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Jaargang 50 nr. 1 - januari 2021 
www.kwbheusdencentrum.be 

 
In naam van heel het bestuur en alle 
medewerkers achter de schermen wens 
ik jou en heel je familie een Gelukkig en 
Gezond Nieuw Jaar 2021 ! 
 
Een nieuw jaar, een nieuw begin.  
Iedereen aan de spuit.  Iedereen aan 
tafel.  Iedereen welkom.  Iedereen zijn feest.  Laat de uitnodigingen 
maar komen!  Dopen, communicanten, trouwers, jubilarissen, nieuwe 
buren, Tupperware-avonden, iedereen beroemd!! 
 
Gelukkig hebben bijna alle leden hun kwb-engagement verlengd.  Er 
zijn zelfs nieuwe leden bijgekomen dankzij onze flyeractie. 
 

Dat je deze Leeft nu leest, betekent ook dat je 
afgelopen maand je lidgeld betaald hebt, waarvoor 
dank.  De ‘sjoklatte’ bollekes hebben waarschijnlijk 
gesmaakt en ons kaartje heeft hopelijk een mooie 

plaats gekregen. 
 
Bij deze Leeft vind je niet alleen een nieuwe lidkaart en een verse Raak, 
maar ook een nieuwe kalender 2021 en dé spaarkaart.  We doen er 
alles aan om je terug uit je kot te krijgen!! ° 
 
Tot binnenkort, 
 
Stefan  
                                                                                                                                                                                         ° als het mag natuurlijk … 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Nieuwe kalender 2021 

 
Aandachtige lezers hadden allicht opgemerkt dat in 
de kalender die we vorige maand hebben 
uitgedeeld, de maand mei vervangen was door de 
maand maart.  De drukker heeft intussen zijn fout 
rechtgezet en vandaar dat jullie nu een nieuw 
exemplaar ontvangen. 
 

Activiteiten januari 2021 

 
Voor de allerlaatste stand van zaken kan je best onze website 
raadplegen : www.kwbheusdencentrum.be 

 
Gaat niet door: 
 alle activiteiten van KBW overdag 
 
Gaat wel door: 
 online kookles op 5 januari 
 samenaankoop stookolie 
 wandelzoektocht KWB Berkenbos 
 al onze vergaderingen: online 
 
 

KWB-spaarkaart 

 
Bij deze ‘Leeft’ vind je een spaarkaart.  Het is de bedoeling om deze 
kaart te laten afstempelen op 5 activiteiten gedurende heel het jaar. 
 
Als je 5 stempels verzameld hebt, geef je die kaart gewoon af aan de 
verantwoordelijke van die vijfde activiteit en je krijgt € 10 van je 
lidgeld teruggestort!  
(= compensatie voor de vele afgelaste activiteiten) 
 
 
 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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KWB-waardebonnen 

 
Elk jaar delen wij een heleboel waardebonnen uit zoals de bruisende-
buurt-bon, café-manger-bonnen, … 
Door de gekende omstandigheden hebben wij al eerder besloten dat de 
bruisende-buurt-bon 2020 ook in 2021 geldig blijft. 
Mensen die een café-manger-bon 
gewonnen hebben, kunnen die in 2021 
gebruiken als een gewone waardebon.  
D.w.z. dat je die ook kan gebruiken 
om andere activiteiten te betalen.   
(Er staat in 2021 alleen in het najaar 
een café manger op de kalender.)  
(Omdat KWB-overdag een samenwerking is tussen verschillende 
afdelingen kan onze bon daar NIET gebruikt worden.) 
 

Samenaankoop stookolie 
 
Via bijgaand bestelstrookje kan je tot 18 januari meedoen aan onze 
samenaankoop stookolie. 
 

KWB overdag 
 

We hadden een beetje hoop dat we in 
januari konden (her)starten met kwb 
overdag.  Helaas geven de huidige cijfers 
ons geen garantie dat we gezond en wel 
een reeks van mooie samenkomsten 
kunnen laten doorgaan. 
Daarom slaan we een jaartje over.   
 
In november 2021 beginnen we opnieuw 
en hopelijk kunnen we volgend werkjaar 
een normaal seizoen draaien.  

 
Hou het vol, het komt goed’! 
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Online kookles 2 

Ons idee werd intussen gepikt en heet op 

 

 

 

                Cook Ensemble 

Klokslag 19 uur gaan we weeral met maximum 8 deelnemers (keukens) 
aan de slag onder toeziend oog van Filip Lelie.  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.  Je ontvangt een week vooraf de ingrediënten- en 
materiaallijst. Na de les ontvang je het recept en ook de opname. 

Les 2. Amerika homemade burger XL 

Dinsdag 5 januari om 19 uur 

We beginnen van nul.  Bloem, water 
en gist voor onze hamburgerbroodjes, 
rundsvlees voor onze hamburger.  
Afwerken doen we met onze 
huisgemaakte whisky-colasaus.   

De nodige aandacht voor garnituur 
maakt het geheel helemaal af.   

Een luxeburger ‘American style’ om van te smullen. 

Extra: afwerken en grillen van het geheel kan ook buiten op de 
(winter)barbecue 

Inschrijven doe je door telefonisch contact op te nemen met Danny Reynders 0478303412, 

aansluitend €5 te storten op de kwb rekening (niet-kwb €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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Online kookles 3 

 

 

 

 

Les 3. Slow cooking ultra.  Wiener Saftgulash 

Dinsdag 2 februari om 19 uur 

Een origineel recept uit Wenen 
met een bereidingstijd van maar 
liefst vier tot vijf dagen … Geen 
paniek: tijdens onze les starten 
we het geheel op, de volgende 
dagen plaats je de pot met 
goulash telkens een aantal uur in 
de oven op lage temperatuur. 

Makkelijk dus én waanzinnig 
lekker.   

Om in de Oostenrijkse sfeer te 
blijven, serveren we er een 
originele siervettenknödel bij.  

 

 

Inschrijven doe je door 
telefonisch contact op te 
nemen met Danny Reynders 

0478303412, aansluitend €5 te storten op de kwb rekening (niet-kwb 
€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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Attentie voor elk kwb-lid 
 
Tijdens een zoom-vergadering (=vergaderen achter de 
computer) van de kwb kwamen we op het idee dat we 
op het einde van het jaar wel eens iets extra konden 
doen voor onze leden. 
En zo ontstond het voorstel om aan al onze leden 
persoonlijk een zakje chocolade balletjes met een kerst- 
en nieuwjaarskaartje te bezorgen. 
 
Met een twintigtal gingen we op pad om onze leden nog eens op de 
“oude” manier te bezoeken.  Vroeger gingen we immers als 
wijkmeester iedere maand langs bij onze leden. 
We kregen heel wat positieve reacties zoals 'dat is fijn',  
'mmm lekker', 'dat is sjiek van kwb', 'dat is nogal een werk om dat rond 
te brengen', 'goed gevonden', maar vooral 'bedankt kwb!' 
 
Indien er leden zijn die we per vergissing vergeten zijn en die geen 
zakje met chocolade balletjes ontvangen hebben gelieve contact op te 
nemen met Marc Bijloos Geenrijt 73 tel 011/ 42.46.50 of 0479 54 55 75 
of marc.bijloos@telenet.be 
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KWB-griezeltocht / coronaproof ! 
 

Tijdens heel de maand februari 
organiseren wij een ‘veilige’ griezeltocht.  
Vermits iedereen zelf kiest wanneer men 
de tocht doet in eigen bubbel, vermijden 
wij de grote drukte.  
Hoe gaat het dan in zijn werk? Langs een 
aangeduide route bevinden zich een aantal borden.  Op deze 
borden staat een QR-code.  Als je die code scant met je 
smartphone, krijg je telkens een deel van een griezelverhaal te 
horen (2 griezelniveaus). 

Wat heb je dan nodig? Een smartphone 
per bubbel met daarop een app om QR-
codes te lezen, een zaklamp, fluohesjes, … 
Je vertrekt op de parking aan het kerkhof 
in de Bergstraat wanneer jij wil.  Vandaar 
volg je gewoon de pijlen. Onderweg kom 
je de bewuste borden tegen waar je kan 
kiezen welk verhaal je wil horen … 

 

Zin om mee te doen?  Kijk dan zeker in de ‘Leeft’ van februari.  
Daar vind je dan alle nodige informatie! (ook hoe je die app op 
je gsm kan zetten).   
 

Deelnemen is uiteraard gratis!  Welkom! 
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Wandelweekend 2021 
 
Je kan nog steeds inschrijven voor een ontspannend en gezellig 
wandelweekend.  Van vrijdagavond 17 september tot zondagmiddag 19 
september verblijven we in Simmerath voor de prijs van 140 euro per 
persoon. 
 
Inschrijven kan door 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 
 

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 

 
 

 

mailto:kwbberkenbos@gmail.com
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Leestips van onze lezers 
 

‘BRANDPUNT’ van ‘LEE CHILD’. 
  
Schrijver:  ‘LEE CHILD’, Britse thrillerschrijver, geboren te 
Coventry (Verenigd Koninkrijk) op 29 oktober 1954.  Hij woont 
in Manhattan (VS).  Er werden een paar boeken van zijn Jack 
Reacher-serie verfilmd met Tom Cruise in 
de hoofdrol. 
 
Titel: ‘BRANDPUNT’, een Jack Reacher-
thriller, 2001, 381 blz., oorspronkelijke titel 
‘Echo Burning’, uitgeverij Luitingh-Sijthoff 
B.V., Amsterdam. 
 
Verhaal: Ex-militair Jack Reacher probeert 
in de moordende Texaanse hitte een lift te 
krijgen.   Hij wordt opgepikt door Carmen 
Greer.  Ze is mooi, jong, moeder van een 
dochter Ellie en ze heeft een Mexicaanse achtergrond.  Maar 
Carmen blijkt vooral doodsbenauwd voor haar echtgenoot Sloop 
Greer, die uit de gevangenis gaat vrijkomen en haar voordien 
heeft mishandeld.  Reacher gaat mee naar de ranch om haar te 
beschermen.  Hij belandt in het desolate, broeierige hart van 
Echo in Texas, in een wespennest waar niemand te vertrouwen 
is.  Wie zal de zaken rechtzetten als Reacher het niet doet? 
 
Eigen mening: De ontlading van het verhaal uit zich zowel in 
het weer (van broeierige hitte naar onweersdreiging, tot zwaar 
onweer) als in het verhaal (van argwaan, racisme, leugens, een 
goed opgeleid doodseskader tot een daverende ontknoping).  
Een goed, beeldend geschreven boek.  Child voert de spanning 
steeds verder op. 
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Familierecept: nasi goreng 
 

Ingrediënten : 1 groot blik wortelen en erwten (1 l), 1 rode, 1 
groene en 1 gele paprika, 2 dikke uien, 300 gr gehakt, 1 
dubbele kipfilet, 2 kalfslapjes, 2 varkenslapjes, 4 kookbuiltjes 
rijst, nasi goreng kruiden. 
 

 
 
Bereiding :  

- Snij de wortelen, paprika en uien in fijne blokjes. 

- Rol kleine gehaktballetjes, kook ze af en bak ze even op. 

- Snij de rest van het vlees in fijne blokjes of reepjes. Kruid 

ze en bak ze ook even af. 

- Kook de rijst. 

- Stoof de uien, paprika, wortelen en erwten aan. 

- Voeg het vlees en de rijst erbij. 

- Doe de nasi goreng kruiden in een beetje water en roer 

alles onder elkaar. 

- Werk eventueel af met wat gesnipperde lente-ui en/of een 

spiegelei. 

Groetjes aan iedereen, hou jullie gezond en aan allen een zalige Kerstmis en 

een heel gelukkig en gezond nieuwjaar toegewenst ! 

Godelieve Aerts 
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Doordenkertjes 
 
Halfweg? 
 
Herinner u het doordenkertje in de Leeft van de voorbije maand, met 
als titel: halfweg?  Niet om pessimistisch te zijn, maar het ziet er echt 
naar uit dat we nog een half jaar of meer zelfs met Corona opgezadeld 
zitten.  De eerste inentingen met vaccins komen eraan, zal je zeggen.  
Jazeker: in januari worden dat er 150.000, in februari 200.000 en 
daarna zal het aantal vaccinaties wel fors toenemen.  Maar vergeten wij 
niet: in België wonen meer dan 11 miljoen mensen en op de wereld zijn 
er meer dan 9 miljard…  We zullen dus nog flink wat tijd voorzichtig én 
geduldig moeten blijven.  Laat ons elkaar hierbij aansporen! 
 
Ward 
 
Feestverlichting 
 
In de winkelstraten van onze gemeente hangt er sinds half november 
kerstverlichting.  Dank aan het gemeentebestuur dat dit extra vroeg 
beslist heeft om ons in donkere Coronatijd wat op te beuren.   
 
Maar ik weet niet of ge het al gemerkt hebt?  Eigenlijk wordt het woord 
kerstverlichting in de pers meer en meer vervangen door het neutralere 
feestverlichting.  En volgende jaren wordt het misschien gewoon 
sfeerverlichting.  Ook staat er op heel wat wenskaarten bij kerst en 
nieuwjaar tegenwoordig enkel prettige feesten of iets dergelijks.  Of 
hoe ongemerkt geknabbeld wordt aan de oorsprong van het gebeuren, 
namelijk het feest van de geboorte van Jezus: arm en verstoten, in een 
stal geboren, niet veel nadien op de vlucht voor een jaloerse despoot.   
Dat verhaal vieren we elk jaar bij Kerstmis:  Hij die Liefde en vrede wil 
brengen onder mensen.  En er is nog werk aan de winkel!  Laat ons 
hieraan beginnen. Het andere kerstverhaal van armoede en 
vluchtelingen blijft al vele eeuwen hardnekkig voortduren….  Domme 
toch! Ook nog werk voor ons? 
 
Ward 
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Heusdens dialect 
 
’n Gääer es nie allien den ingang vannen wèè mer wèrd oog gebreukt 
as: Zjang, ge het oer gääer lètte  ope stèn : Jan, ge hebt uw  broek 
laten open staan.  
   

Ne pattat diè inne hergst uitgeden es, dièn  es inne veurtèèt ferm 
versaffelt en dièn ducht nemie: een aardappel die in de herfst gerooid 
is, die is in het voorjaar verdroogd en die is niet lekker meer.  
   

Vantêêt klapde ze oog euver een aad versaffeld roddel wêêf, da war ien 
dij hielemoal verrumseld war en euver allemaan koat wist te vertèlle 
mer da dèèr ich nie vertoale in het goe Vlams want daan krèèg ich klap 
achter men kont.  
   

e kwekbakkes da se zoeiets as e mannelijke roddelwêêf diè nie goe  wit 
wa ter mot zije of zwège en ter mer oplos zievert.   Dwoaveur zen da 
ampetante vente vur be um te gen.  Vantèèt woort da oog wel gezeet 
tegen è vromes me dezelfste maniere.  
   

e kroatske: as appelverkoepers lengst de deur leure be zelfgewonne 
appels daan lije ze de schoenste appels vanbove en stièke ze onnerin 
de klèèn kroatskes, daan zieder dij nie ligge, vantêêt stiktter zelfs ne 
gemoaide bè mer da siedder be gekochde appels nemie dek.  
   

Strondflokke: azze koi inne veurtêêt inne wèè loepe en ze lette erges ’n 
vloai valle, daan blève ze zeker een span va diè strond aaf as ze ant 
groaze zen.  Het groas wast daan doa hedder door en ’t werd nie 
opgiète.  Zoe ne flok groas rond ne strond hède de boere vrugger 
strontflokke.  Loat in ne hergst as ze honger hemme en der minner iète 
es daan friéte de koi  doa  toch aan want aaners gen ze kapot van 
honger.  
   

Vrugger haan de jung snotbelle as ze een klets gepakt haan en laoter 
warre ter vantèèt snotbelle dei jung haan.  
   

Nen neurk is nen appetante vent diè niks aners duut as grommele en 
diè noeit content es.  
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De jaarkalender op je smartphone 
 
Wil je graag op de hoogte blijven van wat er allemaal in 2021 te doen is 
binnen de KWB Heusden-centrum?  Dan hebben we een eenvoudige 
oplossing voor je: de jaarkalender op je smartphone of I-phone.  
We laten daar natuurlijk iedereen vrij in, dat spreekt vanzelf, maar het 
is een handig geheugensteuntje.  Je wordt een uur op voorhand 
verwittigd dat er een activiteit aankomt, waar deze plaatsvindt en met 
het uur van aanvang.  Kortom, alles wordt nauwkeurig opgevolgd.  
Jijzelf hoeft daar niks voor te doen.  De kalender wordt bijgehouden 
vanuit één centraal punt, dus alle wijzigingen krijg je onmiddellijk te 
zien.  Indien je over een privé kalender beschikt, die krijgt niemand te 
zien.  De kalender van KWB wordt met een aparte kleur op je 
smartphone getoond. 
 
Wil je ook de jaarkalender op je GSM, stuur dan een 
e-mail, liefst een gmail adres (indien je er één bezit 
natuurlijk), andere adressen doen het natuurlijk ook, 
naar “ jefke.60bams@gmail.com”.  
 
Let wel op, het is geen verplichting en het bestuur 
van KWB houdt zich aan de wetten van de privacy.  
Dit betekent dat we je e-mailadres uitsluitend 
gebruiken voor de installatie van de jaarkalender op 
je toestel.  Lijkt het je niet handig of om een der 
welke reden ook, je kan altijd een mailtje sturen om 
de kalender te laten verwijderen. 
 
Hoe werkt het?  
Je stuurt je e-mailadres en daarna krijg je er één terug met een link om 
de agenda te installeren op je toestel.  Volg de instructies op je scherm 
en zorg dat je toestel gesynchroniseerd is.   
 
Mocht er iets niet duidelijk zijn, of je hebt moeilijkheden met het 
installeren, neem dan gerust contact op met dit nummer, 0476/642556 
of stuur een mailtje. 
 
 

mailto:jefke.60bams@gmail.com
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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?  
 

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 
2022.  
Maar wel steeds inschrijven bij Marc (0479 54 55 75). 
 
Je kwb-lidkaart is geld waard!  
 

Winnaar deze maand: 
Joris Van Ende Schootstraat. 

 
 
 

 

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, sanering tanks 

 

Familienieuws 
 

Overlijden:  
 
- Gerda Gijbels, levenspartner van Mon Claes 
- Ghislaine Ruyters, schoonzus van Leon Vrijsen en Henri Vrijsen 
- Pedro Garcia, schoonvader en vader van Hanegreefs Gert en Garcia 

Angela 
- Roger Bosmans, broer van Edmond Bosmans 
 

Nieuw lid 
 

- Fam. Vogels-Jaspers Herman en Anita, Meilweg 6 
- Fam. Boonen-Jans Jannick en Kelly, Eikenstraat 37/1 
- Marleen Vanderbiesen, Noordberm 33 
 

Citaat 
 

Het is niet genoeg dat we ons best doen, 
soms moeten we doen wat nodig is. 

 
(Winston Churchill) 

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
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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 januari bij Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 of 
e-mail naar rosita.vandebroek@telenet.be - Tel.: 0474 59 00 06  
 
Rekeningnummer KWB: BE04 3350 1638 1831 
 
 

 
 


