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FILMNAMIDDAG
Donderdag

11 november

om 16

uur

6,5 euro

Weer tijd voor Cinemabezoek. Prijs KWB:
voor de inkom voor
1 film, drink in de pauze, drink na de film en een tombolanummer (i.p.v. 10
euro + tombola).
Een film met als apotheose een tombola met vele en echte prijzen!
Op het verlanglijstje:
Verschrikkelijke ikke en de rest kan stikke: Het is het
verhaal van Gru, die geniet van alles wat slecht is en dit keer
heeft hij het plan om de maan stelen (Ja, de maan!). Hij
verslaat iedereen die hem in de weg zit met zijn
wapenverzameling van krimp- en vriesstralen en zijn
gevechtsklare land- en luchtvoertuigen. Maar dan ontmoet hij
op een dag drie kleine eigenwijze weesmeisjes die naar hem kijken en iets in hem zien
wat nog nooit iemand heeft gezien: een mogelijke papa.
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Zot van A: Anna is gescheiden van Bruno nadat die vreemd ging met de
schooljuf van hun zoontje Boris. Haar piepjonge minnaar kan echter maar
tijdelijk voor wat afleiding zorgen... Het huwelijk van Arno en Lydia, Anna's
beste vriendin, heeft in ieder geval meer weg van het perfecte
voorbeeldhuwelijk... hoewel ? Bij Alain en Fred is alles één en al rozengeur
en maneschijn, want ze staan op het punt te trouwen... of gaat het feest
toch niet door ? Astrid, de zus van Alain, werkt in een juwelenshop en
hoopt iedere dag opnieuw dat haar prins op het witte paard voor de deur
staat. De avances van 's lands meest begeerde vrijgezel, Paul, heeft ze
helaas niet door... En dan is er tenslotte Annette die tijdens haar zoektocht
naar een verdwenen Sint zichzelf én haar ware liefde ontdekt.
The Town: In Boston vinden elk jaar meer dan 300 bankovervallen plaats,
vooral in de buurt Charlestown. Doug MacRay is de leider van een bende
bankovervallers die keer op keer ongeschonden met de buit weg zien te
komen. Alles verandert echter wanneer de bende tijdens hun laatste overval
bankmanager Claire Keesey gijzelt. Na haar vijlatin moet Doug kost wat kost
te weten zien te komen of Claire iets heeft gezien …
Knoester: Junior en zijn familie hebben zich erg verheugd op hun verhuizing
naar het platteland. Maar de nieuwe woning blijkt in slechte staat en papa
(een ondergoedverkoper!) en mama krijgen het reuzedruk met de
verbouwingen. Zo wordt het voor Junior niet makkelijk om nieuwe vrienden
te maken. Hij maakt zich zorgen... Tot hij Knoester vindt, een heel bijzondere
tak die nog kan praten bovendien! Knoester is grappig en vindt een
oplossing voor elk probleem.
Grown Ups: Wanneer hun voetbalcoach overlijdt spreken 5 jeugdvrienden af
om jaarlijks een weekend met elkaar, met echtgenotes en kids, door te
brengen. Ze ontdekken dat ouder worden niet hetzelfde is al volwassen
worden.
Adem: vertelt het aangrijpende verhaal van 2
mucoviscidose patiënten die een moeizame
vriendschap onderhouden tijdens hun herhaaldelijke verblijven in
Gasthuisberg …

Of iets anders …
Voor het definitieve aanbod (vanaf zaterdag 6 november):
- bel 011-431254
- stuur een mailtje naar stefan@kwbheusen.be
- kijk op www.kwbheusdencentrum.be

UZ

Denk aan je lidkaart !!

Gezinswandelweekend Zendscheid
Duitsland 17-18-19/09/10
Op een weekend in mei trokken we (Gilbert & Rosita, Dora & ik) naar
Zendscheid om het kwbweekend van september voor te bereiden. Ik maakte een
reiswijzer op zodat onze deelnemers in september de weg goed zouden kunnen
vinden. Er werd een programma opgesteld, we stippelden de wandelingen uit en
zochten een alternatief voor niet-wandelaars.
17 september was het zover, ons goed voorbereid weekend begon. We reden
met de auto naar onze bestemming in Duitsland, de reiswijzer zorgde ervoor dat
iedereen op tijd was. We werden allen opgewacht door Gilbert en Rosita die
ons de sleutel van de kamer bezorgden. Na het installeren, uitpakken op de
kamer kregen we om 19 u ons avondmaal, ik gaf een welkomswoord en uitleg
over het verloop van het programma. Rond 21 u vertrokken we allemaal voor
onze traditionele pitslampen tocht( ± 1 u), midden in de bos maakten we het
donker en stil en genoten dan even van de rust die er heerste. Terug in het hotel
werd er nog wat gebabbeld en gelachen bij een pintje, een goed glas wijn of iets
fris.
‘s Anderendaags konden we ontbijten tussen 8u en 9u; lekkere pistolets,
fruitsap, beleg, muesli of vers fruit stonden voor ons klaar. Om 10u vertrokken
we voor een fikse wandeling van ± 8 km door de bergen en bossen van de
Vulkaaneifel. Degene die niet meegingen wandelen konden gaan zwemmen in
het zwembad van het hotel. 12u30 kregen we ons middagmaal en daarna stond
er voor de wandelaars in hart en nieren een wandeling van ± 12 km op het
programma, een zeer mooie wandeling hoorde ik achteraf zeggen, op een
bepaald moment was zelfs de weg gepikt en moesten ze dwars door de bos om
een andere weg te zoeken, uiteindelijk zijn ze toch allemaal veilig teruggekeerd.
Met de anderen zijn we naar een roofvogel- en wolvenpark gereden, we konden
er de roofvogels aanschouwen met aansluitende een show en ook een
demonstratie wolven voederen. Het was een zeer fijne ervaring in het park en
we keerden dan ook allemaal tevreden terug naar het hotel.
Nadat iedereen zich wat had kunnen opfrissen, was er het avondmaal, daarna
was er een spelavond met oude volksspelen voorzien. Er werden 5 ploegjes
gevormd die elk met veel enthousiasme voor zoveel mogelijk punten speelden.
De winnaars kregen lekkere snoep, maar niet getreurd
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voor de rest want er was voor iedereen een prijs voorzien.
Op onze laatste dag begonnen we goed uitgeslapen aan het ontbijt, daarna nog
een wandeling van ± 6 km waardoor de voormiddag omvloog. Na het
middageten was er tijd voor een groepsfoto, ik bedankte iedereen voor hun
deelname aan dit fijne weekend en tenslotte deelden we nog een kadootje uit ter
gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het kwb-weekend olv Gilbert en
mezelf.
We namen afscheid en keerden tevreden terug huiswaarts.
Ook ik kijk tevreden terug op het weekend, onze voorbereidingen waren niet
voor niets geweest want de deelnemers uitten allemaal hun tevredenheid,
‘volgend jaar opnieuw’ zegden ze. We gaan er dan ook voor om er weer een
goed weekend van te maken.
Voor september 2011 hebben we al een optie genomen in het Duitse Neuerburg.
Iedereen die geïnteresseerd is om mee te gaan is natuurlijk van harte welkom!
Onze fotokijkdag van afgelopen weekend en ook een terugblik op de voorbije
jaren vind plaats op 21 november 2010 in het zaaltje van de Kring vanaf 14 u,
ook hier is iedereen van harte welkom!
Tot dan
Jos

Fotokijkdag gezins-wandel-weekend en
inschrijven voor het weekend 2011
Nostalgie alom.
Op 21 november blikken we terug op ons jaarlijkse weekendje en de andere 9
gezins-wandel-weekenden.
Iedereen welkom in het zaaltje van De Kring tussen 14u00 en 18u00.
Ook is er dan gelegenheid om in te schrijven voor het weekend van 2011 in het
Schloss Hotel van Neuerburg ; volwassenen betalen 85.00 Euro, kinderen tot 10
jaar 45.00 Euro en vanaf 10 jaar 65.00 Euro
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PC-KWB AVG ANTI-VIRUS FREE
EDITION 2011
Opmerkelijke bescherming. Helemaal gratis.
AVG antivirus bestaat al een heel tijdje. Test hebben uitgewezen dat deze gratis
versie kan wedijveren met de betalende versies. Sinds vorige maand is de
nieuwe editie 2011 beschikbaar. Deze editie biedt bovendien nog enkele
voordelen t.o.v. de vorige versie.
Wij vinden dat iedereen gratis recht heeft op de nieuwste beveiligingssoftware.
Daarom kiezen miljoenen mensen over de hele wereld AVG Anti-Virus Free
Edition.
Snel, gratis en gebruikersvriendelijk.
Dankzij AVG Anti-Virus Free Edition 2011 kan je:
• Surfen en zoeken zonder zorgen Realtime bescherming met AVG
LinkScanner®
• Veilig blijven op sociale netwerken met AVG Social Networking
Protection
• Profiteren van een snellere pc– AVG Smart Scanning wordt uitgevoerd
terwijl u afwezig bent en werkt in de lage-prioriteitsmodus wanneer u
weer terug bent
Je kan deze versie
downloaden via onze
site
: www.kwbheusden.be
onder de linke
Freeware.
Opgelet : zorg ervoor
dat
je nooit twee antivirusprogramma’s
tegelijkertijd gebruikt.
Om een vorig antivirus programma te verwijderen moet je dit eerst afsluiten. Ga vervolgens via
configuratiescherm naar software verwijderen om het bestand te verwijderen.
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Zaterdag 18 december 9u30 Boudewijnplein busreis 160 km

Kerstmarkt Oberhausen
CentrO in Oberhausen in het Ruhrgebied ligt op een voormalige mijnterrein en
zou eigenlijk in Maasmechelen gebouwd worden. Een 15-tal jaren geleden
lobbyde immers elke ex-mijngemeente om dit of andere grote projecten binnen
te halen.
Dit lukte in België wéér niet en dan is de promotor naar deze site getrokken.
Je vindt er vandaag niet alleen een supergrote ‘WijnegemshoppingCenter’of
CentrO met o.a. 200 winkels en 400 meter restaurant-CentrOPromenade. Ook
aan cultuur, sport en ontspanning is gedacht op deze oppervlakte van 1 op 2
kilometer.

Je kan je een hele dag amuseren zonder ook maar 1
winkeltje binnen te moeten. Wandelen langs het kanaal, in
het bos of park, musea, sporten …
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Schloss Oberhausen ligt links van tree2tree. Dit kasteel heeft een verzameling
(schilder)kunst en een patat van een park. Via het voetpad langs het kanaal kan
je naar …
de Gasometer is een voormalige cokesoven-gas-reservoir en vandaag een
buitengewone tentoonstellingshal. Een glazen panoramalift brengt je tot onder
de koepel en van op het dak op 117 meter kan je het hele westelijke Ruhrgebied
zien.
CentrOPark is prachtig tuinlandschap met talrijke bomen, weide, klaterende
beek en attracties voor de kleine gasten (deze zijn helaas gesloten in december).
Sea Life Oberhausen heeft 50 reuzenaquariums met haaien en ander
waterkrapuul.
Tree2tree heeft 8 parcours voor wie graag tussen de bomen ‘klettert’ over
staaldraad en ander gevaar …
Marina de Yachthaven, Modellbahnwelt met 80 treinen en 4600 meter
sporen, Arena of overdekt stadion, Theater ………………..
Langs de CentrOPromenade is een Kerstmarkt opgebouwd met 150
huisjes; juist genoeg om een Glühwein achterover te kunnen drukken, een Stoll,
Reibekuchen, Aachener Printen, Lachs of God weet wat te eten.
In de bus ontvang je infofolders en nummers voor dé echte Kersttombola.
We zijn terug rond 22 uur. Busprijs 11 euro. Niet KWB 15 euro !!
Info/ inschrijven bij Ivan Claes of Stefan Aerts via formuliertje
Meer info op www.kwbheusden.be en volgende Leeft
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SAMENAANKOOP
LUIERS &
VERZORGINGSPRODUCTEN
Alleen voor KWB-leden
Deze actie loop tot 15 november : meer
onze website
www.kwbheusden.be

info op

Echte mannen maken
plannen in de keuken.
Ook dit najaar organiseren we een
5 avonden-durende kookcursus.
In 4 groepjes van 3 mannen toveren we een
aperitief, voorgerecht, soep, hoofdgerecht
dessert uit onze mouw.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
- Inschrijven en verdere info bij
Stefan Aerts, stefan@kwbheusden.be
Noordberm 4,
011-43.12.54
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en

Info – Avond alternatieve verwarming
25 november
Wegens het forfait van de lesgever zijn we genoodzaakt deze info-avond uit te
stellen. Je hoort hier later meer over.

Café mangé 10 december
De eerste café mangé van dit
werkjaar kondigt zich weer aan.
Op vrijdag 10 december kan je
weer komen eten en gezellig
samenzijn in de feestzaal van de
Kring. Een mooie traditie die
ondertussen al door velen
gewaardeerd wordt.
Eten vanaf 18 uur tot 20 uur.
Inschrijven op het gewone adres:
Marc Bijloos Geenrijt 73
011/42.46.50

Samenaankoop stookolie 13 dec. 2010
Volgende samenaankoop :
maandag 13 december.
Je kan inschrijven met
bijgevoegd
inschrijfformulier.
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Voor de liefhebbers van echte Schotse
Whisky!!
Begin volgend jaar organiseren wij, in samenwerking met de Diestse Whisky
Club, een Schotse Whisky “tasting”-avond. Noteer daarom volgende datum
reeds in jullie agenda: vrijdag 21 januari 2011!
Aan de hand van een powerpoint presentatie wordt er eerst een rondreis
gemaakt doorheen de geschiedenis van de Schotse Whisky. Verder volgt er een
initiatie over het
productieproces van Schotse
Whisky en hoe de
verschillende smaken tot
stand
komen.
Na de n odige uitleg hoe een
single
malt correct geproefd en
beoordeeld moet worden,
gaan
we dan over tot het proeven
(tasten) van 6 verschillende
whisky’s. Tevens worden er beelden getoond van de respectievelijke streken en
distilleerderijen.
Elke whisky kan persoonlijk beoordeeld worden op het ter beschikking gesteld
presentatieblad.
Vragen over Schotland en Whisky worden
zo
goed mogelijk beantwoord.
De juiste deelnameprijs voor het gebeuren
zal
in de volgende Leeft worden meegedeeld,
en
zal vermoedelijk 25 à 30 EUR per persoon
bedragen.
Geïnteresseerden kunnen zich nu reeds
opgeven bij:
Klaus Neumann, Tel.: 011 43 12 84, email: klaus@kwb.be
Ludo Engelen, Tel.: 011 42 27 91, e-mail: ludo@kwb.be
Slainthe!
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Quiz vrijdag 12 november
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.
(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 HeusdenZolder, 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.

-11-

FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- broer van Fons Vanbilsen, Schootstraat en Mella Vanbilsen,
Nicolaestraat
- Marcel Gijbels, Koerselsebaan, tevens vader van Peter Gijbels,
Voortstraat, schoonbroer van Maria Stas , Processieweg
- vader van Rene Vrachten, Bergstraat
- vader van Peter Vrachten
- Cyriel Vogels Kapelstraat tevens broer van Henri Vogels Schaapsweg
en schoonbroer van Henri Lemmens Kapelstraat.

geboorten
-

Lenn, kleinzoon van Jos Willems, Schootstraat

Lidgeld 2011
Nog aan gedacht ? ’t Is nog niet te laat. Je kan je lidgeld van 25 euro nog altijd
storten op onderstaand rekeningnummer. Gelieve zeker je naam te vermelden.

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar
secretaris Ludo Engelen 011-42.27.91
CITAAT VAN DE MAAND
Wie de vrouw niet heeft die hij bemint, houdt van veel
vrouwen die hij niet bemint.
K.Jonckheere
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
9 november 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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Sinterklaas
Op zaterdag 4 december
komen Sinterklaas en zijn
zwarte pieten op bezoek bij
jullie thuis. Hij brengt dan
lekkere snoepjes en koekjes
mee uit Spanje.

Wens je het bezoek van onze
Sint en zijn Pieten, gelieve
dan onderstaande
inschrijvingsformulier in te
vullen en op te sturen naar
Van den Eeckhoudt David,
Bergstraat 36 3550 HeusdenZolder of via email:
eekie73@telenet.be.
Naam:………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………
Aantal
kinderen(kleinkinderen):…………………………………………………………
……………………………………………………...

Kleine bijdrage bedraagt 3 euro/kind

Inschrijving gezins-wandel-weekend 16 – 17 – 18 september 2011
Volgende personen gaan mee naar Neuerburg :

Naam :-------------------------------------------- geboortedatum : -----------------------------

Naam :-------------------------------------------- geboortedatum : -----------------------------

Naam :-------------------------------------------- geboortedatum : -----------------------------

Naam :-------------------------------------------- geboortedatum : -----------------------------

Adres -----------------------------------------------------------------------------------------------Gsm nummer----------------------------------------

Inschrijving kerstmarkt Oberhausen 18 december 2010
Naam : …………………………………………………….
Adres : …………………………………………………….
Gsm : ………………………………………………………..
Schrijft in met ……………. personen
Te betalen

………………. euro

