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Jaargang 49 nr. 1 – Januari 2023 
www.kwbheusdencentrum.be 

 

Bij deze eerste Lééft van het nieuwe jaar horen natuurlijk ook 
wensen:  
Wij wensen al onze leden en hun 
dierbaren een gezond en voorspoedig 
2023!  Als we wat verder kijken, 
wensen we ook dat de vrede mag 
terugkeren in al de oorlogsgebieden, 
dat we opnieuw te maken krijgen met 
‘normale’ prijzen voor energie, 
levensmiddelen etc. 
 
Voor onze eigen afdeling wensen wij 
ook opnieuw een jaar waarin onze activiteiten gewoon kunnen 
plaatsvinden en dat wij jullie daar massaal mogen verwelkomen! 
 
Samen met deze Lééft hebben jullie ook een kleine attentie 
gekregen.  Laat deze ‘bollekes’ een teken zijn van onze dankbaarheid 
om jullie weer voor een jaar als lid te mogen verwelkomen.  Ondanks 
de voorbije moeilijke jaren zijn we nog steeds met meer dan 300 
gezinnen die samen onze KWB-familie vormen.  Dank u wel! 
 
Praktisch gezien willen wij jullie op enkele punten wijzen waarover 
jullie verder in deze Lééft meer kunnen lezen: de spaarkaart, Café 
Manger, het Valentijnsontbijt, de samenaankoop tuinproducten, … 
 
Het KWB-bestuur 
 

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

5/01   KWB-overdag: borrelwandeling 
9/01   Einde inschrijven samenaankoop stookolie 
12/01  KWB-overdag: DNA ontrafeld 
19/01  KWB-overdag: Leven tot het einde 
26/01  KWB-overdag: Topcarrière en daarna 
27/01  Café Manger  
 

Samenaankoop stookolie 

 
Het bestelstrookje ontving je al in december en bestellen kan ook 
nog via onze website www.kwbheusdencentrum.be.   
Dit kan nog tot 9 januari 2023. 
 

Wandelweekend 2023 

 
Van 15 tot en met 17 september 2023 verblijven we in een hotel 
in Lo-Reninge en dit voor de prijs van 200 euro per persoon. 
 
Je kan nog inschrijven tot 20 januari bij: 

- 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.) 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
mailto:jos.moons@hotmail.com
mailto:gilbert.jans2@telenet.be
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Nieuw rekeningnummer 
 

ING Heusden is sinds enige tijd verdwenen uit onze dorpskern.  

Dit bracht een aantal problemen met zich mee aangaande het 

afhalen en/of wegbrengen van cash geld. 

Om het leven van onze penningmeester een beetje eenvoudiger 

te maken, hebben wij besloten om van bank te veranderen. 

Bijgevolg zijn wij sinds kort overgeschakeld naar Argenta, 

gelegen in Heusden Centrum,  

Sint Willibrordusplein 19 Bus 1. 

Gelieve dus vanaf heden ons nieuw rekeningnummer te 

gebruiken: 

BE92 9734 4288 1523  
op naam van kwb Heusden centrum 

Café Manger: 27/01/2023 

 
Onze volgende Café Manger staat geprogrammeerd op 27 januari vanaf 
18 uur. 
 
Op het menu: kipfilet, appelmoes en frietjes en dit voor de prijs van 
5 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen onder de 12 jaar.  
Betalen doe je ter plaatse en je verdient een stempel op je 
spaarkaart. 
 
Inschrijven kan tot 20 januari bij Marc Bijloos, Geenrijt 71, tel. 011/42 
46 50 of 0479 54 55 75 of stuur een mailtje naar 
marc.bijloos@telenet.be. 
 
Opgelet: deze editie gaat door in de O.L.V-gilde, Schaapsweg 
81 Heusden-Zolder (naast restaurant Stefan en Ann). 

mailto:marc.bijloos@telenet.be
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KWB-ledenvoordelen 

 
Lid zijn van KWB kost niet alleen ons jaarlijks lidgeld maar biedt 
ook heel wat voordelen.  Deze maand hebben jullie samen met 
de Lééft en de Raak een bonnenboekje gekregen met heel wat 
interessante kortingsbonnen.  
 
In de Raak zelf vinden jullie ook een kortingsbon waarmee 
jullie €5 korting kunnen krijgen op een plaatselijke KWB-
activiteit.  Wij krijgen dat geld ook terug van KWB-nationaal, 
dus … zeker gebruiken! 
 
Plaatselijk hebben wij onze spaarkaart die jullie deze maand 
ontvangen hebben.  Door deel te nemen aan 5 activiteiten en je 
kaart te laten afstempelen, krijg je € 10 van je lidgeld terug!  Wie 
voor 10 december zijn lidgeld betaalde, heeft zijn eerste stempel 
al verdiend. 
 
Tenslotte loten wij elke maand een bon uit die kan gebruikt 
worden op Café Manger, Valentijnsontbijt, Hap & Stap, BBQ, …  
 
Vanaf volgende maand vinden jullie telkens de gelukkige 
winnaars in de Lééft.  (De onschuldige hand moet nog aan het 
werk.) 
 
Dit alles bieden wij jullie met véél plezier aan, dus wees niet 
verlegen om er gebruik van te maken! 
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KWB webinar: nepnieuws 

 
We staan dagelijks bloot aan een stroom van info en berichten.  
De kans is groot dat wijzelf, maar ook kinderen en jongeren, 
online dingen zien of lezen die 
bedoeld zijn om hen te 
misleiden. 
 
Je hiervan afschermen is een 
haast onmogelijke taak, maar we 
kunnen onze kinderen en onszelf 
wel weerbaarder maken en 
inzichten geven. 
 
Op dinsdag 31 januari om 20 uur organiseren kwb-nationaal 
en Mediawijs een gratis webinar over ‘in gesprek gaan met 
kinderen en jongeren rond nepnieuws’. 
 
Je kan je hiervoor inschrijven op:  
https://www.kwbeensgezind.be/webinarnepnieuws  
en dan sturen we je enkele dagen vooraf de link voor dit unieke 
webinar. 
 
(Een webinar kun je zien als een training, bijeenkomst, 
evenement of meeting via internet.  De deelnemers of het 
publiek zijn allemaal online aanwezig. Iedereen neemt vanachter 
zijn of haar eigen computer of tablet deel aan het event.  Het woord 
webinar is een combinatie van de woorden web en seminar.) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kwbeensgezind.be/webinarnepnieuws
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VALENTIJNSONTBIJT: zondag 12 februari ‘23 

 
Ons jaarlijks Valentijnsontbijt was uitgegroeid tot een echte 
klassieker.  Na 2 jaar corona-onderbreking nemen we de draad weer 
op.  Voorstellen hoeft dus eigenlijk niet meer, maar toch: een 
uitgebreid en gezond ontbijt in een romantisch decor… 
 
Wij voorzien 120 plaatsen in de OLV-Gilde, Schaapsweg 81.   
Je kan er terecht van 8 uur tot 11 uur op zondag 12/02/2023.  

 
Onze prijzen:  
- Volwassenen:   € 12 
- lagereschoolkinderen  € 4  
- kleuters    € 2. 
 
Inschrijven kan met het bijgevoegd 
inschrijvingsblaadje dat je samen 

met het nodige geld kan binnenbrengen tot maandag 6 februari bij: 
- Rosita Jans-Vandebroek Garenstraat 36   
- Danny Reynders Merelstraat 46.    

 

Naar de revue 

 
Zoals ieder jaar krijgt KWB Heusden-centrum van het Heusdens 

Volkstheater  voorverkoopkaarten voor hun voorstelling “Zjust Es Zjust”.  

De voorstelling gaat door op vrijdag 17 februari 

2023 om 20 uur in ‘t Kuipershof.  Er zijn nog een 

15 tal kaarten beschikbaar.  Indien je er graag wil 

bij zijn, kan je kaarten bekomen door telefonisch 

contact op te nemen met Bams Joseph op het 

nummer 0476/64 25 56 om een afspraak te 

regelen.  Na telefonische afspraak kan je de 

kaarten komen afhalen, dan wordt het adres ook 

meegedeeld.  Alleen snelle beslissers krijgen 

voorrang. 
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Samenaankoop tuinproducten 

 
Normaal gezien moet de winter nog volop losbarsten maar wij 
denken al aan het volgende voorjaar.   
 

 
 

Op zaterdag 25 februari ’23 organiseren wij onze jaarlijkse 
‘grote samenaankoop’ tuinproducten.  
Dan kan je potgrond, bodemverbeteraar, meststoffen, kalk, 
aardappelen, fruit, allerlei Pipo-producten, ‘bollekes’, … weer 
voordelig aanschaffen.   
 
Meer informatie gaan jullie vinden in de Lééft van februari.  
Maar opgelet de tijd om te bestellen zal beperkt zijn vermits er 
al op 25 februari geleverd wordt.   

 
Dus hou de volgende Lééft goed in de gaten en bestel 
onmiddellijk je voorraad tuinproducten! 
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Ledenwerfactie/Westvleteren 

 
De voorbije maanden hebben wij iedereen die een nieuw lid aanbracht 2 
flessen Westvleteren gegeven.  Ook de nieuwe leden kregen hetzelfde 
geschenk.  
Na deze actie en onze 
trappistenavond zijn wij zo stilaan 
door onze voorraad Westvleteren 
geraakt.  
Concreet betekent het dat wij deze 
geschenken nog kunnen geven aan 
de 3 eerstvolgende nieuwe leden en 
aan de personen die deze nieuwe 
leden aanbrengen.  Het moment dus om eens rond te kijken in je 
omgeving of er geen mogelijke nieuwe leden zijn. 
Ken je iemand die lid wil worden?  Graag een telefoontje naar onze 
secretaris Vital 0472 63 86 22 of naar één van de andere bestuursleden. 
 

KWB Heusden schenkt € 1000 aan St. Vincentius 

 
Lachende gezichten bij Sint-Vincentius 
waar een delegatie van KWB Heusden-
Centrum een cheque van welgeteld 
1.038,88 euro overhandigde.  Dit 
stevige bedrag was de opbrengst van de 
quizavond die KWB op 7 oktober 
organiseerde.  Het is overigens al het 
derde jaar op rij dat de opbrengst naar 

Sint-Vincentius gaat.  Het geld is meer dan ooit welkom, want in deze 
crisisperiode komen alsmaar meer mensen aankloppen bij de 
organisatie, bevestigde ook voorzitter Stefan Was.  De KWB-ers 
maakten van nabij kennis met de werking van Sint-Vincentius tijdens 
een rondleiding, waarbij ook duidelijk werd hoe iedere vrijwilliger een 
belangrijke bijdrage levert. 
 
Bron: Internetgazet Heusden 
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Kerststal in Heusden-Centrum 

 
De kerststal werd zoals ieder jaar 
door onze pastoor ingezegend. 
 
De kerststal was dit jaar heel mooi 
verlicht en daardoor duidelijk 

zichtbaar.  
 
 

 

Kerstmarkt Valkenburg 

 
Op zaterdag 10 december om elf uur zijn we naar de kerstmarkt in 
Valkenburg vertrokken.  Samenkomst was op het Boudewijnplein waar 
de bus op ons stond te wachten om 48 leden naar Valkenburg, net over 
de Nederlandse grens, te brengen.  Op onze weg naar de kerstmarkt 
werden er tombolanummertjes uitgedeeld.   Er 
waren redelijk wat winnaars die een prijs in 
ontvangst mochten nemen.  Drie kwartier 
verder parkeerde de bus op de parking in 
Valkenburg en stapte iedereen van de bus.  
Kliekjes werden gevormd en verdwenen in de 
mensenzee.   
 

Druk was het zeker aan de ingangen naar de mergelgrotten die bekend 
staan voor hun kerstmarkten.  De drank en eetgelegenheden zaten 
stampvol en het was moeilijk om een vrij zitje te vinden.  Maar oké, we 

hebben tijd, want om half acht trok de 
kerstparade door de straten van 
Valkenburg.  Mooi was het zeker, verlichte 
wagens, dansende groepen en de Kerstman 
die in zijn arrenslee de kerstparade afsloot.  
Dit was het sein om de warmte van de bus 
op te zoeken die ons terug naar Heusden 

zou brengen.  Om 22u30 waren we terug en iedereen was tevreden over 
deze uitstap naar de kerstmarkt in Valkenburg. 
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KWB overdag: januari 

 
05/01 Borrelwandeling: vertrek om 9 uur 
12/01 DNA ontrafeld, door Stein Aerts.  
19/01 Leven tot het einde door Jan Coel 
26/01 Leven met en na topsport door Eric Vanderaerden 
 

KWB overdag: deel 2 

 
24/11/2022: Voor- en nadelen van een gemeentefusie.  
 
De spreker van vandaag, Johan Sauwens, is een vroegere 

minister van ondermeer verkeer, de vroegere 
burgemeester van Bilzen en sinds kort 
werkzaam bij “De lijn”.  Daarom heeft hij in 
maart 2022 zijn burgemeesterssjerp 
doorgegeven.  Hij blijft binnen de 
gemeenteraad verantwoordelijk voor de 
onderhandelingen tussen Hoeselt en Bilzen 
om de fusie tot een goed einde te brengen.  
Hij is dus zeer goed geplaatst om een 

antwoord te geven op de vraag ‘Zijn schaalvergrotingen nodig 
om een betere dienstverlening te hebben’?  Door de 
hedendaagse noodzakelijke nutsvoorzieningen, de behoeften 
binnen de gemeenten en met de huidige communicatiemiddelen, 
is schaalvergroting nodig.  Een kleine gemeente kan niet meer 
voorzien in de eigentijdse vragen van de huidige maatschappij.  
Een schaalvergroting dringt zich dus op maar is niet eindeloos.  
Bij gemeenten boven de 60 à 70.000 inwoners kan de 
bureaucratie te groot worden met al de nadelen die eraan 
verbonden zijn.  Zelf de toekomst maken i.p.v. ze te ondergaan 
is zeer belangrijk.   
 



-11- 
 

Als je nu niet naar een vrijwillige fusie gaat, zal er na 2024 over 
uw hoofd heen beslist worden met wie er moet gefusioneerd 
worden.  Gelijkwaardigheid binnen de onderhandelingen is 
essentieel.  Het gaat niet om “de postjes van de verkozenen uit 
de coalitie”, maar om een beter dienstverlening voor al de 
inwoners van de toekomstige gemeente.  Durven strategisch 
denken is belangrijk.  Er is nood aan een lange termijnvisie om 
het in de toekomstige gemeente beter te doen.  Niet bruuskeren 
maar geleidelijk vanuit de kleine parochiekernen democratie 
opbouwen is belangrijk.  Elk kerkdorp telt.  De vraag “zijn we 
goed bezig?” moet gesteld worden.  De vrijetijds infrastructuur 
moet aanwezig zijn.  Het speelt geen rol of vergaderingen 
doorgaan in “de parochiezaal”, de “turnzaal van de plaatselijke 
school” die ’s avonds toch leeg staat of in “de zaal van de 
gemeente”.  Het is belangrijk dat er een zaal is die door iedereen 
kan gebruikt worden. 
 
01/12/2022: Vandaag hadden we een dubbel programma op 
één voormiddag. De twee groepen wisselden elkaar af zodat 
iedereen aan beide activiteiten kon deelnemen.  
 
1: St. Franciscuswandeling in Berkenbos. 
 
Omdat in 2022 de Franciscanen of Minderbroeders 100 jaar 
aanwezig zijn in Berkenbos was het een goede gelegenheid om 
dit even onder de aandacht te brengen met een Sint 
Franciscuswandeling.  In 1922 hebben een zevental 
Franciscanen, ook Bruine Paters genoemd, hun intrek genomen 
in een woning (Rond Punt nr. 22) en vanaf dan is de kerk, het 
klooster en het college gebouwd.   
Op 8 juli 1923 werd de eerste steen van de kerk gelegd.  Op 9 
juni 1924 werd de kerk ingewijd. 
Franciscus, hun stichter, werd in 1202 geboren in Assisi en was 
ver voor op zijn tijd.  Of ge nu diepgelovig zijt of atheïst, als je 
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het leven van Franciscus bestudeerd wordt ge erdoor gegrepen.  
Hij ontmoette God in armoede en eenvoud, maar ook in de 
schoonheid van plant en dier, zon en maan, aarde en water, 
kortom in heel de kosmos.   
Dit is zeer goed weergegeven in 
het glasraam in de hal van het 
Sint-Franciscuscollege.  Hij 
werkte voor de armste der 
armen, de verstotenen en de 
melaatsen.  Op deze manier 
heeft hij ook Clara, de stichter 
van de Clarissen geïnspireerd.  
Zijn vredesmissie was geniaal en terzelfdetijd riskant.  In 1219 
trok hij in volle kruistochtentijd naar de sultan van Egypte, de 
gedoodverfde vijand van het Christendom.  De Paus had het 
westen massaal gemobiliseerd om ten strijde te trekken tegen 
de moslims om het Heilige Land te heroveren.  Als enkeling 
probeerde Franciscus deze spiraal van geweld te doorbreken. 
Het levensgrote beeld aan de ingang van de school toont St. 
Franciscus met een vogel op zijn rechterhand, zijn linkerhand 
beschermt de vogel maar geeft hem al de vrijheid.  Dit spontane 
beeld is in vele opzichten een metafoor voor het 
opvoedingstraject op het College. 
We bezochten de begraafplaats van de minderbroeders op het 
kerkhof van Berkenbos waar zijn volgelingen begraven liggen, 
elk met een afzonderlijk verhaal.  Aan het graf van Pater 
Landewald werd even halt gehouden omdat hij, ook gedreven 
door de natuur, de dierenwereld en speciaal de vogelwereld 
bestudeerd heeft en zijn handgeschreven notaboekjes tot jaren 
later nog worden uitgepluisd.  Het St. Franciscusziekenhuis, 
opgericht in 1926, werd niet bezocht maar ook hier in de kapel 
zijn mooie taferelen terug te vinden. 
Aan “De vredesbomen”, geplant in 2021, op vraag van paus 
Franciscus in de “Groene” encycliek, Laudato Si, werd ook even 
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halt gehouden om in te gaan op de diepere betekenis van een 
vruchtenboom planten.  Wat we voor de wereld willen nalaten 
aan hen die na ons komen, aan de kinderen die opgroeien. 
 
 
2: Bezoek aan wasserij Mireille. 
 

Het bedrijf is in 1955 
gestart als een 
familiebedrijf van de familie 
Vandevoorde.  Het is 
intussen uitgegroeid tot een 
bedrijf met 245 
medewerkers met een 
gemiddelde anciënniteit 

van 18,58 jaar.  Het bedrijf heeft een omzet van 19.000.000 € 
per jaar en zestig procent zijn vrouwelijke werknemers.  Er zijn 
twee vestigingen, een in Heusden en een in Merchtem.  Over 
heel België hebben ze meer dan 10.000 klanten die op 
afgesproken tijdstippen bezocht worden.  De klanten zijn 
allemaal bedrijven of grote instellingen, particuliere was wordt 
niet meer gedaan. Mireille wast en verkoopt ook 
veiligheidskleren, veiligheidsschoenen en bedrijfsmatten.  Het 
bedrijfsterrein is 11.500 m2 groot.  We kregen een theoretische 
uiteenzetting en een rondleiding door het bedrijf en de slogan 
“Meer in huis dan je denkt” is geen grootspraak. 
 
8/12/2022 Klassieke muziek.  Fred Brouwers.  
 
De lezing was een aaneenschakeling van een onuitputtelijke 
reeks anekdotes uit de muziekwereld, afgewisseld met korte 
stukjes klassieke muziek en aangename “wist-je-dat-jes” van in 
de oudheid tot nu.   
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In de vorige eeuwen waren er geen zelfstandige muzikanten, er 
waren twee werkgevers: ofwel werkten ze voor een kerkfabriek 

en waren ze koster in een kerk, 
ofwel werkten ze voor 
kasteelheren en waren ze soms 
hofmuzikant aan een 
koningshuis.  Engeland heeft, als 
enige ter wereld, nog altijd een 
hofcomponist aan het koninklijk 
hof.  Hoge sopraanstemmen 
werden in de vorige eeuwen 

gezongen door jonge jongens omdat vrouwen in de kerk 
moesten zwijgen en niet mochten zingen.  Om hun hoge stem te 
behouden werden deze jongens gecastreerd.  Tot 1904 heeft de 
laatste gecastreerde jongen als sopraan gezongen in 
Vaticaanstad in Rome.  Nu worden er aan jonge mannen speciale 
zangtechnieken aangeleerd om deze hoge sopraanstem na hun 
pubertijd te behouden.  In de huidige tijd is de concurrentie 
onder de muzikanten zeker zo groot als in de vorige eeuwen.  De 
plaatsen voor muzikanten zijn beperkt.  Vanaf dat men aan het 
conservatorium afstudeert begint de concurrentie, meestal is het 
zoeken naar een bijjob om rond te komen.  De rivaliteit in de 
muziekwereld is bijzonder groot ook tussen sopranen en tenoren.  
Ge moet u durven uiten als jonge muzikant, als ge thuis blijft 
zitten komt er niemand naar u luisteren.  Een black-out hebben 
op het podium is de verschrikkelijkste ervaring die ge kunt 
voorhebben maar het kan iedereen overkomen. 
 
Wigo 
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Doordenkertje: Hoe begin jij ’s morgens je dag? 
 

Hoe beginnen wij onze dag?   
 
Een onnozele vraag op het eerste gezicht.  Maar toch, er zijn 
praktische, haast ‘zakelijke’ mensen.  Ze zijn nuchtere denkers 
en doeners.  Het duurt meestal niet lang voordat zij ’s morgens 
in hun agenda zitten, de echte agenda, op papier of deze in de 
Ipad.  Wat ‘moet’ of beter wat ‘wil’ ik vandaag nog allemaal doen?  
Geen tijd te verliezen! 
 

Andere mensen leven meer met hun 
zintuigen.  Gevoelens zijn belangrijk.  Ze 
genieten ’s morgens van de vogeltjes in 
hun tuin, druk bezig met eten enz.  Ze 
hebben tijd voor een babbeltje.  En een 
wandeling is zalig: mensen tegenkomen, 
allerlei zaken zien in de natuur, zoals de 
knoppen van planten en bomen die al 
dikken.  Ze genieten van zonnestralen, 
maar evenzo van malse regen.  Tijd te 
over!  

 
Gelukkig hebben wij mensen een beetje van beiden.  Alhoewel, 
ik merk voor mezelf dat ik soms teveel overhel naar het eerste.  
Belangrijk is dat ons leven niet te druk wordt, dat we niet geleefd 
worden in plaats van te leven.  Dan dreigt vermoeidheid, ziekte, 
… tot burn-out toe.  
 
Mag ik jullie allen een goed nieuw jaar wensen, met tijd voor een 
ander, met tijd voor de ons omringende natuur, maar ook met 
blijvende inzet voor een betere wereld.    
 
Ward C 
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Heusdens dialect 
 

Vrugger oanne jongesschool warre ter vool jung dij aant scheutschiete 
warre.  De mietste schote altèèt be hunne zelfde schuet. Ze zeeën dada 
hunne mikker war en da ze doa tbeste koste be mikke.  We deen da be 
os grupke altèèt onner den derde linneboem.  Inne zomer zoader daan 
inne kuleschoai azze zon scheen.  En as der most pisse gen warre de 
pisbakke vlak bè. Doa warre ter oog dij puutte as ze aant scheutschiete 
warre.  Ge mocht mer schiete van oppe plak moe oere schuet laag mer 
doa warre ter altèèt dij iets vuruit schove en zoe mier kans haan vur nen 
anere scheut te rake omda ze daan wa korter bè lage.  Ze zéén daan 
oppe spulplak dada ne puter war en da ze be zoe ne brodzak niemie 
woon spièle.  Puutte woort vantêêt oog geden as ze exame moste make, 
ofwel kéke ze op het bloat van diè langs hun zoat en schreve ze zoe aaf, 
ofwel schreve ze antwoorde anne binnekant oppe mauw van hun hum.  
Ich hem zelfs oeit gehuurt datter vrolliekes warre dij bove op hun bulle 
de antwoorde schreve en daan hunne rok doa euver liete hange mer zoe 
hoeg hem ich toeoen noeitnie dère kieke. 
 

Vroeger aan de jongensschool waren er veel kinderen die knikkerden.  
De meeste schoten altijd met dezelfde knikker. 
Ze zegden dat dat hun mikker was en dat ze daar 
het beste konden mee mikken.  Wij deden dat 
met ons groepje altijd onder de derde lindeboom.  
In de zomer zat je dan in de schaduw als de zon 
scheen.  En als ge naar het toilet moest gaan 
waren de piscines vlakbij.  Er waren er ook die 
vals speelden als ze aan ’t knikkeren waren.  Ge 
mocht maar schieten van op de plaats waar uw 

knikker lag, maar er waren er altijd die iets vooruitschoven en zo meer 
kans hadden om een andere knikker te raken omdat ze dan korter bij 
lagen.  Ze zegden dan op de speelplaats dat het een valsspeler was en 
dat ze met zo een bedrieger niet meer wilden spelen.  Vals spelen werd 
soms ook gedaan als ze examen moesten maken, ofwel keken ze op het 
blad van die langs hen zat en schreven ze daarvan af, ofwel schreven ze 
de antwoorden op de binnenkant van de mouw van hun hemd.  Ik heb 
zelfs ooit gehoord dat er meisjes waren die op de bovenkant van hun 
billen de antwoorden schreven en dan hun rok daarover lieten hangen 
maar zo hoog heb ik toen nooit durven kijken.    
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Leestips van onze lezers 
 
’TOT AS’ van ‘LISA BJURWALD’. 
 
Schrijfster: ‘LISA BJURWALD’, geboren in Zweden op 24/12/1978, 
Zweeds journaliste en auteur, lector en expert op het gebied van 
xenofobie en rechts-extremisme.  Zij werkte bij het prestigieuze tijdschrift 
Expo.  Haar boeken zijn in verschillende 
talen vertaald.  
 
Titel: ‘TOT AS’, een Rebecka Born-thriller, 
2017, 302 blz., oorspronkelijke titel ‘Tills 
bara aska återstår’, Karakter Uitgevers 
B.V., 87 korte hoofdstukken met een titel 
van de plaats waar het verhaal zich 
afspeelt.  Het is het eerste deel van een 
veelbelovende serie over Rebecka Born. 
 
Verhaal: Stockholm, Zweden. Agente 
Rebecka Born is lid van de elite-eenheid 
binnen de politie, die zich richt op het 
bestrijden van terrorisme en 
georganiseerde misdaad.  Haar eerste 
zaak: het onderzoek naar de mysterieuze 
dood op twee zwarte vrouwen, die gruwelijk verminkt en verbrand zijn 
teruggevonden bij de Klarälvenrivier.  In het pittoreske, maar zeer 
geïsoleerde Värmland wordt ze geconfronteerd met een dreiging die ze 
nog nooit eerder is tegengekomen. 
 
Eigen mening: Het verhaal zou gebaseerd zijn op ware gebeurtenissen.  
Bjurwald neemt je mee in een duistere, schimmige wereld.  Niet alleen 
wordt het immigrantenprobleem benoemd, maar ook de 
mensensmokkel, die daarmee samenhangt.  Het verhaal is schrijnend, 
beeldend en spannend. 
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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.  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. 
 

Citaat 

 
Onthoud van het oude jaar 

Alleen de beste dagen 
En spring met nieuwe moed  
Het nieuwe jaar tegemoet. 

Het allerbeste voor het nieuwe jaar, 
Geluk in grote en kleine dingen 

Maar bovenal: gelukkig met elkaar. 
 
 

Nieuwe leden 

 
- Jonas en Debbie Bosmans-Cartuyvels 

 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Familienieuws 

 
Overlijden 
 

- Lea Put, echtgenote van Jef Aerts, (schoon)moeder van 
Herwig en Martine Hermans-Aerts en van Stefan en Alexa 
Aerts-Piel, grootmoeder van Bavo en Kirsten Aerts-Lepaige 
en van Ruben en Nele Dickens-Aerts 
 

- Roger Quetin: echtgenoot van Jeannine Eerdekens 

 
Geboorte 
 

- Sofia, dochtertje van Bregt en Lara Bijloos-Hermans, 
kleindochter van Paul Bijloos, achterkleindochter van Henri 
Vandebroek 

- Lena, kleindochter van Paul Bijloos, achterkleindochter van 
Henri Vandebroek 

 

De 'LEEFT' digitaal en overal ontvangen? 
 

Wil jij (en je huisgenoten) de Leeft in de toekomst digitaal 
ontvangen?  
 
Eén mailtje naar kwbheusden@gmail.com volstaat! 
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Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 
secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22  

 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnenbrengen uiterlijk  
op 18 januari bij Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 of 
e-mail naar rosita.vandebroek@telenet.be - Tel.: 0474 59 00 06  
 
 
 

OPGELET: 
 

NIEUW REKENINGNUMMER KWB: 

 

 

BE92 9734 4288 1523 
 

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

