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Ook dit jaar is het weer een drukte van 
jewelste op de kerkhoven in de periode rond 
Allerheiligen en Allerzielen.  We bidden voor 
onze overleden nabestaanden.  Even stil 
staan met verlies.  Troost zoeken bij elkaar.  
Een bloemetje als attentie bij het graf.  
 
1 november kondigt zich ook aan als het begin van een donkere periode: 
de dagen worden immers al ferm korter en het begint nu wel echt af te 
koelen.  De natuur gaat in slaapmodus. 
Op donderdag de 3de om 9 uur start onze wekelijkse KWB-overdag in ‘t 
Kuipershof.  Je bent ALTIJD welkom: voor de hele reeks of wanneer het 
je lukt een enkele keer.  Er is plaats genoeg.  Deze dag komt Mauro 
Pawlowski vertellen over zijn leven/ muziekcarrière.  Dat is al direct ne 
mooie binnenkomer.  Ook iets voor zoon- of dochterlief. 
 
Tijd voor de dikke jas en de handschoenen en de wil om er ook dit najaar 

weer het beste van te maken.  Verheugd kan ik je hier 
al vertellen dat we kortelings een specialleke gebreid 
hebben aan onze Griezeltocht: op zaterdag 5 november 
organiseren we een gezellige familiedag met 
pompoensoep en er zijn prijzen voor de mooiste 
sfeerfoto’s.  
 

Wie graag ’s avonds wandelt nodigen we graag uit op onze 
bierenwandeling op 19 november. 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Een weekend later is het wel echt pokkendruk: vrijdag Café Manger: 
zorgeloos de benen even onder tafel, zaterdag samenaankoop afhalen 
en onze Sint spotten. 
 
Inschrijven voor onze busuitstap naar Kerstmarkt Valkenburg op 
ZATERDAG 10 december kan vanaf nu! 
Uitleg en briefjes over al deze (en nog andere) activiteiten vind je verder 
in deze Leeft. 
 
Denk ook aan je lidgeld 2023!! 
 
Stefan  
 

Activiteiten november 
 
Gaat niet door: 
 
9/11  koken/bakken 
29/11  bloemschikken 
 
Gaat wel door: 
 
3/11  Start KWB overdag 
6/11  Fotokijkdag wandelweekend 
10/11  KWB overdag: fietstocht 
17/11  KWB overdag: hoorcentrum 
19/11  Bierenwandeling 
24/11  KWB overdag: St. Vincentius 
25/11  Café Manger 
26/11  Sint op bezoek 
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Fotokijkdag wandelweekend 

 
Op 6 november om 19u00 is iedereen welkom 
in het Feestzaaltje van De Kring om samen na 
te genieten van het wandelweekend.  Er werden 
heel wat foto’s getrokken en dat maakt dat er 
ook mooie herinneringen vastgelegd werden. 
 
 

 
 

Café Manger 
 
Na een geslaagde zomerse café manger starten we op 25 november met 
de traditionele edities. 
 
Tegen 18 uur staan de ballekes in tomatensaus en puree te pruttelen op 
het vuur, wachtend op heel wat enthousiaste en hongerige magen. 
 
Wanneer en waar: 25 november vanaf 18 uur in ’t Kuipershof. 
 
Betalen doe je ter plaatse: 5 euro voor volwassenen en 3 euro voor 
kinderen onder de 12 jaar. 

 
Inschrijven kan tot 21 november 
bij Marc Bijloos, Geenrijt 73, tel. 
011/ 42 46 50 of 0479 54 55 75 of 
stuur een mailtje naar 
marc.bijloos@telenet.be. 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:marc.bijloos@telenet.be
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Sinterklaas op huisbezoek: zaterdag 26 november 
 
Sinterklaas wil dit jaar ondanks de grote drukte, weer een bezoekje 
brengen aan de  kinderen van KWB leden bij jullie thuis.  Indien corona 
geen roet in het eten gooit, zal dit doorgaan op zaterdag 26 november.                 
 

Ouders, grootouders, meters en peters die bij 
KWB aangesloten zijn kunnen voor hun kinderen, 
kleinkinderen, mete- en pete-kindjes een 
bezoekje regelen.  Vul het bijgevoegd 
inschrijfstrookje in en bezorg het aan een van 
onze bestuursleden of aan onze secretaris Coels 

Vital Schaapsweg 92 in Heusden, 0472/63 86 22 of per e-mail naar 
vital.coels-bleux@telenet.be. 
 
Inschrijven kan tot woensdag 16 november en kost 5 euro per kind.  
In ruil voor dit bedrag zullen de kindjes de hand mogen schudden van 
de Sint, op zijn schoot zitten, samen op de foto gaan, een puntzak 
snoep in ontvangst nemen en dollen met zwarte piet. 
Duid op het inschrijfbriefje uw voorkeur van uur aan, dit is echter een 
leidraad voor de organisator.  Na inschrijving zal er contact opgenomen 
worden om concrete afspraken te maken over het juiste tijdstip van het  
bezoek.  Wie wil kan ook een pakje laten afgeven door de Sint, ook 
hiervoor zullen de nodige afspraken gemaakt worden.  
 

Samenaankoop onderhoud ketels oktober 2022 
 
Totaal aantal deelnemers: 49 
Kwb Heusden: 27   Kwb Zolder: 8 
Kwb Berkenbos: 7  Kwb: Eversel: 7 
Kwb Bolderberg: 0  Kwb Boekt: 0 
 
Kuisen en afstellen gasketel: 7 
Kuisen en afstellen mazoutketel: 35 
Kuisen schoorstenen: 30 
Keuren mazouttank: 6 
Sanering mazouttank: 0 

mailto:vital.coels-bleux@telenet.be
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Bierenwandeling 19 november 

 

 
 

Eindelijk is het zover. Na 2 jaar corona mogen we hopelijk onze 
zevende bierwandeling organiseren. 
 
De eerste 200 deelnemers kunnen meegenieten van deze 
gefermenteerde dranken.  Snel  zijn is dus de boodschap. 
 
➢ Startuur wandeling: tussen 17.00 uur en 19.00 uur  

➢ Afstand wandeling: ± 5.6km 

➢ Startplaats: O.L.V. Gilde, Schaapsweg 81, Heusden-Zolder 

➢ Kostprijs: 15€ (inkom + degustatieglas) 

➢ Ook dit jaar zijn er lekkere hotdogs 

➢ Fluojasje en zaklamp zeker meebrengen. 

➢ Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 12 november. 

Inschrijven kan bij: 

       Gilbert Jans, Garenstraat 36, 0472/42.09.59 

       Danny De Vuyst, Sint Jansstraat 8, 011/43.36.79 

      Of op rekeningnummer BE 62 7360 3440 5661  

      met vermelding van naam, adres en aantal personen. 
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Samenaankoop aardappelen, fruit en -sappen 
zaterdag 26 november 

 

Zoals elk jaar doen wij ook dit jaar 

een samenaankoop van appels, 

peren, aardappelen en fruitsappen 

in de maand november. 

Voor de tweede keer doen we de gezonde 

producten van Pipo erbij.  Weet dat de sappen 

2 maanden houdbaar zijn na opening.  Door de 

speciale sluiting kan er immers geen lucht aan 

het fruitsap. 

Op het bijgevoegde blad vind je het 

bestelformulier.  Je kan het tot 18 november inleveren samen 

met het verschuldigd bedrag op een van de drie adressen. 

 

Ruim 1 week later (26 november 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. 

Hopelijk tot dan.  

Johan 
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Griezeltocht 
 

Lekker griezelen 
 

Wandel onze route, volg de pijlen en passeer onderweg 7 griezelborden.  
Scan de QR-code(s) en beluister het griezelverhaal, ingesproken door Warre 

Borgmans!  
Neem op het einde bij bord 7 deel aan onze wedstrijd en maak kans op een 

overnachting in de Efteling.  
De Griezeltocht is van 29 oktober tot 12 november. 

 

Op zaterdag 05 november voorzien we een speciale 
griezelwandeldag. 

 

Routebeschrijving  
De griezeltocht start aan de Vrije Lagere School “ De Brug” in 
de Brugstraat.  Auto’s kunnen parkeren op de grote parking 
tegenover de school.  Oversteken doen we aan de lichten door 
op de knop te drukken en wachten tot het groen is.  
 
Aan de poort van de lagere school De Brug ontdek je 
het 1ste griezelbord.   
We wandelen richting het ronde punt en de 
Poorthoeve in.  Aan de St. Joseph kapel ontdek je 
griezelbord 2.  We gaan naar rechts de Schootstraat 
in.  We wandelen  tot aan de volgende kapel (OLV 
Gedurige Bijstand) en vinden griezelbord 3.  We 
gaan de onverharde weg van de Elsstraat in.  Aan de 
poort van de Dorpstuintjes vinden we griezelbord 4.  
Daarna wandelen we door tot we onder de brug door zijn en 
slaan links af en blijven volgen tot aan de volgende brug.  We 
wandelen onder de brug door en even verder hangt 
griezelbord 5.  
Na het 5de bord gaan we verder tot we terug op de Schootstraat 
zijn.  
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We gaan naar links en steken de weg over aan de eerst volgende 
straat rechts, de Kloosterstraat.  
Op het grasplein van de Kloosterstraat hangt griezelbord 6.   
Na bord 6 lopen we langs het padje van de lagere school 
(oppassen voor in- uitrijdende vachtwagens).  Op het einde van 
het padje hangt griezelbord 7.  
 
Zo dat is het einde van jullie griezeltocht.  
 
Het griezelteam wenst jullie veel plezier tijdens deze griezelige 
wandeling. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Doe mee aan onze fotowedstrijd en maak kans op een van de vijf 
prijzen!  
Stuur een leuke / griezelige / grappige foto van jezelf en je gezin 
tijdens onze griezeltocht en stuur hem naar joseph.bams@telenet.be 
en post hem op de sociale media met #kwbheusden #kwbgriezeltocht 

Neem deel aan onze griezeltocht op zaterdag 5 november 
tussen 10 en 16 uur.  
Kom naar VLS De Brug, doe mee aan de wandeling en 
ontvang een lekkere tas soep!  
Tip: verkleden is toegestaan 😉  
 

mailto:naar%20joseph.bams@telenet.b
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Met de bus naar de kerstmarkten in Valkenburg  
Zaterdag 10 december 2022 

Vertrek om 11 uur Boudewijnplein 

 
Eindelijk nog eens zo ver.  Met de KWB zorgeloos (geen parkingstress, 
dronken achter het stuur, …) naar een kerstmarkt.  Onderweg in de bus 
organiseren we eerst nog een leuke tombola om wat in de sfeer te komen 
en ene keer daar doen jullie gewoon je goesting: afspreken met vrienden, 
alleen of met je gezin; niks moet, alles kan.  
 
Er zijn 2 kerstmarkten ondergronds in de Fluweelgrot en 

Gemeentegrot.  Je geniet er gezellig en 
ontspannen van de vele lichtjes, de muziek en 
al het lekkers.  In Mergelrijk 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.  
 
De mooiste kerststal van Europa vind je in de Wilhelminagrot.  Je 
bereikt per kabelbaan daar ook de grootste verlichte kerstboom van 
Limburg.  Hier vind je een kleine culinaire kerstmarkt.  Op deze zaterdag 
kun je er bij goed weer ook rodelen en minigolven. 
 
Bovengronds in het centrum kan je 
natuurlijk fijn winkelen en op het 
marktplein is een mooi kerstdorp 
gebouwd van houten chalets.  
 
 

Wat nog?  Hap & Stap (van ons afgekeken 😊): kies een mooie route en 

geniet bij 4 horecazaken van een heerlijke amuse.  Er is ook nog het 
Sprookjesbos, licht- en geluidsboxen, kribkeswandeling …  



-10- 
 

Nog niet overtuigd? 
 
Vanaf 19u30 tot 21u30 trekt er een kerstparade door de stad. 
Daarna vertrekken we terug naar huis. 
 
Inschrijven vanaf nu bij Stefan Aerts 0474-354321 of Danny Reynders 
0478 303412.  Dan betalen op rekeningnummer van KWB Heusden BE04 
3350 1638 1831.  10 euro per persoon (niet-kwblid 12). 
 
Bus vol is de limiet.   
 

Lidgeld 2023 

 
Vallende bladeren, korter wordende dagen, overschakeling naar het 
winteruur: allemaal tekenen aan de wand dat het jaar stilaan naar het 
einde aan het bollen is. 
 
Zoals reeds aangehaald in onze vorige Leeft is dit ook de periode dat er 
gevraagd wordt om, indien gewenst, het lidmaatschap bij onze mooie 
vereniging te vernieuwen.  Jammer genoeg werd de gevraagde bijdrage 
verhoogd tot 35 €, een bedrag dat wij graag zien verschijnen op onze 
rekening.  Indien het verschijnen van de milde bijdrage gebeurt vóór 
Eulalia van Mérida haar naamfeest viert, namelijk vóór 10 december, zal 
er ook automatisch een stempel worden bijgezet op jullie spaarkaart, 
welke in januari in de brievenbus zal komen binnenwaaien. 
Zoals algemeen geweten geeft een met 5 stempels versierde spaarkaart 
weer recht op een tegemoetkoming van onze kwb voor een niet te 
versmaden bedrag van 10 €.  
Wanneer het bijgevoegde overschrijvingsformulier door 
omstandigheden, als dan niet duister, het hazenpad zou gekozen 
hebben, kan je het lidgeld alsnog overmaken met als mededeling 
‘lidgeld 2023, naam en adres’. 
Voor alle zekerheid nog ons rekeningnummer: BE04 3350 1638 1831. 
Wij zullen weer ons beste beentje voorzetten om een mooi 
jaarprogramma op een presenteerblaadje aan te bieden. 
Tot gauw! 
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Trappistenavond: Westvleteren (verslag) 
 
Op vrijdag 30 september was het eindelijk zover: we werden 
ondergedompeld in allerlei 
wetenswaardigheden over de 
trappist uit West-Vleteren. 
Er werd natuurlijk over véél meer 
dan alleen het bier gepraat.  Zo 
hoorden we heel wat over o.a. het 
ontstaan van ‘abdijbieren’, het 
ontstaan en geschiedenis van het 
klooster in West-Vleteren (Sint-
Sixtusabdij), het leven in het 
klooster, andere trappisten, andere 
producten uit ‘trappistenkloosters’, …  
 
Daarbij ontbraken de nodige anekdotes niet. 
Het trappistenbier speelde uiteraard een hoofdrol tijdens de avond.  Zo 

kregen we eerst een ‘blonde 
Westvleteren’ voorgeschoteld.  
Daarna kregen we een Sint-
Bernardus te drinken wat we 
vreemd vonden.  Blijkbaar was 
daar een goede reden voor: Sint-
Bernardus wordt nog steeds 
gebrouwen volgens het oude 
recept van Westvleteren.  Tot slot 

besloten we het officiële deel van de avond met de alom geprezen 
donkere ‘Westvleteren 12’. 
Nadien was er gelegenheid om gezellig na te babbelen en dat hebben we 
ook gedaan en ook de rest van de voorraad werd soldaat gemaakt.  
Kortom zoals zo dikwijls was het weer meer dan de moeite waard om uit 
onze zetel te komen! 
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KWB-quiz, 3de editie: 7 oktober 2022 

 
De ongebreidelde inzet van talloze wetenschappers heeft toch 
kunnen bewerkstelligen dat de ongemakken veroorzaakt door 
het vreemde microscopische beestje, waarschijnlijk van 
oorsprong ergens uit het verre oosten, min of meer werden 
afgeremd zodat wij in de mogelijkheid gesteld waren om nog 
eens een degelijke organisatie op poten te zetten. 

 

Reeds voor de vakantiemaanden hun werk begonnen te doen om 
de schoolgaande jeugd en het korps van het onderwijzend 
personeel de nodige momenten van rust te bezorgen, liepen de 
inschrijvingen weer vlot binnen.  Bijna alle quiz-lustigen van 
voorgaande edities waren terug van de partij. 

Het noopt ons echter ook om te melden dat, waarschijnlijk 
omwille van de moeilijkheidsgraad van voorgaande afleveringen, 
slechts een viertal equipes aanwezig waren waarvan één of 
meerdere ploeggenoten terug te vinden waren op onze ledenlijst, 
al dan niet met een vergrootglas. 

 



-13- 
 

Niet getreurd echter: 33 nauwkeurig uitgebalanceerde teams 
bestaande uit specialisten van divers pluimage deden hun 
uiterste best om de vragen, door onze quizmaster nauwkeurig 
samen gesprokkeld gedurende de afgelopen 12 maanden, op te 
lossen. 

Met de inzet van een heel leger vrijwilligers werden de nodige 
voorbereidingen getroffen om er weer een geslaagde avond van 
te maken.  Propertjes uitgelijnd werden de tafeltjes klaargezet 
voor de deelnemers.  Bovendien werd ook nog alles in het werk 
gesteld zodat een eventueel opduikend gevoel van honger of 
dorst onmiddellijk in de kiem kon gesmoord worden. 

Na een welkomstwoordje van onze pastor Ward schoot onze 
quizmaster uit de hem ter beschikking gestelde startblokken en 
weerklonken de eerste vragen in ‘t Kuipershof.  Het staat buiten 
kijf dat ook deze keer Dominiek een voortreffelijke quiz uit zijn 
mouw had geschud.  We kunnen gerust stellen dat het niet de 
makkelijkste quiz van de eeuw was, maar we houden in het 
achterhoofd dat we, zoals later zal blijken, heel wat mensen 
zullen kunnen verblijden met de opbrengst van dit gebeuren.  

 

Onze plaatselijke jury, streng maar rechtvaardig, boog zich na 
elke vragenronde over de soms met hanenpoten gekribbelde 

antwoorden om de minste 
foutjes met de rode pen te 
decoreren, hetgeen bij 
sommige ploegen een palet 
teweeg bracht waarvan de 
kleur ook is terug te vinden 
op een bankrekening 
waarvan het saldo volledig de 
verkeerde richting uitgaat. 
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Mochten de quizgoden iedereen welgezind geweest zijn dan kon 
het maximum van 146 punten worden vergaard.  De winnaars 
van het gebeuren, de bollebozen van de ploeg met de 
welluidende naam “Calabria”, wisten een uitmuntende score te 
behalen van 131 punten, net geen 90%: geslaagd met de 
grootste onderscheiding!  Proficiat! 

Rond middernacht, nadat onze rechtvaardige rechters hun 
nobele taak hadden volbracht, kon er dus overgegaan worden 
tot de prijsuitreiking.  Dankzij onze plaatselijke handelaars 
hoefde er niemand naar huis te gaan zonder een prijsje van de 
rijkelijk gevulde prijzentafel te graaien: er was werkelijk voor elk 
wat wils.  Een appeltje voor de dorst voor de terugkeer naar huis 
zorgde ook nog voor een klein beetje troost, mocht dit nodig zijn. 

Zonder onze plaatselijke handelaars, verantwoordelijk voor al dat 
moois, hadden we dit alles onmogelijk kunnen aanbieden.  Een 
woordje van dank is hier zeker op zijn plaats!! 

Dank u wel!! 

Auva, Avanos, Aveve, Bol Bikes, Bosmans Ford garage, Casjpoo, 
Cité frituur, Claes Hendrik tuinmachines, Damhert, Di Angeli 
Sports, Draulans apotheek, Ducati, Eko doe-het-zelf, Exclusive 
by Rebecca, Franken uitvaartverzorging, Geurts Opel garage, 't 
Gezellehuis, Gybels elektro & sanitair, Haar Jill, Husson bank & 
verzekeringen, Kaffies, Karine Optiek, De Kring eetcafé, 
Kwanten Renault garage, LiTo frituur, Lorenz schoenen, Maris 
plantencentrum, Memo döner kebab, Moda travel, Mustang 
garage, Nerum apotheek, Nys Edith apotheek, O'sesoir mode, 
Pasa snacks, Piné schoonheidssalon, Prik & Tik dranken Bartels, 
Puur Leguum, Ramcom security, La Salute restaurant, Schreurs 
bakkerij, Spar Aerts, Stefan & Ann feestzaal, Stefanie's zijden 
bloemsalon, Sunplanet zonnebank, Temur carwash, Theunis 
bakkerij, Vera dagbladhandel, Immo VL, Waypont navigatie, 
Wens & wonder, Wow Effect. 
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Ook nog een woordje van dank aan alle vrijwilligers die mee 
hebben gezorgd dat het weer een onvergetelijke avond werd!  
Bedankt allemaal!!! 

Wij weten dat onze plaatselijke afdeling van Sint-Vincentius 
enorme inspanningen doet om het leed voor talloze mensen, 
onder meer ten gevolge van de buitensporige kuren van één of 
andere “wijze” uit het oosten, een beetje te verzachten.  Daarom 
hebben wij unaniem besloten om de opbrengst van onze quiz 
integraal te schenken aan deze vereniging. 

Of deze organisatie in de toekomst, ver of nabij, nog voor 
herhaling vatbaar is, zullen we vanzelfsprekend eerst nog eens 
grondig evalueren. 

Ludo 

 

Bestuursvergadering XXL (verslag) 

 
Op dinsdag 11 oktober ’22 waren we met maar liefst 28 aanwezigen op 
de bestuursvergadering met één belangrijk agendapunt: de jaarkalender 
2023. 
We maakten er kennis met de activiteiten die reeds vastliggen en de 
activiteiten van onze ‘partners: kwb-overdag, PASAR & mijnwerkers-
brancardiers. 
Heel wat ‘mogelijke activiteiten’ werden bevestigd door de betrokken 
organisatoren en er werden heel wat nieuwe ideeën gelanceerd.  Kortom 
het was een vruchtbare avond die ons al laat dromen van een boeiend 
KWB-jaar!  
 
We hebben dus weer héél wat ideeën om mee aan de slag te gaan.  
Jammer genoeg zullen een deel van die nieuwe ideeën bij de opmaak 
van onze kalender nog niet concreet genoeg zijn om al een plaatsje in de 
kalender te krijgen.  Géén nood: ten gepaste tijde zullen jullie de nodige 
informatie vinden in onze Lééft en op onze website! 
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Koken met thermomix (verslag) 
 
Op woensdag 12 oktober gingen we met maar 
liefst 17 enthousiastelingen aan de slag met de 
‘thermomix’. 
Onder de deskundige leiding van Annemie 
mochten we op de zes aanwezige toestellen 
allerlei gerechten klaarmaken.  Op het menu 
stond o.a. een aperitief, een citroenlimonade, 
een mocktail, een dipsausje, een 
groentesalade, een focaccia, een broodje met 
kippenhamburger en fruitsaus, zalm met pasta 
en broccolli, een fruitmousse, een fruitijsje, een sabayon, … 
 

 
 
We hebben dus letterlijk uitgebreid kennis kunnen maken met dit 
wonderlijke toestel! Zeker als je weet dat voor al die gerechten alleen 
een bakoven als bijkomend toestel gebruikt werd.  Bovendien was alles 
lekker en beleefden we een gezellige avond. 
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KWB overdag 

 
De werkgroep heeft een programma klaar gemaakt zodat we hopelijk 
alles nog eens tot het laatst kunnen brengen. 
Het programmaboekje wordt uitgedeeld op de eerste bijeenkomst, nl op 
donderdag 3 november, in 't Kuipershof.  We beginnen zoals altijd om 9 
uur. 
 
Spijtig genoeg zijn we verplicht om het inschrijfgeld te verhogen, we 
moeten de zaal in 't vervolg betalen.  Daarbij komt ook nog de stroom 
en verwarming. 
 
We vragen per koppel € 20 en individueel € 15 over te schrijven op 
rekeningnummer van KWB overdag BE55 7310 5126 1744. 
Vermeld ook de naam van de partner als jullie met 2 personen wensen 
deel te nemen. 
De dag zelf kan ook, liefst elektronisch, met payconiq, betaald worden. 
 

We starten met Mauro, muzikant en zanger.  
De man werd ook 50 en hij wil ons 't één en 
ander over zijn loopbaan komen vertellen. 
 
 

Overige activiteiten: 
- 10/11: fietstocht naar Zonhoven 
- 17/11: een brede visie op de natuur, door Ignace Schops 
- 24/11: voor- en nadelen gemeentefusie, door Johan Sauwens 
- 01/12: bedrijfsbezoek Mireille en Sint Franciscus wandeling 

 
Hopelijk tot de 3 november! 
 
namens de werkgroep, Klaus. 
 
Wil jij meer informatie of ook deelnemen aan deze wekelijkse activiteiten, telefoneer 
naar Klaus Neumann, 0486/ 14 27 90 of stuur een mailtje naar 
klaus.neumann@telenet.be.  De activiteiten gaan telkens door op 
donderdagvoormiddag om 9 uur. 

mailto:klaus.neumann@telenet.be
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Heusdens dialect 
 
Totte mullert vanne joare fèèftig inne veurige ieuw gonke we inne winter 
vantêêt nog be kloanken oan net school.  Da war zoe wa werremer oanne 
vut.  Egelek deen we da oog vur goe te kunne sleure.  Oppe spulplak 
mieke we daan een sleurboan en zoevulste mier dadder doa op sleurde 
hoe langer da dij sleurboan woord. Alle jung liepe daan achterien be mer 
ne goaje mièter tussen vur hunne oanloep te pakke ne de sleurboan.  
Vantêêt warre ter oog dij halfwièg lengs de sleurboan gonke sten en daan 
iene putteke labde.  Dié suggelièr diè ant sleure war diè vielt daan en 
allemaan dié doa achter sleurde diè vielte doa daan bovenop.  Zoe lage 

vantèèt mier as tien jung op nen hoep 
want allemaan dij doa achter warre dij 
koste nie stoppe en dién hoep woort altèèt 
met gruder.  Ich hem es iene gewete diè 
oog putteke gelabt woort dor zoe een 
hèmelek menneke mer diè gevalle war da 
war oog è lestig burzeke en diè gonk be 
zen kloanke inne haan ne diè dien da 
geden ha en diè sloeg be zenne kloank 
oppe nanere zenne kop da zenne kloank 
in twieë vloog. 

Tot het midden van de jaren vijftig in de vorige eeuw gingen we in de 
winter soms nog met klompen aan naar ’t school.  Dat was zo wat warmer 
aan de voeten.  Eigenlijk deden we dat ook om goed te kunnen glijden. 
Op de speelplaats maakten we dan een ijsglijbaan en zoveelste meer dat 
je daarop gleed, zoveelste langer dat die glijbaan werd.  Alle kinderen 
liepen dan achter elkaar met maar een goede meter tussen om hun 
aanloop te nemen naar de glijbaan.  Soms waren er ook die halfweg 
langs de glijbaan gingen staan en dan ene tackelde.  Die sukkelaar die 
aan ’t glijden was die viel dan en iedereen die daar achter gleed die viel 
daar dan bovenop.  Zo lagen soms meer dan tien kinderen op een hoop 
want iedereen die er achter was kon niet stoppen en die hoop werd altijd 
maar groter.  Ik heb eens ene geweten die ook getackeld werd door zo 
een heimelijk mannetje maar die gevallen was dat was ook een lastig 
ventje en die ging met zijn klompen in de handen naar diegene die dat 
gedaan had en die sloeg met zijn klomp zo hard op de andere zijn hoofd 
dat zijn klomp in twee vloog. 
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Leestips van onze lezers 
 
‘CAROL’ van ‘PATRICIA HIGHSMITH’. 
 
Schrijfster: ‘PATRICIA HIGHSMITH’, 1921-1995, was een 
Amerikaanse schrijfster, voornamelijk bekend van psychologische 
thrillers. Ze schreef meer dan 20 boeken, waaronder ‘Vreemden in de 
trein’, dat door Alfred Hitchcock werd verfilmd in 1951 en de Ripley-reeks. 
Het grootste deel van haar leven bracht ze in Frankrijk door. 
 
Titel: ‘CAROL’, verscheen in 1951 eerst onder haar pseudoniem Claire 
Morgan en onder de titel ‘The Price of Salt’.  Pas in 1990 verscheen het 
boek onder haar eigen naam, 319 blz., uitgeverij Lebowski Publishers 
Amsterdam 2015.  Eind 1995 kwam de film uit met in de hoofdrollen Cate 
Blanchett en Rooney Mara.  Deze twee actrices staan ook op de cover 
van het boek.  
 
Verhaal: De 19-jarige Therese is een 
verkoopster in het warenhuis Frankenberg 
in New York.  Tijdens de Kerstperiode loopt 
de prachtige, verleidelijke Carol, een vrouw 
van in de dertig, naar haar toonbank.  
Therese is volledig overrompeld door haar 
verschijning.  Carol is een verveelde 
huisvrouw, verwikkeld in een echtscheiding 
en het voogdijschap over haar dochtertje 
Rindy.  Therese heeft een baan die ze haat 
en een vriend waar ze geen liefde voor 
voelt.  Tussen de twee vrouwen ontvouwt 
zich een indringende, maar onmogelijke 
liefde. 
 
Eigen mening: ‘Carol’ is een prachtig geschreven verhaal, dat je 
meeneemt in de persoonlijksheidontwikkeling die vooral Therese 
meemaakt.  Romantiek tussen twee vrouwen was nog onvoorstelbaar in 
de jaren 50.  Het is geen erotische, maar een literaire liefdesroman 
geworden met een goede afloop, wat voor die tijd ongezien was. 
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Recept van de maand:  
Groentestoemp met pensen en appelspijs 

 
Deze maand gaan we nog eens voor een echte winterse klassieker.  We 
geven hier een voorbeeld van een groentestoemp maar daar kan je 
natuurlijk oneindig in improviseren met de groenten die je in voorraad 
hebt. 
 
Ingrediënten: (witte en/of zwarte pensen, appelmoes), 2 uien, 1 
teentje knoflook, 2 stengels selder, 1 stengel prei, ½ pastinaak, ¼ 
knolselder, 6 grote zachtkokende aardappelen, 2 wortelen, … , enkele 
takjes tijm, 2 blaadjes laurier, muskaatnoot, selderijzout, peper en zout, 
boter, mosterd. 
 
Werkwijze: 
Snij de ajuin en de knoflook fijn. 
Laat ze even aanstoven in een 
flinke klont boter in een ruime 
kookpot. 
Kuis en snij alle groenten en de 
aardappelen in blokjes.   
Doe ze bij de gestoofde ui. 
Giet er een flinke scheut water 
bij en breng op smaak met de kruiden.  Laat dit ongeveer een half uur 
stoven.  (Indien je zachtere groenten gebruikt, voeg je die wat later toe 
zodat ze geen moes worden.) 
Bak ondertussen de pensen op een zacht vuur in een klontje boter.  Draai 
ze regelmatig om!  Als je wil dat de pensen niet barsten moet je ze tijdig 
uit de koelkast halen zodat ze reeds op kamertemperatuur zijn. 
Als de groentepuree nog grove stukken bevat, kan je die wat fijner 
stampen.  Voeg nog wat zout en peper toe volgens eigen smaak. 
Dien de stoemp en de pensen op met een lepel (lauwe) appelmoes en 
een beetje mosterd.   
 
Smakelijk! 
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Literair talent 
 
In de maand september werden 22 gedichten over het MIJN/VERLEDEN 
in de bibliotheek tentoongesteld.  Paulette Huybrechts was één van de 
drie laureaten.   
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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: Kaczmarczyk Lucien Savoerenweg 

 
 

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 
 

Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. 
Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan 

(Nelson Mandela) 

 

Nieuwe leden 

 
- Suzanne Deferm 

 

Familienieuws 

 
Overlijden 
 

- Raymond Wouters, broer van Andre Wouters 
- Louis Convents, (schoon)vader van Herman en Imelda 

Luts-Convents 
- Fiena Schoofs, moeder van Ria Beaufays 

 

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 19 november 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

