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Voorwoord

2020 was geen gemakkelijk jaar, maar hopelijk 

komt er dit jaar een heropleving van alles wat we 

vorig jaar hebben moeten missen.

Vergeet het afgelopen jaar. Stilstaan bij het verle-

den helpt ons niet vooruit, want de tijd is als een 

loopband die ons meeneemt of we willen of niet. 

Wat 2021 ons zal brengen weten we nog niet. 

Hopelijk moeten we het woord corona niet meer 

uitspreken en ligt er voor iedereen iets positiefs 

in het verschiet. Een jaar zonder mondmaskers en 

afstand houden. Een jaar met opnieuw vrijheid, 

feestjes, etentjes, reizen, een handdruk of een dik-

ke knuffel en een hernieuwing van het verenigings-

leven. 

Weg gevoelens van eenzaamheid en angst, maar 

een jaar met nieuwe dromen. Een jaar zonder ver-

driet of tegenslag. Mogen de dagen, weken, maan-

den gevuld zijn met liefde en een lach.

In naam van de seniorenraad 
wens ik iedereen een gelukkig 

en gezond 2021!
We beginnen het nieuwe jaar met goede voornemens, 

met hoop op geluk en een goede gezondheid.

Ik wens u allen veel moed om weer hoopvol naar de 

toekomst te kunnen kijken.

Bij het begin van dit nieuwe jaar denken we ook 

even terug aan de mensen die ons vorig jaar ont-

vallen zijn. 

Als seniorenraad denken we vooral aan de mede-

werkers en bezoekers van De Zandloper die we 

voor altijd zullen moeten missen.

Louis Coels, 

ondervoorzitter seniorenraad

Nog dit: 

Om gelukkig te zijn moeten twee dingen worden 

geëlimineerd: angst voor een toekomstig kwaad en 

de herinnering van een kwaad uit het verleden.            
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Mindermobielencentrale
De mindermobielencentrale vervoert inwoners uit Heusden-Zolder (vooral se-

nioren en andersvaliden) die geen gebruik kunnen maken van het openbaar 

vervoer en vervoerd kunnen worden in een personenwagen. 

Let op: het inkomen van de gebruiker mag niet hoger zijn dan tweemaal het 

RMI (Recht op Maatschappelijke Integratie, het vroegere leefloon).

Geen vervoer voor repetitieve medische behandelingen zoals kinesitherapie, 

bestralingen, ….

Senioreninformatieloket
De seniorenconsulente fungeert als luisterend oor voor wie met vragen zit en 

verwijst je door naar de juiste diensten.  

Daarnaast ben je op donderdag tussen 13.30 en 14.30 uur welkom in ser-

viceflats Carpe Diem, Hesdinstraat 5 (langs De Zandloper) voor een gesprek 

met een maatschappelijk assistent van het Sociaal Huis. 

Wassalon en douche
Op afspraak kun je tijdens de werkdagen elke voormiddag in De Zandloper 

gebruikmaken van één wasmachine, droogkast of de doucheruimte (indien 

nodig breng je begeleiding mee). Per was-, droog- of douchebeurt betaal je € 2.  

Was- of doucheproducten breng je zelf mee.

Diensten van dienstencentrum 
De Zandloper

Voor inlichtingen of een afspraak kun je iedere werkdag terecht van 8.30 tot 

11.30 uur:

Dienstencentrum De Zandloper, Hesdinstraat 15, 3550 Heusden-Zolder

Tel.: 011 45 23 34 - welzijn@heusden-zolder.be
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Seniorenraad in actie

hieraan voldaan werd kan de gemeente akkoord 

gaan. De voorwaarden zijn behoud lijn 51. Bij be-

houd van deze lijn is het voordeel dat er tijdens de 

daguren elke 30 minuten een bus is  i.p.v. om de 60 

minuten.

De 2de voorwaarde is opgenomen op de wensen-

lijst: Beringen vraagt de omwisseling van een stuk 

van de lijnen Genk-Beringen en Hasselt-Beringen 

ter hoogte van Heusden.

Verder hebben we ook, actief, deelgenomen aan 

de stuurgroep Buurtzorg. Ook weer een belangrij-

ke aanpassing van de werking door ook naar ver-

schillende wijken acties te ondernemen.

Ook de expositie Art 27 had onze aandacht, helaas 

kan ze niet openen door de lockdown.

Vanaf deze uitgave krijgt de seniorenkrant een ma-

ke-over. We blijven ook in de toekomst  verder wer-

ken aan de kwaliteit van deze krant. Hou je veilig 

en gezond.

Hugo Ketelslegers

Voorzitter Seniorenraad

Vandaag, een maandagmorgen, net zoals alle weken, en toch 
weer helemaal anders. Want Corona is nog steeds aanwezig en we zitten 

in de lockdown en kunnen en mogen niets doen.

Wij vinden dat heel erg, want juist nu hebben vele 

senioren en vooral de alleenstaande senioren, 

nood aan ontmoeting en ontspanning.

Maar helaas kunnen we er niks aan veranderen en 

is de uitdrukking “het is wat het is” zeker van toe-

passing. Maar de gezondheid van onze senioren is 

prioriteit.

We zijn nochtans in september heel hoopvol ge-

start en hebben onze vergadering gehad, Coro-

na-proof zoals men dat noemt. Ondanks Corona 

konden we ook even stilstaan bij de verjaardag van 

Jef Minten, 80 jaar geworden en nog steeds onze 

steun en toeverlaat. In onze vorige uitgave kon je 

daar reeds kennis van nemen.

We hebben op onze vergadering toelichting ge-

kregen van schepen Lode Schops i.v.m. de wijzi-

ging van het vervoersplan De Lijn. Aan de hand van 

een film en plannen hebben we dat vervoersplan 

besproken en na bespreking steunen wij als Seni-

orenraad het standpunt van de gemeente. De ge-

meenteraad heeft een negatief advies gegeven. 

Heusden-Zolder formuleerde 2 voorwaarden. Als 
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Vacature

Dienstencentrum 
De Zandloper 
zoekt nieuwe 
vrijwilliger/
bewoner(s)!

LIGGING
Het appartement is gelegen op de eerste verdie-

ping boven het dienstencentrum en wordt voorbe-

houden voor (een) kandidaat-huurder(s) met een 

senior-vriendelijk profiel. 

Op het gelijkvloers van het dienstencentrum be-

vinden zich o.a. verschillende zalen voor activitei-

ten, 2 burelen voor het gemeentepersoneel, een 

keuken en een cafetaria.

Het appartement is centraal gelegen, op wandelaf-

stand van verschillende winkels en horecazaken, 

de bibliotheek, apotheken, … Het appartement is 

ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer; de 

bushalte bevindt zich op wandelafstand.

OMSCHRIJVING
Het appartement heeft op het gelijkvloers een pri-

vé-ingang, privé (fietsen)berging en een privé-tuin. 

Verder bestaat het appartement uit een ruime, ge-

zellige leefruimte met praktisch ingerichte keuken-

hoek, een aparte berging, 2 slaapkamers, een bad-

kamer en een balkon, dat uitkijkt op de privé-tuin.

ENERGIE PRESTATIE CERTIFICAAT
Het appartement heeft een energievriendelijke 

EPC-score van 234 kWh/m²jaar.

BESCHIKBAARHEID
Het appartement zal beschikbaar zijn op 1 april 

2021. Bezichtiging vooraf gebeurt in overleg met 

het gemeentepersoneel.

Dienstencentrum De Zandloper 

is op zoek naar (een) nieuwe 

vrijwilliger(s) en huurder(s) 

voor het appartement van 

De Zandloper, Hesdinstraat 

15/11, 3550 Heusden-Zolder. 

Het dienstencentrum is een 

gemeentelijk gebouw, waarvan 

het cafetariagedeelte in 

concessie gegeven is aan 

vzw De Zandloper.
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Goed om 
te weten

seniorenkrant 7 

Coronalert is een gratis en eenvou-

dig te gebruiken mobiele app om sa-

men corona te verslaan. De app waar-

schuwt je als je in nauw contact bent 

geweest met iemand die het virus 

heeft. Ook voor contacten die je niet 

persoonlijk kent. 

Laat je een coronatest afnemen?  Dan 

kan je het resultaat direct op je smart-

phone ontvangen.

Hoe gebruik je coronalert?

1. Download de app via je gebruikelij-

ke app store of play store.

2. Installeer de app en geef je toe-

stemming om Bluetooth te gebruiken.

3. Check regelmatig je meldingen; zo 

bescherm je jezelf en de anderen.

Info: www.info-coronavirus.be

HUURPRIJS EN SOCIAAL ENGAGEMENT VAN 
DE HUURDER(S)
De huurprijs van het appartement bedraagt 319,42 

euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Gezien de sociale functie van het dienstencentrum, 

wordt er een sociaal engagement van de huurder(s) 

gevraagd. Wat dit sociaal engagement inhoudt, zal 

omschreven worden in een vrijwilligersovereen-

komst. Deze vrijwilligersovereenkomst zal worden 

afgesloten samen met het huurcontract. 

KWALITEITEN
Kwaliteiten waarover de kandidaat-huurder(s) 

moet(en) beschikken zijn:

- sociaal geëngageerd zijn

- empathisch zijn

- zeer diplomatisch zijn

- zowel zelfstandig als in groep kunnen werken

- stipt, correct en betrouwbaar zijn

- grote zin voor verantwoordelijkheid hebben

- graag omgaan met senioren

Voor meer informatie kun je contact nemen met 

Mieke Snijkers van De Zandloper: mieke.snijkers@

heusden-zolder.be

Kandidaturen kunnen ten laatste op 22 januari 2021 

worden ingediend. Dit kan via mail naar mieke.snijkers@

heusden-zolder.be met vermelding van ‘kandi-

daat-huurder appartement’ of per gewone post 

naar Dienstencentrum De Zandloper t.a.v. Mieke 

Snijkers, p.a. Hesdinstraat 15, 3550 Heusden-Zolder
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Opgelet! 
Door de evoluerende coronacijfers en 

bijhorende opgelegde maatregelen kan het 

aanbod steeds wijzigen. 

Deelnemers aan activiteiten worden steeds 

persoonlijk verwittigd als de activiteit voor 

hen opnieuw doorgaat of vanuit veiligheid 

tijdelijk on hold wordt gezet. 

De cafetaria volgt de richtlijnen van de 

horeca. Als de horeca geopend mag zijn, 

bespreken de vrijwilligers of zij zich veilig 

genoeg voelen om de cafetaria terug uit 

te baten. Door de maatregelen kan het 

drankaanbod tijdelijk beperkt(er) zijn. 

De uren van de activiteiten die voor de 

laatste lockdown mochten plaatsvinden 

werden aangepast aan de gewijzigde 

openingsuren van de cafetaria 

(ma-vr 10.00 - 16.00, za 13.00-16.00).

Een ontmoetingsplaats voor ALLE 

senioren. Elke weekdag open van 9.00 

tot 18.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 

18.00 uur.  Je kunt er steeds terecht voor 

informatie, een gezellige babbel, om 

vrienden te ontmoeten, om het dagblad 

of tijdschriften te lezen en om – zoals je 

hebt kunnen lezen – deel te nemen aan 

allerhande activiteiten.  In de cafetaria van 

De Zandloper word je vriendelijk onthaald 

door de vrijwilligers van dienst. Er zijn 

veel ontmoetingskansen.  Koffie, thee, 

frisdrank, … zijn vrijblijvend verkrijgbaar.  

Altijd welkom en breng gerust je buur, 

kennis, vriend of vriendin mee.

Vaste activiteiten
De sluitingsdagen zijn onder voorbehoud van de 

geldende coronamaatregelen. Bij twijfel kan je 

op werkdagen tussen 8.30 en 11.30 steeds bellen 

naar 011 45 23 34.

Sluitingsdagen van de CAFETARIA van De Zand-

loper. 

Indien de lockdown wordt opgeheven is de cafeta-

ria op weekdagen geopend van 10.00 - 16.00 uur, 

zaterdag van 13.00 – 16.00 uur:

• 5 april: hele dag gesloten

Sluitingsdagen van het SECRETARIAAT van 

De Zandloper:

• 5 april: hele dag gesloten

Sluitingsdagen

… je een gratis abonnement kan vragen op de se-

niorenkrant door je adresgegevens door te geven 

aan het secretariaat via 011 45 23 34 of elly.weltj-

ens@heusden-zolder.be.

… je de seniorenkrant ook digitaal kunt ontvan-

gen? Stuur een mailtje naar elly.weltjens@heus-

den-zolder.be met de vermelding van je naam.  Je 

krijgt dan driemaandelijks een digitale versie in je 

mailbox. 

… als je de seniorenkrant niet langer wenst te ont-

vangen, je jouw abonnement kan annuleren via 

bovenstaande gegevens.
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Permanent

Grasduin in de BERENKAST voor een leuk, (ont)spannend of smakelijk boek. 

Je mag altijd een eigen boek in de kast achterlaten en/of meenemen.

Wekelijks : 1 of 2 maal

SPAANS: 4e jaar: maandag van 9.30 tot 11.30 uur (volzet) 

PETANQUE: maandag en dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur

ZUMBA GOLD: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.00 uur 
(niet tijdens de schoolvakanties). Bijdrage: € 30 voor een 
6-beurtenkaart, € 7 voor een proefles. 

HAAK- EN BREICLUB: dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur (van oktober tot april)

KIENEN: dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur

SPAANS: 1e jaar: woensdag van 9.00 tot 11.30 (volzet)

SPAANS: conversatie: woensdag van 9.00 tot 12.00 uur (volzet)

FIT, TERWIJL JE ZIT:  donderdag van 10.30 tot 11.30 uur (niet tijdens 
de schoolvakanties). Bijdrage: € 20 voor 10 lessen. € 3 voor een proefles. 

ENGELS: 2e jaar: vrijdag van 9.30 tot 11.30 (volzet)

Tweewekelijks 

WENSKAARTEN VOOR GEVORDERDEN: maandag van 9.00 tot 12.00 uur

ENGELS: conversatie: maandag van 9.30 tot 11.15 uur (volzet)

FRANS: conversatie: dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur (volzet)

MONDHARMONICA: woensdag van 9.30 tot 11.30 uur

INLICHTINGEN 
op werkdagen van 8.30 tot 11.30 uur:  

Dienstencentrum De Zandloper, 

Hesdinstraat 15, 3550 Heusden-Zolder

Tel.: 011 45 23 34

Vaste activiteiten
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Lessen ‘Spaans voor op vakantie’ 
van 26 januari t.e.m 30 maart 2021

Heb je net een reis vastgelegd naar een land waar ze Spaans spre-

ken? Wil je eten of drank in het Spaans bestellen? Wil je vragen 

naar de juiste bus of naar de openingsuren van een museum in 

de buurt? Dan kan je voor je vertrekt nog in het dienstencentrum 

De Zandloper in een korte lessenreeks van 10 sessies de basis-

begrippen oefenen zodat je je kan behelpen tijdens je vakantie.

Deze cursus vindt plaats van 26 januari tot en met 30 maart 2021 

telkens op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Wie deze cursus graag 

volgt, schrijft zich best snel in want het aantal plaatsen is beperkt 

tot max. 15 personen! Deze lessen zijn gratis. 

Inschrijven en betalen voor cursussen, info’s kan enkel op 

werkdagen van 8.30 tot 11.30 uur

Er worden - voor lessen en info’s waar je een deelnameprijs 

voor moet betalen - geen telefonische inschrijvingen aanvaard.

Wegens coronamaatregelen kan het aanbod steeds wijzigen. 

Als je ingeschreven bent, wordt je bij annulatie steeds 

persoonlijk verwittigd.

Agenda

Lessen ‘Portugees voor op vakantie’ 
van 24 januari t.e.m. 2 april 2021

Portugal is een prachtig land met mooie steden, veel 

cultuur en prachtige stranden. Wil je naar Portugal op 

vakantie gaan, dan is het wel handig om een woordje 

Portugees te spreken. 

In het dienstencentrum De Zandloper organiseren we 

een korte lessenreeks van 10 sessies waar je de basis 

van het Portugees kunt leren vóór je met vakantie ver-

trekt. Deze cursus vindt plaats van 29 januari t.e.m. 2 

april 2021 telkens op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. 

Wie deze cursus graag volgt, schrijft zich best snel in 

want het aantal plaatsen is beperkt tot max. 15 perso-

nen! Deze lessen zijn gratis. 
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VRIJWILLIGERS!

#vrijwilligersgezocht  #dezandloper

VRIJWILLIGERS!
Rij je graag met de wagen voor mindermobiele personen?

Sta je graag in de cafetaria van De Zandloper?
Heb je een bijzonder talent dat je met een groep wil delen?

Meer info: 
011 45 23 34 - welzijn@heusden-zolder.be

www.heusden-zolder.be 

Dienstencentrum 
De Zandloper zoekt

Dienstencentrum 
De Zandloper zoekt
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Nieuws Art 27 vzw  

Mensen met passie. 
Meer dan ooit nodig 
in woelige tijden. 

De zomer van 2020 was 

er één om nooit meer te 

vergeten. In de stroom van 

sombere nieuwsberichten 

beseften heel wat mensen 

wat echt belangrijk is in 

het leven. Wandelen langs 

onontdekte paden in onze 

buurt. De stilte. Onze 

gezondheid. De veilige 

afstandsbabbels met buren. 

De warmte van familie en 

vrienden. Soepel en 

verfrissend denken. 

De belangrijke 
dingen van 
het leven. 

Ook Het Berenhuis vond nieuwe 

wegen om kinderen te bereiken. 

De wekelijkse Berenkrant zorg-

de voor voordeurcontacten met 

families die minder kansen heb-

ben, bracht oefenkansen Neder-

lands aan huis en zette kinderen 

aan om creatief mee te denken. 

De Berenjournalist interviewde 

wekelijks een bijzonder iemand 

die met passie elke dag weer 

het verschil maakt. Want we 

begrepen plots ook weer wel-

ke beroepen essentieel zijn in 

onze samenleving. Bovendien 

geven mensen die met vuur hun 

beroep uitoefenen zuurstof aan 

dromende kinderen. 

Graag delen we het verhaal 

van Mirella Vanoppen, die als 

opvoedster werkt in ’t Weyer-

ke. Mirella schreef haar verhaal 

in heldere taal, zodat het vlot 

leesbaar is voor kinderen die 

met evenveel passie Neder-

lands leren. 

Wat wil je worden als je later 

groot bent? 

Ik wilde graag talen leren, iets 

met kunst doen of journalist wor-

den. Tot ik als begeleidster mee 

ging op een kamp voor mensen 

met een handicap. Toen ging ik 

orthopedagogie studeren. Een 

moeilijk woord. Pedagogie gaat 

over normale opvoeding. Ortho-

pedagogie gaat over alles wat 

fout kan lopen in de opvoeding. 

Je kan bijvoorbeeld een handicap 

hebben of problemen thuis. Je 

leert er over veel dingen. Je kan 

er later dus ook op veel plaatsen 

mee gaan werken. Zelf ben ik 

na mijn studie ook nog opnieuw 

naar school geweest om bij te le-

ren. 

Intussen werk ik al 22 jaar in ’t 

Weyerke. Maar ik deed tussen-

door ook andere dingen. Zo heb 

ik bijna 10 jaar als vrijwilliger ge-

werkt voor jongeren waarvan de 

ouders ziek of verslaafd zijn. Ik 

sprak dan met jongeren aan de 

telefoon. Ze hadden een bab-

bel nodig. Ik ging ook over mijn 

werk vertellen in ziekenhuizen en 

scholen.

Waarom is opvoedster zo’n 

mooi beroep? 

Als opvoedster kan je zoveel 
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dingen doen. Het belangrijkste 

is dat je mensen kan helpen die 

sommige dingen niet alleen 

kunnen. Dat kan om allerlei re-

denen zijn. Soms hebben ze een 

handicap. Soms hebben ze ver-

driet of iets ergs meegemaakt. 

Soms drinken ze meer alcohol 

dan goed voor ze is. Soms ne-

                   

Kan je een mooi verhaal vertel-

len over iets dat je meemaakte? 

Ik ben 17 jaar begeleidster ge-

weest van een meisje met autis-

me. In het begin wou ze niemand 

in de buurt hebben. Ze beet en 

krabde als ze nieuwe mensen zag 

of als ze je nog niet goed kende. 

Ze keek je nooit aan. Ze kan moei-

lijk tegen geluiden en fel licht. 

We hebben heel hard gewerkt 

om haar toch gelukkig te ma-

ken. Nu komt ze soms tegen me 

liggen. Soms biedt ze haar wang 

aan voor een kus. Heel soms kijkt 

ze me met een grote lach aan. 

Dan ben ik echt blij.

Heb je nog een boodschap 

voor onze lezers? 

Ik kijk graag naar planten en 

vogels. Het Domherenbos in 

Zolder is mijn sterrenplekje. Dat 

is dichtbij mijn werk. Ik heb er 

mooie herinneringen aan. 

Er is overal schoonheid, waar je 

maar  kijkt. De natuur is één gro-

te schatkamer. Daarom ben ik 

ook vrijwilliger van Natuurpunt. 

Ik heb nog zoveel dromen. Gro-

te dromen zijn soms dichtbij. 

Echt waar! 

Gerlinde Gilissen

Ik heb nog zoveel 
dromen. Grote 

dromen zijn 
soms dichtbij. 

Echt waar!

zwaar beroep. We moeten er 

eigenlijk altijd zijn. Iemand kan 

ziek worden. Er kunnen allerlei 

onverwachte dingen gebeuren. 

We werken veel dagen achter 

elkaar. We slapen dan weinig. 

Je moet ook veel heffen en til-

len. Er is een groot tekort aan 

opvoeders. Daarom moeten we 

hard werken. Je moet heel veel 

regelen en veel verslagen schrij-

ven. Je moet vaak rennen om 

alles gedaan te krijgen.

Nu het coronavirus huishoudt, 

zijn het ook voor ons moeilijke 

tijden. Onze mensen hebben 

nood aan knuffels. We dragen 

normaal geen uniform, omdat 

we zoveel mogelijk een thuis 

willen zijn. Nu dragen we wel 

schorten als bescherming. Zo 

zorgen we ervoor dat mensen 

niet besmet raken en wij ook 

niet. We moeten de mensen im-

mers ook wassen, op het toilet 

helpen en eten geven.                          

men ze teveel pillen. Sommige 

mensen kunnen daar moeilijk 

zonder. Dan hebben ze iemand 

nodig die luistert en hen helpt. 

Ik zie graag mensen. Ik wil altijd 

graag begrijpen wat ze denken. 

Waarom ze de dingen doen die 

ze doen. Waarom ze sommige 

dingen moeilijker vinden dan an-

dere mensen. Je hebt echt het 

gevoel dat je goed werk doet.

Zijn er ook minder mooie dingen? 

We zien vaak ook pijn en ver-

driet. Soms sterven er mensen 

die je al heel lang verzorgde. 

Ze zijn bijna als je eigen familie. 

Dat is moeilijk. Het is ook een 
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Volg a.u.b. deze Corona-richtlijnen in het 

belang van ieders gezondheid.

• U kan op 15 plaatsen in Limburg terecht 

voor een kort gratis mondeling eerstelijns 

juridisch advies door een advocaat

• De advocaat geeft enkel mondeling ad-

vies, hij luistert, adviseert en verwijst 

eventueel door

• Check of je op voorhand een afspraak 

moet maken op de locatie die je wil bezoe-

ken zie www.balielimburg.be

• Draag je mondmasker bij het binnenko-

men en het buitengaan

• Volg de instructies van het onthaal over 

gebruik van de wachtruimte – zorg dat je 

afstand kan houden

• Kom alleen. Enkel als je absoluut begelei-

ding nodig hebt worden 2 personen toe-

gelaten.

• Kom niet naar de zitdag als je ziek bent.

Als u zich onmogelijk kan verplaatsen naar 

een zitdag op één van de 15 locaties, kan u 

ook beroep doen op onze telefonische per-

manentie. Deze is voortaan beschikbaar elke 

donderdag van 16u00-18u30. Er zijn telkens 

twee advocaten van dienst om de wachttijd 

te beperken. 

Deze oproepen zijn ook volledig gratis. Bereid 

het gesprek voor (schrijf je vraag op),  hou het 

kort en bondig, dit om de wachttijd voor ande-

ren te beperken.   

Als de advocaat in gesprek is probeert u het 

later opnieuw. De advocaat zal (net als bij de 

gewone consultaties) een aantal persoons-

gegevens van je vragen: geboortejaar, ge-

slacht, burgerlijke staat, woonplaats,… 

Gratis Advocaten Advies Limburg 

#GAALimburg  

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRON-

DISSEMENT LIMBURG KBO 0685.433.375 

Parklaan 25  B-3500 HASSELT  

Gratis Advocaten 
Advies

Telefonisch 
advies 
0800-74 323 

Goed om te weten

14 seniorenkrant  januari/februari/maart 2021
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Fit in je hoofd, goed in je vel

Geef jij deze plaat een mooi kleurtje? 
Je mag hem voor 15 februari binnenbrengen bij of versturen naar: Dienstencentrum De Zandloper, Hesdinstraat 

15, 3550 Heusden-Zolder.

Voor- en achternaam:  ..................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Leeftijd:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Rita Stevens
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Informatiei

Vraag je mantelzorgerkenning 
en mantelzorgverlof nu aan! 
1 september 2020 zal niet snel vergeten worden door de mantelzorgers in ons land. Sinds die dag kunnen 

zij die instaan voor de zorgverlening van hun naasten een officieel statuut verkrijgen via het zieken-

fonds. Er zijn 2 types erkenningen: een algemeen statuut en een statuut waar sociale voordelen aan 

gekoppeld zijn. Maar hoe gaat dat in z’n werk? En hoe doe je een aanvraag? Wij zetten alles op een rijtje.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door 

iemand uit de directe omgeving van die persoon. 

Als mantelzorger bied je voor lange tijd hulp aan 

een chronisch zieke, een persoon met een beper-

king of een hulpbehoevende persoon. Dat kan je 

partner, je ouder of je kind zijn. Maar je kan ook 

mantelzorger zijn van een familielid, een vriend of 

een kennis.

Type 1: algemene erkenning mantelzorger

De algemene erkenning als mantelzorg opent 

voorlopig geen rechten of sociale voordelen. 

De procedure om deze erkenning aan te vragen is 

eenvoudig. De mantelzorger en zorgvrager vullen 

samen een verklaring op erewoord in en die dien 

je in bij het ziekenfonds van de mantelzorger. Met 

deze verklaring geef je aan dat jullie voldoen aan 

de nodige criteria. Je ziekenfonds verwerkt de ge-

gevens en geeft je een attest.

Type 2: de erkenning als mantelzorger met een 

sociaal voordeel

Deze erkenning heeft al zeker één federaal soci-

aal voordeel, namelijk het mantelzorgverlof dat je 

maximum 1 maand voltijds kan opnemen als werk-

nemer of ambtenaar. Belangrijk om weten is dat er 

maximaal 3 mantelzorgers per zorgvrager dit type 

erkenning kunnen aanvragen. Om deze erkenning 

te krijgen moet je als mantelzorger en zorgvrager 

voldoen aan een heel aantal criteria. 

Ook om deze erkenning te krijgen moet je als 
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mantelzorger en zorgvrager samen een verklaring 

op erewoord indienen bij het ziekenfonds van de 

mantelzorger. Dit samen met het bewijs van zorg-

behoefte van de zorgvrager. Als je voldoet aan alle 

criteria zal het ziekenfonds je een attest geven.

Criteria

Voor de mantelzorger:

• Je verblijft in België.

• Je geeft doorlopend of regelmatig hulp en zorg 

aan de zorgvrager. En dat minstens 50 uur per 

maand of 600 uur per jaar.

• Je geeft die zorg niet vanuit je beroep of als vrij-

williger.

• Je houdt rekening met de noden en levenswen-

sen van de zorgvrager.

Voor de zorgvrager:

• Je verblijft in België.

• Je verblijft niet in residentiële setting, zoals een 

woonzorgcentrum of voorziening voor personen 

met een handicap.

• Je zorg- en ondersteuningsnood is voldoende 

zwaar. 

> Bij een meerderjarige (ouder dan 21 jaar) zorg-

vrager moet je ten minste 12 punten op de 

graad van zelfredzaamheid voor de integratie-

tegemoetkoming scoren. Die vaststelling kan 

gebeuren door de FOD Sociale Zekerheid, Me-

dex of de adviserend arts van het ziekenfonds.

> Als je al een zorgbudget voor ouderen of een 

zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ont-

vangt en voldoende punten op de inschaling 

scoorde, hoef je geen nieuwe vaststelling te 

laten uitvoeren. 

Het sociale voordeel: het mantelzorgverlof

Met het type 2 erkenningsattest kan je bij je werk-

gever vanaf september 2020 mantelzorgverlof 

aanvragen. Je doet dit door een aangetekend 

schrijven of een brief te bezorgen aan je werkge-

ver, met het bewijs van je erkenning als mantelzor-

ger. Dit moet je minstens 7 dagen voor de ingangs-

datum van het verlof in orde brengen, tenzij je een 

kortere periode overeenkomt met je werkgever. 

Als je voltijds of deeltijds werkt, kan je het man-

telzorgverlof één volledige maand opnemen. Als je 

voltijds werkt, kan je ervoor kiezen om een halftijd-

se of 1/5e vermindering op te nemen gedurende 

twee maanden. Sommige mantelzorgers zorgen 

voor verschillende zorgvragers: per zorgvrager kan 

je een maand mantelzorgverlof opnemen. Over je 

hele loopbaan kan je maximum 6 maanden voltijds 

mantelzorgverlof opnemen of 12 maanden als je 

het halftijds of deeltijds opneemt.

! Opgelet: De erkenningsattesten als mantelzorger 

hebben voorlopig geen invloed op je registratie bij 

de zorgkas of het attest om als mantelzorger me-

dische handelingen uit te voeren. Deze procedures 

staan los van elkaar.

Koninklijk Besluit

Het Koninklijk Besluit verscheen op 16 juni in het 

Staatsblad. 

Meer informatie

Voor meer info kan je terecht bij het Steunpunt 

Mantelzorg.

“Hun hulp is van onschatbare waarde. Ze moeten dan 
ook kunnen rekenen op de juiste sociale zekerheid. 
Door dit statuut gaan we mantelzorg veel beter kun-
nen opvolgen. Het zal de beleidsmakers dan ook een 
houvast geven bij het uitwerken van maatregelen ter 
ondersteuning van de mantelzorgers.” 

Minister Maggie de Block

VVSG - Netwerk thuiszorg
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Meer energie nodig als het koud is?

Wanneer het koud is, verbruikt je lichaam meer ener-

gie om je lichaamstemperatuur op peil te houden. 

Je rilt van de kou en beweegt meer om het warm te 

krijgen. Dat drijft je calorieverbruik op. Dat is bij ons 

echter geen geldig excuus om meer te eten.

In onze contreien wordt het meestal niet veel 

kouder dan een paar graden onder nul. Het extra 

energieverbruik onder invloed van de kou is dus 

minimaal. Het idee dat je meer lichaamsvet moet 

kweken om je lichaam van extra isolatie te voorzien 

om je lichaamstemperatuur beter op peil te hou-

den is eveneens irrelevant in een land waar bijna 

de helft van de bewoners kampt met overgewicht. 

Probeer ook in de winter je gewicht op peil te hou-

den. Kom je bij, dan eet je meer dan je verbruikt.

Vandaag worden we bovendien nog maar weinig 

lange tijd rechtstreeks aan de kou blootgesteld. 

De auto is in de winter vaak een favoriet vervoer-

middel, we kunnen over een ruim netwerk van 

openbaar vervoer beschikken, woon- en werkstek-

ken zijn van centrale verwarming voorzien en de 

gemiddelde kleerkast biedt een ruim aanbod van 

koudebestendige kledij.

Meer eten in de winter is dus niet nodig. Gezond 

eten wel.

Gezonde winterkost 

De basisingrediënten van gezonde winterkost zijn 

vergelijkbaar met die van zomergerechten. Je stelt 

je menu best samen conform de richtlijnen van de 

voedingsdriehoek. Dat betekent dus kiezen voor 

veel groenten, fruit, volle granen en aardappelen 

Gezondheid

Moet je meer eten in de winter?
Tijdens de winter is het koud, guur en donker. De dagen zijn korter. We komen minder buiten 
en zitten vaker binnen. Moet je daarom je voeding aanpassen? Moet je meer eten in de winter 
als het koud is? Neem je best een voedingssupplement en is een goeie borrel de beste opwar-
mer en dorstlesser na een fikse wandeling of dolle winterpret? 

en kleinere hoeveelheden noten en plantaardige 

oliën. Vul dit verder aan met enkele melkproduc-

ten en een stukje vlees, vis, ei of een andere vlees-

vervanger zoals peulvruchten.

Voor de concrete invulling van de winterrecepten 

geef je de voorkeur aan seizoensfruit- en groen-

ten zoals appelen, peren, citrusvruchten, witloof, 

spruiten, diverse kolen, raapjes, knolselder en 

schorseneren. Ook de bereidingen krijgen meer 

een wintertoets: een warme kom groentesoep, 

oma’s hutsepot en andere stoof- en ovenschotels. 

Laat de groenten altijd domineren in het gerecht.

Hoed je ten slotte voor suiker- en vetrijke ‘comfort 

foods’ op sombere dagen. Haal ze zo weinig moge-

lijk in huis en verkies gezonde snacks. Zin in zoet? 

Denk bijvoorbeeld aan een kop warme melk of een 

kommetje havermoutpap of granola met yoghurt 

op smaak gebracht met vers fruit, kaneel, vanille 

of zeste van limoen. Zin in iets hartig? Dan kunnen 

een handje ongezouten noten of olijven, een kom 

soep of een restje van bijvoorbeeld kikkererwten 

in tomatensaus.

Voor de concrete 
invulling van de winter-
recepten geef je de voorkeur aan
seizoensfruit- en groenten zoals 
appelen, peren, citrusvruchten, wit-
loof, spruiten, diverse kolen, raapjes, 
knolselder en schorseneren. 
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Nood aan voedingssupplementen?

Je moet dus niet meer eten in de win-

ter en als je gezond en evenwichtig 

eet en voldoende varieert volgens de 

richtlijnen van de voedingsdriehoek, 

heb je meestal ook geen supplemen-

ten nodig, ook niet van vitamine C. 

Tegenwoordig is er het hele jaar door 

een ruim aanbod van verse producten 

verkrijgbaar. Het is trouwens een mis-

verstand dat wintergroenten minder 

voedingstoffen zouden bevatten dan 

zomergroenten en dat extra vitamine 

C de weerstand bij de doorsnee bevol-

king vergroot en een verkoudheid helpt te voorko-

men (1). Diepvriesgroenten zijn een goed alterna-

tief wanneer je niet regelmatig boodschappen kan 

doen.

Extra aandacht voor vitamine D

Vitamine D wordt grotendeels aangemaakt in de 

huid door blootstelling aan zonlicht. Om voldoen-

de vitamine D in de huid aan te maken moet de zon 

voldoende hoog aan de hemel staan. Dit is in onze 

contreien maar het geval vanaf de late lente tot de 

vroege herfst. Hoewel we tijdens de zomermaan-

den doorgaans reserve aan vitamine D aanleggen in 

de vetreserves van het lichaam, kan extra aandacht 

hiervoor nuttig zijn tijdens de wintermaanden. 

Overleg in geval van twijfel altijd met je arts, want 

te veel vitamine D innemen kan schadelijk zijn.

Vitamine D wordt deels ook aangebracht via de voe-

ding, namelijk via vette vis, margarine (verrijkt met 

vitamine D), boter, eidooier, lever en kaas. Ze meer 

eten als onderdeel van een gezonde voeding zonder 

hierbij de algemene richtlijnen te overschrijden (bv. 

niet meer dan 6 eieren per week) kan helpen.

Sommige doelgroepen zoals kleine kinderen, 

zwangere vrouwen en bejaarden worden aange-

raden om de dagelijkse voeding sowieso met een 

vitamine D-suppletie aan te vullen.

Ook bij koud weer voldoen-

de drinken

Meer eten is niet nodig maar 

voldoende drinken – onge-

veer 1,5 liter per dag - is ook 

in de winter belangrijk, zeker voor wie buiten in 

de kou sport of zware fysieke arbeid verricht. Tij-

dens de wintermaanden verkiezen we meer warme 

dranken. We nippen ervan en drinken minder door. 

De totale vochtinname kan zo ondermaats blijven. 

Uitdroging wordt gekenmerkt door duizeligheid, 

vermoeidheid en een koudegevoel.

Drink ook in de winter regelmatig water doorheen 

de dag. Koffie en thee ter afwisseling zijn prima, bij 

voorkeur zonder suiker of honing. Een tas warme 

melk  of een kop groentesoep tussendoor kunnen 

ook. Ga je voor kant-en-klare bouillon, reken dan 

maximaal 1 bouillonblokje per liter water en geef 

de voorkeur aan vet- en zoutarme bouillonblokjes.

Alcohol is geen goede opwarmer

Van een borrel krijg je het niet warm. Integendeel, 

alcohol verhoogt het warmteverlies van het li-

chaam. In het begin krijg je even een warm gevoel 

– alcohol verwijdt de bloedvaten waardoor er meer 

bloed naar de haarvaten en de huid gaat - maar dat 

verdwijnt doordat je lichaamstemperatuur uiteinde-

lijk daalt. Je zal het dus eerder koud krijgen. Alcohol 

verhoogt bovendien het vochtverlies in plaats van 

het aan te vullen. De algemene richtlijn voor alcohol 

is niet meer dan 10 glazen of eenheden per week en 

niet elke dag (2).

(1)   Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the 

common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2013

(2)   Hoge Gezondheidsraad. Risico’s van alcoholgebruik. Brussel: 

HGR; 2018. Advies nr. 9438

NICE - Voedingsinformatiecentrum
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Ludiek

Kerstmis 
en nieuwjaar

Ieder jaar opnieuw
Dan kom ik met mijn brief

Ik wil het beste wensen
Voor alle mensen

We beloven aan elkaar
Een gezond en goed jaar

Ook wat voorspoed en geluk
Dan kan het jaar niet stuk

Geef ook vriendschap en wat moed
Dan gaat de rest ook goed.
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Marie Jeanne Macquoy
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Nieuws uit de bib

De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, com-

puter en de meest courante e-readers zoals Kobo en Tolino. 

In cloudLibrary zie je welke e-boeken je kan lenen of reser-

veren. Met één muisklik zet je e-boeken op je leesplankje en 

start je met lezen. 

Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige boeken en een 

beperkt aanbod Engelstalige werken. De collectie richt zich 

tot volwassen leners en bevat vlot leesbare fictie, literaire 

en populaire romans, maar ook toegankelijke non-fictie. De 

meerderheid van Vlaamse uitgevers zet haar schouders on-

der het platform. Je vindt er boeken van onder meer Arnon 

Grunberg, Kris Van Steenberge, Stefan Brijs, Luc Deflo, Pie-

ter Aspe, Per Olov Enquist, Nicci French, Rudi Vranckx, Bart 

Aerts, Josje Huisman, Pascale Naessens en nog veel meer. 

Het cloudLibrary-platform is erg gebruiksvriendelijk, zodat 

jong en oud, digitaal vaardig en digibeet er vlot mee aan de 

slag kunnen. Meer info via https://heusden-zolder.biblio-

theek.be/e-boeken

Elke woensdag van 13u tot 15u 

helpen de leerlingen informa-

tica van het SFC jou met al je 

ICT-problemen: een document 

afdrukken, een mail versturen 

met bijlage, een route opzoe-

ken via google maps … 

Lukt er iets niet op je eigen 

laptop/tablet/smartphone? 

Dan mag je deze meebrengen 

en helpen ze je verder.

Nieuw in de bib: e-boeken 
lenen op je eigen toestel

Computer-
problemen? 
De digidokters 
helpen jou!

Vanaf nu kan je als lid van bibliotheek Heusden-Zol-
der e-boeken lenen op je eigen toestel via cloud-
Library. Je kan 2 e-boeken tegelijk lenen voor 6 
weken. Als de uitleentermijn afloopt, verdwijnen 
de e-boeken vanzelf van je toestel, dus over boetes 
hoef je je geen zorgen te maken. Je kan ook tot 2 
e-boeken reserveren die je graag nog wil lezen.

Lieselotte Bijnens
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De Mangelbeek vormde historisch de natuurlijke 

grens tussen de gemeenten Heusden en Zolder. In 

Zolder wordt nog steeds voor waarheid verteld dat 

de graaf van Meylandt de loop van de Mangelbeek 

heeft gewijzigd om het kasteel op het grondge-

bied van Heusden te krijgen om zo burgemeester 

van Heusden te kunnen worden. In 2001 stelde de 

Geschied- en Heemkundige Kring van Heusden dat 

dit verhaal iedere grond mist en moet geklasseerd 

bij de historische “fantasie”. Nieuwe bronnen die 

ik kon raadplegen, werpen echter een genuanceer-

der licht op de vermeende “fantasie”. Zo is er o.a. 

de website www.geopunt.be, die een schat aan 

vroegere landkaarten bevat.

Eerst liep de Mangelbeek aan de kant van Heusden

Op de Fricx-kaart van 1712 is te zien dat de Man-

gelbeek zich bevond ten noorden van het kasteel 

Meylandt, dus aan de kant van Heusden.

De kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden en 

het Prinsbisdom Luik (dus van onze streken) wer-

den tussen 1771 en 1778 opgesteld door de Oos-

tenrijkse generaal Joseph Ferraris, met de hulp 

van soldaten te paard. Hij deed opmetingen en 

waarnemingen ter plaatse. De kaarten zijn erg ge-

detailleerd, zij bevatten straten, gebouwen, bos-

sen, pleinen en zelfs hagen en … galgen. Ook op de 

Ferraris-kaart meandert de Mangelbeek ten noor-

den van kasteel Meylandt (de kant van Heusden).

De tijd van toen
Meylandt en de Mangelbeek

In de vallei tussen Heusden en Zolder zocht 

de Mangelbeek eeuwenlang zijn kronkelige 

bedding. De Mangelbeek werd vroeger Win-

terbeek of Molenbeek genoemd. In het natte 

seizoen zette de beek de omgevende beemden 

regelmatig onder water. De omgeving was dan 

ook minder geschikt voor woningen. Daardoor 

werden de centra van Heusden en Zolder nooit 

echt naar elkaar toe gebouwd. Die gescheiden 

ligging werd nog verslechterd toen de koolmijn 

van Zolder tussen beide dorpen het “routeke” 

aanlegde naar de “lossing” in Lummen (thans 

onderdeel van het  fietsroutenetwerk).
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de familie de Theux gebruikte Meylandt jarenlang 

als buitenverblijf.

Geen vast verblijf op kasteel Meylandt

Barthélemy de Theux de Meylandt (BdTdM) (1794-

1874) bracht zijn jeugd en een groot gedeelte van 

zijn actieve loopbaan door op kasteel Schabrouck in 

Sint-Truiden. In de jeugd van BdTdM waren er nog 

geen treinen of auto’s, zelfs geen bruikbare fiet-

sen. Verplaatsingen gebeurden te paard of met de 

koets. BdTdM maakte na de Belgische onafhanke-

lijkheid deel uit van het Nationaal Congres en dat 

vergaderde bijna permanent. Tussen 10/11/1830 en 

02/07/1831 waren er 160 bijeenkomsten. BdTdM bi-

vakkeerde dan ook in Brussel. Als vrijgezel had hij er 

een pied-à-terre op Montagne de la Cour 791.

In 1835 vroeg Charles Rogier in de Kamer waarom 

BdTdM geen vergoeding aanvroeg voor een orden-

telijk verblijf, want als premier en als minister van 

binnenlandse zaken, verbleef hij in een vochtige en 

ongezonde kamer op het ministerie. BdTdM ant-

woordde dat de vergoeding niet nodig was, maar 

dat het ministerie van Binnenlandse Zaken inder-

daad niet langer kon worden gehuisvest in de on-

toereikende lokalen.

Een volledige verbouwing van kasteel Meylandt

In 1840 trouwde BdTdM op 46-jarige leeftijd met 

de 18-jarige Aline du Parc-Locmaria. Na de dood 

van zijn moeder in 1842, liet BdTdM het kasteel 

Meylandt volledig verbouwen. Hij liet ook het 

koetshuis bouwen en de vijver aanleggen door het 

afdammen van de Mangelbeek. In 1843 verhuisde 

BdTdM met zijn echtgenote van Schabrouck naar 

kasteel Meylandt. In 1845 werd hij via erfenis offi-

cieel eigenaar van Meylandt. Vermoedelijk werd in 

deze periode ook de Mangelbeek verlegd tot voor 

het kasteel (naar het zuiden, de kant van Zolder). Dat 

Later liep de Mangelbeek aan de kant van Zolder

Op de Atlas der Buurtwegen van 1841, met echte 

opmetingen door landmeters, liep de Mangelbeek 

plots ten zuiden van kasteel Meylandt (de kant van 

Zolder).

Hetzelfde beeld bij de Vandermaelen-kaart van 

1846. Deze kaart is de eerste officiële kaart van 

België. De ontwerper werd door Adolphe Quetelet 

aanbevolen bij de regering, waarvan Barthélemy 

de Theux de Meylandt toen premier was. (zie ook: 

“Quetelet en de Graaf” in De Seniorenkrant Heus-

den-Zolder, jan-feb-maart 2020, p. 22-24).

De “nieuwe” adel de Theux

In 1715 kwam ridder Arnould de Theux in het be-

zit van Meylandt door zijn huwelijk met Catheri-

ne de Stier, de dochter van de burgemeester van 

Luik. Zelf was hij advocaat in Luik. Na zijn overlij-

den ging de erfenis naar zijn broer ridder Jacques 

de Theux, de grootvader van Barthélemy de Theux 

de Meylandt. De familie de Theux behoorde tot de 

zgn. “nieuwe” adel die zich rijk had gemaakt als 

industrieel of als jurist in het Luikse. Voor weinig 

geld kochten zij gronden en eigendommen op in 

de Limburgse Kempen. Erg in trek waren vervallen 

kasteeltjes. Die werden gerenoveerd als buitenver-

blijf, om er de vakanties in door te brengen, fees-

ten te houden en jachtpartijen te organiseren. Ook 



24 seniorenkrant  januari/februari/maart 2021

klopt alleszins met hoger vermelde landkaarten.

BdTdM verlegde de Mangelbeek dus veel vroeger 

dan gedacht in Zolder en niet met de bedoeling om 

zelf burgemeester van Heusden te worden. De zoon 

van BdTdM, graaf Albert de Theux de Meylandt, werd 

van 1879 tot 1915 wel burgemeester van Heusden. 

Maar Albert was toen de Mangelbeek werd verlegd 

niet eens geboren (geboren in 1853). Adolphe Que-

telet organiseerde in 1846 een eerste volkstelling in 

België. Voor BdTdM moet het als toenmalige premier 

en als opdrachtgever van de volkstelling gemakkelijk 

zijn geweest om zich toen officieel te laten inschrij-

ven als inwoner van Heusden.

De familie de Theux aangewezen op de “paro-

chie” Heusden

Tussen 1753 en 1781 betwistte de familie de Theux 

het jachtrecht met Vogelsanck op hun gronden in 

Zolder, Boekt, Viversel, Bolderberg en Stokrooie. 

Vogelsanck bezat dat jachtrecht van oudsher. 

Voor de rechtbank dwong de familie de Theux uit-

eindelijk het jachtrecht op hun eigen gronden af. 

Als nieuwe adel, kon de familie de Theux het niet 

zo goed vinden met de oude adel op Vogelsanck. 

Deze laatste familie was thuis in de parochie Zol-

der: zij hadden voorbehouden plaatsen in de kerk, 

bekostigden mee glasramen en klokken, kregen 

een grafsteen in de kerk en een grafmonument 

buiten. Meerdere telgen van de familie de Villen-

fagne de Vogelsanck waren burgemeester in Zol-

der. De familie de Theux zou zich daarom gaan rich-

ten op de parochie Heusden, ook al bevonden hun 

gronden zich voornamelijk in de gemeente Zolder.

Bij de Ferrariskaart (zie: hoger) zal een goede 

waarnemer opmerken dat de gebouwen die op de 

grens van parochies liggen, worden aangeduid met 

een cijfer. Het kasteel Meylandt werd bedacht met 

een 7, wat betekent dat het aangewezen was op 

de “parochie” Heusden. Een 8 betekent aangewe-

zen zijn op de “parochie” Zolder. Hiermee wordt 

bewezen dat de familie de Theux - als zij ’s zondags 

al op Meylandt verbleven - naar de mis gingen en 

wellicht ook naar het lof in de parochie Heusden.

Bij het overlijden van de vader van BdTdM, Joseph 

de Theux, in 1825, deed zijn moeder, Marie-Antoi-

nette de Wezeren, een eerste aanvraag voor het 

bouwen van een grafkelder voor de familie de Theux 

bij de kerk van Heusden. Zij kreeg daarvoor een 

mondelinge toestemming van de pastoor. In 1839 

hernieuwde ze haar aanvraag. De eeuwigduren-

de concessie voor de grafkelder werd uiteindelijk 

vastgelegd in 1840 bij notariële akte, na advies van 

de kerkfabriek, de gemeenteraad, de arrondisse-

mentscommissaris, de bisschop van Luik en na be-

sluit van de Bestendige Deputatie.

Aanwezigheid in Brussel

Door zijn politieke bezigheden, diende BdTdM veel 

aanwezig te zijn in Brussel. Nog op latere leeftijd (59 

j.) liet BdTdM daarom in de Nijverheidsstraat 44 te 

Brussel een luxueus verblijfsgebouw bouwen. Dat 

gebouw werd gebruikt om er zelf te overnachten, 

te vergaderen, recepties en mondaine feesten te 

organiseren en de familie te logeren. Het gebouw 

is thans eigendom van de Bank Degroof-Petercam.

Bronnen:
-Koninklijke Sterrenwacht van België, Website quetelet.oma.be, Briefwisse-

ling Adolphe Quetelet.

-Hugo Rudolf Voet, “Verzameling over Boekt”, 2006-2007, in bruikleen van 

de Dorpsraad Boekt.

-Geschied- en Heemkundige Kring Heusden, “Barthélemy Théodore Graaf 

de Theux de Meylandt, een groot staatsman”, Heusden, 1975.

-Chevalier Baudouin de Theux de Meylandt et Montjardin, “Le comte 

Barthélemy de Theux de Meylandt”, Bruxelles, 2019.

Jef Elsen
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Benodigdheden (4 personen):

• 250 g volkorenrijst

• 450 g zeevruchten (diepvries)

• 16 grote scampi’s

• 1 venkel

• 400 g gepelde tomaten

• ½ l kippenbouillon (1 blokje 

 oplossen in ½ l water)

• 4 stengels witte selder

• 6 teentjes look

• 1 grote ui

• 1 chilipeper

• peterselie

• 1 kl tijm

• 1 kl cayennepeper

• 1 kl paprikapoeder

• olijfolie

Smakelijk

Tip

Jambalaya met zeevruchten 
Bereidingswijze:

Spoel de rijst onder koud, stromend water.

Pel en ontdarm de scampi’s (je kan er ook kopen die al gepeld en 

ontdarmd zijn).

Snij de selder in fijne stukjes. 

Snij de venkel in fijne plakjes.

Pel de ui en look en snipper fijn. 

Hak de peterselie en chilipeper fijn (wel de pitjes eruit doen).

Verwarm de olijfolie in een pot met dikke bodem of een wok en 

roerbak de ui, look, selder en venkel.

Roer de rijst erdoor, roerbak en overgiet met de bouillon.

Voeg de tomaten uit blik toe.  Spoel het blik uit met water en giet 

bij de rijst.

Kruid met cayennepeper, paprikapoeder, tijm, peper en zout.

Laat 30 min afgedekt sudderen op een laag vuur. Indien de wok 

geen deksel heeft kan je er aluminiumfolie op doen. Voeg indien 

nodig nog een scheutje water toe.

Voeg de scampi’s toe en laat nog eens 5 min sudderen.

Schep de ontdooide zeevruchten erdoor en laat nog even doorwarmen.

Bestrooi met gehakte peterselie en chilipeper en serveer.

Als je in de zomer veel pepertjes in 

je tuin hebt kan je die gemakkelijk in 

de diepvries bewaren. Ze bewaren 

gemakkelijk een jaar in de diepvries
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Betty Van Sweevelt
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De winnaars zijn: 

1. Godelieve Vandeweyer, Oudstrijderslaan, 

 3550 Heusden-Zolder – papieren inzending

2. Ivo Lynen, Mommenstraat, 

 3550 Heusden-Zolder – digitale inzending

3. Ria Ceyssens, Halbeekstraat, 

 3550 Heusden-Zolder - kleurplaat

De winnaars mogen hun prijs - tijdens de 

kantooruren - afhalen in De Zandloper.

Moppentrommel

Puzzelblad

De “cursus 
lassen voor 
beginners” 
is afgelast.

Een klusjesman knapt al 

jaren in een nonnenkloos-

ter alle karweitjes op. Hij heeft 

al tijden een oogje op zuster 

Theresa, maar hij durft haar 

niet te benaderen. De klusjes-

man bespreekt zijn probleem 

met de tuinman van het kloos-

ter. “Weet je wat je dan moet 

doen?”, zegt de tuinman: “Je 

trekt een pij aan en als mon-

nik verkleed ga je in de bosjes 

liggen wachten. Als dan zuster 

Theresa aan komt lopen, spring 

je uit de bosjes. Je gooit de pij 

open, toont je erectie, en dan 

roep je `Geschenk van God, 

mee naar de bosjes’.” 

De klusjesman vindt het een 

goed plan. Hij trekt een pij 

aan en gaat in de bosjes zitten 

wachten. Als zuster Theresa 

langskomt, springt de klusjes-

man de bosjes uit, gooit zijn 

pij open, toont zijn erectie 

en roept: ‘Geschenk van God, 

mee naar de bosjes’. De non 

gaat mee de bosjes in, en daar 

maakt de klusjesman een vuri-

ge wip. Als ze klaar zijn, wil de 

klusjesman eigenlijk toch wel 

bekennen wie hij is. Hij zegt: 

“Ik moet je wat bekennen: ik 

ben geen monnik, maar ik ben 

de klusjesman.” Krijgt hij als 

antwoord: “Ik moet je ook wat 

bekennen: ik ben zuster There-

sa niet, ik ben de tuinman.”

Op de dag van een groot-

se jaarlijkse uitverkoop, 

staat er een lange rij voor de 

ingang van een warenhuis. 

Sommigen hebben zelfs de 

nacht op de stoep doorge-

bracht om een goed plekje te 

bemachtigen. Net voordat de 

zaak open gaat, probeert een 

klein mannetje door de rij naar 

voren te dringen, maar onder 

luide vloeken en verwensingen 

wordt hij teruggeduwd. Bij zijn 

tweede poging krijgt hij een 

kaakslag, wordt van links naar 

rechts geslagen en terug in de 

rij geduwd. Terwijl hij zich op-

maakt voor een derde poging 

zegt hij tegen de man die voor 

hem staat: ‘Als ze me nog een 

keer slaan, gaat de winkel niet 

open!’

Een man komt thuis en zegt 

tegen zijn vrouw: “Geef me 

eens een pint, voor het be-

gint.” Even later vraagt hij een 

tweede: “Geef me nog een pint, 

voor het begint.” Nog wat later 

vraagt hij een derde: “Geef me 

nog eens een pint, voor het be-

gint.” Zegt zijn vrouw: “Gaat ge 

hier weer heel de avond zitten 

zuipen, ja?” 

Zegt die man: “Voilà, het begint 

al.”
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Denksport Tijdverdrijf in coronatijd

OPGAVE:
In bovenstaande woordtabel zitten volgende woorden verborgen die verband houden met de coronacrisis:

AEROSOLEN  -  ARMOEDE  -  BED  -  BEZOEKEN  -  CAFETARIA  - CORONA  -  CRISIS  -  CULTUUR  -  DODEND  

-  EENZAAMHEID  -  EGO  -  ENG  -  ETEN  - FATA  -  GENEZEN  -  GESLOTEN  -  HANDEN  -  HEUSDEN  -  

HOESTEN  -  HUISDOKTER  -  KEELPIJN  -  KNUFFEL  -  KOORTS  -  LONGEN  -  LUCHTWEGEN  - MONDKAPJE

-  ONDERZOEK  -  ONTSMETTEN  -  PIL  -  SPORT  -  THERMOMETER  -  THUIS  -  VERENIGING  -  

VERMOEID  -  VERPLEEGSTER  -  WASSEN  -  ZIEKENHUIS  -  ZIEKTE  -  ZIN  - ZOLDER  -  ZUURSTOF

Zoek de resterende woorden door bovenstaande woorden te schrappen in de tabel. De woorden staan 

zowel horizontaal, vertikaal, als schuins en omgekeerd. Sommige letters dienen meermaals geschrapt.

De resterende letters vormen een zin:

 
 

  

TTIIJJDDVVEERRDDRRIIJJFF    IINN    CCOORROONNAATTIIJJDD  
  

C C W H I E N J K N E S S A W H V N R A 
R O A U E E E E N E D N A H D N E E E R 
I U E F T U O N T S M E T T E N R L T M 
S N U S E Z S K Z C T M O G E E P O K O 
I V E T R T E D O A T R E D J Z L S O E 
S O E E L E A R E H A W O P E E E O D D 
H I D R L U O R E N T M A O T N E R S E 
K N U P E N C R I H S K H L K E G E I E 
O N I H A N M S C A D P O E E G S A U T 
R J U D N O I U I N T N O D I I T N H E 
N E E F M E L G O U G A O R Z D E Z I N 
H B D E F E K M I E H D F O T S R U U Z 
U E T L S E D E N N E T O L S E G P I L 
E E N N O E L N I N G D I E O M R E V Z 
R O E G O Z L D D Z E R N E K E O Z E B 

       
O P G A V E: 

 

In bovenstaande woordtabel zitten volgende woorden verborgen die verband 
houden met de coronacrisis::  
AEROSOLEN  -  ARMOEDE  -  BED  -  BEZOEKEN  -  CAFETARIA  - CORONA  -  CRISIS  -  
CULTUUR  -  DODEND  -  EENZAAMHEID  -  EGO  -  ENG  -  ETEN  - FATA  -  GENEZEN  -  
GESLOTEN  -  HANDEN  -  HEUSDEN  -  HOESTEN  -  HUISDOKTER  -  KEELPIJN  -  KNUFFEL  
-  KOORTS  -  LONGEN  -  LUCHTWEGEN  - MONDKAPJE  -  ONDERZOEK  -  ONTSMETTEN  
-  PIL  -  SPORT  -  THERMOMETER  -  THUIS  -  VERENIGING  -  VERMOEID  -  
VERPLEEGSTER  -  WASSEN  -  ZIEKENHUIS  -  ZIEKTE  -  ZIN  - 
ZOLDER  -  ZUURSTOF 
Zoek de resterende woorden door bovenstaande woorden te schrappen in de tabel. 
De woorden staan zowel hhoorriizzoonnttaaaall,,  vveerrttiikkaaaall,,  aallss  sscchhuuiinnss  eenn  oommggeekkeeeerrdd.. 

Sommige letters dienen mmeeeerrmmaaaallss geschrapt. 
De resterende letters vormen een zin: 

 

       O P L O S S I N G: 
                                    

 
 
 

 

Naam:………………………………………………………………..……………………………………………. 
 

Adres:……………………………………………………..………………….……………………………………. 
De oplossing ten laatste op 15 februari 2021 binnenbrengen of versturen naar: 
Dienstencentrum De Zandloper, Hesdinstraat 15 te 3550 Heusden-Zolder of mailen met 
vermelding van je postadres naar: seniorenkranthz@outlook.com 
 

 
 

  

TTIIJJDDVVEERRDDRRIIJJFF    IINN    CCOORROONNAATTIIJJDD  
  

C C W H I E N J K N E S S A W H V N R A 
R O A U E E E E N E D N A H D N E E E R 
I U E F T U O N T S M E T T E N R L T M 
S N U S E Z S K Z C T M O G E E P O K O 
I V E T R T E D O A T R E D J Z L S O E 
S O E E L E A R E H A W O P E E E O D D 
H I D R L U O R E N T M A O T N E R S E 
K N U P E N C R I H S K H L K E G E I E 
O N I H A N M S C A D P O E E G S A U T 
R J U D N O I U I N T N O D I I T N H E 
N E E F M E L G O U G A O R Z D E Z I N 
H B D E F E K M I E H D F O T S R U U Z 
U E T L S E D E N N E T O L S E G P I L 
E E N N O E L N I N G D I E O M R E V Z 
R O E G O Z L D D Z E R N E K E O Z E B 

       
O P G A V E: 

 

In bovenstaande woordtabel zitten volgende woorden verborgen die verband 
houden met de coronacrisis::  
AEROSOLEN  -  ARMOEDE  -  BED  -  BEZOEKEN  -  CAFETARIA  - CORONA  -  CRISIS  -  
CULTUUR  -  DODEND  -  EENZAAMHEID  -  EGO  -  ENG  -  ETEN  - FATA  -  GENEZEN  -  
GESLOTEN  -  HANDEN  -  HEUSDEN  -  HOESTEN  -  HUISDOKTER  -  KEELPIJN  -  KNUFFEL  
-  KOORTS  -  LONGEN  -  LUCHTWEGEN  - MONDKAPJE  -  ONDERZOEK  -  ONTSMETTEN  
-  PIL  -  SPORT  -  THERMOMETER  -  THUIS  -  VERENIGING  -  VERMOEID  -  
VERPLEEGSTER  -  WASSEN  -  ZIEKENHUIS  -  ZIEKTE  -  ZIN  - 
ZOLDER  -  ZUURSTOF 
Zoek de resterende woorden door bovenstaande woorden te schrappen in de tabel. 
De woorden staan zowel hhoorriizzoonnttaaaall,,  vveerrttiikkaaaall,,  aallss  sscchhuuiinnss  eenn  oommggeekkeeeerrdd.. 

Sommige letters dienen mmeeeerrmmaaaallss geschrapt. 
De resterende letters vormen een zin: 

 

       O P L O S S I N G: 
                                    

 
 
 

 

Naam:………………………………………………………………..……………………………………………. 
 

Adres:……………………………………………………..………………….……………………………………. 
De oplossing ten laatste op 15 februari 2021 binnenbrengen of versturen naar: 
Dienstencentrum De Zandloper, Hesdinstraat 15 te 3550 Heusden-Zolder of mailen met 
vermelding van je postadres naar: seniorenkranthz@outlook.com 
 

Voor- en achternaam:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

De oplossing ten laatste op 15 februari 2021 binnenbrengen of versturen naar:

Dienstencentrum De Zandloper, Hesdinstraat 15 te 3550 Heusden-Zolder of mailen met vermelding van je 

postadres naar: seniorenkranthz@outlook.com

Jef Elsen
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Heusden-zolder
senioren krant

Zumba op dinsdag

Zumba op donderdag

Petanque op maandag

Petanque op dinsdag

Fit, terwijl je zit op donderdag

Gezondheidswandelingen op dinsdag

Sporten op veilige afstand 
in De Zandloper in 
tijden van COVID-19.

Fit, terwijl je zit op donderdag

Zumba op dinsdag

Zumba op donderdag Gezondheidswandelingen op dinsdag

Petanque op dinsdag 

Petanque op maandag


