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Voor velen betekent Allerheiligen het begin 
van een donkere periode in het jaar.  Het 
bezoek aan het kerkhof herinnert ons weer 
aan het verlies van dierbaren.  De zon laat 
zich niet meer zo zien en koning winter staat 
voor de deur.  
 
Gelukkig kunnen we weer samenkomen om troost te vinden bij elkaar 
en om familiebanden aan te halen.  Wat een verschrikkelijke tijd 
hebben we toch meegemaakt.  Gelukkig valt nu alles weer wat terug in 
zijn plooi. 
 
Zo ook bij onze KWB.  Er zijn nu al enkele succesvolle activiteiten 
geweest en ook in november trekken we weer onze jokers met o.a. 
KWB-overdag, onze quiz, bloemschikken, koken … 
 

In deze Leeft vinden jullie ook een 
overschrijving voor lidgeld (30 euro) 

voor het volgende kalenderjaar.  Wanneer je deze overschrijving niet 
meer terugvindt mag je in de mededeling ‘lidgeld 2022, je naam en 
adres’ schrijven. 
 
In december ontvangen jullie de KWB KALENDER 2022. 
 
Baie dankie 
 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Stefan  

Activiteiten november 2021 
 
Gaat niet door: 

- 7/11 kinderkoken 
- 20/11 bierenwandeling 

Gaat wel door: 
- 5/11 quiz 
- 7/11 fotokijkdag wandelweekend 
- 9/11 kookles 
- 26/11 café manger 
- 27/11 bezoek van de Sint 
- 30/11  bloemschikken 

 

KWB wandelweekend: fotokijkdag 
 
Iedereen is welkom op 7 november om 19u00 in de O.L.Vrouwegilde, 
Schaapsweg Heusden-Zolder om na te genieten van een zonnig en 
gezellig wandelweekend.  Wie aanwezig is, kan ook nog een extra 
stempel op zijn spaarkaart laten zetten. 
 

Café manger: 26 november van 18u00 tot 20u00 
 
Voor de prijs van 5 euro (kinderen tussen 2 & 10 jaar € 2,5) kan je weer 
genieten van een simpele, maar lekkere maaltijd.  Op het menu staat 
kippengyros met rijst.  Dit eetfestijn gaat door in ’t Kuipershof. 

Inschrijven kan bij Marc Bijloos, Geenrijt 73 of telefonisch op het nummer 

011 42 46 50/0479 54 55 75 of per mail naar marc.bijloos@telenet.be.  
Doe dit wel voor 20 november. Betalen doe je ter plaatse.  Enkel de 
eerste 100 inschrijvers kunnen deelnemen.  
 
 
 
 
 

mailto:marc.bijloos@telenet.be
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Kookles: Indische rijsttafel 

 
Voor al de lekkerbekken hebben we deze maand een speciale kookles.  
We gaan samen enkele gerechten klaarmaken die samen een ‘Indische 
rijsttafel’ vormen. 
 
Je hoeft echt géén keukenprins(es) te zijn om hieraan deel te nemen.   

Een portie goesting en een scheutje goede 
wil volstaan.  
 
De les vindt plaats op dinsdag 9 
november ’21 om 19u30 in de 
vernieuwde keuken van het ‘t Kuipershof.  
Deelnameprijs: € 3 leden /€ 5 niet-leden + 

we delen de kosten van de ingrediënten + eigen drankverbruik. 
 
Inschrijven: 0478 30 34 12 of  
kwbheusden@gmail.com (= Danny) 

 

Bloemschikken: advent 

 
Naar jaarlijkse traditie gaan we ook dit jaar een adventstuk maken tijdens 
een les bloemschikken met de deskundige hulp van Greta Feyen. 
 
Voor wie nog niet deelnam: ongeveer 2 
weken voor de les krijgen de ingeschreven 
kandidaten foto’s van enkele bloemstukken 
waartussen men kan kiezen om die avond te 
maken.  
 
Praktisch: 

- Dinsdag 30 november ‘ 21 om 20u00. 

- Eén van de lokalen aan De Kring. 

- Kostprijs = kostprijs materiaal (+- € 25) 

- Inschrijven: bij Danny 0478 30 34 12 of kwbheusden@gmail.com 

- Materiaal: (snoei)schaar, voor de rest zorgt Greta 

mailto:kwbheusden@gmail.com
mailto:kwbheusden@gmail.com
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Escaperoom: we zijn eruit geraakt 

 

Die vrijdag in oktober streden 3 ploegen eigenlijk met zichzelf 
om de 10 opdrachten in deze koffer op te lossen. 
 
Geen prijs want de prijzenpot werd al bij het begin verdeeld 
door een tournée general op een goede afloop.  Er waren dus 
alleen maar winnaars.  De geheimen uit de 3 uitgeleende 
boxen werden door 3 ploegen ontrafeld. 
 
3 foto’s gemaakt bij de start !  

 
 
 
 
 

Gelukkig waren er ook borrelhapjes voorzien want er was toch 
wat extra energie nodig voor onderweg. 
 
Met nog een glaasje en een babbelke achteraf ging iedereen 
later op de avond tevreden naar huis.   
 
Voor herhaling vatbaar … 
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KWB overdag: programma november 

 
04/11/21 Inschrijvingen + “Mijn Mangelbeek” 

De Mangelbeek is één van de zeven beekvalleien die De Wijers, het land 
van 1001 vijvers, kenmerken. 
In Heusden-Zolder is de Mangelbeekvallei een grote aaneengesloten 
open ruimte die centraal tussen de woonkernen van Heusden en Zolder 
ligt. Het afwisselend landschap met natte natuur, kleine landbouwkavels, 
vijvers en kastelen nodigt uit tot wandelen, fietsen en ontmoetingen in 
het groen. Ook het mijnverleden heeft haar sporen nagelaten. De 
mijnverzakkingen hebben het natuurlijk watersysteem in de 
Mangelbeekvallei sterk verstoord. Daardoor zijn sommige gronden te nat 
geworden en andere te droog en worden waardevolle fauna en flora 
bedreigd. 

11/11/21 Fietstocht  

Ieder jaar is het een bang afwachten of het gaat regenen of 

dat we een schrale tegenwind te trotseren hebben. Of toch 

zonneschijn?  Al is het vandaag 11 november (feestdag), we 

fietsen richting Zonhoven. 

18/11/21 Slamridders en carnaval 

Eigenlijk is er weinig geweten van deze groep. Ze trekken elk jaar uit met 
een stoet en daarna een carnavalfuif. Komen we nu meer te weten wat 
deze mensen bezielt? 
Opgelet! Uitzonderlijk gaan we naar Hof Ter Bloemen voor deze 

activiteit! 

25/11/21 Paddenstoelen - Jean-Claude Delforge 

Paddenstoelen zijn door iedereen gekend, ook vanuit de verhalen waar 

in kleine paddenstoelenhuisjes de kabouters wonen.  In 

Vlaanderen groeien er rond de vierduizend soorten en elk 

jaar worden er nog nieuwe ontdekt door specialisten. 

Vandaag krijgen we zo een specialist als spreker die ons 

onderdompelt in de boeiende wereld van de mycologen.  
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Apps 
 

Een moeilijke app om te installeren! Maar eens geïnstalleerd 
super gemakkelijk om andere noodzakelijke apps te 
downloaden en te gebruiken. 
 
Er zijn 2 mogelijkheden om de app te downloaden.  

Met een bankkaart of met je eID. Je moet wel je pincode van je 
identiteitskaart kennen. 
Indien het niet lukt neem dan contact met je bank of de winkel 
waar je je toestel gekocht hebt! 
De itsme® app heb je nodig om andere apps te kunnen activeren! 
 

Zoals covidsafe, een app waarmee je aantoont dat je al 
gevaccineerd bent, of enkele testcertificaten ondergaan 
hebt. 
 
 

 
Of mynexushealth 

Als patiënt kan je gratis je verslagen, afspraken, facturen, 
labo uitslagen, beeldmateriaal en persoonlijke gegevens 
online raadplegen via de website en de 
app mynexuzhealth ...Je medisch dossier wordt gedeeld 
over alle zorginstellingen heen.  

 
Locatie delen met WhatsApp. 

iedereen kent wel ondertussen WhatsApp.  
WhatsApp is een mobiele app voor instant messaging op een 
moderne smartphone. Met een internetverbinding is hiermee 
te chatten en kunnen digitale foto's, geluids- en video-
opnamen, documenten of GPS-coördinaten worden 

doorgestuurd. bellen kan via IP-telefonie.  
Maar je kunt hiermee ook je locatie delen met één persoon of met een 
groep. 
Druk in een chat rechtsonder op de paperclip en kies voor 'Locatie'; 
Vervolgens zie je de optie 'Live locatie delen' verschijnen. Tik hierop en 
kies hoe lang je je locatie live wil delen. Dan kan je kiezen tussen 15 
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minuten, 1 uur of 8 uren. Daarna kan je een bericht versturen naar de 
andere(n). Ook zij moeten dan locatie delen. Zo kun je volgen waar de 
andere zich bevindt. Gemakkelijk in de mist, op vakantie, op skilatten, 
zelfs in de lift werkt het. 
Slecht één beperking, je moet wel op internet geraken! 
 
 

Corona-maatregelen / CO2-meters 

 
In de lokalen waarvan wij gebruik maken, 
hangen overal CO2-meters. Dit betekent 
dat wij goed kunnen volgen hoe het 
gesteld is met de luchtkwaliteit in de 
lokalen. 
Wij hebben echter al ondervonden dat er 
flink moet verlucht worden als we de 
luchtkwaliteit op een aanvaardbaar niveau 
willen houden.  
 
 

Wij vragen dan ook aan de deelnemers van onze 
activiteiten om er rekening mee te houden dat 
deuren en/of vensters wel eens opengezet 
worden.  Met andere woorden: zorg dat je kledij 
erop voorzien is, dat je niet bij het minste 
‘zuchtje wind’ krimpt van de kou. 
Een gewaarschuwd man is er twee waard! 
 

 
 

Etalagezoektocht: prijzen afhalen 

 
Iedereen die deelgenomen heeft kan een prijs afhalen: vrijdag 5 
november ’21 tussen 16.00 en 18.00 uur in de inkomhal van het 
Kuipershof.   



-8- 
 

KWB Wandelweekend: Simmerath/Einruhr 
17-18-19 september 2021 

 
Vorig jaar, in 2020, trokken we omwille van het corona-virus met een 
bescheiden groep voor de 20ste keer op weekend naar Winterspelt in 
Duitsland.   
Er hadden heel wat deelnemers afgebeld, omdat men nog niet volledig 
gevaccineerd was en er een corona-certificaat nodig was in Duitsland.  
Met de overige deelnemers hebben we toch een fijn weekend beleefd, 
ook al hadden we als werkgroep niet veel tijd gehad om dit voor te 
bereiden. 
 
Nu, in 2021, gingen we met de werkgroep begin augustus aan het werk 
om het weekend in Simmerath (Duitsland) voor te bereiden en het was 
ons nog gelukt ook.  Gilbert had de wandelingen uitgestippeld en de rest 
kwam vanzelf.  Het hotel was aan een mooi meer gelegen waar een boot 
passeerde eh we een uitstap mee konden doen.  Daarnaast was ook het 
mooie stadje Monschau kortbij. 
 
September naderde snel en de 17de vertrokken we terug richting 
Simmerath-Einruhr.  Rond de middag waren we ter plaatse waar we al 
de sleutels van de kamers kregen om te verdelen aan onze mensen.  We 
waren met 52 personen op weekend.  Dit was dan voor de 21ste keer of 
zoals er gezegd werd 20 bis en nu iedereen erbij kon zijn gaven we die 
avond een traktatie. 
 
Al vlug verschenen de eersten op het toneel en konden de kamers 
toegewezen worden en van zodra iedereen er was kon het weekend 
beginnen. 
 
Om 18u30 kregen we een lekker avondmaal voorgeschoteld met alles 
erop en eraan.  Ik gaf uitleg over het programma en het verdere verloop 
van het weekend.  Nadien hadden we nog de traditionele pitslampentocht 
en een gezellig samenzijn waar we bezoek kregen van 2 goede 
vriendinnen die ons van alles kwamen wijsmaken en vertellen.  En 
tetteren dat ze deden.  Zo was de dag omgevlogen en gingen we slapen. 
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Zaterdag genoten we van een goed ontbijt waarna Gilbert en Danny met 
een groepje wandelaars vertrokken voor een wandeling van 8 km.  
Volgens ik gehoord heb, een mooie wandeling.  De anderen gingen op 
uitstap naar Monschau om daar van alles te gaan bezoeken en bekijken. 
Na het verrukkelijke middageten vertrokken de wandelaars weer voor 
een lange wandeling van 12 km berg op en berg af door de bossen.  De 
niet-wandelars, we waren met 42, vertrokken om 15 uur met de boot 
voor een rondvaart van maar liefst 2 uur op het meer, waar we uitleg 
kregen over het meer en de boot, die met elektromotoren aangedreven 
werd.  
 
Na het avondmaal wachtte Louis ons op met zijn zeer goed 
ineengestoken kwis, maar om zoveel volk stil te krijgen hé, dat had nogal 
wat in.  We werden in tien groepen verdeeld en de beste drie kregen een 
prijs.  Na een goed gevulde dag konden we uitgeput gaan slapen. 
 
Zondagochtend na het ontbijt maakten we een groepsfoto met zicht op 
het meer en vertrokken Gilbert en Danny weer met een aantal 
wandelaars voor een wandeling van 6 km.  De anderen konden een 
wandelzoektocht door het dorpje doen die Rosita had gemaakt en die 
zeer gewaardeerd werd door de deelnemers. 
Dan hadden we nog alleen het middageten te verorberen en ons 
weekend zat erop.  We keerden voldaan terug huiswaarts, denkend aan 
het mooie weer dat we toch ook wel hadden gehad.  
 
Dit wil ik toch nog zeggen, op zondag 7 november e.k. organiseren we 
een fotokijkavond in de zaal van de Schuttersgilde, Schaapsweg 81 om 
19 uur.  De dranken zijn te verkrijgen aan democratische prijzen. 
Iedereen is dan ook van harte welkom. 
 
Graag wil ik als woordvoerder van de werkgroep, Gilbert en Danny 
bedanken voor de wandelingen, Godelieve en Renilde voor hun babbel 
op vrijdag, Louis, Marcel en Danny voor de kwis op zaterdag, en speciaal 
ons Rosita die al het opzoekwerk doet naar hotels, e-mails verstuurd en 
reservaties doet, en zoveel meer om ons weekend te doen slagen. 
Bedankt allemaal. 
 
Jos. 
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KWB-griezeltocht / coronaproof ! 

 
Net als vorig jaar organiseren wij een 
‘veilige’ griezeltocht.  Vermits iedereen 
zelf kiest wanneer men de tocht doet in je 
eigen bubbel, vermijden wij de grote 
drukte.  Dit jaar vindt die plaats in volle 
‘Halloweentijd’, namelijk van vrijdag 29 
oktober tot en met vrijdag 26 november ’21.  
 
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 (nieuw) griezelverhaal te horen.  
 
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 van de gildezaal in 
de Schaapsweg wanneer jij wil.  Vandaar volg 
je gewoon het plannetje .  Onderweg kom je 
de bewuste borden tegen waar je kan kiezen 
welk verhaal je wil horen … 
 

Deelnemen is uiteraard gratis! Welkom! 
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Praatcafé: verslag 

 
Jaarlijks organiseren wij een ‘praatcafé’ waar we bij een natje en 
een droogje gezellig wat praten over de kalender van het 
volgende werkjaar en over mogelijke nieuwe activiteiten. 
 
Hoewel we wat teleurgesteld waren over het aantal aanwezigen, 
hebben we toch heel wat interessante ideeën opgedaan.  We 
hadden het o.a. over een zeepkistenrace, een 
hobbytentoonstelling, heel wat boeiende onderwerpen voor 
vormingsavonden, gezinsnamiddagen, karaoke, mogelijke 
uitstappen, sportieve activiteiten, … 
 
Maar! Voor deze activiteiten effectief op de kalender kunnen 
geplaatst worden, komt daar toch wel wat voorbereiding aan te 
pas.  En daar wringt nu net het schoentje.  Wij hebben dikwijls 
veel kandidaat deelnemers maar slechts een beperkt aantal 
bestuursleden en medewerkers.  Het is ook niet onze bedoeling 
om deze mensen te overvragen zodat ook zij afhaken. 
 
Daarom een warme oproep: heb jij tijd 
en zin om ook eens een handje toe te 
steken bij één of ander activiteit?  
Wacht niet tot wij moeten komen 
zeuren maar geef een seintje op welke 
manier dat wij ook eens op u kunnen 
rekenen.  Onze bestuursleden zullen 
graag iets van u vernemen. 
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Ledenwerfactie / december lichtjesmaand 

 
Vorig jaar rond deze tijd vond iedereen in Heusden-Centrum een 
flyer in de bus om KWB-leden te zoeken.  We kregen daar heel 
wat positieve reacties op.  Ook dit jaar plannen we weer zo’n 
actie.  
 
We willen daar echter ook een nieuwe activiteit aan koppelen.  
We lanceren dan de actie: ‘december lichtjesmaand’ waarbij we 
een oproep doen aan alle inwoners van Heusden-Centrum om 
tijdens de maand december hun voortuin, gevel of balkon te 
versieren met kerst- of sfeerverlichting.  
 
Het is dan de bedoeling dat je dan 
één of meer avondwandelingen 
doet, geniet van de versierde 
woningen en eventueel de mooist 
versierde woningen nomineert 
voor een prijs.  Het invulblaadje 
daarvoor vind je bij de ‘leeft’ van 
december. 
Meer informatie vind je in de flyer die je binnenkort in je 
brievenbus zal vinden. 
 
P.S.: Ken jij mensen die misschien interesse hebben in onze kwb-
werking? Je mag die namen altijd doorgeven zodat wij die ook 
persoonlijk kunnen aanspreken.  
(kwbheusden@gmail.com / 0478 30 34 12) 
 
 
 
 
 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Heusdens dialect 
 

Bè allerheulige en allerziele mos der 
vrugger gen pechjoenkele, twoord war 
afgelêêt van ’t latèèn “Poriuncula”.   Ge 
most wèl op veurhand gen bichte en te 
communie gun, aners daan deetet niks 
aaf en hielp het nie.  Zoe  kos der nen 
“volle aflaat” verdiene volges de pastoer 
en e zielke uit het vagevuur bièn.  Ge 

most daan ne de kerk gen en wa bièn.  Wa zjust, da weet ich nemie.  
Daan mosder buite guen en terug de kerk inkome en gekost opnief 
beginne be tvolgende zielke teruit te bièn.  Zoe kosder uren annestuk 
bezig zen en mer zielkes uit het vagevuur redde va smurges tot sjoves.  
De schooljung dij moste zelfs be de school meegun pechjoenkele en 
allemoal gelêêk binnen en buite gun en terwar gien onneruit komen oan.  
Tegewoordig hedder ter oog dij as ze heun apetant vulle van hè ne dwoa 
gen zonner rééë en allemaan  opjage dwoadoor.  Ze zije daan oog dadda 
ne pechjoenkelièr es en datter mot stoppe omda da allemaan énervéért.  
 
Met Allerheiligen en Allerzielen moest ge vroeger gaan Pesjoenkelen, het 
woord was afgeleid van het latijn “Portiuncula”  Ge moest wel vooraf 
gebiecht hebben en te communie gaan, anders dan deed het niets af en 
hielp het niet.  Zo kon je een “Totien Quotiens-aflaat” verdienen volgens 
de pastoor en een zieltje uit het vagevuur bidden.  Ge moest dan naar 
de kerk gaan en wat bidden.  Wat juist dat weet ik niet meer.  Dan moest 
je buiten gaan, terug de kerk inkomen en je kon opnieuw beginnen met 
het volgende zieltje er uit te bidden.  Zo kon je uren aan een stuk bezig 
zijn en maar zieltjes uit het vagevuur redden van ’s morgens tot ’s 
avonds.  De schoolkinderen die moesten zelfs met de school mee gaan 
pesjoenkelen en allemaal gelijk binnen en buiten gaan en er was geen 
onderuit komen aan.  Op dit ogenblik heb je er ook die als ze zich 
vervelend voelen van hier naar daar gaan zonder reden en iedereen 
opjagen daardoor.  Ze zeggen dan ook dat dat een pesjoenkelaar is en 
dat hij moet stoppen omdat dat iedereen vervelend maakt.  
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Vrugger zatte de minse be de kersemes ne 
kersboem binne.  Diè liete ze daan stun tot de 
wièk noa nievejoar, daan war het 
drijkeuningen en daan mocht diè ierst 
aafgebroke wière.  Doa warre der oog dij 
giene kersden kochte en erreges inne bos ne 
bosden gonke pikke, diè ha zoe wa langer 
spelle mer diè war iève schoen vond ich, zelf 
zaag ich diè egelek liever.  Asse boswachter 
och doabè trapeerde daan wart wèl nen diere 

kersboem want daan hadder e precces an oer brok.  
 
Vroeger zetten de mensen met Kerstmis een kerstboom binnen.  Die 
lieten ze dan staan tot de week na nieuwjaar, dan was het driekoningen 
en dan mocht die pas afgebroken worden.  Er waren er ook die geen 
kerstboom kochten en ergens in het bos een grove den gingen stelen, 
die had zo wat langere naalden maar die was even mooi vond ik, zelf zag 
ik die eigenlijk liever.  Als de boswachter u daarbij betrapte dan was het 
wel een dure kerstboom want dan kreeg je een proces-verbaal aan uw 
broek.   
   

In dièn têêt zeeën de minse oog nog dasse 
gonke selvester vieren as ze ginke doordoen be 
de nievejoar.  Sint Silvestres war de 
petroenhelige van de leste daag van ’t joar.  
Egelek es da tzelfde as “oudjaar vieren”, ’t ha 
toen allien nen anere naam.  
 
In die tijd zei men ook nog dat men ‘Silvester’ 
ging vieren als men oudejaarsavond ging 

vieren.  Sint Silvester was de patroonheilige van de laatste dag van het 
jaar.  Eigenlijk is dat hetzelfde als oudjaar vieren.  Het had in die tijd 
alleen een andere naam. 
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Recept van de maand: pompoenlasagne 
 
Deze maand kiezen we voor een ‘specialleke’.  We gaan een lasagne 
maken waarbij we de typische lasagnebladen vervangen door schijven 
pompoen.  Dit is ook een interessant recept voor mensen die weinig 
koolhydraten willen eten. 
 
Ingrediënten : (voor 4 personen) 
350 g pompoen schijven, 1 teentje knoflook, olijfolie, 500 g (mager) 
rundsgehakt, 400 g tomatenpulp, 1 flinke ui 1 eetlepel tomatenpuree, 1 
eetlepel Italiaanse kruiden, 200 g ricotta, 35 g geraspte Parmezaanse 
kaas, 120 g geraspte kaas voor gratin 
 
De pompoenschijven zijn ook klant-en-klaar 
verkrijgbaar. De butternut-pompoen is het 
smakelijkste maar je kan alle soorten 
gebruiken. 
 
Bereidingswijze : 

- Verwarm je oven voor op 180°. 

- Schil de pompoen en snij in zo dun mogelijke schijven. 

- Snij de ui en het teentje knoflook in fijne stukjes. 

- Doe wat olijfolie in een pan en laat de stukjes ui en knoflook glazig 

worden. 

- Laat nu het gehakt zachtjes meebakken (goed roeren).  

- Als het gehakt gebakken is, voegen we de tomatenpulp, de 

tomatenpuree en de Italiaanse kruiden toe.  Voeg peper en zout toe 

naar eigen smaak.  Laat dit mengsel ongeveer 10 min sudderen op 

een zacht vuur. 

- We maken ondertussen de ricottasaus door de ricotta te mengen 

met de Parmezaanse kaas. 

- Neem een ovenschotel en vet die in met een beetje olie. 

- Schep een beetje van het gehaktmengsel in de ovenschaal en 

verspreid dat over heel de bodem. 
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- Leg nu een laag pompoenschijven. Besmeer die schijven met de 

ricottasaus.  Herhaal dit tot je 

ingrediënten op zijn. 

- Bestrooi de lasagne met de kaas 

voor gratin. 

- Bak je pompoenlasagne 30 à 35 

minuten in de voorverwarmde 

oven. 

- Laat de lasagne na het bakken 

even afkoelen, snij in stukken en laat het smaken! 

-  

- Literair talent 
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Leestips van onze lezers 

 
‘DE AL TE GROTE FANTASIE VAN OLIVIA 

JOULES’ van ‘HELEN FIELDING’. 
 
Schrijfster: ‘HELEN FIELDING’, geboren op 19/02/1958 in 
Morley, Yorkshire, Verenigd Koninkrijk, Engelse roman- en 
scenarioschrijfster, vooral bekend van haar personage Bridget 
Jones.  Drie boeken hierover werden al verfilmd. 
 
Titel: ‘DE AL TE GROTE FANTASIE VAN OLIVIA JOULES’, 
oorspronkelijke titel ‘Olivia Joules and the 
Overactive Imagination’, 2003, 326 blz, een 
komische spionageroman die zich afspeelt in 
Miami, Los Angeles, Engeland en Soedan. 
 
Verhaal: Olivia Joules is schrijfster voor The 
Sunday Times en Elan.  Tijdens de 
presentatie van een nieuwe gezichtscrème, 
waarover ze een artikel schrijft, ontmoet ze 
de rijke en mysterieuze eigenaar van deze 
zalf, Pierre Ferramo.  Ferramo probeert Olivia 
te verleiden, maar ze wordt achterdochtig.  Zou hij een terrorist 
kunnen zijn, uit op de vernietiging van de Westerse Wereld, die 
zich verhult achter een gordijn van glitter en glamour? 
Is het inderdaad de al te grote fantasie van Olivia die haar in 
gevaarlijke situaties brengt of is ze echt iets op het spoor? 
 
Eigen mening: Helen Fielding is erin geslaagd om een soort 
vrouwelijke James Bond te creëren en er een grappige draai aan 
te geven.  Het boek in gemakkelijk te lezen, spannend en met 
idiote, iets te fantasierijke situaties. 
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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: Julienne Reynders, Schootstraat 
 

Familienieuws 

 
Geboorte  
 

- Finn, kleinzoon van Johan en Gerda Mentens-Postelmans 
- Oscar, kleinzoon van Gert en Angela Hanegreefs-Garcia 
- Loena, kleindochter van Ronny en Renilde Guiljam-

Vandebroek 

Jubileum 
 
Jef en Angèle Postelmans-Theunis vierden hun 60-jarig huwelijk 
 
Overlijden 
 
Camille Schraepen, broer en schoonbroer van Roger en 
Godelieve Hanegraaf 
 
 
 
 

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 

 

Hoe meer ik leer, hoe meer ik weet, hoe meer ik weet, hoe 
meer ik vergeet, waarom leer ik dan? 

 
 
 
 

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? 

 
 
 
 

mailto:kwbheusden@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! 
 

 
 

Onderhoud ketels en schoorstenen, sanering tanks 

 

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 20 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

