in 
Groot-Brittannië, waar hij opnieuw is begonnen met het houden van 
bijen. Want: waar bijen zijn, zijn bloemen, en waar bloemen zijn, is 
nieuw leven en hoop.  
 

De bijenhouder van Aleppo is geschreven door Christy Lefteri, die twee 
seizoenen als vrijwilligster werkte met vluchtelingen in Athene. Ze hoorde in die 
tijd veel verhalen en ze vond dat deze verteld moesten worden. In een artikel in 
the Guardian van 12 mei 2019 vertelt zij dat haar eigen ouders in 1976 als 
Cypriotische vluchtelingen naar Londen kwamen. 
Belangrijke thema’s in het verhaal zijn trauma, verbondenheid, vertrouwen 
en veerkracht. Een opvallend element in de roman is in ieder hoofdstuk de 
overgang van heden naar verleden tijd. Deze wordt steeds gemarkeerd door een 
woord dat het vertrekpunt vormt voor een herinnering. 
 

Een boek waar je aan begint en niet kan neerleggen. Je wordt 
meegezogen in het verhaal en ziet letterlijk de beelden van de vlucht 
terwijl je leest.  Van de ene op de andere dag kan je gelukkige bestaan 
ook een vlucht worden, een zoektocht naar een beter bestaan. 
 

https://media.standaardboekhandel.be/-/media/mdm/product/9789023957782/frontImagesLink.img?rev=1478905569&hash=EB69E78D0B97DCCADB6A27CE302E3D87
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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?  
 

Wij willen dat graag opnemen in ons tijdschrift.  
Bezorg het ons:  kwbheusden@gmail.com of  
    Danny Merelstraat 46. 
 
 
 

E-mailadressen 

 
In de loop van de volgende week (6 jan. ’20) gaan we opnieuw 
een test uitvoeren i.v.m. ons e-mailadressenbestand.   
Dit wil zeggen dat al onze kwb-leden en hun 
partners een korte e-mail gaan ontvangen.  Op 
die manier weten wij welke adressen niet 
(meer) correct zijn.  Al de leden (en hun 
partners) die géén mail ontvangen weten dan 
ook dat wij géén (correct) e-mailadres bezitten. 
Indien je toch op de hoogte gehouden wil worden van de 
laatste nieuwtjes, stuur dan een mailtje naar 
kwbheusden@gmail.com.   
 
Wij geven deze gegevens natuurlijk niet door aan derden. Wie 
de testmail gewoon ontvangt hoeft niets te doen. 
 

 
 

 

mailto:kwbheusden@gmail.com
mailto:kwbheusden@gmail.com
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Je KWB-lidkaart is geld waard 

 
Ook dit jaar blijft deze 
actie lopen.  
 
Maandelijks verloten we een waardebon van onze 
succesvolle Café Manger. 
 

De bon is geldig tot april 2021. Maar wel steeds inschrijven bij 
Marc … 
 
Winnaar deze maand:  Fam. Claes-Bismans, Aanhofstraat.  
 
 
 

Familienieuws 

 
Geboorte 
- Gust, kleinzoon van Jos Bodvin en Mella Ceyssens. 
 

Nieuwe leden : welkom 

 
- Vrijsen Sabrina, Schootstraat 

- Claes Godelieve, Schaapsweg 

- Herkenrath-Courtois Udo & Georgette, St-Jansstraat 

- Neumann-Vandessel Brecht & Katrijn, Bovenstraat 

- Vanderstraeten-Laermans Gert & Tamara, Schootstraat  

 
 
 

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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Onderhoud ketels en schoorstenen  

 

Leden KWB kunnen steeds beroep doen op volgende firma: 
Comfort Heating BVBA  
• Tel: 089/ 35 51 30 0476 68 08 96  

• Evence Coppéelaan 96 bus 2, 3600 Genk  
• Website: www.comfortheating.be  

• Email: info@comfortheating.be  
(vermeld bij ieder contact dat u lid bent van kwb) 

 

Citaat van de maand 

 
Van een goed compliment kan ik twee maanden leven. 

(Mark Twain) 

 
 
 

 

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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Nieuwjaarswensen  

 
Het oude jaar doet zijn oogjes toe. 

 
Kijk maar, ik toon je hoe. 

 
Maar ik doe ze gauw weer open, 

want het nieuwe jaar komt aangelopen! 
 

Wat brengt het mee? 
 

Heb jij soms een idee? Nee? 
 

Geniet dan maar van alle dagen, 
vrolijk zijn en niet te klagen! 

 
Ik hoef geen duur geschenk. 

Kan je raden waar ik aan denk? 
 

Nee nee, geen oude frank of nieuwe cent, 
maar heel gewoon dat jij er voor mij bent! 
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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 18 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 
 

 
 


