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Wandeling en bezoek aan brouwerij Duvel  

 
 
Op zaterdag 4 mei 2019 gaan we met de autocar op uitstap.  
We vertrekken in Heusden aan het Koning Boudewijnplein om 8 
uur stipt. 

Voormiddag maken we een 
wandeling van ongeveer 7 km 
doorheen het gebied de Schorre. 
Wandelschoenen zijn 
zeker noodzakelijk. 
 
 
Om 12 uur genieten 

we van een 3-gangen keuzemenu 
in het eetcafé Steencaycken 
gelegen aan de Rupeldijk te 
Boom. 
Op het menu: 
Soep 
Hoofdschotel met groentegarnituur en frietjes 
(keuze aanduiden op het inschrijfstrookje). 
Chocomousse 

 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Om 14 uur start het bezoek aan de brouwerij van 
Duvel in Moortgat. Deze rondleiding zal ongeveer 
2 uur duren. 

 
 
Programma: 

Een filmpje met de geschiedenis van Duvel 
2 consumpties 
Kaashapje 
Geschenkje van Duvel 
 

Om 16 uur 30 vertrekken we naar huis. 
Rond 18 uur aankomst op het Koning Boudewijnplein. 
Prijs voor leden van KWB, KVLV en Pasar bedraagt 40 euro; niet-
leden betalen 45 euro. 
Inbegrepen in deze prijs: vervoer, inkom brouwerij Duvel en het 
eten (zonder drank). 
Inschrijvingen zijn beperkt tot 1 bus, betaald is ingeschreven! 
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Valentijnsontbijt : zondag 10 februari ‘19 

 

Bij de opmaak van deze ‘KWB-leeft’ waren er nog wat plaatsen 
vrij voor onze klassieker : het Valentijnsontbijt. Wie er wil bij zijn 
kan nog inschrijven tot 4 febr. (of tot volzet).  

Je kan in de Gildezaal in de 
Schaapsweg terecht van 8 uur tot 11 
uur op zondag 10/02/2019.  
Onze prijzen : volwassenen € 10, 
lagereschoolkinderen € 4 en kleuters 
€ 2. 
 

Inschrijven kan met het inschrijvingsblaadje (vorige leeft) dat je 
samen met het nodige geld kan binnenbrengen tot maandag 4 
februari bij : 

- Rosita Jans-Vandebroek Garenstraat 36   0474 59 00 06 

- Danny Reynders Merelstraat 46   0478 30 34 12 

Je kan je ook tot 1 februari inschrijven per overschrijving : 
 
Eerst even bellen en dan storten : 
KWB Heusden-Centrum  BE04 3350 1638 1831 
Mededeling : VAL: xx VOLW xx KIND xx KLEUT  

Je K.W.B.-lidkaart is geld waard ! 

 
Ook deze maand heeft een onschuldige hand een 
winnaar van een waardebon voor Café Manger (2 

pers.) aangeduid : 
De winnaar is :  
Gaston Bellefroid Buitingweg. 
Proficiat en welkom op Café Manger! 
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Comfort Heating 

Tweemaal per jaar, in mei en oktober, doet kwb een 

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds 

terecht bij: 

Comfort Heating BVBA   
• Tel: 089/ 35 51 30      0476 68 08 96 
• Adres: Evence Coppéelaan 96 bus 2,  
3600 Genk 

• Website: www.comfortheating.be 
• Email: info@comfortheating.be 

 (vermeld bij ieder contact dat u lid bent van kwb) 

 

Infoavond : reanimatie en AED (do. 28/2/’19) 

 
Wil jij nooit in deze situatie verzeild 
geraken? Natuurlijk niet! Daarom richten 
wij samen met KWB Berkenbos een 
infoavond in over reanimatie en AED. 
(AED = automatische externe 
defibrillator). De laatste tijd zien wij 
steeds meer AED-toestellen opduiken op 
openbare plaatsen. Maar 

wie kan er mee werken? Dat is helemaal niet 
moeilijk maar het is toch interessant om eens 
kennis te maken met dat levensreddende 
toestel in een rustige situatie. Vandaar deze 
infoavond in samenwerking met het Vlaamse 
Kruis. Deze zal plaatsvinden op donderdag 28 
februari ’19 om 19 uur in Ons Huis-Bovenzaal. Hopelijk heb jij 
dat nooit nodig maar als je op die manier een leven kan redden 
zal eeuwige dankbaarheid jouw deel zijn!   

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
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Verslag van het 31ste jaar KWB – overdag. “Deel 2.” 

 

13/12/18   Wat als ik ga? Door Veerle Philips 

De dood houden we, zolang als we kunnen, heel ver af. Laat ons hopen 

dat we nog lang goed gezond mogen blijven, maar één waarheid is er 

voor ons allemaal , sterven doen we, zonder één uitzondering. Soms 

plots, soms, al of niet na een korte of langere ziekte waar we het einde 

zien aankomen. Soms al of niet na een aantal regelingen, maar eenmaal 

is het onze beurt. Als het dan eenmaal zo ver is, zijn het moeilijke tijden 

voor de nabestaanden. Naast het verdriet om het verlies zijn er heel veel 

administratieve beslommeringen, waar op dat ogenblik ons hoofd niet 

op staat, maar die wettelijk wel moeten nagekomen worden binnen een 

bepaalde termijn. Om ons hierin te helpen is er in Heusden-Zolder een 

dienst binnen het OCMW, die ons door deze administratieve tredmolen 

probeert te loodsen. Het overlijden wordt via het gemeentebestuur 

doorgegeven aan het OCMW en deze maken altijd een afspraak om 

langs te komen. Hoe regelen we de begrafenis? Wat met de bank? Wat 

met de verzekeringen? Moeten we naar een notaris? Een hoop vragen 

met individueel verschillende antwoorden. Het zou ons te ver leiden om 

hier in het kader van dit verslag op in te gaan. Een bezoek op dat 

ogenblik, van een maatschappelijk werkster die hierin gespecialiseerd 

is, geeft meer inzicht. Tijdens het bezoek en de bespreking van de 

mogelijkheden wordt ook altijd 

een map afgegeven zodat men 

nadien alles nog eens kan 

nakijken. 

20/12/2018 Kerstfeest. 

Met 86 waren we, op het 

Kerstfeest van KWB-overdag in 

“Ons Huis”. De bezinning van 

diaken Pitjoe ging over “nodig 

eens een eenzame uit” en er was 

inderdaad een eenzame uitgenodigd. Het Kerstmenu werd keurig 

geserveerd en de wijn vloeide rijkelijk. Tussen de kerstliedjes door 

werden er schlagers “uit onze jonge tijd” gezongen en ook “Op de 
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purpere hei” mocht niet ontbreken. De stemming zat er goed in en hoe 

meer wijnflessen er leeg geraakte hoe meer er “uit volle borst” 

gezongen werd. Tussendoor een gezellige babbel, wat keuvelen over 

het weer en het vallen van de regering, meer moet dat niet zijn voor een 

geslaagd kerstfeest. 

03/1/2019 Borrelwandeling richting “Speelhuisje” 

Frank De Boosere had veel goeds beloofd en had deze keer ook zijn 

woord gehouden. Het weer was dus een meevaller en we kregen de 

ideale omstandigheden voor een voormiddag borrelen. Vandaar dat er 

zowat 70 deelnemers aan de start waren.  

Stipt om 9u00 zette de groep zich in beweging. Via het bos van de Sint 

Janskapel ging het richting 

Veenderweg en aan het einde van 

de straat, juist over de 

Beringersteenweg bij 

zakenkantoor Truyens, was de 

eerst stopplaats. De borrels 

gingen vlot over de toog en na een 

kwartietje was het alweer tijd om 

verder te wandelen, richting “Speelhuisje”. 

Via de Opperstraat en een aantal bosweggetjes zijn we langs de dikste 

zomereik van Heusden gepasseerd. Een majestueuze boom, een 

monument uit het verleden dat zeker niet mag verloren gaan voor het 

nageslacht. Als we de meter er reglementair rondlegden werd 4,44 

meter gemeten. 

Er werd ook nog wat stilgestaan bij het ontstaan van het gebied als 

groene long tussen Eversel en Heusden en de sporen van wroetende 

everzwijnen waren ook hier in het bos duidelijk zichtbaar. Uiteraard 

mocht ook onze wolvin Naya met haar vriendje August niet ontbreken 

in het verhaal. Als ze op haar nachtelijke zwerftochten aan “de Grauwe 

Steen” of in het Wolfsdal (aan Crèmerie Rossi achter de Lindeman) 

i.p.v. naar het oosten te lopen richting het schietveld van Hechteren, 
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naar het westen zou lopen (de 

everzwijnen achterna), komt ze in de 

vallei van de Helderbeek of in de 

vallei van de Mangelbeek. Op die 

manier zouden de wolven wel eens in 

de bossen van het speelhuisje kunnen 

terechtkomen (en de everzwijnen 

zouden minderen want iedereen moet 

eten). 

Een paar honderd meter verder, onder het afdak van het speelhuisje was 

de tweede stopplaats. Opnieuw werden een aantal flessen gekraakt en 

ook daar konden we niet te lang blijven, kwestie van rond te geraken. 

Via idyllisch slingerende bospaadjes ging het richting 

Beringersteenweg en eenmaal we daar voorbij waren, waren we zo aan 

“Het Boshuis” achter “De Bark”, de vroegere bouworde. Daar werd 

wijselijk al wat meer koffie gedronken en de soep had ook aantrek, 

kwestie van iets in je maag te hebben om de steeds legendarischer 

wordende borrelwandelingen af te sluiten. 

Met dank aan de gastvrijheid van zakenkantoor Truyens. Dank aan 

Johan en Jean-Marie van de Bouworde voor het regelen dat we het 

boshuis konden gebruiken. Dank aan Jos voor het inschenken van de 

borrels, aan Charly en zijn vrouw Magda voor de flessen en de koffie 

ter plaatse te brengen. Dank aan de fotografen Jef en Ludo om alles vast 

te leggen (en de compromitterende foto’s te deleten)  en dank aan al de 

deelnemers voor de amusante babbel en de geslaagde voormiddag. 

10/1/19 Bezoek school “De Brug” 

Op 1 september 2016 is het CFK volledig overgebracht naar Berkenbos 

en kwamen hun gebouwen in de Brugstraat leeg te staan. De vroegere 

“jongensschool” in de Kapelstraat was aan een grondige renovatie toe 

en omdat het onderwijs toch al meerdere jaren gemengd was is de 

beslissing genomen om in de gebouwen van het vroegere middelbaar 

één grote lagere school uit te bouwen. Het heeft echter twee jaar 

geduurd voor dat de lokalen verbouwd waren om er in te trekken. Het 

kleuteronderwijs kon dan uitbreiden in de gebouwen van de vroegere 

“meisjesschool”. 
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Onderwijs is in volle evolutie en houdt heel veel mensen bezig, de 

essentie is echter nog altijd de leerling. Het aantal leerlingen op één 

februari is bepalend voor de werkingskosten die de school het volgende 

schooljaar krijgt. 

Het onderwijs is niet alleen in evolutie qua gebouwen en subsidiering 

maar er is een totaal andere aanpak naar de leerlingen toe dan wij 

vroeger kenden. Waar wij vroeger in de vijftigerjaren van de vorige 

eeuw stil gehouden werden met een “lap tegen uw oren” als ge niet 

braaf waart en uit angst voor de straf moesten leren, is het huidige 

onderwijs veel meer afgestemd op de kinderen liefde en structuur 

meegeven om ze te vormen voor de toekomst. Hoe kan aan elk kind 

onderwijs aangeboden worden dat het nodig heeft en dat het aankan op 

dat ogenblik? Men gaat meer en meer naar differentiatie. Wat is elk 

kind zijn capaciteit om zichzelf te leren ontdekken?  Blijven uitdagen 

is de opdracht.  

Ook in het multiculturele ligt een opdracht. Concentratiescholen is niet 

goed voor de integratie. Scholen met alleen kinderen uit Nederlands 

sprekende gezinnen zijn zeker geen weerspiegeling van de huidige 

samenleving en schuiven het probleem voor zich uit omdat we nu 

eenmaal in een multiculturele samenleving zitten. Een gezonde 2/3 

verhouding lijkt de beste mix. Ook de dorpsraad in Heusden zet zich 

mee in om die doelstelling te halen. In Heusden – Zolder is 30 % van 

de inwoners van huis uit anderstalig. Een 2/3 verhouding in de klas 

geeft dus een goede afspiegeling van de samenleving en brengt zeker 

de doelstellingen van het onderwijs niet in het gedrang.  

Wigo. 
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KWB Overdag  Programma 
 

 

07/02/19  

Bezoek aan Lenzo.  

Schaverij Lenzo (Lenaerts en zonen) is ontstaan uit het vroegere 

Houthandel Hulsmans. De houthandel is overgenomen in 2011 

en is sindsdien uitgebouwd tot een industriële schaverij. Vandaag 

de dag tracht Lenzo een betrouwbare partner te zijn voor de 

Belgische importeur en houthandel. Als bedrijf dragen zij zowel 

het ecologische als het sociale aspect hoog in het vaandel. 

Lenzo is een invoeg- en inschakelbedrijf waardoor ze ook 

kortgeschoolden een plaats in hun bedrijf geven. Het ecologische 

koppelen aan het sociale, menswaardige aspect doen ze door 

hout aan te bieden dat het FSC label draagt. 

Als loonwerker verwerken zij grote partijen hout voor hun 

professionele klanten, waaronder houthandels en importeurs. 

Bij hen kunnen professionele klanten terecht met al hun diverse 

projecten in massief hout op maat. 

In 2018 willen ze uitbreiden op het industriegebied de Schacht. 

Ze willen nog 2,5 ha bij bovenop de 6,2 ha die ze al bezitten. 

We zullen ter plaatse de nodige uitleg krijgen en een rondleiding 

door het bedrijf. 

Adres: Brancardiershof 25. 

 

 

14/02/19  

Kweek en onderhoud van orchideeën. Pros Alen 

De orchideeënfamilie (Orchidaceae) is een van de grootste 
plantenfamilies op aarde. Het aantal soorten wordt op ongeveer 
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20.000 geschat. Wereldwijd zijn meer dan duizend geslachten 
bekend welke verdeeld worden over 
tientallen subfamilies. Orchideeën worden ook 
weleens kortweg orchis genoemd, wat ook de naam 
van een specifiek geslacht is.  
Orchideeën staan bekend om hun bloemen, die er 
soms vreemd uit kunnen zien. Ook de wilde flora in de Benelux 
kent soorten met opvallende bloemen. Vele soorten zijn in de 
twintigste eeuw achteruitgegaan in deze regio. Waar vroeger 
vele graslanden in mei en juni werden gekleurd door de 
orchideeën zijn ze nu vaak beperkt tot natuurreservaten. 
In regenwouden groeien bepaalde soorten als epifyt (= plant die 
op een andere plant groeit) hoog in de bomen. Sommige van 
deze epifyten worden tegenwoordig als kamerplant gehouden. 
Ook andere soorten zijn populair als kamerplant. 
Wil je weten hoe deze planten te kweken en onderhouden, kom 
dan luisteren naar Pros Alen. 
 

21/02/19 

Positieve gezondheid. Cajsa Tonoli 

Het zijn niet mogelijke ziektes en beperkingen die je leven 

bepalen, wel hoe je daar precies mee omgaat. Dat is het concept 

van positieve gezondheid, gestimuleerd door het ziekenfonds. 

De CM wil weg van de nadruk op pillen en medische 

behandelingen, weg van het beeld van de perfecte mens. Niet 

de ziekte, maar de kwaliteit van het leven moet in de toekomst 

centraal staan. 

Positieve gezondheid kan slaan op dagelijks functioneren, 

lichaamsfuncties, deelname aan sociale activiteiten, kwaliteit van 

leven, mentaal welbevinden en zingeving. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Subfamilie_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grasland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regenwoud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epifyt
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28/02/19  

Geschiedenis van Limburg. Rombout Nijssen 

19 april 1839. Zegt de datum u iets? Op die dag werd het Verdrag 
van Londen getekend en moest het piepjonge België het huidige 
Nederlands-Limburg afstaan aan Nederland. De contouren van 
onze provincie lagen daarmee definitief vast. Bijna 2 eeuwen 
geleden later is de eerste Limburgdag voor historicus Rombout 
Nijssen het perfecte excuus om de belangrijkste jaartallen uit de 
Limburgse geschiedenis nog eens af te stoffen. (Belang van 
Limburg 19/4/2018) 

Want wat we vroeger leerden in de 
geschiedenisles is voor ons Limburg niet van 
toepassing. Hier regeerden geen Pepijn de 
Korte, Philips de Goede, Karel de Stoute, 
Margaretha van Bourgondië en zoveel anderen. 
Wie dan wel?  
Een 6-tal belangrijke data bepalen de 
geschiedenis van Limburg; 1839 is er daar 
eentje van.  

Voor de andere moeten jullie komen luisteren naar Rombout 
Nijssen, rijksarchivaris in Hasselt.  
 

 

 

07/03/19  

Daguitstap naar het Hageland. 

In de voormiddag gaan we naar Meensel-Kiezegem waar het in 
de zomer van 1944 tot een bloedige afrekening kwam tussen de 
“Witten” en de “Zwarten”: een conflict dat tot vandaag diepe 
sporen nalaat bij de plaatselijke bevolking. En wat heeft Eddy 
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Merckx hiermee te maken? Een lokale gids vertelt er ons alles 
over. 
Voor het middagmaal verplaatsen we ons naar Wezemaal. 
Daarna maken we een keuze tussen een bedrijfsbezoek aan de 
koffiebranderij JAVA of een korte wandeling tussen de 
wijngaarden, een degustatie achteraf in het bezoekerscentrum 
inbegrepen 
Omdat we de daguitstap met de bus doen, zal het aantal 
deelnemers beperkt zijn tijdig inschrijven dus! 
 

14/03/19 

Feestelijke afsluiting. 

Een ontbijt, fotomontage van het afgelopen werkjaar, taart, 
nieuwe ideeën voor volgend werkjaar zijn de weerkerende items 
tijdens de laatste bijeenkomst van “KWB Overdag”.  
Om praktische redenen vragen we jullie om voorinschrijving en 
nieuw! een kleine bijdrage om exact hoeveel stoelen we moeten 
klaar zetten.  
We eindigen zoals steeds met een traktatie. 
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Café Manger : 22 maart ‘19 

 
Ook de volgende Café Manger staat reeds 
op de agenda. Hou alvast deze datum vrij 
: vrijdag 22 maart ’19 vanaf 18.00 uur in 
het feestzaaltje van de Kring. Menu & info 
i.v.m. inschrijvingen in de Leeft van maart. 
 

 

Hap & Stap : zaterdag 18 mei ‘19 

 
Dit is een datum om zeker vrij te houden! 
Op die dag organiseren wij onze eerste Hap 
& Stap : een wandeling door Heusden met 
3 stops voor aperitief, voorgerecht en soep. 
Bij aankomst kan je genieten van een 
hoofdgerecht en dessert. We vertrekken 
tussen 16.00 en 18.00. Meer info vind je pas in de volgende 
‘Leeft’.  
P.S. Deze ‘Hap & Stap vervangt onze traditionele eetdag op 
moederdag! 
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Leestips van onze lezers (1) 

 
VERBROKEN (oorspronkelijke 
titel ‘BROKEN’ uitgeverij Cargo 
2010) van KARIN 
SLAUGHTER.  
Deze schrijfster is vooral bekend 
van de ‘Grant County-reeks’, de 
‘Atlanta-reeks’ en de ‘Georgia-
reeks’. Met haar ijzingwekkende 
trillers verwierf ze de nationale titel “Queen of Crime”. 
Deze literaire thriller is een exemplaar uit de Georgia-reeks, met 
in de hoofdrollen : kinderarts én lijkschouwer Sara Linton en 
rechercheur Will Trent van het GBI (Georgia Bureau of 
investigation). Het verhaal speelt zich af in Heartsdale en Grant 
County in Georgia, USA. 
Na een anoniem telefoontje wordt een studente dood 
aangetroffen in een meer. Waarnemend commissaris Frank 
Wallace en rechercheur Lena Adams arresteren een verdachte, 
Tommy Braham. Deze zwakbegaafde jongen bekent de moord 
maar pleegt zelfmoord in zijn cel. Daarna gaat deze zaak vol 
explosieve geheimen pas goed aan het rollen. Door de 
ontdekkingen van de onderzoekers komen er echter steeds 
nieuwe levens op het spel te staan … 
Ik vind het een zeer spannend boek. Het is ook niet allemaal 
kommer en kwel, er zit ook een vleugje romantiek in. Ieder 
personage vertelt het verhaal vanuit zijn/haar eigen standpunt. 
Ik had al zeker vier mensen verdacht voordat er een verrassende 
moordenaar op de proppen kwam. 
Paulette H. 
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Volgende kookles : vrijdag 22/2/’19 : zelf pralines 
maken. 

 
Zelf pralines maken! Dit lijkt niet zo 
vanzelfsprekend maar wij gaan dat 
toch proberen. Onder leiding van 
ervaren lesgevers gaan wij aan de 
slag op vrijdag 22 februari ’19 om 
20.00 uur in de keuken van de OLV 
Gilde in de Schaapsweg. Naar 
verluid zouden de resultaten om 
duimen en vingers af te likken zijn! (letterlijk én figuurlijk) 
Inschrijven kan op de volgende manier : 

- Eerst telefonisch aanmelden ( Danny 0478 30 34 12) 

- Een voorschot van € 8 (niet-leden € 10) betalen door storting 

op BE04 3350 1638 1831 (= KWB-Heusden) met vermelding 

van de naam van de deelnemer en pralines 22/2. 

- Of gewoon door te gaan betalen bij Danny (Merelstr. 46) 

- De totale kostprijs bedraagt € 19/leden en €21 niet-leden. 

Iedere deelnemer zal ongeveer een halve kilogram pralines mee naar 
huis kunnen nemen (als je onderweg niet te veel snoept). Iedereen 
brengt een schort en keukenhanddoek mee. 
De eerste 15 betalers kunnen deelnemen indien er meer kandidaten 
zouden zijn.  
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Islay: Een eiland voor echte whiskyliefhebbers. 

 
Met 31 waren we afgelopen vrijdag, 
18 januari, om deel te nemen aan de 
9de editie van onze reeks whisky 
tastings. Bij het binnenkomen werden 
onze neusgaten onmiddellijk verwend 
met de heerlijke aroma’s van 5 
soorten van het gouden goedje dat reeds was ingeschonken.  Vol 
verwachting zette iedereen zich klaar om van al dat heerlijks te 
kunnen proeven. Pros kon het echter niet laten en liet ons 
warempel een hele poos wachten vooraleer het eerste glas kon 
gekeurd, besnuffeld en geproefd worden. En het was de moeite 
waard om te wachten!! 
Tijdens de tasting stond er ook nog een portie haggis te pruttelen 
die nadien door de meesten met smaak werd naar binnen 
gewerkt! 

Na deze geslaagde avond zou het 
me niet verwonderen mochten er 
zich ’s anderdaags een aantal 
sujetten in gestrekte draf richting 
plaatselijke slijterij hebben begeven 
om dan weinige ogenblikken later, 
zo fier als ne gieter, terug 
huiswaarts te keren met een brede 

glimlach én de trotse eigenaar van één of meerdere flessen van 
het de dag voordien gekeurde goedje. 
Het was weer een geslaagde avond die dan ook werd afgesloten 
met het voornemen om nog één tasting te organiseren, volgend 
jaar, op vrijdag 17 januari, zodat we de reeks mooi kunnen 
afronden met een 10de editie, een jubileumeditie als het ware!! 
Pros en Jerry zullen er klaar voor zijn! Wij ook!!! 

Ludo 
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Recept van de maand : terrine van konijn. 

Benodigdheden : 4 konijnenbouten, 600 g gemengd gehakt (varken 
& kalf), 25 lapjes dun gesneden ontbijtspek, 1 grote sjalot, 1 teentje 
knoflook, 2 eieren, 250 g gedroogde pruimen, 2 takjes salie, 1 
laurierblad, 4 eetlepels calvados (of cognac), peper en zout. 
Bereiding : Ontdoe het konijnenvlees van de beenderen. Leg het 
vlees van één bout (in kleine stukjes gesneden) in een schotel en 
overgiet het met de calvados. Voeg de laurier en de salie toe en laat 
dat ruim een uur marineren. Roer regelmatig in het vlees. 
Doe de rest van het konijnenvlees door een gehaktmolen. Snipper 
de sjalot en de knoflook fijn. Snij de gedroogde pruimen en de salie 
uit de marinade in kleine stukjes. Meng dit alles met het gehakt, het 
gemarineerde vlees (met vocht) en de eieren. Voeg peper en zout 
toe naar eigen smaak. 
Bekleed de binnenkant van een vuurvaste kom (terrine) met het 
ontbijtspek. Vul nu de kom met je vleesmengeling en druk goed aan. 
Bedek tenslotte de bovenzijde ook met spek en een laurierblaadje. 

Leg het deksel op je terrine. Verwarm 
je oven voor tot op 150°C. Zet je 
terrine in een grote ovenschaal waarin 
je een paar cm kokend water giet. Zet 
het geheel gedurende +- 100 minuten 
in de oven. Laat een nacht afkoelen. 
Indien je deze terrine als voorgerecht 

wil serveren kan dat bijvoorbeeld op de volgende manier : leg een 
schijf van je terrine op een bordje samen met een sneetje geroosterd 
(noten)brood, een lepel uienkonfijt, een opgelegd peertje, … Om het 
helemaal af te maken kan je er ook een pruimenlikeur of 
pruimenjenever bij serveren. 
Je kan natuurlijk ook variëren met deze terrine : je kan bijvoorbeeld 
het konijnenvlees vervangen door kip of wild (haas, hert, everzwijn, 
fazant, …). Smakelijk! 
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Warmste maand in Heusden-Zolder t.v.v. Sint-
Vincentius. 

Je zal het allicht al gehoord of gelezen hebben 
in de media : in Heusden-Zolder werd in januari 
een ‘warmste maand’ georganiseerd om de 
voedselvoorraden van Sint-Vincentius aan te 
vullen. Zij steunen een 200-tal kansarme 
gezinnen in onze gemeente maar zijn door hun 
voorraad voedsel van de voedselbanken heen. 
Ook wij als KWB willen ons steentje bijdragen. Omwille van de 
communicatie via ‘Leeft’ zijn we wel wat later maar hulp blijft 
even welkom. 

Men is op zoek naar bewaarbaar voedsel 
zoals : conserven – choco – chocolade – 
koffie – koekjes – spaghetti – rijst - soep 
(dozen) – confituur – suiker – olie – bloem 
– melk … Maar ook producten voor 
persoonlijke hygiëne zijn natuurlijk 

welkom. 

Tijdens enkele KWB-activiteiten kan iedereen zijn bijdrage 
afleveren. Wij zorgen dan wel dat alles ter plaatse komt : 

- Vrijdag 1 feb. ’19 : Café Manger (18→20 uur) in feestzaal 
van De Kring. 

- Zaterdag 9 feb. ’19 : afhalen tuinproducten (9 →11.30 uur) 
speelplaats kleuterschool De Toverfluit. 

- Zaterdag 9 feb. ’19 : klaarzetten Valentijnsontbijt (13 →16 
uur) Gildezaal Schaapsweg. 

- Zondag 10 feb. ’19 : Valentijnsontbijt (8.30→12.00 uur) 
Gildezaal Schaapsweg. 

Alvast van harte bedankt voor uw bijdrage!!! 
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De Toverfluit wil meer Nederlandstalige kinderen. 

 
Zoals je in deze Leeft kan lezen 
bezocht de kwb onlangs De 
Toverfluit en De Brug. Hoewel 
deze afspraak al lang geleden 
gemaakt was, vond het bezoek 
plaats op de vooravond van hun 
infoavond. Uit dank voor de 
jarenlange samenwerking en uit 
sympathie voor hun project hebben we aansluitend geholpen 
met het verdelen van hun folder in alle brievenbussen van 
Heusden-Centrum. We wensen hen dan ook veel succes met hun 
project. Want een bruisend dorp heeft een bruisende school 
nodig en een bruisende buurt … 
Internetgazet schreef op 16 januari 2019: 
Geïnteresseerden krijgen dan een rondleiding door de school, 
kennismaking met de visie en werking en er is een praatcafé. De 
school wil streven naar klassen waarin 2 leerlingen op 3 
Nederlands hebben als thuistaal. De school speelt ook nog 
andere troeven uit zoals kwaliteitsonderwijs, centrale ligging met 
grote parking en een kinderopvang. En toch brengen nog heel 
wat ouders uit de buurt hun kinderen naar verder gelegen 
scholen. Dikwijls heeft dat te maken met de huidige 
schoolbevolking. De school wil dat op korte termijn rechtzetten - 
samen met de dorpsraad - en opent daarom een vrijblijvende 
inschrijvingslijst voor Nederlandstalige gezinnen. Die krijgen de 
garantie dat hun kind terechtkomt in een klas met 2/3 
Nederlandstalige kinderen. Dat moet leiden tot een gezonde 
multiculturele mix en anderstalige kinderen krijgen daardoor een 
uitstekend taalbad. Over de basisschool in Heusden is nu ook 
een voorstellingsvideo gemaakt. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PqGZQt0yDnQ&feature=youtu.be
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FAMILIENIEUWS 

Overlijden 
  
• Paula Bammens, echtgenote van Alfons Aerts, Holleweg. 

• Maria Truyers, moeder van Roger Swerts, Schootstraat. 

• Vader van Herman en Imelda Luts-Convents , Genenbos 

• Louisa Mertens moeder van Yvo Deferm, Melkerijweg. 

Nieuwe leden 
• Familie Jean-Pierre en Kristel Vanheel-Olislagers, Koersel. 

 

Lourdesnamiddag mijnwerkers-brancardiers. 

 
Op zondag 3 maart ’19 organiseren de 
mijnwerkers-brancardiers hun jaarlijkse 
Lourdesnamiddag. Om 14.00 uur kan je terecht 
in het feestzaaltje van De Kring voor foto’s van de 
reis van 2018. Tevens kan je reeds alle informatie 
krijgen over de volgende reis (15-20 juli 2019). 

Alle geïnteresseerden welkom! 
 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 
secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22  

CITAAT VAN DE MAAND 

Er zijn 7 manieren om warme voeten te krijgen in 
februari. Eén ervan is ze in de Caraïbische zee onder te 
dompelen. Als je dit kan betalen, kan je de andere zes 
vergeten. 

 William Sadgarden 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT  
binnenbrengen uiterlijk op vrijdag 15 februari bij : Jan Aerts, Max 
Vanmelbeek 7 tel. 0479/466247 , e-mail : janaerts100@gmail.com 
reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 
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