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FILMNAMIDDAG
Zondag

11 november

om 16

uur

Ludo is naar het filmfestival in Gent geweest en heeft weer een karrenvracht
nieuwe films meegebracht. Hij heeft de volgende pareltjes voor ons
uitgekozen:

The Broken Circle Breakdown’ vertelt de love story tussen
Elise en Didier. Zij heeft haar eigen tattooshop, hij speelt banjo in een bandje.
Het is liefde op het eerste gezicht, al zijn de verschillen groot. Hij praat, zij
luistert. Hij is overtuigd atheïst, tegelijk ook een naïeve romanticus. Wanneer
dochtertje Maybelle geboren wordt, is hun geluk compleet. Maar als Maybelle
zes is, wordt ze ernstig ziek. Didier en Elise reageren totaal verschillend,
Maybelle laat hen echter geen keuze: Didier en Elise moeten samen voor haar
vechten. Deze Vlaamse film is o.a. met Veerle Baetens (code 37).
http://www.thebrokencirclebreakdown.be/en
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In Skyfall wordt Bond’s trouw aan M op de proef gesteld
als haar verleden plots naar boven komt.
MI6 ligt onder vuur en 007 moet alle bedreigingen
opzoeken en vernietigen, hoe persoonlijk de opofferingen
ook mogen zijn.
Bond is Bond …
http://www.skyfall-movie.com/site/

Kauwboy. De 10-jarige Jojo (Rick Lens) neemt op een dag een jonge kauw
mee naar huis. Hij houdt 'm voor zijn vader Ronald (Loek Peters) verborgen,
want die wil geen dieren in huis. Jojo is bang voor
zijn
agressieve buien en komt klem te zitten tussen de
zorg voor de kauw en de loyaliteit jegens zijn vader.
Totdat de bom barst. Door de bijzondere
vriendschap die Jojo met de kauw heeft, is hij in
staat de problemen met zijn vader op te lossen.
Deze film won op het filmfestival van Berlijn de
award voor de beste jeugdfilm.
http://www.youtube.com/watch?v=hNzSJnj9xso

Daarna komt de uitgebreide tombola…

7 euro

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).
Alain, David & Stefan
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Whisky, de meest geliefde sterke drank ter
wereld!!
Deel I, januari 2011: een beter inzicht in de diverse streken;
Deel II, januari 2012: een diepere blik in het glas van de Highland Whisky’s;
En dan nu, januari 2013: De Whiskyproefavond deel III, voor de liefhebber van
rokerige, turfachtige exemplaren. Een echte aanrader!
Noteer al nu in jullie agenda: vrijdag 18 januari 2013.
Meer nieuws volgt later!
Slainthe!

Wil je ook een lagere energiefactuur
voor elektriciteit en gas?
Kom op maandag 26 november naar de
Springplank in Eversel. (lagere school Everselkiezel 55)
( wegens organisatorische redenen)

Om 19.30 uur krijg je alle uitleg over hoe gemakkelijk het is om zonder kosten
van Energieleverancier te veranderen.
Wanneer je je jaarafrekening meebrengt kunnen we dadelijk berekenen welke
leverancier voor jou de beste is.
Diegene die willen kunnen dadelijk van leverancier veranderen.
Waar gaan we het nog over hebben?
Groene stroom, wanneer van leverancier veranderen als je zonnepanelen hebt,
gratis stroom, Bronsgroen enz…
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KWB gezins-wandel-weekend:
4 november fotokijkdag
van 14u tot 18u in De Kring
Jullie worden allemaal uitgenodigd op de fotokijkdag waar we terugblikken op
het voorbije gezins-wandel-weekend.
Kom tussen 14u en 18u jullie appels ophalen en spring eens bij ons binnen,
snuif de sfeer op, drink een lekkere tas koffie of een pintje, bekijk ondertussen
de foto’s en schrijf je in voor het weekend in september 2013.

Gezins-wandel-weekend

Inschrijving weekend 13 – 14 – 15
september 2013
Wij reserveerden een aantal kamers in Hotel Rauschen in Roth in ons eigen
belgenlandje.
Volwassenen en kinderen ouder dan
12 jaar: 106 €
Kinderen tot en met 5 jaar: 32 €
Kinderen van 6 tot en met 10 jaar:
62 €
Kinderen van 10 tot en met 12 jaar:
72 €
Inschrijven kan tot 25 januari 2013, mits betaling van 25 euro voorschot
per persoon bij Jos Moons Kruiskapelstraat 10 3550 Heusden-Zolder
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Weekend Eifel
Na een autorit van een kleine 3 uur, kwamen we vrijdagavond aan
in Lambertsberg.
We kwamen terecht in een gezellig hotelleke 5 Mädelhaus, een hotel dat al aan
de 5-de generatie toe is.
Het avondeten werd dra geserveerd en na een kleine avondwandeling met
enkele versnaperingen en een paar pintjes in het hotel was het slaaptijd.
Zaterdagvoormiddag volgde een pittige wandeling van een dikke 8 km; dit
bleek later een opwarmer te zijn voor de "grote" wandeling van de namiddag zo'n 11 km. De omgeving was zoals het weer: zeer mooi.
Niet iedereen nam deel aan de tocht, een deel van de groep had andere
activiteiten gepland: sightseeing in de buurt.
's Avonds stond er voor
iedereen kegelen op het
programma. We hebben ons
ingehouden, maar hebben toch
gewonnen. De tegenstand
van een bedenkelijk niveau te
aldus gingen we met de
hoofdprijs naar huis. De avond
wederom afgesloten met een
pintjes en de nodige decibels.

vlot
bleek
zijn en
werd
paar

Zondagvoormiddag werden de inmiddels stramme spieren nog eens losgegooid
in een korte wandeling van zo'n 6 km. Het mooie weer was weer van de partij.
Na een gezamenlijk middagmaal werden we weer losgelaten richting België.
Mvg,
Fam.Franssens-Ceyssens
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KWB-KOOKLESSEN
Dit werkjaar gaan we 6 keer koken, meestal de 3de dinsdag van de maand en
dit vanaf 13 november.
Goed opgelet, dit is al meteen de 2de dinsdag!!
In december koken we op woensdag 19 december. De andere data zijn 4de
dinsdag 22 januari, februari niks, 4de dinsdag 26 maart, dinsdag 16 april en
dinsdag 14 mei feestje …
Onze Jeroena Musa kiest de nog nooit door de kwb bereide gerechten in functie
van het seizoen of feestperiode.
Wanneer het in mei mooi weer is eindigen we met een 5-gangen BBQ op een
idyllisch plekske.
Prijs: 30 euro voor 25 uur kookplezier, telkens om 19 uur, beginnend in de
keuken van het Kuipershof. Inbegrepen verzekering en cursusmateriaal.
Ingrediëntenkost wordt gedeeld.
Max 13 deelnemers: 4 groepjes van 3 personen, 1 joker
Kookkennis is niet vereist. EHBO en hoofdbescherming zijn aanwezig.
Inschrijven: bij Stefan Aerts Noordberm 4 011431254 0474354321
stefan@kwbheusden.be

Samenaankoop stookolie
maandag 28 januari 2013
Je kan vanaf nu stookolie bestellen via bijgevoegd inschrijfstrookje of online
via www.kwbheusden.be
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Café mangé 30 november
De eerste café mangé van dit
werkjaar kondigt zich weer aan.
Op vrijdag 30 november kan je
voor 3 euro weer komen eten en
gezellig samenzijn in de feestzaal
de Kring. Een mooie traditie die
ondertussen al door velen
gewaardeerd wordt.
Eten vanaf 18 uur tot 20 uur.
Deze keer staat het volgende op het
menu:
Vlaamse karbonaden met
wintergroenten en gebakken
aardappelen.
Inschrijven op het gewone adres:
Marc Bijloos Geenrijt 73
011/42.46.50

van

Waar is de tijd gebleven dat we met zijn allen rond de kachel zaten en met de
legoblokjes aan het spelen waren. Kastelen en hoge torens bouwen, auto’s en
racebaan maken, enz. Uren konden we ermee spelen.
Wel op zaterdag 29 december 2012 bieden wij jullie terug de kans om samen
met je kinderen en/of kleinkinderen met de legoblokjes te komen spelen in het
zaaltje van ’t kuipershof.
Verdere informatie in de leeft van december en bij David
david@kwbheusden.be of 0478/25.68.89
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- vrouw van Claes André, Geenrijt
- vader van kwb lid Gert Franssens, Heuvelstraat overleden

Huwelijk
-

Dochter van Tony Leten, Schootstraat

Geboorten
-

Tuur kleinzoon van Guido Vaes, Schootstraat

Website KWB
We zoeken iemand die wil meewerken aan het onderhoud van onze website.
Spreekt dit je aan? Neem dan contact op met Jan Aerts
jan@kwbheusden.be

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar
secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39
CITAAT VAN DE MAAND

Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg;
wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus.
CONSTANCE BAKER MOTLEY

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
16 november bij: Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be
reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831
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25 jaar kwb-overdag, 70 jaar kwb Heusden
Kwb heusden viert 70 jaar. Gelijktijdig bestaat kwb-overdag 25 jaar. Twee
redenen om te vieren. Daarom zal het jaarboek van de Geschied- en
Heemkundige Kring van Heusden dit jaar voor een flink deel gewijd zijn aan
onze eigen kwb.
Meer nog, samen met bovenstaande groep en de bibliotheek organiseren wij een
tentoonstelling over de geschiedenis van onze kwb-afdeling en van kwboverdag. Iedereen is welkom op deze tentoonstelling vanaf zaterdag 27 oktober
tot en met zaterdag 17 november. De tentoonstelling vindt plaats op de
bovenverdieping van de bibliotheek (er is een lift) en is door de week te
bezoeken van 16.00 tot 19.00 en ’s zaterdags van 9.00 tot 12.00. Verder zijn de
deuren open op de zondagen 28 oktober, 4 en 11 november, van 14.00 tot
17.00. Het jaarboek kan aangekocht worden in de bib, op de vertrouwde
verkooppunten, alsook bij de voorzitter van kwb, Romain Beerten.
Voor wie nog eens de sfeer van vroeger wil opsnuiven, hartelijk welkom op de
tentoonstelling. Op de zondagen hebben we een drankje voor u klaar staan,
zodat je ook een beetje met ons kan meevieren.

Sinterklaas

Op zaterdag 1 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 Heusden-Zolder of
via email: david@kwbheusden.be
zie inschrijfstrookje

Bezoek Sint op 1 december
Naam:…………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………
Telefoon:
……………………………………………………………………………………………………………………

Aantal
kinderen(kleinkinderen):………………………………………………………………………
Kleine bijdrage bedraagt 4 euro/kind

Inschrijving gezins-wandel-weekend
13-14-15 september 2013
Volgende personen gaan mee naar Roth:

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

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

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

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

Adres -----------------------------------------------------------------------------------------------Gsm Nummer :-------------------------------------Email :------------------------------------------------

