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leeft 

 
Jaargang 47 nr.11- november 2019 

          www.kwbheusdencentrum.org 
Beste KWB-ers, 
 
Nu de dagen weer beginnen te korten en het frisser wordt, weten we 
weer dat het jaar bijna ten einde is.  
We hebben echter nog 2 drukke KWB-maanden voor de boeg. Dus, het 
gure weer trotseren en welkom op één van onze activiteiten : 
KWB-Overdag-de-hele-reeks (waar je ook eens een keer bij 
gelegenheid - stééds welkom bent) en bakken met de kookploeg in 
SFC. Denk ook aan de fijne avond-/bierwandeling. Nuchter blijven kan 
ook: je kan op elke stand een frisdrankje of een biertje bestellen. 
Sinterklaas is binnenkort weer op pad, busreis naar Kerstmarkt 
Oberhausen, bloemschikken, … 
Je Bruisende-buurt-bon 2019 is natuurlijk nog steeds geldig. 
 
In bijlage vind je het formuliertje om je 
lidgeld te vernieuwen. Nieuwe leden 
voor 2020 zijn nu al welkom en 
ontvangen bovendien een activiteiten-
bon van 10 euro. 
 

Proficiat aan Okra voor hun 65-jaar jubileum.  
 
De Mijnwerkers-Brancardiers doen het nog straffer: Platina! 
 
Tot één van dees, 

 
     Stefan 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Kook- & baklessen 
 

Op woensdag 20 november ’19 om 19.00 uur staat de 
volgende bakles op het programma. Deze zal opnieuw 
plaatsvinden in een leskeuken van het SFC. Dat betekent dat 
elke deelnemer zelf aan de slag kan gaan en op het einde van 

de avond het resultaat van zijn/haar noeste 
arbeid mee naar huis kan nemen.  
Op het menu staan sandwiches, 
suikerbollen en een sneeuwtaart. Alle 
ervaren en minder ervaren bakkers zijn 

welkom. 
 

Op dinsdag 10 december ’19 om 19.00 uur gaan we in de 
keuken van het Kuipershof aan de slag om 
allerlei ‘eindejaarshapjes’ klaar te maken.  
Dus iedereen die nog op zoek is naar wat 
inspiratie voor de feestdagen of gewoon 
gezellig samen wat wil kokerellen (en proeven) 
is van harte welkom! 
 

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 bakles 

20/11 of hapjes 10/12.  

- Wil je aan beide lessen deelnemen, stort dan €16 (of 20) 

en vermeld je naam en bakken en koken. 

De eerste 16 betalers kunnen deelnemen. Deze mensen 
ontvangen dan nog een bericht met wat praktische richtlijnen. 
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Bierenwandeling 
Zaterdag 16 november 2019 

 

 
 

Inschrijven kan nog steeds bij : 

Gilbert Jans, Garenstraat 36 - 0471/42 09 59 

Danny De Vuyst, Sint-Jansstraat 8 - 011/43 36 79 

Of op rekeningnummer BE 62 7360 3440 5661 met vermelding 

van naam en aantal personen. 

 

 

 

Samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen en 
keuring mazoutton : het resultaat 

 
50 kwb leden uit Zolder, Berkenbos en Heusden maakten 
gebruik van deze samenaankoop. 
 

Zolder 15 leden 

Berkenbos 9 leden 

Heusden 26 leden 

Eversel Geen 

Boekt Geen 

Bolderberg Geen 
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Café manger op vrijdag 29 november 

 
Op het menu babi pangang op kwb wijze, ter plaatse vers 
gemaakt.  
 

 
 
Breng je kinderen en/of je kleinkinderen mee. Dit is een menu 
dat kinderen ook lekker vinden. 
 
Wanneer: vrijdag 29 november tussen 18 uur en 20 uur. 
Waar: in de kleine feestzaal van De Kring. 
Prijs: 4 euro per persoon, kinderen onder de 10 jaar 2 euro. 
Enkel de eerste 90 ingeschrevenen kunnen deelnemen. 
 
Inschrijven:  Marc Bijloos Geenrijt 73, tel. 011/ 42 46 50 of 
0479 54 55 75 of marc.bijloos@telenet.be 
 
Inschrijven tot woensdag 27 november. 
Betalen doe je ter plaatse. 
 
Opzet: Op vrijdagavond niet moeten koken, afwassen, 
opruimen……. 
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Bloemschikken : 26 november 

 

De volgende bloemschiksessie is op 26 november om 19.30 in 
de Hobbyzaal van de Kring.  
Onder begeleiding van ‘Greta van Bopha’ maken we een mooi 
bloemstukje en dit voor de prijs van ongeveer 25 euro.  Wie 
tijdig inschrijft, krijgt foto’s van 2 
bloemstukken doorgestuurd. Je mag dan 
kiezen welk je wil maken. Greta zorgt 
voor al het materiaal.  
Zelf zorg je voor een schort, mesje, 
schaar en transportkom.  
Telefonisch inschrijven én 10 euro 
voorschot (niet-kwb-leden betalen € 12) 
storten op BE04 3350 1638 1831 met 
vermelding ‘bloemschikken 26 november  
en naam’. Of gewoon bij Diane Timmers 
Merelstraat 46    0472-03 31 68. 
 

KVLV nodigt uit 

 
In 2020 organiseert de KVLV weer 6 lessen drumsfit: 6 en 13 
en 20 februari en 12 en 19 en 26 maart 
De dames hebben ook al mogen ondervinden dat die dikke bal 
vervoeren niet altijd gemakkelijk is... 
Daarom organiseert de KVLV  2 x "een avondje haken". Ze 
leren je ofwel een net haken voor die bal ofwel een 
boodschappentas. 
Zin om mee te doen? Kom dan zeker op 7 en 21 november 
om 19 u naar de Kring, Guido Gezellelaan 13, Heusden. 
Graag een seintje op voorhand zodat ze je tijdig op de hoogte 
kunnen brengen van de nodige materialen: 
rosita.vandebroek@telenet.be of 0474 59 00 06. 
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Sinterklaas op huisbezoek : zaterdag 30 november 

 

Beste KWB er, Sinterklaas wil ook dit jaar, ondanks de grote 
drukte, jou weer een bezoekje brengen bij jullie thuis. 
 
Ouders, grootouders, meters en peters die bij KWB 
aangesloten zijn, kunnen voor hun kinderen, kleinkinderen,  
mete- en pete-kindjes een bezoekje regelen.  
 
Vul het bijgevoegd inschrijfstrookje in en bezorg het aan een 
van onze bestuursleden of aan onze secretaris Coels Vital 
Schaapsweg 92 in Heusden of per mail aan vital.coels-
bleux@telenet.be.  Telefonisch kan ook op het nummer 
0472/638622. 
 
Inschrijven kan tot 16 november en kost  
5 euro per kind.  
In ruil voor dit bedrag zullen de kindjes de 
hand mogen schudden van de Sint, op zijn 
schoot zitten, samen op de foto gaan, een 
bord snoep in ontvangst nemen en dollen 
met zwarte piet. 
 
Duid op het inschrijfbriefje uw voorkeur van 
uur aan, dit is echter een leidraad voor de 
organisator.  
Na inschrijving zal er contact opgenomen worden om 
concrete afspraken te maken over het juiste tijdstip van het 
bezoek.  
Wie wil kan ook een pakje laten afgeven door de Sint, ook 
hiervoor zullen de nodige afspraken gemaakt worden. 

 

mailto:vital.coels-bleux@telenet.be
mailto:vital.coels-bleux@telenet.be
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Fiets-foto-zoektocht : oproep 

 
De fietsfotozoektocht is al vele jaren een echte klassieker in ons 
programma.  
Op vrijdag 4 oktober werden de prijzen van de zoektocht 2019 
uitgereikt. We mochten die avond terugblikken op een alweer 
een succesvolle editie.  

 
We hebben echter een probleem, want na 20 jaar hebben 
Klaus, Tonny & co beslist om te stoppen met het samenstellen 
van deze zoektocht. Dit is zeker een ‘dank u wel’ waard!  
Gezien het succes van deze activiteit willen wij ook volgend jaar 
een fietsfotozoektocht organiseren. Daarom zijn wij nu op zoek 
naar enkele mensen die willen meewerken aan de volgende 
zoektocht. Concreet wil dat zeggen dat we mensen zoeken die 
bijvoorbeeld een aantrekkelijk parcours willen uitstippelen of 

iemand die handig is met een 
fototoestel en wil zorgen voor 
de nodige foto’s of iemand 
die die foto’s wil verwerken 
tot een zoektocht. Wil jij je 
schouders onder één (of 
meer) van die taken zetten, 
neem dan contact op met 
Danny Reynders (0478 30 34 

12). Dus niet twijfelen en neem je telefoon! Wij verwelkomen 
jou alvast met open armen. 
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Kerstmarkt Oberhausen 
Zaterdag 14 december - 10u00 

 
Het CentrO is het grootste winkel- en 
recreatiecentrum in Europa met meer 
dan 250 winkels, zeg maar Super-
Wijnegemshoppingcentrum. 
 
Het CentrOpromenade heeft alle 
soorten restaurants: van hamburger- en 
meeneem-chinees tot specialiteiten uit 
alle windstreken voor de gastronomen. 
 
Er wachten ook Drie Betoverende 

Kerstmarkten op ons, met elk een eigen thema. Op de 
Wichtelmarkt, in Santa’s Village en in het bezinnelijke Almdorf 
zijn 150 liefdevol versierde hutten.. Er valt veel te zien, te 
proeven, te horen en te voelen – en overal zindert een 
betoverende geur van kerst. Wanneer je op zoek bent naar een 
bijzonder cadeau, kun je hier te kust en te keur kiezen: Of het 
nu gaat om met de handgemaakte producten, kostelijke 
lekkernijen, speelgoed of zelfs sieraden - hier is voor elk wat 
wils! 
 
Op de Wichtelmarkt (kaboutermarkt) komen al diegenen aan 
hun trekken die graag terugdenken aan Kerst tijdens hun 
kindertijd met sprookjes en verhalen. Er is een sprekende 
sprookjesboom, carrousel en kabouterspoor. 
 
The Santa’s Village is  een romantisch dorp met punch, 
braadworst, zuurstokken en noten. 
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In het Almdorf beleven we Kerst in een Alpenlandschap. Hier 
kunnen we sleeën, spelen in de sneeuw en deelnemen aan een 
uitgelaten après-ski. 
 
En Kerst-Tombola in de bus … 
 
Het wordt gelukkig al vroeg donker en dan komt de 
Kerstmarkt  
100 % tot  zijn recht om nog wat te slenteren of een 
winterspecialleke achterover te drukken. Glaasje-op-laat-je-
rijden, geen winterbanden, geen wegenvignet.  
 
Overtuigd? Dan als de bliksem inschrijven. Bus vol is vol !!! 
 

We zijn terug rond 22 uur.  Busprijs €13/16 niet-leden. 
Eerst aanmelden bij Marc Bijloos en daarna betalen op rekening 
BE04 3350 1638 1831 (= KWB-Heusden) met vermelding van 
de naam van de deelnemer en Kerst 
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Kwb-quiz - 12 oktober 2019 : een terugblik 

 
Tijdens het afstoffen van onze archieven viel ons oog op een activiteit 
die indertijd regelmatig terugkeerde en waar toen hennig wat 
geïnteresseerden op af kwamen: de kwb-quiz.  
Misschien was nu de tijd wel rijp om dit 
gebeuren een nieuwe kans te geven. Dit 
kwam al ter sprake op ons praatcafé van 
oktober vorig jaar.  
Onder de aanwezigen bevond zich toen 
Dominiek, die zich tot gewoonte had 
gemaakt om voor verenigingen en organisaties van divers pluimage 
quiz-avonden in elkaar te knutselen. Vol goede moed gingen we dan 
met enkelen rond de tafel zitten om in het huidig werkjaar iets 
dergelijks op poten te zetten. 
 
De oorspronkelijke piste om er een familienamiddag van te maken werd 
op een bepaald ogenblik verlaten, deels omwille van het feit dat op de 
gekozen datum, zondag namiddag 13 oktober, de kalendercommissie 
van de voetbal het in haar hoofd had gehaald om net dan een 
kwalificatiewedstrijd te organiseren waarbij onze Rode Duivels zinnens 
waren, gewapend met braadpan en hakmes, op deskundige wijze het 
elftal van Kazachstan in genoemde pan te hakken. Bijgevolg werd het 
quiz-gebeuren dan ook verplaatst naar zaterdagavond 12 oktober om 
20.00 uur én werd deze bovendien ook opengesteld voor ploegen die 
niet van kwb-signatuur waren. 

Het werd dan ook een ongezien 
succes, waarbij de inschrijvingen, eerst 
wat minder vlot, maar uiteindelijk toch 
leidden tot een aantal deelnemende 
ploegen om U tegen te zeggen. 
Van de 35 ingeschreven ploegen 

kwamen er uiteindelijk 32 opdagen, het merendeel gerenommeerde 
exemplaren uit het quiz-milieu. 
 
De reacties nadien waren dan ook zeer positief, uitgezonderd van de 
moedigen uit ons eigen kwb-milieu. Voor hen was het inderdaad geen 
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sinecure om op te boksen tegen tot in de kleinste details op elkaar 
ingespeelde ‘quiz me quick-achtige’ teams, waarvan sommigen zelfs 
wekelijks hun kunne gaan demonstreren ergens in het Vlaamse land. 
Een dikke pluim voor hen die ondanks de moeilijkheidsgraad toch de 
glimlach niet verloren.  
 
Ook een speciaal woordje van dank aan 
onze plaatselijke handelaars die het ons 
mogelijk hebben gemaakt een uitgebreide 
prijzentafel samen te stellen!! 
Dank u wel Apotheek Nerum, Aveve 
Wouter Lemmens, Baeten decoratie, Bakkerij Theunis, 
Bloemen Maris,  
Bol bikes, Bopha bloemenatelier, Brasserie Avanos, Casjpoo, 
CM Heusden, Dagbladhandel Vera, Drinkcenter Bartels Prik & 
Tik, Electro Exellent Heusden, Fietsen Johan Lemmens, Foto 
Tony, Garage Fiat – Vossen, Garage Opel – Geurts, Garage 
Renault – Kwanten, Gybels Electro & Sanitair, bank ING, 
Kapsalon Linda Vanhamel, Lorenz Shoes & Fashion, Optiek 
Carine, Pitou Cadeau, Ristorante La Salute, Schoenmakerij 
Ronny & Annie, Spar Zelfbediening Aerts, Tartufo Italian Food 
Bar, Electro Schroeyen. 
 
Dank ook aan alle medewerkers van onze kwb-ploeg: ook jullie inzet 
stond zoals steeds borg voor een geslaagde avond!! 
 
De opbrengst , evenredig verdeeld over de vooropgestelde twee goede 
doelen (Fajar Baru (project verwaarloosde kinderen in Indonesië) en ’t 
Weyerke, zal binnenkort worden overhandigd. 
 
Misschien is deze inmiddels afgestofte activiteit volgend jaar wel voor 
herhaling vatbaar! Wie weet? 
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KWB-overdag : programma november 

 
07/11/20 Inschrijving + Reanimatie en AED door het Rode 

Kruis 

Wat moet je precies doen wanneer iemand hartproblemen 

krijgt?  

Op steeds meer plaatsen vind je tegenwoordig ook een 

Automatische Externe Defibrillator (AED). Maar hoe gebruik je 

nu zo een AED op de correcte manier? 

14/11/19 Fietstocht 

Ieder jaar is het een bang afwachten of het gaat 

regenen of dat we een schrale tegenwind te trotseren 

hebben. Of toch zonneschijn? Met goede hoop gaat 

het richting Bolderberg.  

21/11/19 Erfrecht: wetgeving, zorgvolmacht en 

zorgcontract…door Guy Verlinden 

Wat is er recent veranderd inzake 

erfenissen en 

huwelijkscontracten? Waarom was 

vernieuwing gewenst, welke zijn de 

belangrijkste wijzigingen en wat houden ze 

in? Wat moeten we zeker weten over de zorgvolmacht? Wat is 

het verschil met een zorgcontract, en welk verband is er met 

huwelijkscontracten? 

28/11/19 Tanzania  door Roger Andries 

We krijgen van onze spreker Roger een indruk van de 

werkzaamheden in Endallah o.a. de bouw van een middelbare 

school en een kleuterklasje, het sponsoren van handpompen, 
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een waterproject met zonnepanelen, het schilderen van de 

lagere school en van het dispensarium, het bouwen van een 

doktershuis en ons Maji I en II project (iedereen kan op 1/2 uur 

lopen zuiver water tappen). In Engare Sero (Maasai) de bouw 

van een kleuterklasje en de aanleg van een moestuin. In beide 

plaatsen was er een studiefonds dat is stopgezet wegens niet 

nakomen van de afspraken.  

 

Een aanrader : Mer on 'em 

 
Vrijdag 21 februari is het weer zover. Het Heusdens 
volkstheater geeft onze kwb afdeling de mogelijkheid om (in 
voorverkoop) met tachtig personen te komen genieten van hun 
nieuwste voorstelling “Mer on ‘em”.  
Zoals gewoonlijk kan je je tickets 
reserveren en betalen op slechts één 
adres en dat is bij Michel Truyers in de 
Schootstraat op het nr 172. Enkel 
wanneer je je kaartje contant betaald 
hebt ben je zeker van je plaats.  
Je mag gerust Michel bellen om enkele 
afspraken te maken maar hou er 
rekening mee dat wie eerst betaalt eerst 
maalt. 
Een kaartje kost 9 euro per persoon en de voorstelling begint 
zoals gewoonlijk om 20u00.  
De inkomkaartjes zelf zijn op dit moment nog niet beschikbaar, 
deze zullen op een later tijdstip aan alle betalende deelnemers 
overhandigd worden. 
 
Twijfel niet en wees vlug, de beschikbare plaatsjes zijn zo de 
deur uit!  



-14- 
 

KWB weekend 2019 - een verslag 

 

Vrijdagmorgen 13 september vertrok ondergetekende voor de 1é keer 
vol verwachting naar het wandelweekend van KWB. Na een kort 
intermezzo in Verviers ging het verder naar Stavelot waar de 
inwendige mens versterkt werd om nadien verder te reizen naar 
Deudesfeld in de Eifel. 
Na het toekennen van de kamers gingen we met zijn allen 
aanschuiven voor een lekker avondmaal om nadien de benen te 
strekken voor een pitslampentocht van ongeveer 2 km. Bij aankomst 
konden we gezellig nakeuvelen met een stubi, weisenbier, wijn of 
andere dorstlessende genotmiddelen. 
Zaterdagmorgen na het ontbijt stond een wandeling van ca 7,5 km 
door de bossen en velden van en rond Deudesfeld op het 
programma. De niet-wandelaars konden zich amuseren met minigolf, 
bowling, ……… om dan ’s middags te genieten van een overheerlijk 
middagmaal. 
Namiddag vertrokken dan de “die hards” olv Gilbert en Danny voor 
een tocht van 12 km naar de Blechhausmûhle onderweg genietend 
van de prachtige glooiende landschappen in de Eifel.  
De niet- wandelaars gingen het stadje Daun verkennen olv Rosita en 
Jos. We bezochten het Eifel vulkaanmuseum waar we wegwijs 
gemaakt werden in Maaren en vulkanen om daarna op een terras ons 
te verkwikken aan een coupe ijs, een stuk taart of om te gaan 
shoppen. Terug in het hotel was het aanschuiven aan een lekkere 
BBQ om daarna te beginnen aan de ontspanning met een quiz en 
sketches waarvan ondergetekende het slachtoffer werd, maar er ten 
volle van genoot. 
Zondag na het ontbijt stond de volgende tocht van 7 km naar Schutz 
te wachten. Ondergetekende met pijnlijke spieren verkoos samen met 
vele anderen(merendeel vrouwen) deel te nemen aan een mooie foto 
zoektocht die door Rosita uitgestippeld was.  Na aankomst van de 
wandelaars genoten we van het laatste heerlijke middagmaal om 
daarna met zijn allen op de groepsfoto dit prachtige weekend af te 
sluiten en de één al wat vroeger dan de ander de tocht naar huis 
aanvatte. 
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Kort samengevat, voor mij een schitterend weekend waar ik met volle 
teugen van genoten heb en volgend jaar bij de 20é editie bij leven en 
welzijn zeker van de partij zal zijn. 
Een dikke proficiat voor de inrichters en sorry als ik iets of iemand 
vergeten heb. 
                                                          Vital 

KWB weekend 2020- een nieuwe kans om mee te doen 

 

Onze volgende bestemming is gekend, nl. Haus Hubertus in 
Winterspelt. 
 
In 2009 hebben wij hier ook een mooi zonnig weekendje door 
gebracht. Enkele 'anciens' herinneren het zich misschien nog.  Het 
hotel is ondertussen wel gerenoveerd. 

 

 
 
We reserveerden 23 tweepersoonskamers en 4 eenpersoonskamers 
(= het hele hotel).  
 

Per persoon betaal je 145 euro, 
volpension. 
 
Inschrijven kan bij Jos Moons, 
Kruiskapelstraat 10, mits betaling 
van 25€ voorschot/persoon en dit 
voor 30 januari 2020. 

 
 
Een inschrijfstrookje vinden jullie bij deze Leeft. 
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Praatcafé (10 okt. ’19) : verslag 
 

Op donderdag 10 oktober mochten we 26 mensen 
verwelkomen die wilden meedenken en meewerken aan ons 
jaarprogramma 2020. Alvast onze dank aan de aanwezigen! 
 

De avond bestond uit verschillende delen : 
Tijdens het eerste deel werd de voorlopige kalender 
voorgesteld met daarop vooral onze klassieke activiteiten die in 
de loop der jaren hun waarde bewezen hebben. 
 

In het tweede deel werden een aantal nieuwe ideeën 
voorgesteld waarvoor wij onze inspiratie haalden bij de 
werkgroep vernieuwing, het ideecafé, het aanbod van KWB-
nationaal, andere afdelingen en natuurlijk bij suggesties van 
onze eigen leden. Wij peilden vooral naar de interesse voor 
deze voorstellen en de haalbaarheid. 
 

In het derde deel gingen we 
op zoek naar voorstellen bij 
de aanwezigen waar we zelf 
nog niet aan gedacht 
hadden.  
 

En tenslotte probeerden we 
concrete afspraken te maken zoals ‘Wie informeert naar …?’ of 
‘Wie wil een handje toesteken aan …?’. 
 

Natuurlijk werden de gesprekken regelmatig onderbroken om 
de naam ‘praatCAFE’ waar te maken. 
 

De vraag die iedereen zich nu waarschijnlijk stelt is :’Heeft dat 
nu ook iets opgeleverd?’ Het antwoord daarop is een 
volmondige JA. Daarom hier een overzicht : De eerste reeks 
activiteiten werden interessant bevonden en er werden zelfs al 
mensen gevonden die ‘aan de kar willen trekken’. 
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Vorming (digitale meters & thuisbatterijen 
/ rookmelders / EHBO bij (kleine) kinderen 
/ diefstalpreventie) / cabaretavond / 
lessenreeks salsadansen /  spelletjesavond 
/ verbroedering (bezoek aan) met een 
andere KWB-afdeling / doos van Pandora 
(escaperoom) / boerengolf / … 

 

Verder waren er nog een heleboel voorstellen die voorlopig nog 
niet weerhouden zijn vermits we nog niet de nodige mensen 
hebben die de kar willen trekken of een handje willen 
toesteken. De bestuursleden hebben immers ook allemaal maar 
twee handen en beschikken niet allemaal over een zee van tijd. 
Mocht iemand zich dus geroepen voelen of over de nodige 
competenties beschikken om ons op weg te helpen? Graag een 
seintje aan één van de bestuursleden! Die voorstellen waren : 
ouder-kind-weekend, schaatsen, kajakken, muurklimmen, 
dropping, geocatching, vormingsavond : auto’s op benzine, 
diesel, hybride, elektrisch, waterstof?, fiets- en/of mtb-groep, 
wandelgroep, initiatielessen keramiek, uitstappen (Ter Dolen, 
Wilderen, Genoelselderen, kerstmarkt, …), … 
 

   
 

Zoals je ziet, we hebben weer een heleboel ideeën om er in 
2020 weer een boeiend KWB-jaar van te maken. Wij hopen 
alvast om jullie allemaal regelmatig te mogen verwelkomen als 
deelnemer of zelfs als helper bij deze activiteiten. 
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Recept van de maand  
Canard à l'orange met garnituur 

 
Deze maand brengen wij jullie weer een winters feestelijk 
recept : canard à l’orange (eend met sinaasappel). 
Benodigdheden (voor een 8-tal personen) : 
4 eendenborsten (barbarie- of muskuseend), 250 gr boter, 1,5 
kg sinaasappelen, 5 dl wildfonds, 3- tal bosjes waterkers, 
bloem, griessuiker, frambozenazijn, enkele kleine uien. 
Voorbereiding :  

- Beurre manie maken : enkele lepels bloem licht laten 

kleuren in een pan zonder vetstof en nadien mengen met 

boter (niet te plat laten worden). 

- 2 sinaasappelen schillen (en wit vlies verwijderen) 

- De rest van de sinaasappelen uitpersen (en eventueel 

zeven). 

- Waterkers reinigen en miniboeketjes maken en in een 

ajuinringetje steken. 

- Het vet van de eendenborsten halen. 

- Een aigre-doux maken : 2 dl water met 150 gr suiker laten 

inkoken (maar niet laten kleuren). Blussen met een flinke 

scheut frambozenazijn. 

 
Afwerking : 

- Doe de boter in een grote pan en laat het verwijderde vet 

van de eendenborsten even sudderen op een zacht vuur in 
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die boter. Verwijder de resten van het vet. Zet het vuur 

wat hoger en bak de eendenborsten. Kruiden met peper en 

zout. De baktijd is natuurlijk afhankelijk van hoe rood de 

binnenzijde mag zijn voor jouw smaak.  

- Haal het vlees uit de pan en hou dat even warm (in een 

oven op 80°C). Ontvet de pan (= vet weggieten) en blus 

de aanbaksels in de pan met de wildfond. Bind de saus met 

het boter-bloemmengsel. Kruid wat bij met peper en zout. 

Voeg het sap van de sinaasappelen en de aigre-doux toe. 

Laat dit even inkoken tot je een mooi gebonden maar nog 

lopende saus krijgt. 

- De eendenborsten schuin in plakjes snijden en in het 

midden van het bord leggen. Overgiet met saus. Dresseer 

met de boeketjes waterkers en plakjes sinaasappel. 

- Opdienen met een aardappelgerecht naar keuze (puree, 

kroketjes, … en een groente- of fruitgarnituur (gestoofd 

witloof, gebakken appeltjes, …). 

Canard (die passeert) à l’orange 
 
 
 
 
 

Familierecepten 

 
In onze rubriek ‘recept van 
de maand’ hebben we het 
voorbije jaar al heel wat 
lekkernijen zien passeren. 
Toch willen wij deze rubriek 
een beetje aanpassen. Wij 
zouden namelijk graag 
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typische familierecepten gaan publiceren. In elke familie zijn 
er wel van die typische gerechten die op een heel eigen 
manier klaar gemaakt worden. Soms is dat een recept dat al 
meerdere generaties gesmaakt wordt. Ken jij zo een recept 
en wil jij dat graag delen met onze lezers, aarzel dan niet en 
bezorg ons dat recept. Dat hoeft zelfs niet helemaal piekfijn 
uitgeschreven te zijn. Wij doen dat werk graag voor jou! 
Bezorg ons je recept via kwbheusden@gmail.com of aan 
Danny Reynders Merelstraat 46. Dank bij voorbaat! 
 

Je KWB-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 :  
Dominique & Greta 
Vrancken 
 

Proficiat en welkom op Café Manger! 
 

KWB-activiteiten-puzzel : en de winnaar is … 

 
In de Leeft van september ’19 stond een 
woordzoeker i.v.m. allerlei KWB-activiteiten. 
Wie goed gezocht heeft, kon met de 
overblijvende letters het woord 
‘Valentijnsontbijt’ vormen. Paulette Huybrechts 
is de gelukkige winnaar van de bons voor café manger! 
 
 

 
 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Hernieuwing lidmaatschap 2020 

 
 

Kortere dagen, langere nachten, overal in de tuin 
rondfladderende bladeren: de tijd vliegt razendsnel voorbij en 
ons werkjaar 2019 loopt op z’n laatste benen. Er resten nog 
enkele weken vooraleer de jaarwisseling zich aandient. Tijd dus 
om je lidmaatschap te vernieuwen. 
 
In dit exemplaar van ons maandblad (of wie de Leeft digitaal 
ontvangt, in de Raak) kan je een overschrijvingsformulier 
vinden om de som van €30 te storten op onze kwb-rekening 
BE04 3350 1638 1831. Indien je dit formulier niet gebruikt 
gelieve bij betaling in de mededeling volgende informatie te 
vermelden ‘Lidgeld 2020 + naam + het volgnummer’ (te 
vinden op het overschrijvingsformulier). 
Na betaling van het lidgeld zal je in januari, het ongezien 
succes indachtig, ook deze keer een Bruisende-Buurt-Bon ter 
waarde van €5 samen met je lidkaart ontvangen. 
Mochten er zich eventueel problemen aandienen, aarzel niet om 
penningmeester Ludo Engelen te contacteren: 0478 38 49 39. 
 

Opgelet: de Bruisende-Buurt-Bon 2019 is nog steeds geldig, dit 

tot het einde van 2019. 
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Familienieuws 

 
Overlijden 
 
Vandebroek Bavo, schoonbroer van Coels Vital 
 
Meyen Angele, kwb lid, vrouw van Vandebroek Henri,kwb lid 
(Schoon)moeder van Vandebroek Marie-Louise en Kenens Luc,  
schoonmoeder van Bijloos Paul en schoonzuster van 
Vandebroek Amelie en Jans Suzanne 
 
Geboorte 
 
Yewte, kleinzoon van Ria Beaufays  
Nora, dochter van Tim Francis en Helga Leeten, kleindochter 
van Tonny Leeten 
 

Nieuwe leden : welkom 

 
Vanhoudt Jean,P. van Mierlolaan, Heusden-Zolder 
Aerts Marcel, P. van Mierlolaan, Heusden-Zolder 
Houben-Maes  Romain  en Maria , P. van Mierlolaan Heusden-
Zolder 
Dickens-Aerts Nele en Ruben Garenstraat Heusden-Zolder 
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Leestips van lezers 

 
Schrijver: Stephen KING, Amerikaans schrijver van horror- en 
sciencefictionverhalen en thrillers, geboren op 21 september 
1947 in Portland, Maine (USA), woont in Bangor, Maine.  
Bijnaam: ‘The King of Horror’. 
 
Titel: ‘DE BUITENSTAANDER’, griezelverhaal (2018), 
oorspronkelijke titel: The outsider, 590 blz. 
 
Het verhaal: In Flint City (Oklahoma) wordt het 
levenloze en fel toegetakelde lichaam van het 
11-jarige jongetje Frank Peterson gevonden. 
Alle bewijsmateriaal (vingerafdrukken/DNA) 
wijst de populaire coach van het plaatselijk 
Little League Honkbalteam, Terry Maitland, als 
schuldige aan. Die man heeft echter een 
waterdicht alibi. Kan het zijn dat iemand 
tegelijkertijd op twee plekken is? Detective Ralph Anderson 
moet zich in deze zaak vastbijten om de (bovennatuurlijke?) 
dader van deze gruwelijke moord te pakken te krijgen. 
 
Eigen mening: Ik denk dat ik alle boeken van deze schrijver 
gelezen heb.  King heeft de spanning in dit griezelverhaal weer 
goed opgebouwd. Fans van zijn Mr. Mercedes-trilogie zullen 
merken dat dit verhaal een mengeling is van zowel zijn oude 
horrorverhalen als van zijn bovennatuurlijke verhalen van de 
laatste decennia. Holly Gibney van Finders Keepers (een 
detectivebureau), een ietwat speciale vrouw, wordt 
ingeschakeld om het onderzoek in goede banen te leiden. 
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Leestips van lezers : oproep 
 

Heb jij de laatste tijd een interessant boek 
gelezen? Wil jij daarover een kort artikeltje 
schrijven? Insturen kan via 
kwbheusden@gmail.com of neem contact op met 
Danny 0478 30 34 12 (Merelstraat 46). 

 

Citaat van de maand 
 

Je houdt niet op met lachen omdat je oud wordt, je 
wordt oud omdat je ophoudt met lachen.  
(Michael Pritchard) 
 

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! 
 

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 
19 november bij : Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 e-mail : 
rosita.vandebroek@telenet.be  
Tel. : 0474 59 00 06  
reknr. Kwb-heusden : BE04 3350 1638 1831 
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