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Digitale TV: een praktische avond.
Donderdag 7 oktober om 19u30 in de Feestzaal van De Kring
Infoavond voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden en
functies van zo’n toestel.
Een specialist ter zake, Raf Coomans, komt ons handige tips geven over:
-

Plasma, LCD, wat verklaart de prijsverschillen
Contrast, gezichtshoek, resolutie …
Stroomverbruik
Welke aansluitingen heb je zeker nodig of moet je voorzien voor de nabije
toekomst
Platte TV, wat met het geluid, extra luidsprekers, home-cinema
TVabonnementen Belgacom, Telenet, Satelliet
Wegwijs in het digitaal aanbod
Welke functies zitten er op je
afstandsbediening
Film bestellen, aankopen doen,
programma’s opnieuw bekijken

Je bent van harte welkom. Heb je nu al
bijzondere vragen, dan mag je die mailen of me bellen.
stefan@kwbheusden.be of 0474/35.43.21
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op woensdag 11 november om 16 uur
Nog enkele keren de schoen zetten en het is zo ver …

6,5 euro

voor de inkom
Tijd voor cinemabezoek. Prijs voor de leden:
voor 1 film, drinkske in de pauze, drinkske na de film en een tombolanummer
(ipv 10 euro + tombola).
Een film met als apotheose een tombola met vele en echte prijzen!

Welke films ?
Laat dit nu de grote verrassing zijn ! In samenwerking met Ludo
kiezen we de nieuwste en beste films die er op dit moment draaien voor de
kids, jeugd en volwassenen.
Suggesties zijn welkom bij stefan@kwbheusden.be 011 43.12.54
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Quiz
Je wilt:
• de gemeentelijke 11.11.11 actie 2010 steunen
• je hebt op vrijdagavond 12 november om 20 u. een vrije avond en
• je wil die avond met een vijftal vrienden en/of vriendinnen een team
vormen
• om je een avondje te amuseren in een toffe quiz competitie met andere
teams dan maak je kans
• om in het Kuipershof, die avond
• met je team de 6de 11.11.11 quizwinnaars te worden
• en naar huis te trekken met een goed gevoel en als appreciatie:
een selectie exclusieve Wereldwinkel producten.
Iets voor jou?
Voor je vriendenkring, bevriend koppel, familie, elke vereniging, sportclub,
wandelclub, kaartclub, boekenclub, dierenvrienden, jongeren…?
Vorm een quizploeg en geef je ploeg een originele naam.
Uiteraard kunnen verenigingen met meerdere quizploegen meedoen.
Schrijf je zo vlug mogelijk in met bijgevoegd inschrijfstrookje
( laatste blad van deze leeft) of doe het per e-mail.
(Klaus@kwbheusden.be)
Deelname = steun voor de 11.11.11 actie = 16 euro per ploeg
(te betalen op de quizavond)
Wil je wel meedoen maar twijfel je nog een beetje.
Wees gerust het is geen quiz voor gespecialiseerde bollebozen.
Een mix van: actuele gebeurtenissen, parate kennis en wetenswaardigheden
over Heusden-Zolder, elementaire wereld wetenswaardigheden, film en muziek,
licht gokwerk en een reeks droedels…..
Deze cocktail is het recept dat van elke ploeg een succesteam kan maken.
Deze quizavond staat open voor iedereen.
De 11.11.11 actie en de projecten in de derde
wereld verdienen het.
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REISVERHALEN MET
LUC VAN DE KOSTER
Niet voor Van Thilt maar wel voor ons. Dinsdag 26 oktober zal Luc ons in
geuren en kleuren verslag uitbrengen van zijn Groenlandreis. Niet te plechtig
niet te omslachtig, maar op een gezellige manier wil Luc die avond, in de kleine
feestzaal van De Kring, zich laten omringen met nieuwsgierige luisteraars.
Gewapend met zijn laptop en beamer zal hij ons laten genieten van de talrijke
adembenemende foto’s. Wie Luc kent weet op voorhand dat het niet saai zal
worden want uitleggen en vertellen kan hij als de beste. Vol verwachting kijken
we uit naar die avond want, dat hij daar in het verre Groenland fantastische
dingen heeft beleefd, daar twijfelt niemand aan. Mis dit niet en noteer alvast
bovenstaande datum. Aanvang 19u30.
Tot dan…
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Hot Summer Party
En het was hot dit jaar.
Langs deze weg willen we iedereen bedanken
meehielp aan deze party. In het bijzonder een
dikke merci aan Jo en Ivan, de twee
trekpaarden van dit gebeuren.
Dankzij de opbrengst van deze fuif kunnen we
Ziekenzorg en Sint Vincentius nog eens een
steuntje geven.
Hopelijk tot volgend jaar in the summer.

die

Premie dakisolatie
De samenaankoop dakisolatie ligt
ondertussen al een tijdje achter ons.
Toch zitten er nog heel wat
deelnemers te wachten op de premie
van de Vlaamse Overheid. In de loop
van de volgende maand zou alles
moeten uitbetaald zijn.
Heb je toch
nog twijfels
of vragen
dan kan je
altijd terecht
op het gratis
nummer van
de overheid : 1700.
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Stookolieperikelen
Onze 87ste samenaankoop is ondertussen aan de gang, de meesten onder u
zullen hun bestelde hoeveelheid reeds ontvangen hebben. Op het tijdstip dat ik
dit artikel schrijf is het nog niet geweten wie de beste prijs voor ons gemaakt
heeft en wie dus gaat leveren. Wat ik wel al zeker weet, is wie niet zal leveren
voor ons. Even verduidelijken.
Al de handelaars die ons hun beste prijs bezorgen worden in kennis gebracht
van onze eisen. Een mondelinge overeenkomst wordt dan gesloten. Binnen de
maand leveren, betaling via overschrijving en dus niet verplicht aan de
vrachtwagen, bestellingen vanaf 500 liter aan dezelfde prijs, zijn enkele eisen
die ons zeer nauw aan het hart liggen.
De laatste tijd haalde de firma Beckers uit Koersel bijna iedere keer met een
goede prijs de samenaankoop binnen. Deze firma weet dus ook als geen ander
wat onze verlangens zijn. Enkele aankopen geleden, mocht Beckers niet
meedingen. Laattijdige leveringen noopten ons om de firma eenmalig uit te
sluiten.
Wat er gebeurde tijdens onze 86ste aankoop deed ons met verstomming slaan.
De Firma Beckers had opnieuw de beste prijs en mocht voor ons leveren. Wat
we reeds jaren waren overeengekomen bleek ineens niet meer te tellen.
KWB’ers en OKRA-leden werden verplicht aan de vrachtwagen te betalen, bij
weigering reed de chauffeur doodgewoon weg en was men verplicht een nieuwe
afspraak te maken met de firma.
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Onze leden werden op voorhand opgebeld en er werd van hen verwacht thuis te
zijn, zo niet werd er niet geleverd. Ook is ons gemeld dat er aanmaningen
werden verstuurd en zelfs een deurwaarder werd ingeschakeld, allemaal ten
onrechte.
Wat was er aan de hand?
De firma Beckers werkt sedert enige tijd zeer nauw samen met Esso Comfort
Energie. Deze firma weigert pertinent prijs te maken voor ons. Zij hanteren
steeds de hierboven aangehaalde werkwijze. Door de (overname?) kan Beckers
niets anders doen dan ook op deze manier te werken. Na lang beraad heeft het
bestuur dan ook beslist om Beckers gedurende onbepaalde tijd uit te sluiten en
mogen ze dus voor ons geen prijs meer maken.
Beste KWB’ers, overeenkomsten moeten nageleefd worden, dat vinden wij als
bestuur toch. Dit geldt natuurlijk voor beide partijen. Niet aan de vrachtwagen,
maar wel acht dagen de tijd krijgen om te betalen is ons stokpaardje. Toch krijg
ik melding dat niet al de bestellers van stookolie zich aan deze regel houden.
Ook hier zouden we paal en perk willen aan stellen. Binnen de acht dagen
betalen is de overeenkomst. Als wij ons niet aan deze regel houden verliezen
we het recht om te spreken en komt onze samenaankoop zoals hij nu bestaat op
de helling te staan.
Romain
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PC kwb
Google Chrome
De meeste internetgebruikers surfen op het internet via de Internet Explorer van
windows.
Google heeft nu al een tijdje zelf een internet browser ontwikkeld : google chrome.
Je kan deze gratis downloaden.
Deze browser biedt een reeks voordelen :
- webapplicaties kunnen sneller geladen worden
- strak design zonder overbodige knoppen
- automatische weergave van meest bezochte websites
- tijdens invoeren van een woord in de adresbalk worden suggesties gegeven
- op het moment dat een pagina vastloopt zal alleen de betreffende tab
afgesloten worden en niet alle tabs die nog open staan
- een handige automatische vertaalfunctie waarmee websites kunnen vertaald
worden.
De algehele indruk van Google Chrome is positief : snel, veilig en gemakkelijk in
gebruik.
Downloaden is
heel eenvoudig :
typ google
chrome in de
zoekbalk van
google of ga
naar onze
website onder
freeware
Zeker een
aanrader…….
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Echte mannen maken
plannen in de keuken.
Ook dit najaar organiseren we een 6 avonden-durende kookcursus.
In 4 groepjes van 3 mannen toveren we een aperitief, voorgerecht, soep,
hoofdgerecht en dessert uit onze mouw.
Elk jaar zien we enkele nieuwe gezichten of zonen van. Waarom dit jaar ook
eens niet proberen ?
Met stylo en patattenmes maken we de keuken van het Kuipershof onveilig.
We maken een reis door Europa en toveren hun lekkerste gerechten op ons
bord.
- 30 euro voor verzekering en cursuspapier. Betaald is ingeschreven !!!
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-

Voorbereiden, koken, smikkelen en opruimen

-

Om 19 uur in de keuken van het Kuipershof

-

Op dinsdag 9, 16, 23, 30 november en 7 en 14 december 2010

-

Op 14 december koken we voor onze partners

-

Inschrijven en verdere info bij Stefan Aerts, stefan@kwbheusden.be
Noordberm 4,
011-43.12.54

Lidgeld 2011
Het is weer tijd om het lidgeld te betalen.
Wij hopen dat jullie dit op tijd gaan doen.
Probeer ook de mededeling in te vullen, anders moet de kassier te dikwijls naar
de bank gaan om alle gegevens op te vragen.
DUS: mededeling: LIDGELD:2011/ en je nummer.
Dit nummer staat reeds op je overschrijving.
Het lidgeld bedraagt € 25,00.
Te betalen voor 10 NOVEMBER 2010.

Uitslag fotozoektocht zaterdag 16 oktober
Op zaterdag 16 oktober worden alle geheimen van de fiets-foto-zoektocht weer
bloot gelegd.
In de kleine feestzaal van de Kring zullen alle foto’s geprojecteerd worden met
de nodige uitleg en commentaar.
Er worden deze avond ook leuke prijzen uitgedeeld aan de deelnemers van deze
zoektocht.
Zorg dus dat je aanwezig bent.
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HEUSDEN –ZOLDER
Zaterdag 9 oktober

EN

Herfstwandeling in de

Oostkantons
Programma:
In de voormiddag wandelen wij vanaf het gehucht Auel over een afstand van 4 km tot
in het centrum van Burg Reuland. Daar spreken wij onze meegebrachte picknick aan .
Ter plaatse is er koffie voorzien. Bij minder goed weer kunnen we met z'n allen binnen
in de plaatselijke grillhut.
De namiddag wandeling loopt doorheen het glooiende landschap rondom Burg
Reuland. Het is een tocht voor ietwat geoefende wandelaars over een afstand van
pakweg 9 km.
’s Avonds wacht ons een lekkere warme maaltijd in Hotel-restaurant Beau-Site te
Hockai, met op het menu:
• dagsoep
• varkensgebraad op Ardense wijze , seizoensalade en frieten
• ijs met bosbessencoulis
Een herfstwandeling is wel geen strandwandeling; dus stevig schoeisel is een must.
Praktisch:
Vertrek met de autocar om 8.30 uur aan de Kring, Guido Gezellelaan, 15, HeusdenZolder
Terugkeer is voorzien omstreeks 21.30 uur.
De deelnameprijs bedraagt, autobustransport en avondmaal inbegrepen:
• € 33 voor niet-leden
• € 30 voor de leden Pasar en KWB
Je kan inschrijven voor dit mooie initiatief door het verschuldigde bedrag te storten op
rekeningnummer van Pasar: 784-5800657-83
Info: Arnold Vinck:
0494/43.25.72
Jan Aerts:
0479/46.62.47
Eric Heyligen:
0475/52.04.99
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- moeder van Dirk Roosen, Schreverland.
-

Huwelijk
-

zoon van Johan Mentens, Mispad.

Gouden bruiloft
- Fons Deferme, Obbeek.

Heusden in de Wereldkerk
Door omstandigheden gaat de eetdag van Heusden in de Wereldkerk dit jaar
niet door.

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar
secretaris Ludo Engelen 011-42.27.91
CITAAT VAN DE MAAND
Vertrouwen, is geloven wat je nog niet kunt zien. De
beloning voor dit vertrouwen is zien wat je gelooft .
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
15 oktober bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be
reknr. Kwbheusden : 784-5716816-50
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Inschrijfstrook: KWB Quiz
Ploegnaam: ……………………………………………….
Verantwoordelijke: ………………………………………
Adres: ...............................................................................
Tel.: ....................................................................................
E-mail: ................................................................................
Te bezorgen bij:
Klaus Neumann
Mispad 10
klaus@kwbheusden.be

