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De Leeft van februari. Dat betekent dat we weeral een stuk in het 
nieuwe jaar zijn en dat de dagen gelukkig weer wat beginnen te 
lengen. Misschien nog een korte winterprik en dan volop genieten van 
de voorjaarszon!! 
 
Dus, nu nog even deze 
wintermaand door spartelen 
met enkele warme 
activiteiten: Drumfitten in de sporthal van de lagere 
school in de Brugstraat, ons Valentijnontbijt, KWB-
overdag-uitstappen en samen naar de Revue van ’t 
Heusden Volkstheater; dat hoort er bij, hier in 
Heusden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om van te watertanden; een stukje van het Valentijnontbijt 2019. 
 
Stefan 
 

http://www.kwbheusdencentrum.org/


-2- 
 

Samenaankoop tuinproducten 
 

Opgepast: op de bestelformulieren staat een foutieve datum. 
De tuinprodukten kunnen afgehaald worden op  

zaterdag 8 februari tussen 10 en 11u30 
 

op de speelplaats van de kleuterschool in de Brugstraat.   
 

Kalenderperikelen 

 

Noteer alvast dat Cafe Manger in maart doorgaat op 27 maart 
ipv 20 maart.  Vanaf 18u welkom in de O.L.V-gilde, 
Schaapsweg Heusden-Zolder. Inschrijven vanaf 1 maart. 
 

Infoavond digitale meters en zonnepanelen 
 

Wanneer en waar: dinsdag 3 maart 2020 in de kleine feestzaal 
van de Kring, Guido Gezellelaan . 
 

De diverse gewesten hebben beslist om de klassieke meters 
voor elektriciteit en aardgas in de nabije toekomst te vervangen 
door digitale modellen. 
Wat verandert dit concreet? Wat zijn de mogelijke voor- en 
nadelen?  
Wanneer komen ze deze meters plaatsen? Zullen, na het 
plaatsen van de digitale meters, de kosten voor aardgas en 
elektriciteit stijgen?  
Door zonne-energie te gebruiken kun je besparen op je 
energiefactuur.  Niet alleen bespaar je geld, je draagt ook nog 
eens je steentje bij aan het milieu én je huis stijgt in waarde. 
De overheid biedt geen subsidies meer voor de aanschaf van 
zonnepanelen. Ze zijn echter wel een pak goedkoper geworden. 
Maar wat brengt de toekomst? Zijn zonnepanelen nog nuttig of 
niet? 
 
Op deze vragen hopen we op 3 maart antwoorden te krijgen. 
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Kookles woensdag 4 maart : creatief met olie en azijn 

 
Op woensdag 4 maart ’20 om 19.00 uur gaan we aan de slag 
met olie en azijn. We gaan zelf enkele heerlijke kruidenoliën en 
–azijnen maken.  
Dat is een echte aanrader voor eigen gebruik in  allerlei salades 
en andere bereidingen. Bovendien kan je op die manier ook 
eens een echt origineel persoonlijk geschenkje maken voor 
bijvoorbeeld moederdag, verjaardag, ...  
Het is de bedoeling dat iedereen een vijftal leuke flesjes 
meebrengt en die ’s avonds gevuld mee naar huis kan nemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktisch : 

- Woensdag 4 maart ’20 om 19.00 in één van de keukens 
van het SFC. 

- Kostprijs : leden € 8, niet-leden € 10 (de rest van de 
kosten wordt gedeeld door het aantal deelnemers) 

- Inschrijven : Danny kwbheusden@gmail.com of 0478 30 
34 12  (betaald = ingeschreven BE04 3350 1638 1831) 

- Meebrengen : een 5-tal leuke flesjes van ¼ tot maximaal 
½ liter die goed afsluiten. Wij zorgen voor al de 
ingrediënten. 
 

Allen welkom! 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Succesvolle KWB-activiteiten 
 
De laatste tijd moeten wij vaststellen dat heel wat van onze activiteiten 
zoveel succes kennen dat wij helaas regelmatig de inschrijvingen 
voortijdig moeten stopzetten wegens ‘volzet’.  
Wij willen steeds de ‘kwaliteit’ bewaren en 
dan zijn overvolle zalen ook geen goede zaak.  
Zo moesten wij bijvoorbeeld voor onze laatste 
‘café manger’ al uitwijken van het feestzaaltje 
in De Kring naar de gildezaal in de 
Schaapsweg, maar ook daar zaten we al snel 
aan de maximumcapaciteit.  Het is natuurlijk 
wel een goede zaak dat wij zoveel volk aanspreken.  Daar doen we het 
tenslotte voor! 
 
Helaas heeft dit succes ook een keerzijde. Ondanks het groeiend aantal 
deelnemers bij de verschillende activiteiten slagen wij er nauwelijks in 
om meer ‘helpers’ in te schakelen.  Bovendien stellen wij vast dat er af 
en toe vaste helpers moeten afhaken omwille van leeftijd en/of fysieke 
ongemakken.  Wij willen onze vaste krachten immers ook niet 
‘overbelasten’.  Daardoor zijn er trouwens enkele goede ideeën 
voorlopig ‘in de koelkast’ terechtgekomen i.p.v. een plaatsje te krijgen 
op onze jaarkalender. 
 
Daarom deze oproep: zijn er mensen die af en toe eens een handje 
willen toesteken?  Wij zouden al héél blij zijn met mensen die tijdens 
één activiteit de handen uit de mouwen willen steken!  Meer mag 
natuurlijk ook! Iedereen kent het spreekwoord: vele handen maken 

licht werk.  Dit lijkt de enige manier om 
deze activiteiten op langere termijn vol te 
houden en misschien nog verder uit te 
bouwen.  Wie regelmatig deelneemt aan 
activiteiten zal zeker al gemerkt hebben 
dat ook dames welkom zijn om een 
handje toe te steken.   
 

Voel jij je geroepen? Een seintje aan één van onze bestuursleden (zie 
kalender) volstaat.  Een mailtje naar kwbheusden@gmail.com kan ook! 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Busuitstap naar Oberhausen - kerstmarkt 
 
We vertrokken op het afgesproken uur met een volle bus op 
deze decemberzaterdag richting Ruhrgebied. Iedereen goedgemutst 
want onderweg was er gezorgd voor een spannende Kerst-Tombola en 
het Kerstman(neke) van dienst Leon droeg de pakjes rond.  
 
Voor elk was ook nog een minizakje Haribosnoepjes voorzien. Want dat 
moet zo in Duitsland.  

CentrO was inderdaad een reuze Wijnegemshoppingcentrum. Een groot 
winkelparadijs !!!  Je merkt dat hier geweldig geïnvesteerd is in winkels 
maar ook in horeca, sportcentra, schouwburg, filmzalen, toeristische 
attracties … 
Helaas wist half Europa dit ook want hoewel nog 10 dagen te gaan tot 
Kerstmis was het vandaag al pokkendruk. Echt in elke winkel was het 
aanschuiven. Niet getreurd, de Glühwein was heerlijk en het 
assortiment van Kerstkraampjes enorm.  
Het lijkt ons een goed idee om de volgende keer een paar weken 
eerder te gaan of dit park eens op een zomerdag te bezoeken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



-6- 
 

Met Govaka/Pasar naar Indonesië en/of Tanzania 
 

Onder de naam Govaka, organiseert kwb samen met Pasar een grote 
verscheidenheid aan reizen. Ondergetekende Ward Ceyssens van kwb-
Heusden begeleidt reeds vele jaren een reis naar Indonesië. Dit jaar is 
een van de laatste keren dat hij dit doet.  
 

Wat staat op de agenda?  We maken kennis met unieke 
natuurgebieden, met grootsteden als Jakarta, en genieten ook van 
cultuur.  Dit alles wordt gekruid met ontmoetingen met de lokale 
mensen. Hiervoor doen we twee eilanden aan: West-Java, te beginnen 
met megastad Jakarta, maar ook de plantentuin van Bogor en de 
theetuinen op de puncak, met cultuur in Bandung, zee en vissers in 
Pangandaran.   
We verplaatsen ons per bus, maar doorkruisen ook een prachtig 
landschap met de trein.  De dorpjes rond Jokjakarta verkennen we 
rustig al fietsend.   
We vliegen naar West-Sumatra om de mooie huizen van de 
Minangkabau te bewonderen.  Van hieruit gaat het naar het bergland 
van de Batak.   
 

We eindigen onze reis op zoek naar de minzame orang utang op de 
rand van het oerwoud.  Onderweg naar Medan, hoofdstad van Midden-
Sumatra, passeren we reusachtige plantages. Uiteraard is er nog veel 
meer te ontdekken.  
 

Deze reis gaat door van 28 augustus tot en met 18 september 2020.  
Prijs: 2699 all-in, behalve extra drank bij de maaltijden (korting voor 
kwb of Pasar-leden.).   
 

Wil je erbij zijn?  Inlichtingen en inschrijvingen bij Govaka. Je kan deze 
reis ook vinden op de website van Govaka, onder de noemer 
cultuurreizen.   
 
Voor meer inlichtingen mag je mij ook contacteren: 0478 514 588.  
Heel wat mensen uit ons eigen kwb-midden hebben deze reis al 
meegemaakt en delen graag hun ervaringen.   
 

Ward Ceyssens  
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Dit jaar organiseert kwb ook een reis naar Tanzanië.   
 
Niet zomaar ééntje! Tanzanië is één reusachtige dierentuin die we 
uitgebreid bezoeken. Er wonen ook heel verschillende 
bevolkingsgroepen: Masai-herders, bosjesmensen en andere.  We 
ontmoeten hen en bewonderen hun culturen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We bezoeken wereldberoemde natuurparken zoals Ngororongo-vulkaan 
en Serengeti-park (half België).  Maar we verblijven ook in een 
guesthouse in een dorp… en reizen naar unieke plekken waar weinig 
toeristen komen.  Geen luxe-reis, maar een keten van unieke 
ervaringen! 
 
Johan Ceyssens, natuurkenner en kwb-lid uit eigen midden, zal deze 
reis begeleiden. 
 
Deze reis gaat door van 6 tot 20 oktober 2020.   
Prijs all-in is 3955 €. Ook hier korting voor kwb-leden.   
 
Interesse?  Inlichtingen en inschrijvingen bij Govaka.   
Je kan deze reis vinden op de website, onder cultuurreizen.   
 
Voor meer inlichtingen mag je mij contacteren: 0499 142 315.  
 
Ook deze reis is reeds gedaan door een aantal leden van onze kwb-
afdeling. Ze delen graag hun ervaringen.  
 
Johan Ceyssens 
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KWB-overdag : programma februari 
 

06/02/20 Hoe behouden we onze levenskwaliteit?  

 

Alfred Coninc gaat dieper in op hoge bloeddruk, aderverkalking en 

ouderdomsdiabetes, overgewicht, gezonde voeding, de nodige 

vitaminen en mineralen en het belang van antioxidantia. 

We vertellen wat over artrose, osteoporose, depressie, leefwijze en 

levensverwachting en leren zo het belang kennen van voldoende 

bewegen, gezonde voeding, geestelijke activiteit en juiste leefwijze.  

13/02/20 Bezoek aan de nieuwe Muze  

 

Directeur Tom Michielsen wil ons met trots de realisatie van de nieuwe 

Muze tonen met een rondleiding voor en achter de schermen: een 

“must” en een update voor wie er vorige keer bij was, een 

kennismaking voor onze meer recente leden. 

20/02/20 De Kluis van Bolderberg en haar bewoner(s) 

Marcel Gijbels / Jonas Slaats 

Marcel Gijbels schetst eerst de historiek van de Kluis a.d.h.v. 

beeldmateriaal. Na de pauze stelt huidige bewoner Jonas zichzelf voor 

en probeert hij ons duidelijk te maken wat hem zo boeit in het 

kluizenaarsbestaan, welke zijn beroepsbezigheden zijn, wat hij 

daarnaast wil betekenen voor zijn naaste omgeving en hoe hij zijn 

toekomst ziet: ongetwijfeld een boeiende getuigenis! 

 

27/02/20 Biologisch tuinieren Puur Leguum 
 

Filip Zandecki, bedrijfsleider van het bedrijf Puur Leguum gelegen in de 

Schootschansstraat zal ons uitleggen wat biologische teelt is, hoe zijn 

bedrijf draait en hoe de verkoop verloopt. 

Hij zal ons ook uitleggen wat het verschil is met gangbare landbouw en 

of dat het bedrijf ook duurzaam is. 
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KWB-overdag : verslag activiteiten januari 

 
12/12/2019: Veilig op een (elektrische) fiets + fietswegcode. 
Door Danny Goossens. 
 
De afwezigen hadden ongelijk.  We fietsen allemaal, de één al meer 
dan de andere.  We denken allemaal dat we de wegcode kennen maar 
als we een verkeerssituatie voor ons krijgen, mooi in een PowerPoint 
gepresenteerd en op ware grootte voorgesteld, dan slaan we heel 
dikwijls de bal mis.  We dachten dat we het kenden, ik ook, maar het 
heeft mijn ogen doen opengaan.  Fietsen is een sociaal gebeuren en 
vraagt een beetje hoffelijkheid.  Een fietser heeft op een 
oversteekplaats voor voetgangers geen voorrang op een auto, tenzij hij 
of zij te voet met de fiets aan de hand de weg oversteekt.  
 
Op een rotonde zijn er voor fietsers drie verschillende mogelijkheden: 
 
1 Als er geen fietspad is op de rotonde dan mengt de fietser zich in het 

autoverkeer.  
2 Als het fietspad op de rotonde ligt dan heeft de fietser op dat fietspad 

voorrang op de auto die rechts afslaat (vroegere situatie in Heusden 
centrum aan de kerk).  De fietser heeft hier wel voorrang maar weet 
dat voorrang niet gelijk is aan veiligheid.  Er gebeuren hierdoor zeer 
veel ongevallen met fietsers.  

3 Als het fietspad enkele meters van de rotonde ligt en er staat een 
omgekeerde driehoek en haaientanden op het fietspad dan heeft de 
auto voorrang op de overstekende fietser (huidige situatie aan 
bovengenoemde kerk).  

 
Ook fietsen in groep kan een afzonderlijke regelgeving geven.  
Pas vanaf 15 personen die samen fietsen heet je in de wegcode “een 
groep”.  Dan verschilt het ook nog of je met een groep van beneden de 
50 deelnemers fietst of in een groep tussen de 51 tot 150 deelnemers. 
 
Zeer veel ongevallen met fietsers zijn dodehoekongevallen met 
vrachtwagens en autobussen.  Als je een kruispunt nadert samen met 
een vrachtwagen of autobus, rij dan niet tot aan de weg die je kruist, 
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maar blijf 5 meter achter het voertuig staan zodat de bestuurder u kan 
zien in zijn spiegel.  Hier telt weer: voorrang is geen veiligheid.  Wees 
maar in je recht en raak levenslang verlamd door een stom ongeval, je 
kan er zelf niet aan doen maar hebt het wel zitten. 
 
Als je hierover meer wil weten, zie WWW.wegcode.be, 
WWW.ongeval.be en WWW.veiligverkeer.be.     
 
19/12/2019: Kerstfeest. 
 
Met 91 waren we ingeschreven voor ons jaarlijks kerstfeest.  
De organiserende groep werd de dag voordien al opgetrommeld om de 
zaal klaar te maken en alles in gereedheid te zetten. Een uur voor de 
start van het jaarlijkse groot feest was afgesproken om de finishing 
touch te doen.  We waren amper klaar of de eersten kwamen al binnen, 
kwestie van de beste plaats te hebben en stoelen vrij te houden voor 
de compagnie.   
 
Bij het begin werd er even stilgestaan bij een eigentijds kerstverhaal 
dat gebracht werd door Ward.  We kennen allemaal het kerstverhaal 
van 2000 jaar geleden maar kunnen het soms niet plaatsen in de 
context van 2020.  Nu ook nog zijn er mensen op de vlucht voor oorlog 
en geweld, nu ook nog zijn er mensen die opvang nodig hebben.  Een 
alledaags kerstverhaal van deze tijd waar je, over de godsdiensten 
heen, oog moet voor hebben. 
 
En dan werd er gefeest, gegeten en gelachen, een goed glas wijn 
gedronken en nadien nog een dessert binnengespeeld met een “goei 
zjat koffie”.   
 
Een gezellige babbel met de mensen die rondom je zaten en een 
luisterend oor voor iemand die zijn verhaal kwijt moest, ook dat is 
Kerstmis. 
 
 
 
 
 

http://www.wegcode.be/
http://www.ongeval.be/
http://www.veiligverkeer.be/
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09/01/2020: Borrelwandeling richting Meylandt. 
 
De mannen in Ukkel, die het weer maken, hadden er de laatste dagen 
niet veel van gebakken.  Het was al enkele dagen een kwakkelweer en 
ook voor 9/1/20 was er druilerige regen voorspeld.  Al bij al viel het bij 
de start nog mee en vertrokken we droog, met een 50 tal 
wandelliefhebbers, of waren het borrel-liefhebbers, voor de stilaan 
legendarisch geworden borrelwandeling van KWB-overdag. 
 
Via het kapelletje  in de Schootstraat gingen we “inne richting van ’t 
broak an ne  Moalbeek” maar 
voor dat we daar waren kwamen 
we “toevallig” voorbij een 
borrelstand en iedereen had 
dorst.  Vandaar ging het langs 
de beek naar het kasteel.  Onder 
het goedkeurend oog van een 
arduinen Graaf Bartholomeus 
Theodorus de Theu de Meylandt 
werden opnieuw de dorstigen 
gelaafd.  Er werd nog even stilgestaan bij de bewogen geschiedenis van 
het landgoed dat in 1385 voor het eerst in de geschiedenisboeken 
voorkomt onder de naam “Hof van Boeckt”.  De naam “Milandt”, later 
omgevormd tot Meylandt, is pas ontstaan rond 1600.  Of het van de 
kou was of van de emotie weet ik niet maar er heeft daar iemand een 
duik gemaakt langs het kasteel waar nog lang gaat over gesproken 

worden.  
Na een 20-tal minuten zijn we 
ook daar vertrokken naar de 
derde stopplaats.  Toen we aan 
de brug van “het ruteke” de 
draai om kwamen, rook de soep 
al goed.  Of het door de soep of 
de regen was weet ik niet maar 
er werd wel een pas vlugger 
gestapt.   
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Gelukkig was op de wei van Johan de tent van KWB opgezet want 
ondertussen was het al serieus aan ’t regenen.  Onder de tent gingen 
de borrels, de koffie en de soep vlot over de toonbank en de verhalen 
werden steeds pikanter.  
 
Wij danken Charly V. en zijn madam voor de technische ondersteuning 
en om de borrels, de koffie en de rest op de juiste coördinaten te 
deponeren.  Wij danken Jos M. voor het helpen bij het inschenken van 
de borrels en we danken Willy E. om juist voor de regen de vuurkorven 
aan te steken, zodat we ons ook wat konden verwarmen tijdens de 
gezellige verhalen die de borrelwandeling van KWB-overdag kruiden en 
in de loop van de voormiddag altijd maar sterker werden.  Wij danken 
de fotografen Jef en Ludo om alles haarfijn op beeld vast te leggen 
zodat we nadien, bij het zien van de foto’s, nog even kunnen 
nagenieten.  Wij danken al de aanwezigen voor de gezellige babbel en 
de aangename voormiddag. 
 
16/01/2020: Leven met en na topsport. Door Stefan Everts. 
 
Vorig jaar rond deze tijd 
hadden we een afspraak met 
Stefan maar we hebben deze 
moeten annuleren om een 
ernstige ziekte, enkele weken 
eerder opgelopen tijdens een 
benefietcross in de tropen. 
Dan doe je al eens iets voor 
een goed doel en betaal je 
daarvoor een zeer zware tol. 
 
We hebben dan maar direct een nieuwe datum geprikt en zijn heel 
tevreden dat we één van de grootste namen uit de motorcrosswereld 
zijn verhaal konden horen.  Als zoon van Harry Everts, ook vier keer 
wereldkampioen, had hij de juiste genen maar de trainingen en de 
fysieke inspanningen om er te komen moet je wel zelf doen.  
 
Hij werd in 1991 op 18-jarige leeftijd voor de eerste maal 
wereldkampioen in de 125 CC klasse in Hongarije.  In 2006 werd hij 
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voor de 10-de maal wereldkampioen.  In totaal haalde hij 101 GP-
overwinningen, iets wat hem tot nu toe nog niemand heeft nagedaan.   
 
Het aantal landen waar hij gecrosst heeft kon hij bij benadering niet 
zeggen maar ze waren verspreid over de hele wereld.  Stefan werd vijf 
maal sportman van het jaar.  
 
In 2006 is hij gestopt met topsport nadat hij het twee jaar voordien had 
aangekondigd.  Hij vond het voor zichzelf zeer belangrijk om te stoppen 
op het hoogtepunt en niet uit te bollen en af te takelen.  
 
Zorgen dat je een zinvolle bezigheid hebt met uitdagingen is dan 
belangrijk om niet in een zwart gat te vallen.   
In de eerste jaren is hij bij zijn motormerk gebleven om motoren te 
testen en de machines te optimaliseren voor zijn team.  
Nu vind hij een zinvolle bezigheid als fulltime coach voor zijn zoon Liam, 
de derde generatie van “de Everts” als  motorcrosser.  
Volgens Stefan zelf is het eigenlijk de vierde generatie want alles is 
begonnen met de nonkel van zijn vader Jef Theuwissen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dit ogenblik krijgt de psychologische begeleiding van jonge sportlui 
veel meer aandacht.  Vroeger werd je met je tegenslagen en je 
overwinningen werkelijk voor de leeuwen gegooid en je moest er zelf 
maar leren mee omgaan.  De mentale coaching is op dit ogenblik zeker 
zo belangrijk als de fysieke trainingen om de jonge sportmannen niet 
mentaal te breken.  Tot slot stelde hij nog zijn eigen Gin voor, een 
kruidige Gin met een sterk aroma.  
 
Wigo. 
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Familierecept: Omgedraaide broekjes 
(Vastenavondkoekjes). 

 

Ingrediënten voor ongeveer 30 koekjes: 
500 bloem, 20 gr bakpoeder, 100 gr bakboter, 100 gr suiker, 2 eieren,  
2 lepels water, 2 lepels melk, citroenschil of citroensap, 100 gr grove 
suiker, 1 kg varkensvet (te koop bij de slagerij Spar Aerts of te 
vervangen door maïsolie). 
 

Bereiding: 
Al deze ingrediënten samenvoegen en op een bakmatje tot een deeg 
kneden.  Wanneer het deeg te droog is, nog wat water bijvoegen en 
verder kneden. 
Wanneer het deeg niet meer plakt, uitrollen met een deegrol tot een 
dikte van ongeveer een halve centimeter.   Dit deeg in lange reepjes 

van ongeveer een lengte van 9 cm 
en een breedte van 4 cm snijden. 
In het midden van de reep een 
verticale snede van 4 cm maken 
en de onderkant door de opening 
draaien en het deeg wat 
uitrekken.  Zo krijg je een 
gedraaid koekje. 

Het varkensvet opwarmen in een niet te grote kookpan. De koekjes 
goudgeel laten bakken en met een ijzeren naald ronddraaien, uit het 
vet halen en dan in grove suiker rollen. 
En dan maar smullen. 
 

Dit zijn koekjes die mijn pa altijd 
bij karnaval bakte. Ik vind dit 
recept nergens anders terug. Wel 
een andere variant: de Poolse 
chrusciki of engelenvleugels, maar 
die zijn dunner en er zit sterke 
drank in. Dit is misschien de 
Vlaamse variant.  
 

Paulette. 
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Leestips van onze lezers: De tatoeëerder van Auschwitz. 
 

Heather Morris, schrijfster die de unieke kans 
kreeg om het verhaal van Lale Solokov op 
papier te mogen zetten.  
Het leed, dat Lale, Gita en alle andere 
kampbewoners moesten verdragen gedurende 
hun tijd in Auschwitz, heeft ze op een magische 
wijze in De tatoeëerder van Auschwitz 
verwerkt. Ze heeft met een simpele schrijfstijl 
niet alleen de horror zwart op wit gezet, maar 
ook de hoop en de gemoedelijkheid onder de 
mensen in deze bizarre omstandigheden.  
De tatoeëerder van Auschwitz is een aanrader 
voor iedereen die de Tweede Wereldoorlog op 
een waardige manier wil herdenken! Het is een 

historische roman, die het verdiend om gelezen te worden. 
In april 1942 wordt een jonge Slowaakse Jood naar Auschwitz 
gedeporteerd. Lale Sokolov staat vanaf dan bekend als gevangene 
32407. De SS-officieren benoemen hem tot 'Tätowierer', tatoeëerder. 
Tweeënhalf jaar lang is hij degene die van duizenden gevangenen een 
nummer moet maken. Zoals van Gita, vanaf dan gevangene 34902. 
Terwijl hij gedwongen wordt haar te brandmerken, kerft zij haar naam 
voor altijd in zijn hart. Na drie jaar wordt Gita op dodenmars gestuurd 
en komt Lale in een ander kamp terecht. Beiden weten te ontsnappen 
en gaan op zoek naar elkaar. Gedurende zeventig jaar zwijgen Lale en 
Gita over het begin van hun relatie. Pas 60 jaar later, na Gita's dood 
durft Lale hun uitzonderlijke overleversverhaal te delen. De 
tatoeëerder van Auschwitz toont de moed van twee jonge 
mensen en de kracht van liefde onder de meest extreme 
omstandigheden. 
Lale is een sprekend personage. Hij is beleefd en probeert het beste 
van de situatie te maken. Zijn vrijgevigheid en bezorgdheid om de 
anderen maken hem heel realistisch. Naarmate het verhaal vordert 
wordt zijn personage door middel van flashbacks nog levendiger. 
Vergeleken met Lale is het veel moeilijker om met Gita een band op te 
bouwen. Waarschijnlijk omdat Gita veel minder persoonlijke informatie 
deelt en het merendeel van het boek beschreven wordt vanuit het 

https://media.standaardboekhandel.be/-/media/mdm/product/9789402753905/frontImagesLink.img?rev=2121883641&hash=2C42A8F51A63A1418620C4D4E498FDD2
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standpunt van Lale. Juist omdat Gita een gesloten persoonlijkheid heeft 
en zij Lale belooft om pas meer over zichzelf te vertellen op de dag dat 
ze Auschwitz verlaten, leg je De tatoeëerder van Auschwitz niet snel 
weg.  
 

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. 
 

Nationale wandeldag  

 
De nationale wandeldag van KWB gaat dit jaar door op 
zondag 15 maart ’20 in Koersel. Je kan vertrekken aan de 
schuttersgilde, Gildestraat 9 te Koersel tussen 7.00 en 15.00 
uur. Je kan kiezen tussen 6, 9, 12 of 20 km. De wandeling van 
6 km is rolstoel/buggy toegankelijk! Zeker een aanrader voor 
de wandelaars onder ons nu dit evenement vlak in onze buurt 
plaatsvindt. 

 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Niet vergeten ! 
 

Enkele datums om vrij te houden : 
 

- Zaterdag 16 mei ’20 : Hap & Stap: vertrek aan het 
Kuipershof tussen 15.00 en 17.00 uur. 

- Onze jaarlijkse ‘kermisbarbecue’ zal dit jaar plaatsvinden op 
zaterdag 20 juni ’20. Dat is dus een week VOOR 
Heusden kermis. Dus vanaf nu gewoon KWB-BBQ.  

- Op die manier kunnen onze helpers een week later ook 
eens genieten van één van de weinige weekends dat 
Heusden nog eens bruist! 
 

Meer informatie volgt de volgende maanden in de Leeft! 
 

Wel vergeten ! 
 

Enkele deelnemers van de bierwandeling afgelopen november, 
kregen het te warm en hebben wat winteraccesoires laten 
liggen, nl.  een paar zwarte handschoenen, een grijze sjaal en 
een groene muts.   
 

Wil je die graag terug neem dan contact op met Rosita 
Vandebroek, 0474 59 00 06 of rosita.vandebroek@telenet.be. 
 

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: Fam. Pollers-Jans Beringersteenweg.  

 

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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Nieuwe leden : welkom 

 
- Rayen Ludo, Beringerheide 48, 3550 HZ 

 

Familienieuws 

 
Geboorte 
- Esmee, dochtertje van Wim Elsen en Emily Swinnen, 

 

- Gus, kleinzoon van Henri Reynders 
 

Overlijden  
- Inge Lambrechts, dochter van Stinus Lambrechts 
 
- Johan Reynders, broer van Henri Reynders 
 
- Alfons Deferme, schoonbroer van Maris Jef en Corthouts Jos 
 
- Paula Smits, grootmoeder van Leyssens Jonas en Tiels Hanne 
 

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) 
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Citaat van de maand 
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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 16 februari bij Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 of 
e-mail naar rosita.vandebroek@telenet.be - Tel.: 0474 59 00 06  
 
Rekeningnummer KWB: BE04 3350 1638 1831 
 
 

 


