
Zorghuis Limburg zoekt vrijwilligers voor tuinonderhoud  
 
Hou je van tuinieren?  

Geen schrik om de handen uit de mouwen te steken? 

Heb je regelmatig een beetje tijd vrij? Zin om je dan zinvol voor 

een lokaal sociaal project in te zetten?  

Dan is het misschien iets voor jou om als vrijwilliger te helpen 

onze tuin in orde te houden voor onze  gasten in het Zorghuis in 

de Hazerikstraat 13 te Koersel? Ons tuinteam is steeds op zoek 

naar extra helpende handen. Alle hulp is welkom en 

bespreekbaar. Een uurtje van je vrije tijd, maakt soms een groot 

verschil.  

 

Zorghuis Limburg is een tweede thuis voor mensen met kanker 

die het ziekenhuis kunnen verlaten, even tot zichzelf willen komen 

of thuis niet voldoende omkadering krijgen. Rust, pauze, even 

weg van de buitenwereld aan de wondermooie vallei van de 

Zwarte Beek. Een huis dat als een thuis aanvoelt totdat zij klaar 

zijn om terug naar huis te keren. Tijdens hun verblijf worden zij 

omkaderd door een team van betrokken en enthousiaste 

vrijwilligers, die het kloppend hart van het Zorghuis zijn. 

 
Voor meer informatie contacteer ons vrijblijvend via  
info@zorghuislimburg.be of 011/76.71.01 
www.zorghuislimburg.be  

November 2020 

 

 

Beste tuinhierleden, 

Het jaar is niet verlopen zoals we het ons voorgesteld hadden en 

we hebben jullie gemist. Vele activiteiten hebben we moeten 

afblazen en de gezelligheid van samen iets te doen is 

weggevallen. 

Maar we moeten optimistisch blijven en hopen jullie volgend 

werkjaar in goede gezondheid weer te kunnen ontmoeten . 

Nieuw werkjaar wil zeggen hernieuwen van het lidgeld. Hierover 

een paar bemerkingen.  

Om het slechte jaar een beetje te verzachten geven we een 

eenmalige kleine korting van 3 euro op het lidgeld. 

Om de gezondheid van iedereen te vrijwaren gaan we dit jaar 

vragen of jullie met bijgevoegd overschrijvingsformulier het 

lidgeld willen overschrijven en dit voor 30 november. Zo moeten 

de bestuursleden niet van deur tot deur gaan. 

Ondanks deze moeilijke omstandigheden wensen u en uw 

familie een goede gezondheid.  Zorg goed voor elkaar, wij doen 

dat ook. 

Groetjes van het bestuur 

mailto:info@zorghuislimburg.be
http://www.zorghuislimburg.be


HERFSTRECEPT: KASTANJETAART MET CHOCOLADE. 

Voor ongeveer 8 personen – voorbereid: 15’ – oventijd: 30 à 40’ 

 
Ingrediënten 
 
250 gram gekookte kastanjes. Hiervoor kook je 500 g 
kastanjes, 10 min max. 
3 gram instant koffie 
1,5 eetlepel heet water 
150 gram suiker 
175 gram boter 
3 eieren 
5 gram bakpoeder 
75 gram semola (soms semolina genoemd) is griesmeel (geen 
rijstgriesmeel). Te vinden in de Delhaize in Koersel en de Spar in 
Beringen-Mijn.  
Snuifje zout 
100 ml ongezoete slagroom 
100 gram pure chocolade (minimum 54% cacao) 
 
I n s t u c t i e s  
 
Verwarm de oven voor op 160 graden. 
Doe de kastanjes gepeld en zoveel mogelijk zonder het bruine 
velletje in een blender en mix fijn.  
Doe de boter met de suiker in een keukenmachine en mix de 
boter romig. 
Voeg de eieren een voor een toe. 
Doe in een klein kommetje de instant koffie samen met het 
water. Klop tot een gladde massa. 
Schenk de koffie erbij en voeg het kastanjemeel, semola, 
bakpoeder en snufje zout toe in de keukenmachine. Roer nog 
even door tot een gladde massa. 
Schep het beslag in een ingevette cakevorm (20 cm). 
Plaats de bakvorm voor ongeveer 30-40 minuten in de 
voorverwarmde oven. Of totdat de kastanjecake met verse 
kastanjes gaar is en goudbruin. 
 

 
Ondertussen doe je de blokjes chocolade samen met de 
slagroom in een klein pannetje. Breng de slagroom rustig net 
aan de kook. Zodra het begint te koken zet je het vuur uit en 
roer je erdoor totdat de chocolade helemaal opgelost is en je 
een gladde massa hebt. Zet 20 minuten in de koelkast,  zodat 
het dik genoeg is zodat je de taart ermee kunt gaan bestrijken.  
Wanneer je de taart uit de oven hebt gehaald, laat je deze 
voor 10 minuten afkoelen. Check dan of de cake los zit van de 
randen en haal er eventueel voorzichtig een mesje langs. Laat 
de taart verder afkoelen. 

Bestrijk de kastanjetaart tot slot (overal) met de chocolade 
en ... smakelijk! 

 
Wanneer je de tamme kastanjes gaat koken dan snij je ze eerst 

kruiselings in. Op deze manier pel je ze nadien namelijk veel 

makkelijker. Kook de kastanjes 8 à 10 minuten maar zeker  niet 

langer anders worden de noten erg korrelig en dat maakt het 

pellen lastiger. Het pellen gaat het makkelijkst als je niet te lang 

wacht. Dus wanneer de kastanjes nog een beetje warm zijn. 

https://madebyellen.com/tamme-kastanjes-koken-en-pellen/

