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Feestmaand december … Dit begint al vroeg met Sinterklaas.  
Opgewonden, hoopvolle kinderen horen kwebbelen en de geur van 
mandarijntjes en speculaas ruiken.  Intussen wordt er een uitstap naar 
een buitenlandse Kerstmarkt of inheems Winterland gepland.  
Geurkaarsen, Glühwein, Weihnachtsbäckerei.... 
Stilaan beginnen ook de volwassenen zich te roeren: voor wie moeten 
we nog een cadeau?  Wat gaan we aan doen en vooral wat gaan we 
weer klaarmaken?  Zo was het altijd. 
 

Wat nu dit jaar?  Bubbels hebben nu een heel andere betekenis! 
 

Kook eens voor elkaar 
Verras elkaar door onaangekondigd je favoriete gerecht te brengen 
naar je ouders, kinderen, peter, meter, buren … Doe dit veilig.   
Je afgesloten kom of ovenschotel zal wel proper terug geraken. 
Je hoeft geen keukenprinses te zijn.  Smaakt een liefdevolle lasagne 
niet beter als een bakje uit de winkel?  Konijn, advocaat, speculaas, 
ballekes in kriekensaus...ik zie hier alles in mijn fantasie passeren. 
Laat ons er het beste van maken, van deze feestmaand.   
 

Ik wens jullie van harte een warme feestperiode toe en hou het veilig.  
Dit jaar misschien geen lijstjes.  
Of nog maar eens een grafiek: dat het weer allemaal 
veel beter gaat.  Toch maar opletten, even wat 
nonchalanter en we zijn weer vertrokken voor een paar 
maanden. 
 

Veel keukenplezier, 
 
Stefan 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Wandelzoektocht KWB-Berkenbos 

 
Traditioneel richten onze buren van KWB-Berkenbos een 
winterwandelzoektocht in.   
 
Je kan deelnemen tot en met 1 april ’21.  

 
Deelnemersformulieren zijn verkrijgbaar via : 
kwbberkenbos@gmail.com 

- Fietscafé Ons Huis, P.Paquaylaan 127, 

 011 19 54 69 

- Jaak Bloemen, Dunantstr. 1 Koersel, 

 0478 40 55 25 

- Jan Camps, Halveld 52, 0476 54 49 02 

 
 

Resterende activiteiten 2020 

 
Voor de allerlaatste stand van zaken kan je best onze website 

raadplegen : www.kwbheusdencentrum.be 

 
Gaat (voorlopig) door: 
 
4/12: opbouw kerststal 
5/12: inzegening kerststal, is nog af te wachten of en hoe dit kan 

doorgaan 
10/12: online koken: Chocolade-courgettemuffins met sabayon van 

Duvel Triple Hop. 
 
Gaat niet door: 
 
1/12: bloemschikken 
3/12: KWB overdag 
8/12: koken in 't Kuipershof 
10/12: KWB overdag 
15/12: KWB overdag 

mailto:kwbberkenbos@gmail.com
http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Herinnering !! 

Hernieuwing lidmaatschap 2021 
 

Voor diegenen die omwille van omstandigheden hun lidmaatschap nog 
niet zouden hebben vernieuwd, deze herinnering om dit alsnog te doen.  
 
Ten laatste op 10 december moeten al onze gegevens naar de 
ledendienst van kwb-Nationaal worden gestuurd, zodoende kunnen zij 
de nodige stappen ondernemen om ons alle lidkaarten tijdig te 
bezorgen. 
 
Hernieuwing van je lidmaatschap kan door middel van storting  
van 30 EUR op ons rekeningnummer: BE04 3350 1638 1831 met 
vermelding lidgeld 2021 en naam. 
 

Nieuwe banner 
 

 
 
Misschien heb je hem al onderweg gezien of op internet. 
 
Na jarenlange dienst zijn onze aankondigingsbordjes tot op de draad 
versleten en moest er beslist worden wat we gaan doen.  De hele zwik 
vernieuwen of iets anders? 
We kozen voor een nieuwe kleurrijke banner met verwijzing naar onze 
website.  Jef Bams heeft zich er weer aan uitgeleefd.   
Hopelijk zet dit mensen er toe aan om een kijkje te nemen en lid te 
worden natuurlijk. 
 
Oh ja.  Nog een hele dikke mercie aan Romain voor het jarenlange 
werk van aanmaak en plaatsen van de aankondigingen bij Jef Aerts, 
Michel Truyers en bij hem thuis. 
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Online kookles 
 

Klokslag 19 uur gaan we met maximum 8 deelnemers (keukens) aan de 
slag onder toeziend oog van een profi-kok.  
Hij kookt vanuit zijn eigen keuken stap voor stap 
met ons mee.  Er is interactie tijdens de les die 
ongeveer twee uur duurt.  De deelnemers 
kunnen elkaar zien en horen. 

 

Ingrediënten: je eigen keuken, smartphone, tablet of laptop met 
internetverbinding.  

Ook in het voorjaar gaan we enkele keren op deze manier koken.   
Je kan telkens via ‘De Leeft vooraf’ inschrijven.  Daarna ontvang je de 
ingrediënten- en materiaallijst.  Na de les ontvang je het recept en ook 
de opname. 

Donderdag 10 december om 19 uur 

Les 1. Chocolade-courgettemuffins met sabayon van Duvel 
triple hop 

Een gezond(er) recept zonder boter.  De courgette 
zorgt voor heerlijk smeuïge muffins, origineel en 
bijzonder lekker.  Om het geheel af te werken 
maken we een sabayon die de bittere smaken van 
de chocolade ondersteunt.   

Chocolade en Duvel, een op en top Belgisch 
dessert.  

Inschrijven doe je door telefonisch contact op te nemen met Danny 
Reynders 0478303412, aansluitend €5 te storten op de kwb rekening 
(niet-kwb leden €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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We zoeken nieuwe leden 
 

Traditioneel wordt in het najaar wat extra 
rondgevraagd om lid te worden van onze 
KWB.  Onze tintelfrisse kalender is klaar en 
dan hebben we  ook extra materiaal van 
kwb-nationaal. Dat praat gemakkelijker. 
Aankloppen bij mensen.  Dit gaat natuurlijk dit 
jaar niet en daarom hebben we gekozen om in 
elke brievenbus van een niet-lid een mooie 
kleurrijke folder te deponeren.  Zo bereiken we 
ook mensen die niet zo ‘zichtbaar’ zijn. 
We hopen natuurlijk op goede respons en dat 
ons ledenbestand groeit.  
 

Samenaankoop aardappelen, appels en peren 
 

Vorige maand kon je deelnemen aan de samenaankoop aardappelen, 
appels en peren.  Alle bestellingen werden coronaproof klaar gezet en 
afgehaald.  Ieder op zijn beurt, op veilige afstand en met mondmasker.   
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Wandelweekend 2021 
 

Wij blikken vooruit naar september 2021 en hopelijk ligt het 
coronatijdperk dan al een tijdje achter ons. 
Onze volgende bestemming is Simmerath, een dorpje aan 
de Rursee.   
 

Wil je van 17 t.e.m. 19 
september 2021 ook van de 
partij zijn, schrijf je dan in voor 
15 februari 2021.  
Voor de prijs van 140 euro 
(volpension) krijg je een 
ontspannen en gezellig 
weekendje voorgeschoteld. 

 
Hiervoor volstaat een telefoontje, berichtje of email naar: 
- Jos Moons   0473/62 05 44  
    jos.moons@hotmail.com 
- Gilbert Jans  0472/42 09 59 
    gilbert.jans2@telenet.be. 
 
Je inschrijving is pas definitief als je een voorschot van 25 
euro/persoon stort op rekeningnummer 
BE26 7440-5291-7129 op naam van Jos Moons met vermelding 
van jullie naam. 
 
Jos, Danny en Gilbert 
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Hap, stap en trap, homebake-edition 
 

In deze gekke tijden is het niet mogelijk om iedereen samen te krijgen 
maarrrrrrrrrrr voor alles is er een oplossing. ennnnnnnn er komt een 
“hap, stap en trap: HOMEBAKE-EDITION 
 

HAP  
Je krijgt een pot met daar in alle ingrediënten om zelf gebak te maken. 
Je kan kiezen tussen: 
- OmiOpiLoosjes (Speculaas) -> Deze zijn ideaal om naar je oma en 

opa te brengen en een glimlach op hun gezicht te toveren. Of je kan 
ze lekker zelf opeten.  

- Knutselkoekjes (Zand koekjes) -> Bij deze krijg je er een vormpje bij. 
Een super leuke activiteit om met je kinderen te doen. Of om zelf je 
creatieve geest de vrije loop te laten.  

- One love, brownie love -> Om te delen met iedereen die je lief is. Om 
wat extra liefde en warmte te delen in deze gekke tijden.  

- Chocolate(Friend)ChipCookies -> Mis je je vrienden ook zo? Misschien 
kan je deze voor de deur van je vrienden zetten met een leuke 
boodschap. Je gaat sowieso punten scoren.  

 

Belangrijke boodschap: We willen met deze potten wat warmte delen 
maar houd het allemaal Corona-proof!  Zodat we onze geliefden snel 
weer kunnen omarmen.  Deze potten zullen ook volgens de regels klaar 
gemaakt worden. 
 
STAP: Van 1/12 tot 31/12 kan je wanneer je wil onze uitgepijlde 
wandeling doen.  Jullie krijgen per mail de nodige info (startplaats, 
afstand, hoe te volgen, ...).  
 
TRAP: Van 1/12 tot 31/12 kan je wanneer je wil ook nog een 
mountainbiketocht en/of fietstocht doen.  
De fietstocht is ook uiterst geschikt om met kinderen te doen. 
Jullie krijgen per mail de nodige info (startplaats, afstand, hoe te 
volgen, ...).  
 
INSCHRIJVEN kan tot 6/12 via deze link: 
http://www.tinyurl.com/hapstapentrap 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tinyurl.com%2Fhapstapentrap%3Ffbclid%3DIwAR2i5abWsFMv-OiFx1a_KSSaq3FMEJMgb2Ffp2BruFRnm-I9zNVeAFcrA38&h=AT2IrY3crtP2vdLJ_ph1L9FD05L25L5W5bjGQas-Arh6AWl45mdtSiOkWf_XTZJ6Qkq8EKddWXmgHtX0-Qc7wlMRf6GG8YPv0DyjNcwhBWepeRL_K4nMcbZbSY8HcipCj9sL0OHtaSU0ZavWbw
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Afhalen:  
- 12/12 @ Het Heem op aangeduid uur 
- 15/12 - 19/12 @ Klinder (Genkersteenweg 215, Hasselt) 
Levering bij uw thuis kan ook: voor €1 extra, binnen een straal van 5km 
rond Het Heem op 12/12 
 
We zochten dit jaar twee goede doelen dichtbij “ons”.   
- “Joepie Jarig” een initiatief van Sint-Vincentius met als doel kansarme 
kinderen op verjaardagsfeestjes van hun vriendjes krijgen.  Ze bieden 
het kind en gezin ondersteuning/materiaal om zelf een feestje te geven, 
een traktatie op school en als het kind uitgenodigd is op een feestje 
helpen ze het kindje zodat hij/zij een cadeau kan meenemen.  
- “De mammies” een organisatie die zich in zet voor kansarme moeders 
en kinderen.  Ze werken samen met Sint-Vincentius en zorgen voor 
kledij en materiaal voor de kinderen totdat ze 8 jaar zijn. 
 
Mag ik jullie steun vragen voor dit mooie en warme initiatief in deze 
moeilijke tijd ? 
  
Patrick Neuteleers, Dorpsraad Heusden 

Winnaar Bongo-bon 
 

Hélène Truyers-Buntinx won dit jaar de 
Bongo-bon Weekendtrip met diner naar keuze.  Dit 
omdat ze het afgelopen jaar onze vragenlijst 
ingevuld had op de 
bierenwandeling eind 

2019.  Via een vragenlijst peilen we op 
regelmatige basis de interesses van onze 
gezinnen en evalueren we onze activiteiten.  
De opmerkingen nemen we mee naar het 
planningsmoment voor het volgende werkjaar.  
Derde keer goede keer voor Hélène.  
Ben jij aan de beurt eind volgend jaar? 
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Leestips van onze lezers 
 
‘DE VERDUISTERING’ van ‘KARIN FOSSUM’. 
 
Schrijfster: ‘KARIN FOSSUM’, geboren op 6 
november 1954, Sandefjord, Noorwegen. 
Noorse schrijfster van misdaadthrillers.  Ze 
wordt de Norwegian Queen of Crime genoemd. 
 
Titel:'DE VERDUISTERING': oorspronkelijke 
titel ‘Formørkelsen’, 2018,  380 blz., bestaat uit 
drie delen:  Het misdrijf, de verduistering en 
het wonderbaarlijke niets, 14de deel van haar 
Noorse serie over commissaris Konrad Sejer.  
 
Verhaal: Sylvi Roos en Miele Madani checken 
in bij hotel Annabelle met hun zoontje Elias van 
vijftien maanden.  De volgende morgen 
gebeurt er iets afschuwelijks.  Elias valt van het balkon van hun 
slaapkamer op de 6de verdieping en is op slag dood.  Commissaris 
Konrad Sejer en inspecteur Jacob Skarre krijgen de zaak toegewezen.  
Omdat de ouders uiteenlopende getuigenissen afleggen wordt de zaak 
afgedaan als een ongeluk.  Sejer blijft echter zoeken naar de waarheid 
achter dit familiedrama.  Wat is er écht gebeurd? 
 
Eigen mening: De schrijfster is onovertroffen in het beschrijven van 
de menselijke psyche: de kwetsbaarheid, tekortkomingen, woede, haat.  
Het thema van verslaving aan drank en pillen is typerend voor onze 
hedendaagse maatschappij.  De beide hoofdpersonages worden goed 
uitgediept.  Men kan het boek moeilijk wegleggen omdat men een 
antwoord wil op talrijke vragen.  Tot op het laatst weet je als lezer echt 
niet wat er werkelijk gebeurd is.  Een aanrader voor wie van een goede 
thriller houdt. 
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Kerstwoordzoeker 
 
Zoek de woorden die te maken hebben met kerstmis. Ze staan zowel 
horizontaal, verticaal als diagonaal. 
Ze kunnen in de juiste of omgekeerde 
richting staan.  Sommige letters 
worden 2x gebruikt.   
Zet de overgebleven letters in het 
kader op het volgende blad.  
(Ze staan in de juiste volgorde.) 
 
 

W I J G V E R S I E R I N G W E N S 

L E K N A N U E E N A C H T M I S N 

I N O I S D G U O G S N E E U W Z M 

C J N L P C T K R I B B E A L I A G 

H I I L B I H S S U Z E J E K R D H 

T W N E N A E A E E R Z H S I T V E 

J B G T E M L K A E I E U A S M E R 

E E E S K E F L E P F L L N G O N D 

S T N K N N A R E E J L S U K O T E 

K H I L E E M G E N G E T D N B F R 

N L S O H T I I W I E R O O K T E S 

E E E V C S L L I I D E U N A S E W 

O H J J S A I L M E J N A K A R S A 

K E K R E G E E I E E Z E E R E T N 

L M A S G V O Z R L O R E R S K A L 

A E P E T N G E R S R E G N I L S E 

K L E G N E Z G E L A T S T S R E K 

O G E B O O R T E N D F E Z O J 2 0 
 
Advent - ballen – Bethlehem – donker - engel - ezel – familie – feest – 
feestdag - gasten – geboorte - geschenken – gezellig – goud – herders 
- hulst – Jezus – Jozef – kaars - kalkoen – kerstboom – kerststal – 
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koningen – kribbe – lichtjes – Maria – mirre – nachtmis – pakjes – piek 
– rendier - schaapje – slee - slingers – sneeuw - ster – versiering –  
volkstelling – wierook – wijn – wijzen 
 

               

               

  ,             

               

               

     2 1 !        

 

Wijs de weg 

 
Toon de professor de juiste weg!  
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Doordenkertje 
 

Halfweg?  
 

Een tweede vloedgolf van Corona raast in alle stilte doorheen ons land.  
Het lijkt een tegenstelling: Corona, razend tekeergaand als een storm, 
maar dan eentje zonder geluid, geniepig toeslaand links en rechts.  En 
opnieuw vallen er slachtoffers. Gelukkig worden de meesten na een 
tijdje terug beter, sommigen halen het niet.  Dikwijls is het afscheid 
bruusk en pijnlijk.   
 

Maar ook indirect worden steeds meer mensen slachtoffer van corona.  
Velen zijn het moe: al die leefregels!  Of ze kunnen niet op tegen 
vereenzaming…  En het zijn niet enkel oudere mensen, ook jongere.  
Beeld u maar eens in: 15 - 16 jaar jong zijn, met goesting om op 
ontdekking te gaan in het leven, uitgaan, een pintje proeven… kennis 
maken met nieuwe vrienden.  Neen, nu kan het echt niet.   
 

We zitten negen maanden ver in de Corona-pandemie.  Hoe lang gaat 
het nog duren?  Zijn we halfweg?  Laat ons hopen. Maar zeker is het 
niet.  Gelukkig komen er positieve berichten binnen over de eerste 
vaccins.  Maar eenieder beseft ook dat we niet meteen met zijn allen 
zullen ingeënt zijn.  We zullen dus zeker nog geduld moeten oefenen 
eer we als samenleving Corona-vrij zijn.  Waren de eerste negen 
maanden van de pandemie niet makkelijk, het tweede deel dat nog 
komen moet, zal dat ook niet zijn: de meet is in zicht, we smachten 
naar het einde… maar we zijn er nog niet.  Daarom: laat ons elkaar 
sterk houden in de komende maanden!   
 

Ward 
 

Samenaankoop stookolie 
 
Via bijgaand bestelstrookje kan je tot 18 januari meedoen aan onze 
samenaankoop stookolie. 
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Recept van de maand:  
chocoladebroodpudding of ‘bodding’ 

 

Deze maand hebben we gekozen voor een eenvoudig recept.  
Dit biedt de mogelijkheid om eens samen met de 
(klein)kinderen aan de slag te gaan tijdens de komende 
vakantie.  Het hoeven immers niet altijd donuts of cup-cakes te 
zijn. 
 

Ingrediënten : 240 gr oud brood (niet te donker), 400 ml melk, 
2 eieren, 45 g chocoladepuddingpoeder, 120 g suiker, 
sinaasappelextract of sinaasappellikeur. 
 

Bereiding : 
- Verwarm je oven voor tot 200°C. 

- Verkruimel het brood in een grote kom en overgiet het met 

de melk. Laat het brood even weken en stamp het fijn met 

een pureestamper. 

- Meng er nu de chocoladepuddingpoeder, het 

sinaasappelextract, de suiker en de losgeklopte eieren 

onder. 

- Vet een ovenschaal in met boter en bestrooi met bloem. 

Giet het beslag in de ovenschaal. 

- Bak de broodpudding 30 min. op 200°C.  Verlaag daarna 

de temperatuur tot 180°C en laat nog 30 min. bakken.  

Extra’s : 
Wil je nog wat extra’s toevoegen?  
Dat kan.  Zo kan je wat gekonfijt 
fruit (sinaasappel) of 
sinaasappelzeste (= geraspte 
sinaasappelschil) toevoegen. 
 

Smakelijk! 
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Heusdens dialect 
 

Doa stiet iets in’t bukske vanne KWB da nie zjust es.  
   
In ’t bloaike vanne KWB vanne oestmoand doa stondin: “een bruin hin 
legt e broon è”. Ich vin da wèl hielgoe gevonne en gezeet en oog nog 
schoen Heusdes mer da klopt nie altêêt zulle.  Ich hem bruin hinne 
gehad dij witte èèr léte en oog anersum.  De hinne vanne petrijze vurm 
vanne Belze leghorn da zen schoen bruin hinne mer dij lije witte èèr.  
En ich hem oeit oog ’n pul lette doorloepe va witte vetkikke en dij leet 
loater bruin èèr.  Niêvenant dadda dikke hinne warre lije dij mer hiel 
klèèn èkes, nie vool dikker as ‘n duivenèè.  
   
Vur te zien wa kleur van èèr da hinne lije modder kieke ne da lelleke 
just onner heur oeg.  As da lelleke wit es daan lije oer hinne witte èèr.  
As da lelleke broonechtig gekleurd es daan lije ze e broon è.  Bedde 
hoane vanda kikkeras zieder da nog ‘t béste mer dij lije daan wier gien 
èèr.  Da klopt oog wier nie honnerd percent zulle mer es toch zeker 
bekans vur drijennegentig percent zjust.  
 
Er staat iets in het boekje van de KWB dat niet juist is.   
In het blaadje van de KWB van de 
oogstmaand (nr.7 – aug) stond: “Een bruin kip 
legt een bruin ei”.  Ik vind dat wel heel goed 
gevonden en gezegd en ook nog mooi 
Heusdens maar dat klopt niet altijd.  Ik heb 
bruin kippen gehad die witte eieren legde en 
ook andersom.  De kippen van de 
patrijzenvorm van de Belgische leghorn dat zijn mooie bruine kippen 
maar die leggen witte eieren.  Ik heb ooit ook een jonge vrouwelijke kip 
laten doorlopen van witte vetkuikens en die legde later bruine eieren.  
In verhouding dat dat dikke hennen zijn leggen die maar heel klein 
eitjes, niet veel dikker dan een duivenei.  
   
Om te zien welke kleur van eieren kippen leggen moet ge kijken naar 
het lelletje juist onder haar oog.  Als dat lelletje wit is dan leggen uw 
kippen witte eieren.  Als dat lelletje bruinachtig gekleurd is dan leggen 
ze een bruin  ei.  Met de hanen van dat kippenras ziet ge dat nog het 
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beste maar die leggen dan weer geen eieren.  Dit klopt ook weer niet 
honderd procent hoor maar is toch zeker bijna voor drieënnegentig 
procent juist.  
 

Wij verwachten graag nog meer Heusdens dialect via kwbheusden@gmail of bij 
Danny Merelstr. 46. 

 

Kerstgedachte 

De sneeuw knarste onder hun schoenen toen Daniel en Simon van 
school naar huis liepen.  Ze wilden snel naar huis om hun slee op te 
halen.  Het was woensdag en ze hadden 's middags vrij .  Onderweg 
naar huis zagen ze een zwerver op een bankje zitten: koud en 
verkleumd.  Ze keken er even heen en liepen toen door. 

Die middag hadden ze veel pret.  Om beurten trokken ze de slee en 
toen ze gingen eten waren ze uitgehongerd.  Moeder had een heerlijke 
erwtensoep gemaakt met een groot stuk worst erin.  Plotseling moest 
Simon denken aan de zwerver die ze gezien hadden.  Het was bijna 
kerst.  Na overleg met zijn moeder bracht hij de man een warme kom 
soep met extra worst.  Zo kon de zwerver zijn lichaam een beetje 
opwarmen. 

De volgende ochtend stonden de kom en lepel bij de voordeur.  Naast 
de kom lag een brief.  Daniel opende de brief en las hardop voor: 
Wisten jullie dat er gisteren 1214 mensen langs me heen zijn gelopen? 

Wisten jullie dat niemand bij me stopte of me iets aanbood?  Jullie kom 
soep was méér dan welkom.  Ik heb ook een 
verrassing voor jullie in de envelop. In de envelop 
lagen drie kiezelsteentjes. Op een klein briefje stond 
geschreven: gebruik deze kiezelsteentjes wijs…. 

Daniel en Simon keken elkaar aan.  Wat moesten ze 
met die kiezelsteentjes en hoe moesten ze die wijs 
gebruiken?  Hun eerste reactie was om ze weg te gooien maar iets 
weerhield hen ervan.  Het waren gewone kiezelsteentjes of niet soms? 
Simon stopte de steentjes in zijn broekzak en even later gingen ze weer 
samen naar school. 
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De bank waar de zwerver had gezeten was leeg maar voor het 
grootwarenhuis, een stukje verderop, stond een dakloze de 
daklozenkrant te verkopen.  Instinctief haalde Simon een kiezelsteentje 
uit zijn zak en in zijn hand transformeerde het kiezelsteentje in een 
grote Kerstmand met allemaal lekkere dingen.  Hij gaf de kerstmand 
aan de dakloze en samen vervolgden ze hun weg.  Steentjes die 
veranderen: dan kan toch niet? 

Een stukje verder op de hoek van de straat werden kerstbomen 
verkocht.  Een kind hing aan de arm van zijn moeder.  Ik wil een 
kerstboom.  Nee, dit jaar niet zei zijn moeder.  We hebben geen geld. 
Maar ik wil een kerstboom mama.  Zijn moeder zuchtte en trok hem 
verder.  Weer nam Simon een kiezelsteentje uit zijn zak en het 
kiezelsteentje transformeerde in een grote kerstboom die hij aan de 
moeder gaf.  Weer keken Simon en Daniel elkaar aan.  Steentjes die 
veranderen: dan kan toch niet? 

Ze liepen weer verder en waren halverwege school toen ze Kasper 
zagen.  Kasper was het jongetje wat altijd werd gepest op school.  
Iedereen deed er eigenlijk aan mee al wist niemand goed waarom.  
Sommige kinderen zijn nou eenmaal altijd het pispaaltje en kinderen 
zijn keihard tegen elkaar.  Simon pakte het kiezelsteentje en gaf het 
aan Daniel.  Wat moeten we er mee doen? Daniel besloot samen met 
Kasper naar school te lopen en het kiezelsteentje in diens rugzak te 
laten glijden. 

Eenmaal op school was Kasper een ander kind en de andere kinderen 
voelden het meteen.  Het was een bijzondere dag geworden en Daniel 
en Simon konden nog niet goed bevatten wat er was gebeurd.  De 
vreemde zwerver en zijn vreemde kiezelsteentjes.  Toen ze buiten de 
school kwamen stond de zwerver plotseling voor hun neus.  Ze 
schrokken zichtbaar en wisten zich geen houding te geven. 

Wat hebben jullie het ontzettend goed gedaan!  De zwerver sprak alsof 
hij wist wat de jongens gedaan hadden op weg naar school.  Daniel en 
Simon keken elkaar aan.  Wie bent u eigenlijk en wat voor soort 
kiezelsteentjes heeft u ons gegeven?  De zwerver keek om zich heen en 
zei: noem me maar de kerstgedachte.  Als je om je heen kijkt is er heel 
veel wat je kunt doen om het leven voor anderen prettiger te maken en 
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daar heb je geen kiezelsteentjes voor nodig.  Hij gaf hun beiden een 
rode kaars en wenste de jongens een fijne kerst. 

Terwijl hij wegliep zagen ze een kleine ster aan de hemel schijnen en 
daarna leek het als of hij oploste in de verte.  Daniel en Simon liepen 
stilzwijgend naar huis. 

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? 

 

Je kwb-lidkaart is geld waard 
 

Maandelijks verloten we een waardebon van onze 
succesvolle Café Manger. De bon is geldig tot april 2021.  
Maar wel steeds inschrijven bij Marc Bijloos. 
 

Winnaar deze maand:  Willekens M. Veenderweg 

 
 

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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Onderhoud ketels en schoorstenen  
 

Tweemaal per jaar, in mei en oktober, doet kwb een samenaankoop 
onderhoud ketels en schoorstenen. 
 

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) 
 

Familienieuws 
 

Overlijden:  
 
 Alda Cuppens, echtgenote van André Vanzeer 
 Peter Vos, lid KWB en (schoon)broer van Kris Vos en Yolanda  
     Vandebroek 
 

Geboorte:  
 

 Mathis, kleinzoon van Henri en Ria Reynders - Mertens  
 

Diamanten bruiloft:  
 

 Michel Truyers en Julia Swinnen 
 

Nieuw lid 
 

 Familie Bijloos-Hermans Bregt en Lara, Mokkenberg 3 bus 2 
 Familie Aerts-Lepaige Bavo en Kirsten, Garenstraat 27 
 Roger Mathys, Veenderweg 43 
 Valère Lekens, Knaepenstraat 18 
 Jef Aerts, Sint-Jansstraat 20 
 Familie Van Waeyenberg-Vanduren Bart en Elke, Beringerheide 22 
 Familie Rogiers-Tielens Piet en Petra, Mispad 7 bus 1 
 
 
 

mailto:comfortheating.bvba@gmail.com
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Citaat 
 

De kansen die je miste. 
De fouten die je maakte. 
De ongelezen boeken. 

Wat je zoal kwijt geraakte. 
 

De jaren die nog resten. 
De duivels die je kwellen. 

Het leven is plezanter 
als je tijdig stopt met tellen. 

 
(Stijn De Paepe) 

 

Eindejaar 2019 versus 2020 
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De 'LEEFT' digitaal en overal ontvangen? 
 

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

 
 
 

 
 
 

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

 
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnenbrengen uiterlijk  
op 17 december bij Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 of 
e-mail naar rosita.vandebroek@telenet.be - Tel.: 0474 59 00 06  
 
Rekeningnummer KWB: BE04 3350 1638 1831 
 

 


