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Jaargang 48 nr. 5 –Mei 2022 
www.kwbheusdencentrum.be 

 

Beste KWB’ers en sympathisanten, 

 

 
 
We zijn alweer in de maand mei beland en mogen dus weer stilaan 
beginnen hopen op mooie zomerse dagen.  Deze maand staan er dan 
ook enkele leuke buitenactiviteiten op het programma: de 
lentewandeling ism PASAR, Schremke Schieten en ook de 
wandelzoektocht loopt nog verder tot einde mei.   
 
Jammer genoeg zijn er ook nog enkele activiteiten ‘gesneuveld’ om 
diverse redenen (Scherpenheuvel en Hap & Stap).  
 
Wij hopen in ieder geval dat jullie weer een aangename ‘ouderwetse’ 
meimaand mogen beleven, want blijkbaar staan niet alleen heel wat 
communiefeesten, maar ook een massa ‘inhaalfeesten’ op het 
programma.  
Ook in juni staan er enkele ‘knallers’ in onze kalender waarvoor je je nu 
al kan inschrijven zoals de boottocht en onze BBQ. 
 
Wij hopen zeker om ook u nog eens te mogen ontmoeten bij een 
aangename gelegenheid! 

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

 

Gaan niet door : 
- 1 mei : Scherpenheuvel 
- 14 mei : Hap & Stap 

 
Gaan WEL door : 

- Samenaankoop onderhoud ketels etc. 
- Lentewandeling ism Pasar 
- Schremke schieten op 25 mei 
- Wandelzoektocht (tot 31/5) 

 

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, 3550 Heusden-Zolder 
- Klaus Neumann, Mispad 10, 3550 Heusden-Zolder. 

 

Onderhoud ketels en schoorstenen, keuring mazoutton 

 
Samen met deze Leeft vinden jullie ook een inschrijfstrookje voor 
deze ledenactie.  Tot 15 mei kan je dit nog binnenbrengen. 
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Pinkstermaandag 6 juni 
Daguitstap met plezierboot De Zander  

naar het Zilvermeer in Mol 
 

 
 

Er zijn nog enkele plaatsjes vrij.  Inschrijven kan nog steeds 
met het bijgaande inschrijvingsformulier. 
 

Schremke schieten 25 mei 

 
Plaats: Vrije lagere school ‘De 
Brug’, Brugstraat 16. 
 
Inschrijven kan vanaf 18u30, 
wedstrijden beginnen om 19u. 
 
 

 
Elke ploeg bestaat uit 3 spelers die ter plaatse kan 
samengesteld worden.   
Na iedere ronde worden nieuwe ploegen gevormd, dus telkens 
andere ploegmaats. 
 
Parking: inrit langs Kerkenblookstraat ofwel in de 
Kloosterstraat. 
 
Inlichtingen bij Eddy Webers: 011 42 46 54. 
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Ledenwerfactie 

 
De ledenwerfactie wordt verlengd tot eind 
september.  Dat wil zeggen dat ieder nieuw lid 
en elk lid dat een nieuw lid aanbrengt, twee 
Westvleteren-trappisten krijgt!   
 
Dus denk eens na wie geïnteresseerd kan zijn in 
onze activiteiten en geef dat door aan één van 
onze bestuursleden. 
 

Nieuwe datum trappistenavond 

 
De uitgestelde trappistenavond met als thema 
‘Westvleteren’ heeft intussen een nieuwe datum 
gekregen: vrijdag 30 september ’22! 
 
Dus bierliefhebbers, hou deze datum zeker vrij!  
Later meer nieuws hierover. 

 
 

Meimaand = moederdagmaand 
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Doordenkertje 

 
Aan het gemeentehuis in Zolder 
hebben we vrijdag 15 april voor 
de tweede maal een stiltecirkel 
georganiseerd.  Reden hiervoor: 
de oorlog in Oekraine.  Een 
zestigtal mensen waren 
aanwezig, waaronder een tiental 
Oekraïnse moeders met hun 
kinderen.  
 

(Foto Dirk Reynders) 
 

Achteraf besefte ik pas hoe 'akelig' dichtbij deze oorlog is.  Elke 
aanwezige Oekraïnse moeder had wel iemand in de oorlog ginder: 
echtgenoot, vader…. Na de stiltecirkel maakte een van de vrouwen via 
whatsapp contact met haar vriend, soldaat.  Ze wilde de sfeer hier delen 
met hem.  Het beeld op haar Iphone was echter nauwelijks zichtbaar, 
omwille van de vallende avond ginder.  De vriend durfde geen licht 
gebruiken uit angst ontdekt te worden door de vijand.  Toch even 
schrikken: wat was dat?  Zomaar rechtstreeks contact met oorlog! 
 
Andere bedenking nadien: tijdens de stiltecirkel brachten de moeders 
getuigenissen vanuit hun hart.  Het is duidelijk dat deze mensen weten 
waarvoor ze opkomen: vrijheid van denken, van handelen... Poetin kan 
wel veel materiele schade aanrichten, maar het  binnenste, de ziel van 
deze mensen kan hij niet treffen.  Hij maakt hen alleen nog meer 
vastberaden. 
 
Ook nog: in al hun miserie stonden deze mensen er fier, met de vlag van 
hun land in de handen.  Zouden wij dit ook doen?  
Ze zijn ook dankbaar! 
 
We hebben de stiltecirkel afgerond met een mooi gebed en het lied ‘alles 
wat ademt’ van Rob De Nijs.  
 
Ward 
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KWB-BARBECUE 

 
Op zaterdag 18 juni ’22 vanaf 17.00 
uur organiseren we weer onze jaarlijkse 
barbecue onder het afdak op de 
speelplaats van de kleuterschool in de 
Brugstraat.  Opgelet! In tegenstelling 
met het verleden is dat één week voor 
Heusden kermis!   
 
Eigenlijk hoeven we onze BBQ niet 

meer voor te stellen.  Iedereen die er ooit was, weet het: lekker 
gebakken vlees & vis, uitgebreide keuze aan groenten, sauzen, 
gebakken aardappeltjes, een lekker dessert, gezelligheid, … dus 
niet te missen!  

 
Nieuw dit jaar is het optreden van ‘Sensible’, 
een plaatselijke muziekgroep die zeker voor 
‘sfeer en gezelligheid’ zal zorgen.  
 
 

We werken nog steeds met hetzelfde 
systeem: je betaalt een basisprijs voor 
het uitgebreide buffet met groenten, 
sauzen, brood, aardappelen en het 
dessert.  Voor het vlees betaal je dan 
per stuk (zie inschrijvingsblaadje).   
 
Inschrijven kan door het bijgevoegde inschrijvingsstrookje 
samen met het nodige geld te bezorgen aan Stefan (Noordberm 
4) of Danny (Merelstraat 46). 
 
Wij heten jullie alvast van harte welkom! 
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Gewijzigde verkeerssituaties in Heusden-Centrum 
 
Al wie regelmatig in het Centrum van Heusden komt, heeft waarschijnlijk 
al opgemerkt dat op enkele plaatsen de verkeerssituatie veranderd is.  
 
Ten eerste is de kern van het centrum veranderd in een FIETSSTRAAT.  
Dat heeft enkele belangrijke gevolgen: 

- Maximum snelheid is beperkt tot 30 km/u voor ALLE weggebruikers. 
- Gemotoriseerde weggebruikers mogen FIETSERS NIET INHALEN. 
- Fietsers mogen heel het rijvak gebruiken of zelfs heel de rijbaan als 

het daar éénrichtingsverkeer is. 
- Het begin en einde van de ‘zone fietsstraat’ is aangeduid met een 

blauw aanwijzingsbord en opvallend geschilderde wegmarkeringen 
op de rijweg. (zie foto’s) 

 

Ook in Zolder-Centrum is er een dergelijke zone.  Later kunnen er nog 
bijkomen in de verschillende dorpskernen. 
 
Een tweede belangrijke wijziging is de situatie aan de parking aan De 
Kring, het Kuipershof, CM, ACV ... .   
Sedert enige tijd mag je de 
parking niet meer verlaten aan 
de zijde van De Kring (= 
éénrichtingsverkeer).  Je moet 
via de parking langs het ‘t 
Kuipershof en de sporthal 
rijden.  Daar kan je opnieuw de Pastoor van Mierlolaan nemen in de 
gewenste richting.  Dit is een voorlopige regeling. Later zal een 
definitieve oplossing voorgesteld worden. 
Ter plaatse kan je zien dat dit nog lang niet voor iedereen duidelijk is 
maar … een gewaarschuwd man is er twee waard! 
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Lentewandeling Pasar naar de Eurode regio 
Zaterdag 21 mei 2022 

 
Na twee jaar na elkaar 
uitgesteld te zijn, komt het er 
toch eindelijk van.  Wij gaan 
wandelen in het land van Rode.  
Dit is de regio Kerkrade, 
Herzogenrath en omstreken 
zoals die vroeger bekend stond.  
Eeuwenlang zijn beide 
gemeenten erg verbonden met 
elkaar geweest en gebleven, 

getuige daarvan de Burg Rode, de Abdij Rolduc en de 
Baalsbruggermolen. 
 
In deze regio is lange tijd strijd 
geleverd tussen de graven van 
Saffenberg en de hertogen van 
Limburg.  De huidige landsgrens, 
bepaald door het riviertje de 
Worm (of Wurm in het Duits), 
werd vastgelegd ten tijde van 
Napoleon.  En het is dat riviertje 
dat tijdens onze wandeling een 
voorname rol zal spelen, want heel dikwijls zal het in ons blikveld zitten.  
 
Als je op een landkaart kijkt dan zie je in deze regio heel veel bewoning 
met gemeenten als Kerkrade en Herzogenrath en iets verderop het 
dichtbevolkte Aachen.  En toch vonden wij bijna wonderbaarlijk een heel 
mooi stukje natuur te midden van al die drukke bebouwing. 
 
De autocar brengt ons tot voor de poorten van de imposante abdij Rolduc 
waar wij even een kijkje gaan nemen en een lekkere kop koffie/thee met 
een stukje taart voorgeschoteld krijgen.  Daarna trekken we onze 
(stoute) schoenen aan en zetten wij aan voor het eerste deel (+ 8 km) 
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van onze wandeling, eerst nog enige tijd op Nederlandse bodem, maar 
toch al redelijk snel de Duitse natuur in.   
 
We proberen te genieten van de tocht die zowel door bos als open gebied 
gaat, klimmend en dalend, zoals een echte natuurwandeling moet zijn.   

 
Onderweg nemen we 
regelmatig een rustpauze om 
even rondom ons heen te 
kijken. 
Na een drietal uurtjes stappen, 
houden we halt in afspanning 
‘Landhaus Wurmtal’ waar we 
een groentesoep aangeboden 
krijgen en vrijblijvend kunnen 
drinken en even uitrusten.  

Helaas is picknicken binnen in de zaak niet toegestaan.  U zal dit ervoor 
of erna tijdens de wandeling moeten doen. 
 
Onze namiddagtocht van max. 5.5 km is wat korter maar daarom niet 
minder mooi en gevarieerd.  En tot slot wacht ons een leuke receptie aan 
de autocar alvorens we naar het restaurant rijden.  Er wordt ons een 
buffet aangeboden met naar keuze een varkensschnitzel met twee 
verschillende sauzen, ofwel een varkensgoulash.  Als begeleiding is er 
keuze tussen frieten, gebakken aardappels of deegwaren.  Afsluiten doen 
we met een ijsje met warme kersen. 
Na dit lekker avondmaal begeven wij ons terug huiswaarts na een 
hopelijk mooie dag. 
 
Opmerking:  
Voorzie aangepast stevig schoeisel, bij voorkeur wandelschoenen. 
Een wandelstok is zoals steeds sterk aan te bevelen en is een enorme 
hulp bij het klimmen en dalen. 
 
Het eerste deel van de wandeling is ruim 8km, het tweede deel is 5,5km. 
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Volgens de huidige Corona maatregelen in Duitsland is iedereen 
verplicht om zijn CST certificaat (volledig ingeënt) te kunnen 
tonen, en bij het betreden van en het rondlopen in het 
restaurant zijn mondmasker aan te doen. Gelieve daar rekening 
mee te houden! 
 
Praktisch: 
Vertrek met de autocar om 08.00u op het Boudewijnplein te Heusden-
Zolder, terugkeer is voorzien tussen 21.00u en 22:00u 
 
Deelnameprijs: 
inbegrepen transport per autocar, een koffie/thee met gebakje bij 
aankomst, een middagsoep, een 2-gangen avondmaal, verzekering 
lichamelijke ongevallen: 
 *54,00€ voor de leden Pasar en KWB 
 *59,00€ voor niet-leden 
 
Niet inbegrepen zijn de dranken, behalve koffie of thee ‘s morgens. 
 
Je kan inschrijven voor deze prachtige daguitstap door het verschuldigde 
bedrag ten laatste tegen 10 mei te storten op rekening-nummer van 
Pasar: BE14 7845 8006 5783. 
 
De inschrijving is pas effectief na ontvangst van betaling 
Bij storting de vermelding Pasar, of KWB, of niet-lid opgeven, en graag 
ook Uw GSM nummer vermelden.  Dit wordt enkel gebruikt om U 
eventueel te contacteren indien nodig. 
 
Belangrijk: 
Annulering na 10 mei kan tot gevolg hebben dat bepaalde kosten niet 
kunnen gerecupereerd worden, en dat U mogelijk geheel of gedeeltelijk 
uw inschrijvingsgeld niet kunt terugbekomen. 
 
Info:  
Arnold Vinck 0494.43.25.72 of Eric Heyligen 0475.52.04.99 
pasarheusden@gmail.com 
www.pasar.be/heusden 
 

mailto:pasarheusden@gmail.com
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Heusdens dialect 

 
Nen treuzelièr of een treuzelkont: iemand die niet kan 
doorwerken en altijd “langzaam aan” doet. 
 

 
Een “ierkeurke” zéén ze in Huesde en 
anne Moaskant hède ze da “nen 
inktbiegel” en ze bedoelden alletwie een 
eekhoorntje.  
 
 
 
 

‘n semmel vannen vroö, da es ien dij de godgansen daag door 
an oer oere ligt te zage euver honnerdenien prulle dij gie belang 
hemme.  Tege ne vent dièn da duut zije ze daan wier ne 
semmelièr. 
 
Het woord ‘stechele’ huurder oog bekans nemie.  Het werd 
nochtans nog iévevool of meschien mier geden as vrugger.  Ich 
ken zelfs gie goe vlams woord da zjust dezelfde betiekenis hit als 
stechele.  As ich vrugger het nie iens war be me zuster daan zee 
oos moe altèèt: hot oer 
gestechel.  In het A.N. zou ik 
“stechelen” kunnen omschrijven 
als ‘gemoedelijk discuteren’ maar 
ik vind dat het een iets andere 
gevoelswaarde heeft. 
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Leestips van onze lezers 

 
‘DE PERFECTE ECHTGENOTE’ van ‘DARBY KANE’. 
 
SCHRIJFSTER: ‘DARBY KANE’, geboren in 1967, is de pseudoniem 
van HELENKAY DIMON, een Amerikaanse auteur van romans en 
erotische verhalen.  Ze is een voormalig echtscheidingsadvocate en 
woont in Californië (USA). 
 
TITEL: ‘DE PERFECTE ECHTGENOTE’ is 
haar thrillerdebuut en werd meteen een 
internationale bestseller, 2020, 336 blz., 
uitgeverij Volt, oorspronkelijke titel ‘PRETTY 
LITTLE WIFE’.  Het boek is ingedeeld in 62 
korte hoofdstukken, bij het begin van ieder 
hoofdstuk wordt duidelijk aangegeven of het 
over het heden of het verleden gaat. 
VERHAAL: Lila Ridgefield woont in Ithaca, 
een idyllische stadje in het Noorden van de 
staat New York, aan het Cayuga Lake, één van 
de Finger Lakes.  Zij is makelaar en haar man 
Aaron Payne is wiskundeleraar aan de plaatselijke High School en 
sportcoach.  Dit koppel lijkt een perfect leven te hebben, maar schijn 
bedriegt.  Als Aaron niet komt opdagen op zijn werk en zijn auto ook 
nergens wordt aangetroffen, maakt Lila zich enorme zorgen, want zij 
heeft zelf zijn lijk een paar uur geleden in zijn auto in de buurt van de 
school achtergelaten.  Heeft hij het toch overleefd en zint hij nu op 
wraak?  Zij probeert om de politie om de tuin te leiden, maar 
hoofdinspecteur Ginny Davis vertrouwt haar helemaal niet en zet alles op 
alles om de waarheid te achterhalen. 
EIGEN MENING: De schrijfster creëert in haar boek een raar sfeertje. 
Het begint met één lijk, maar gaandeweg vallen er meer lijken uit de 
kast.  Zij gebruikt een beeldende schrijfstijl.  De toestand wordt uit de 
doeken gedaan, de ene keer vanuit het standpunt van Lila en de andere 
keer vanuit dat van Ginny.  Ik dacht de moordenaars gevonden te 
hebben, maar toch verraste de plot me nog.  
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Recept van de maand: quiche met asperges 
 

Nu we volop in de aspergetijd zitten, moeten 
we zeker nog eens iets bereiden met ‘het 
witte goud’ van de groenteboer.  Voor dit 
recept kan je ook ‘soep-asperges’ 
(buitenmaten en gebroken exemplaren) 
gebruiken.  Die zijn veel goedkoper als je ze 
kan vinden.  We gaan dus deze maand voor 
een quiche met asperges!  
 

Ingrediënten : 
Voor het deeg: 300 gr bloem, snuifje zout, 180 gr boter (koud), 35 gr 
geraspte parmezaan, 1 eierdooier.  (Je kan natuurlijk ook een kant-en-
klaar bodem gebruiken. Kies uit blader- of kruimeldeeg.) 
 

Voor de vulling: 1 bussel asperges (wit of groen), 100 gr gekookte ham 
(of parmaham, gerookte zalm of spekblokjes), een plukje verse oregano, 
2 eieren, 100 ml room, 35 gr geraspte parmezaan, peper en zout. 
 

Werkwijze:  
Voor het deeg: Zeef de bloem met een snuifje zout.  Snij de koude boter 
in stukjes.  Meng ze met de vingertoppen door de bloem en kneed tot 
een kruimelige massa.  Voeg er de parmezaan (35 g) en de eierdooier 
aan toe en meng.  Voeg 4 eetlepels water toe en kneed tot een stevig 
deeg.  Rol het deeg in een plasticfolie en laat het minstens 30 min 
afkoelen in de koelkast.  Verwarm de oven voor op 180°C.  Rol het deeg 
uit en leg het in een beboterde bakvorm.  Bedek het met bakpapier en 
bakbonen.  Bak de bodem gedurende 12 tot 15 minuten. 
 

Voor de vulling : 
Schil de asperges en breek de harde uiteinden er af.  Kook ze 8 à 10 
minuten in lichtgezouten water.  Laat ze daarna uitlekken.  Snij de 
asperges en ham (of …) in kleine stukjes en verspreid ze over de bodem. 
Klop de eieren en room samen los en voeg er daarna de kaas en kruiden 
aan toe.  Giet het mengsel voorzichtig over de asperges.  Strooi er 
eventueel nog een beetje extra kaas over.  Bak de quiche 30 minuten in 
de oven (170°C).  Werk af met de verse oregano. 
 

Smakelijk! 
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Je kwb-lidkaart is geld waard 

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

of de barbecue.  (Inschrijven blijft natuurlijk nodig.) 
 
Winnaar deze maand:  
Bogaerts Eugène, Merelstraat 
 

Citaat 

 

Moeder (v): persoon waarvan je pas beseft dat ze gelijk had als je 

volwassen bent. (getaald.be) 
 
 
 

Familienieuws 

 
Overlijden 
 

- Helena Claes, zuster van Louisa Claes 
- Paula Vanhoudt, zuster van Jean Vanhoudt, (schoon)zuster van Jef 

en Alice Maris-Vanhoudt. 
- Henri Beerten, schoonbroer van Irma Vandeneynde 

 
Geboorte 
 
- Maurice, kleinzoon van Lieven en Monique Kaerts-Stevens. 

Nieuwe leden 
 
- Andy en Steffi Gielis-Leten 
- Ward en Elisah Geraerts-Beerten 

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. 
 

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! 
 

 

mailto:kwbheusden@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/868461763258786
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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 17 mei 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

