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Jaargang 48 nr. 3 – Maart 2022 
www.kwbheusdencentrum.be 

 

We zijn er weer in geslaagd om een mooie Leeft te maken. 
 

En dat is niet altijd evident.  Wat moeten we toch schrijven?   
Zijn er mooie foto’s van afgelopen activiteiten, Jef? 
 

Ook nu weer was dit wat het 
gevoel op de afgelopen 
vergadering. 
 
Alle binnenactiviteiten van onze 
KWB werden voor de maand 
maart geannuleerd of uitgesteld 
naar het najaar.  Dus, deze 
winter wéér geen café-mangers.  Ook niks van onze geprezen 
kwb-overdag. 
 

We volgen de situatie op de voet en hopen op een volledige uitrol 
van onze activiteiten in de maand april. 
 

Buiten mag het dus wel en daarom hoef je niet op je luie krent 
te zitten; de wandelzoektocht is klaar sinds 1 maart, we gaan 
drumsfitten, straatnet … 
 

En dat is niet alles.  Kijk maar gauw in deze editie. 
 
Stefan  
 

http://www.kwbheusdencentrum.be/
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Activiteiten maart 

 
Gaat niet door: 

- 1/3: kinderkoken 
- 3/3 en 10/3: kwb overdag 
- 22/3: bloemschikken 
- 25/3: café manger 
- 26/6: spaghettiavond Mijnwerkers-Brancardiers: nieuwe datum 

12/11/22 
- Paastocht 

Gaat wel door: 
- Foto-wandel-zoektocht 
- 9/3: online kookles 
- 3, 10 en 24/3: drumsfit 
- 15/3: lichtjestocht 
- 19/3: zwerfvuilactie 

Op 2 april staat er een dartsavond geprogrammeerd.  Deze wordt later 
op het jaar gehouden, nl. op 29/10/22. 

 

Lichtjestocht 15 maart 
 

Dinsdag 15 maart om 20 uur maken we, samen 
met de dames van Ferm, een mooie 
avondwandeling met kaarslicht. 
 
We houden halt bij enkele kapelletjes waar een 
bezinningstekst wordt voorgelezen.   
 
Vertrekken doen we aan De Kring.  
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Drumsfit i.s.m. Ferm 

 
Opgelet: de data en de plaats zijn gewijzigd.  De lessen gaan 

door op donderdag 3, 10 en 24 maart om 19u30 in ‘t Kuipershof. 

Per les betaal je als lid van KWB en Ferm 5 euro, niet-leden 

betalen 7 euro.  Een flesje water is inbegrepen. 

 

Foto-wandel-zoektocht 

 
Vanaf 1 maart tot einde mei 
kan je ook weer op zoek gaan 
naar gedetailleerde foto’s die in 
de straten van onze gemeente 
gemaakt werden.  
 
 
 

Formulieren zijn verkrijgbaar aan 3 euro bij: 
- Gilbert Jans, Garenstraat 36 3550 Heusden-

Zolder 
- De Kring, Guido Gezellelaan, Heusden-Zolder 
- Klaus Neumann, Mispad 10, Heusden-Zolder. 

 

Boottocht naar het Zilvermeer in Mol: 6 juni 

 
Heet van de naald en iets om naar uit te kijken: de boot vertrekt 
in Genebos om 9 uur en meert terug aan om 19u.  Op de 
terugreis kan je genieten van een heerlijke barbecue. 
Noteer alvast deze datum en meer informatie verschijnt in de 
volgende leeft. 
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Samenaankoop stookolie: resultaat 

 
De firma Tilmans Pouls heeft, net als in september, de 
samenaankoop gewonnen.   
In het totaal mogen zij op 65 adressen een totaal van 80 150 
liter stookolie leveren aan de prijs van 0.7502 (gewone mazout) 
of 0.7986 (verbeterde mazout). 
 

Heusdens Volkstheater: 22 april 

 
Het Heusdens volkstheater geeft onze kwb-afdeling de 
mogelijkheid om (in voorverkoop) met 
tachtig personen te komen genieten 
van hun nieuwste voorstelling op 22 
april 2022. 
 

Jarenlang zorgde Michel Truyers voor 
deze kaarten, waarvoor onze oprechte 
dank.   Vanaf dit jaar neemt Jef Bams 
(Brugstraat  49/0476 64 25 56) deze 
taak op zich. 
 

Enkel wanneer je je kaartje contant 
betaald hebt, ben je zeker van je plaats.  Je mag gerust Jef 
bellen om enkele afspraken te maken maar hou er rekening 
mee dat wie eerst betaalt eerst maalt. 
 
Een kaartje kost 9 euro en de voorstelling begint zoals 
gewoonlijk om 20u00.  De inkomkaartjes zelf zijn op dit 
moment nog niet beschikbaar, deze zullen op een later tijdstip 
aan alle betalende deelnemers overhandigd worden. 
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Kwb-quiz: 5 november 2021 - Epiloog 

 
Zoals aangegeven in ons ledenblad Leeft van december, zouden we nog 
een vervolg breien na deze, ondanks Corona, toch wel geslaagde 
activiteit. 
 
We hadden beloofd om de opbrengst van dit gebeuren integraal te 
schenken aan twee door ons gekozen instanties namelijk Sint-Vincentius 
en Dienstencentrum ’t Weyerke.                                ©Fotocredits, Joseph Bams 
Eerst klopten wij aan bij Sint-
Vincentius waar wij werden 
rondgeleid doorheen de 
gebouwen gelegen in de Sint-
Lutgardisstraat.  
Spraakwaterval Stefan Was 
gaf ons intussen een overzicht 
van het reilen en zeilen van 
deze VZW die een verschil wil 
maken voor de mensen in 
armoede in Heusden-Zolder.  
Een kleine 80 vrijwilligers zetten hun beste beentje voor om dit te 
verwezenlijken.  
Onze cheque, ter waarde van 400 euro, werd tenslotte overhandigd en 
in dank aangenomen. 

Een uurtje later werden we 
verwacht in Zolder bij ’t 
Weyerke, het 
dienstencentrum waar 
kinderen en volwassenen 
met een beperking kunnen 
rekenen op kwaliteitsvolle en 
gespecialiseerde zorg. 
Na de hartelijke ontvangst en 
de overhandiging van onze 
cheque, voor dezelfde 

waarde als bij onze eerste stop, kregen we een woordje uitleg van Inge 
De Geyter.  Ook hier werd ons vlug duidelijk dat de afgelopen twee jaar, 
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waar we allemaal gegijzeld werden door het Corona-geval, niet van de 
makkelijkste waren.  Nadien werd ons ook nog uitgelegd wat de plannen 
waren voor de toekomst op de sites in Zolder en in Heusden. 
 
Met een gevoel van ‘contentement’ keerden wij terug huiswaarts met de 
wetenschap dat we een steentje hebben kunnen bijdragen ter 
ondersteuning van beide mooie verenigingen van Heusden-Zolder.  
 

Verslag; Ludo Engelen 

 

Ledenwerfactie 

 
De actie om nieuwe leden te maken blijft ook verder lopen tijdens de 
maand maart ’22.  Dat wil zeggen dat ieder nieuw lid en diegene die dat 
lid aanbrengt, beiden getrakteerd worden op een paar trappisten van 
West-Vleteren.  
 
Het is dus nu het moment om 
buren, vrienden of familieleden 
aan te spreken om ook lid te 
worden van onze KWB.  Ken jij 
iemand?  Geef die informatie door 
aan onze secretaris Vital (0472 63 
86 22) of een ander bestuurslid en 
wij zorgen dat alles in orde komt. 

 
 

Nationale wandeldag KWB 

 
Voor de fervente wandelaars gaat de nationale wandeldag dit jaar door 
te Schriek op zondag 20 maart ’22.  
 
Je kan er starten tussen 7.00 en 15.00 uur 
aan PC Schriek, Leo Kempenaersstraat 16, 
2223 Schriek. Je kan kiezen tussen 3, 5, 7, 
10, 12, 20 en 25 km. 
Meer info: wwww.eenlevenlangsporten.be 
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Helpende handen 
 

Nu wij, na twee jaar op een laag pitje gestaan hebben,opnieuw 
stilaan met de voorbereiding starten van enkele grotere 
activiteiten, merken wij dat wij niet langer kunnen rekenen op 
een aantal vaste helpers.  Zij haken helaas af omwille van leeftijd 
en/of gezondheidsredenen. 
  
Voor organisatoren is er niets zo vervelend als overal te moeten 
gaan zeuren en zagen om toch voldoende medewerkers te 
vinden.  Daarom onze vraag: kan jij eens een handje toesteken 
bij één of andere activiteit?  Je hoeft echt géén specialist te zijn 
of over massa’s tijd te beschikken om nuttig werk te verrichten.  
Bovendien kunnen wij jullie verzekeren dat samen ergens je 
schouders onder zetten dikwijls héél véél voldoening kan geven!  
Daarom: wacht niet tot wij aan je mouw komen trekken en geef 
eens een seintje aan één van onze bestuursleden of stuur een 
mailtje naar kwbheusden@gmail.com.  Samen vinden we dan 
zeker iets waar jij je nuttig kan maken en wat jou ook zeker 
voldoening kan geven. 

 

 
 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Kookles 9 maart – 19 uur 
 

Koken met baard in je eigen keuken:  
Koe Loe Kai 

Je raadt het al; dit keer geen rundsvlees maar 
gefrituurde kippenblokjes in zoetzure 
saus. 

Het topgerecht van vele Chinese 
restaurants, omdat ‘de kindjes’ dit zo 
graag lusten.  Maar wij ook.  We 
maken een beslag voor het bakken van 
de kip en uiteraard komt de zoetzure 
saus niet uit een potje maar maken we deze zelf met heel wat 
knapperige groentjes.  

 

Zwerfvuilactie 

 
Naar jaarlijkse traditie zal onze KWB-afdeling ook dit jaar 
deelnemen aan de zwerfvuilactie.  Op deze manier dragen wij bij 
om de Heusdense straten netjes te houden en wordt onze 
afdelingskas weer wat aangevuld. 

 
Concreet: op zaterdag 19 maart ’22 
verzamelen we om 9.00 uur op het 
Beursplein en vertrekken we van 
daaruit om een aantal straten op te 
ruimen.  Zin om mee te helpen?  We 
zien je graag komen op 19 maart! 
Handschoenen, zakken en grijpers 
worden ter beschikking gesteld. 
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Heusdens dialect 

 
Ne loebas kan ich ègelék nie goe umzette in 
het goe Vlams.  Het woort zoewul tege ne 
grute hond gezeet as tege ne kwoajong of ne 
joange gammè, ze zije da allien tege mans, 
tege de metskes hem ich da toch noeit hure 
zije. 
Een ‘loebas’ kan ik eigenlijk niet goed 
omzetten in het goed Vlaams.  Het werd 
zowel tegen een grote hond gezegd als tegen 
een kwajongen, men zei dat alleen tegen 
mannen, tegen meisjes heb ik dat nooit 
horen zeggen. 

 
E prietske: Azze minse vrugger een prôk zatte en de kikke noa drij wièke 
oatkwampe daan war doa altèèt nen achterblèver bè diè zoe wa klender 
war.  De minse zeeën daan dadda mer è klèè prietske war.  Ze zeeën 
doa oog wel es ‘t kakenesteke tege.  Ich war thuis de jongste en ter 
warre ter mè een grute smoel, dij dachte da ze mich koste op stang jage 
as ze tege mich kakenesteke zeeën.  Da war wel vies tegen hun zjartel 
want doa trok ich mich niks van oan. 
Een ‘prietske’: Als de mensen vroeger een kip lieten broeden en de 
kuikens na drie weken uitkwamen dan was daar altijd een achterblijvertje 
bij die wat kleiner was.  De mensen zeiden dan dat dat een klein ‘prietske’ 
was.  Ik was thuis de jongste en er waren er met een grote mond, die 
dachten dat ze mij op stang konden jagen als ze tegen mij ‘kakenesteke’ 
zegden.  Dat viel hun lelijk tegen want ik trok mij daar niets van aan. 
 
E klè stumke: iets da zoe wa klender war doa zeen se vrugger e klè 
stumpke tegen: Was iets wat kleiner was van groei of van ontwikkeling. 
 
Ne sjacherièr:  iene diè alles verkupt, miestal vandij dingge dij vanne 
camion gevalle zen.  Een man die alles verkoopt, meestal van die 
goederen die gestolen zijn. 
Nen apekeutel; gè zet nen apekeutel: dat was een scheldwoord tegen 
iemand waar men mee overhoop lag. 



-10- 
 

Ne rotzak: was ook zo een zo een scheldwoord 
tegen iemand die u wat aangedaan had. Op 
sommige plakke zije ze zelfs tege ne roeter “ne 
rotzak” en da zal oog nie vur niks zen.  Op 
sommige plaatsen zeggen ze zelfs tegen een 
Vlaamse Gaai “een rotzak” en dat zal ook niet 
voor niets zijn. 

 
 

Doordenkertje: Ne moeilijke 

 
Begin van de jaren vijftig kochten mijn ouders grond en bouwden er een 
huis op.  Met noest werk van vader slaagden ze erin om alles netjes af 
te betalen.  Moeder moest voor de kinderen zorgen.  Dat was toen de 
regel.  Dertig jaar later was het mijn of onze beurt.  Mijn echtgenote en 
ikzelf gingen werken.  Zo kregen wij onze woning afbetaald zoals 
voorzien.  Nu zijn we veertig jaar later.  Vandaag de dag is het een flink 
stuk moeilijker om als jong koppel én grond te kopen - wat is die duur 
geworden - én een huis te bouwen.  Jonge gezinnen met een gewoon 
inkomen – we spreken niet over gezinnen met hogere inkomens - redden 
het niet zonder een financieel duwtje van hun ouders.  Financiële 
reserves zijn dikwijls al aangelegd door ijverige grootouders, de generatie 
van de vijftiger jaren, die financieel goede jaren hebben gekend.  
Sommigen van onze generatie zijn in het bezit van een ouderlijk huis dat 
kan verkocht worden of (toevallig soms) van extra bouwgronden… .  Nu 
komen die  reserves goed van pas wanneer de getrouwde kinderen een 
huis gaan bouwen.  
 
Echter niet alle ouders beschikken over voldoende reserves om hun vers 
getrouwde kinderen bij te spijkeren.  Zijn zij dan niet vooruitziend 
geweest?  Toch wel, het is zeker niet de fout van de huidige vijftigers -
zeventigers dat ze hun kinderen niet dat extraatje kunnen geven.  
Misschien hadden ze tegenslag in het leven.  Ze zijn misschien 
gescheiden, of een van de twee is gestorven… Hun ouders hadden 
misschien niet de chance van een goed gelegen woonhuis, meerdere 
bouwgronden, een boerderij of een goed inkomen te hebben.  Gevolg: 
geen reserves voor hun kinderen.  
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En daar zit precies de nieuwe tweedeling.  Er zijn mensen van de huidige 
middenklasse die hun kinderen niet meer dezelfde startbonus kunnen 
geven als anderen.  Ze wonen misschien naast uw deur?  Of hoe 
tegenwoordig, haast onzichtbaar, een nieuwe tussenklasse ontstaat.  
Dan spreken wij nog niet over de armen onderaan de maatschappelijke 
ladder.  Ik ben er zeker van dat er ook kwb-ers zijn die in deze 
tussenklasse zitten.  Een niet benijdenswaardige situatie.  
 
Ne moeilijke. Laat ons respectvol zijn voor elkaar.  
 
In het oude Israël, voor Christus, werd om de vijftig jaar de teller op nul 
gezet: iedereen terug gelijk.  Straffe maatschappij toen.  
 
Ward Ceyssens   
 

Literair talent 

 

 
 



-12- 
 

Recept van de maand: gemakkelijke & snelle fajitas 
(wraps met kip & tomaten-groentensaus) 

 
Deze maand hebben we een eenvoudig recept waarmee je zeker zal 
scoren bij kinderen en jongeren. 
Ingrediënten: 1 wortel, 1 paprika, 1 
kleine courgette, 2 of 3 kipfilets, 
ijsbergsla, 1 pot fajitasaus (of een 
andere kruidige tomaten-groentensaus), 
2 wraps per persoon, zure room, 
(geraspte kaas), olijfolie of bakboter, 
kipkruiden 
 
Werkwijze : 

- Snij de kipfilets in kleine blokjes en bak ze in de olijfolie of bakboter. 
Voeg kipkruiden toe naar eigen smaak.  Haal de gebakken 
kipblokjes uit je pan.  

- Snij de groenten in kleine blokjes (max. 1 cm) en stoof ze in je pan.  
Kruid wat bij met peper en zout.  (Voeg eventueel opnieuw wat 
bakvloeistof of een beetje water toe.) 

- Zodra de groenten bijna gaar zijn, voeg je de fajitasaus (of kruidige 
tomatensaus) toe en laat ze samen even verder sudderen. 

- Voeg tenslotte ook de gebakken kip toe aan de saus. 
- Verwarm de wraps zoals aangegeven op de verpakking. 
- Schep wat van je saus/kip op je wrap en schep er een beetje zure 

room (en geraspte kaas) op.  Enkele blaadjes ijsbergsla maken het 
geheel af!  Plooi je wrap dicht zoals hieronder aangegeven. 

-  
Smakelijk!  
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Leestips van onze lezers 
 
‘IN HET WATER’ van ‘PAULA HAWKINS’. 
Schrijfster: ‘PAULA HAWKINS’, Britse schrijfster, op 26/08/1972 
geboren in Salisbury, Rhodesië (het huidig Harare in Zimbabwe).  In 1989 
verhuisde ze voor haar studies naar Londen.  Ze werkte 15 jaar als 
journaliste voordat ze fictie begon te schrijven.  Ze is de bestsellerauteur 
van ‘Het meisje in de trein’.  Deze thriller werd verfilmd met Emily Blunt 
in de hoofdrol. 
 
Titel: ‘IN HET WATER’, is haar tweede 
psychologische thriller, oorspronkelijke titel ‘INTO 
THE WATER’, een thriller in 4 delen, 352 blz., 2017, 
A.W. BRUNA UITGEVERS, Amsterdam. 
 
Verhaal: Nel Abbott, een alleenstaande moeder, 
wordt dood aangetroffen in de lokale rivier.  Eerder 
die zomer sprong op diezelfde plek, de 
verdrinkingspoel van Beckford, een tienermeisje, 
Katie, haar dood tegemoet.  Ze zijn niet de enige 
vrouwen die ten prooi gevallen zijn aan het donkere water en hun dood 
veroorzaakt een golf van onrust over de rivier en haar geschiedenis.  
Lena, de vijftienjarige dochter van Nel, blijft alleen achter.  Daarom moet 
haar tante Jules terugkeren naar het stadje dat ze jaren geleden de rug 
heeft toegekeerd.  Voorgoed, dacht ze toen. 
 
Eigen mening: Er dagen veel personages op in deze thriller, dus het is 
de boodschap om vanaf het begin geconcentreerd te lezen om de draad 
niet onmiddellijk kwijt te zijn.  Al het leed van een kleine gemeenschap 
is te herleiden naar die verdrinkingspoel.  Een echte aanrader, als je van 
mysterie, spanning en verrassing houdt. 
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Je kwb-lidkaart is geld waard 
 

Maandelijks verloten 
we een waardebon 
twv € 5 die je kan 
gebruiken voor Café 
Manger, de barbecue 

of Hap & Stap. (Inschrijven blijft natuurlijk nodig.) 
 
Winnaar deze maand:  
Vanderhaegen August, Knaepenstraat 

 

Citaat 

 

Wacht niet tot later…want als later eerder komt, ben je te laat. 
 

Familienieuws 

 
Overlijden 
 
Dr. Robert Jansens, (schoon)vader van Valère en Godelieve 
Lenaerts-Jansens 
 
Albert Beerten, schoonbroer van Irma Vandeneynde 
 

Nieuw lid 

 
Eddy en Maria Bervoets-Tolpe 

 
 
 
 
 

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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Leden helpen leden 
 

Als kwb-leden kunnen we elkaar helpen!  Bijvoorbeeld 
door een goede boekentip of een familierecept te 
delen.  
 
Heb jij onlangs een goed boek gelezen 
en wil je dat bespreken of ken jij nog een 
lekker familierecept?  Wij willen dat 

graag opnemen in ons tijdschrift.  We zoeken 
enkele nieuwe inzenders zodat ook ‘andere stijlen’ 
aan bod komen. 
 
We hebben momenteel wel een voorraad teksten in het 
dialect maar een goed sappig verhaal in het dialect blijft 
welkom.  Of heb jij een idee wat we nog kunnen opnemen in 
onze lééft?  Laat het ons weten: kwbheusden@gmail.com of 
Danny Merelstraat 46. 
 

Facebook 

 
Op onze facebookpagina verschijnen regelmatig foto’s en info 
van onze afgelopen en toekomstige activiteiten.   

 
Neem zeker eens de tijd en bezoek ons op KWB 
Heusden-Centrum Leeft:  

 
https: //www.facebook.com/groups/868461763258786. 
 
 
 
 
 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/868461763258786
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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 18 maart 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

