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Quiz
Je wilt:
• de gemeentelijke 11.11.11 actie 2009 steunen
• je hebt op vrijdagavond 6 november om 20 u. een vrije avond en
• je wil die avond met een drietal 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 5de 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?
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)
Deze quizavond staat open voor iedereen.
De 11.11.11 actie en de projecten in de
derde wereld verdienen het.
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Uniek: sprekersavond over Gaza
Vorig jaar heeft KWB-overdag een voormiddag gewijd aan Israël. Deze avond
is als het ware een vervolg hierop.
Twee dames uit Israël komen ons berichten over hoopvolle signalen in Gaza. Je
weet wel: het gebied dat wel eens omschreven wordt als de grootste
openluchtgevangenis ter wereld.
Zijn daar tekenen van hoop?
Miriam Zagout, Palestijnse,
vertelt ons hoe ze kinderen in
Gaza die een trauma hebben
opgelopen, toch overeind wil
brengen met kunst en theater, met
lessen over democratie…
Deze kinderen mogen niet in de
val trappen van haat.
Tania Hary is een Israëlische, die
werkt voor een mensenrechtenorganisatie en opkomt voor het recht op
bewegingsvrijheid voor Palestijnen, voornamelijk in Gaza.
Twee moedige mensen dus die hun verhaal aan ons willen vertellen. Ze spreken
Engels, maar er zal voor vertaling gezorgd worden.
Broederlijk Delen richt deze avond in. KWB Heusden mag gastheer, medeorganisator zijn.
Donderdag 12 november, 20.00 in het zaaltje van de Kring.
Hartelijk welkom.
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Café mangé op vrijdag 11 december in het
feestzaaltje van de Kring.
Stilaan een traditie, ook voor jou ?
Kom ook eens meedoen met deze activiteit.
Eten vanaf 18 uur tot 20 uur.
Inschrijven op het gewone adres:
Marc Bijloos Geenrijt 73
011/42.46.50

MIJNWERWERKSBRANCARDIERS 60
JAAR
Op 5 en 6 december vieren de mijnwerkersbrancardiers hun 60 jarig bestaan.
Er werd en heus feestprogramma uitgewerkt
om tijdens deze twee dagen die verjaardag
te vieren.
Langs deze weg willen de
mijnwerkersbrancardiers alvast nu al
proficiat wensen.
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op woensdag 11 november om 16 uur
Nog enkele keren de schoen zetten en het is zo ver …

6 euro

Tijd voor Cinemabezoek. Prijs voor de leden:
voor 1 film, drinkske
in de pauze, drinkske na de film en een tombolanummer (ipv 9 euro +
tombola).
Tip: Breng vrienden en buren mee: wanneer ze ter plaatse lid worden kunnen
ze van dezelfde voordelen genieten.
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 met
aandacht voor de kids, jeugd, volwassenen, romantiek, actie …
Op het verlanglijstje:
UP: Een bompake maakt eindelijk zijn levensdroom waar en
vertrekt op een groot avontuur. Hij maakt duizenden ballonnen
aan zijn huis vast en vliegt weg naar het wilde Zuid-Amerika.
Maar al snel ontdekt Carl dat zijn reisje gepaard gaat met zijn
ergste nachtmerrie…:een animatiefilm van PIXAR. Bekroond als
beste animatie/familiefilm.
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De helaasheid der dingen: Guntherke (13) woont samen met zijn vader en zijn
drie nonkels bij zijn Meetje. De vier broers zijn na mislukte huwelijken
teruggekeerd bij hun moe. Het mannengezin leeft er in het smerigste kot van
Reetveerdegem …

Fame: Een groepje studenten beleeft samen vier jaar lang
hoogte -en dieptepunten aan de New York City High School
of Performing Arts waar week na week het uiterste van hen
wordt gevergd. Aan het eind van de rit wordt bepaald wie
geschikt is voor een leven in de spotlights en wie niet...

Surrogates: In de toekomst leeft en werkt iedereen van thuis uit door middel
van robotachtige alter ego's, die hun leven in de buitenwereld leven. In deze
ideale wereld maken angst, misdaad en pijn niet langer deel uit van het leven.

Of iets anders …
Voor het definitieve aanbod (vanaf zaterdag 7 november):
- bel 011-431254
- stuur een mailtje naar stefan@kwbheusen.be
- kijk op www.kwbheusdencentrum.be
Denk aan je lidkaart !!
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Zaterdag 12 december 9u30
Boudewijnplein

Kerstmarkt in
Keulen
(o.a. Kerstmarkt op een boot)
Keulen ligt op een dikke 150 autosnelwegkilometers van Heusden, dus eigenlijk
snel te bereiken. Wil je echter met de auto in de binnenstad ben je verplicht om
een milieuvignet te kopen van 6 euro.
Wij worden rond 11u30 hartje stad afgezet. De Kerstmarkten beginnen al om
11uur (tot 21 uur). We vertrekken ginds rond 20 uur.
Er is dus nog tijd om eerst Kerstinkopen te doen of om de Dom te bezoeken
(opgelet bij Eucharistie). Op de Rijnoever is er een groot chocolademuseum.
Andere ideeën: Het Reukmuseum , Carnavalmuseum, Rondvaart op de Rijn,
Körperwelten, FCKöln bezoeken op zaterdag gaat
niet, de kabelbaan over de Rijn is in december dicht. ’s
Avonds naar de Kerstmarkt …
Wij gaan binnenkort verkennen en delen in de
bus(sen?) uit wat we meekrijgen (folders, gadgets …).
Ook onze Kerst-Tombola niet vergeten.
Het wordt in ieder geval een gezellige (en heel drukke)
uitstap, want heel Duitsland is op zoek naar cadeaus!
Inschrijven via formulier bij Ivan of Stefan
Prijs : 10 euro kwb leden, 15 euro niet-leden
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Gezins-wandel-weekend
Inschrijving weekend 17-18-19 september 2010
Voor 2010 hebben wij een aantal kamers gereserveerd voor ons jaarlijks
weekendje in Haus Kylltal in Zendscheid.
Volwassenen betalen 95.00 Euro, kinderen van 4 tot 8 jaar 48.00 Euro en
kinderen van 9 tot 12 jaar betalen 71.00 Euro.
Inschrijven kan tot 20 december 2009, mits betaling van 25 euro voorschot per
persoon bij Moons Jos Kruiskapelstraat 10 3550 Heusden-Zolder.
Wij nodigen alle geïnteresseerden uit op onze fotokijkdag van het voorbije
weekend op
22 november 2009 van 14u00 tot 18u00 in De Kring.

Samenaankoop stookolie 14 dec. 09
Volgende samenaankoop : maandag 14 december.
Je kan inschrijven met bijgevoegd inschrijfformulier.

SAMENAANKOOP
LUIERS &
VERZORGINGSPRODUCTEN
Alleen voor KWB-leden
Deze actie loop tot 13 november : meer info op onze website
www.kwbheusden.be
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Bezoek aan K.W.B. GRIMBERGEN
Op zaterdag 26 september brachten we een bezoek aan onze vrienden van de
K.W.B. van Grimbergen.
Eerst effe Grimbergen voorstellen.
We kennen Grimbergen uiteraard van zijn abdijbier, doch eens ginds bleek dat ze
meer troeven hadden dan alleen maar (zwaar) bier.
Grimbergen, genieten in de Parel van Brabant.
Zo dicht tegen onze hoofdstad (afrit 7 van de ring rond Brussel) en toch zo groen
en fris. Grimbergen is met zijn bijna 35.000 inwoners een bruisende en energieke
gemeente. Ze ontstond in 1977 n.a.v. de fusie uit de deelgemeenten StrombeekBever, Beigem, Humbeek en Grimbergen. De voornaamste bezienswaardigheden
zijn in eerste instantie de Norbertijneabdij (en Sint-Servaesbasiliek), de
Tommenmolen en de Liermolen – die we trouwens allemaal bezocht hebben.
Zoals gevraagd waren alle 46 deelnemers er stipt om acht uur en kon er meteen
vertrokken worden. Na het verwelkomingswoordje van de voorzitter waren we
ruimschoots op tijd in Grimbergen.
Zoals bij onze vorige uitstappen (remember Ename en Luik) werden we
enthousiast ontvangen door de plaatselijke K.W.B. afdeling. De koffie smaakte, de
cake evenzeer. Gevraagd werd om ons in drie groepen (senioren – medioren en
niet-gepensioneerden?) te verdelen om de eerste (kapellekes)wandeling aan te
vatten. Goed weer, kleine sluikwegskes, zelfs een Prinsenbos vol met (wilde)
parkieten. Kortom de voormiddag was zo om.
Het middagmaal in ‘De Kromme Eik’ was zoals het weer, goed en genoeg - meer
moest dat nie zijn.
Namiddag bezoek aan de abdijkerk. Hier viel bij velen hunne bek open. Wij
werden daar ontvangen en schitterend gegidst door de E.H. Gereon van
Boeschoten, Norbertijn en Pastoor in Grimbergen. Kon die geestdriftig vertellen!
Eerst van het marktplein, dan de kerk zelf (neen ’t is een basiliek en weet je nog
waarom?) met zijn prachtige preekstoel en andere schilderijen/kunstwerken
verder naar de sacristie (daar was’t wel echt stoppekesweer). Voor we het
doorhadden was de namiddag om.
-8-

Nog een wandeling naar de
Tommenmolen en de Liermolen
(vergelijkbaar met het Woutershof met
allerlei oude gebruiksvoorwerpen à la
Bokrijk), ondertussen nog een bakoven in
werking gezien en vervolgens terug naar
het centrum. In het totaal legden we zo’n
19600 stappen af, goed voor een dikke tien
kilometer, bij terugkomst mochten we aanschuiven aan een ‘broodmaaltijd’, ja zeg,
een koud buffet met alles er op en aan; was dat lekker.
Na een laatste consumptie huiswaarts en ik denk dat in dit geval weerom alleen de
afwezigen ongelijk hadden.
Nog effe meegeven over de Abdij en zijn
historie (info Wikipedia): De Abdij van
Grimbergen is de oudste bewoonde
norbertijnerabdij van België. Het embleem
van de abdij is de feniks, ontleend aan de
Griekse mythologie. Net zoals deze vogel
herrijst uit zijn as, is de abdij immers na
herhaalde verwoestingen (in 1142, 1579 en
1816) heropgebouwd. Dit wordt ook
verwoord door de leuze op hun
flesje (direct kijken – na de derde
zie je dat niet meer) ardet nec
consumitur (zij brandt maar
wordt niet verteerd).
Ik keer tevreden terug.
Lieven Kaerts
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FAMILIENIEUWS
Geboorten
- Seth, kleinzoon van Eric Heyligen, Mispad.
- Liesl, kleindochter van Edgard Claes, Schootstraat.
- Jarne, kleinzoon van Michel Truyers, Schootstraat.

Nieuwe leden
-

Baerts Leon, Het Heike 5, Heusden-Zolder
Dirk Vanzier, Voortstraat 13, Heusden-Zolder
Luc Nizet, Geenrijt 57, Heusden-Zolder + echtgenote
Deckers Ineke

Breng nog eens een bezoekje aan onze website
Op onze vernieuwde webstek www.kwbheusden.be kan je nog heel wat
informatie vinden. Naast de jaarkalender, de kwb-leeft, inschrijfstrookjes en
achtergrondinformatie vind je ook tal van foto’s van voorbije kwb-activiteiten.
Surf dus eens naar onze webstek….

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar
secretaris Ludo Engelen 011-42.27.91
CITAAT VAN DE MAAND
Als de zomer is vertrokken voor een wandeling in de herfst tussen
de vallende blaren, zijn het weer volop de prijzen van steenkool,
diesel en gas die ons zorgen plegen te baren!
Ludo
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
13 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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Inschrijving gezins-wandel-weekend 17 – 18 – 19 september 2010
Volgende personen gaan mee naar Zendscheid :
Naam :--------------------------------------------- geboortedatum :
Naam :--------------------------------------------- geboortedatum :
Naam :--------------------------------------------- geboortedatum :
Naam :--------------------------------------------- geboortedatum :

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

Inschrijving kerstmarkt Keulen 12 december 2009
Naam : …………………………………………………….
Adres : …………………………………………………….
Gsm : ………………………………………………………..
Schrijft in met ……………. personen
Te betalen

………………. euro

