28ste KWB overdag
Dit programma wordt verwezenlijkt door de KWB-afdelingen van
Heusden Centrum & Berkenbos
Kosten
Enkel KWB-leden kunnen deelnemen aan ons programma.
Je moet uiteraard altijd eerst KWB lid zijn, (kostprijs 25 euro)
Leden KWB
€10
Gezin
€15
Niet-ingeschrevenen bij “KWB-Overdag” betalen €3 meer bij
kerstfeest, uitstappen en daguitstap.
Deze bijdrage dient voor:
Algemene onkosten.
Deze bijdrage dekt niet:
- verplichte consumptie bij samenkomsten
- eventuele inkom bij uitstappen
- de vergoeding voor chauffeur bij uitstappen
(voorstel 1 à 4 euro naargelang de afstand)
Inschrijvingen:
Voor uitstappen en feesten op voorhand; plaatselijke activiteiten kan gewoon op
de samenkomsten in de Kring.
Zonder tegenbericht gaan alle activiteiten door op een donderdag in de feestzaal
van de Kring van 9 tot 12 uur.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij leden van de werkgroep:
Ceyssens Staf
Kortstraat 39
011/42 18 86
gustaaf.ceyssens.vossen@telenet.be
Deleux Ludo
Koerselsebaan 148
ludo_deleux@hotmail.com
Goris Wim
Kerkenblook 42
011/42 95 42
lw.goris@skynet.be

011/43 62 83

Manteleers Michel Zandbergstraat 5 011/45 49 07
michel.manteleers@skynet.be
Neumann Klaus
Mispad 10
011/43 12 84
klaus.neumann@telenet.be
Quetin Roger
Meilweg 9
011/42 93 58
rogerquetin@gmail.com
Verlinden Charly
De Rieten 25
011/57 28 38
charly.verlinden@telenet.be
05/11 “Gevaarlijke plaatsen in Heusden.”
Zijn niet alle plaatsen in het verkeer gevaarlijk? Of zijn er enkele met een groter
risico? En is dat zo alleen in het verkeer of ook op andere domeinen?
Vorig jaar heeft commissaris Danny Wendelen het verkeersreglement
toegelicht en dit jaar zal hij ons meer uitleg geven over gevaarlijke plaatsen
12/11 “Fietstocht”

Traditioneel is de 2de donderdag een fietstocht. Hopelijk is
het weer dan nog goed genoeg om wat frisse lucht op te snuiven.
Dit jaar gaat het richting café Oude Barrier in Hechtel. Afstand + 30 km.
Verschillende heen- en weerroutes zijn voorzien.
19/11 “De prostaat”
Iedere man heeft een prostaat, ook wel voorstanderklier genoemd. De
prostaat heeft de bijzondere eigenschap dat hij vanaf de puberteit gaat groeien.
Dit gebeurt onder invloed van mannelijke hormonen (onder andere testosteron).
De groei kan al vanaf het 40ste levensjaar klachten geven of problemen gaan
opleveren.
Hoe die problemen kunnen opgelost worden zal Dr Stragier (uroloog in het
St-Franciskusziekenhuis) ons komen uitleggen.
Vanaf vandaag kan men ook inschrijven voor het kerstfeest.

26/11 “Geneesmiddelen: vriend of vijand? “

Geneesmiddelen gebruiken we allemaal wel eens.
Soms voor een klein kwaaltje, soms voor een ernstige ziekte. Maar wist je dat een
juist gebruik van groot belang is? Een medicijn kan je vriend of vijand zijn.
Allerlei elementen zijn belangrijk: Welke soorten zijn er? Hoeveel neem ik?
Wanneer? Hoelang? Wat zijn de nevenwerkingen? Hoe zit dat met voeding?
Kunnen ze elkaar tegenwerken of versterken? Waar moet ik op letten? Hoe bewaar
ik ze?
Kortom, talrijke vragen want geneesmiddelen zijn geen snoepjes. Hier gaan we
dus grondig op in zodat je gezondheid er beter van wordt.
Het wordt geen saaie voordracht maar een interactieve sessie met mogelijkheid tot
vragen zodat we ook van elkaar kunnen leren. We gaan ook samen een oefening
maken.
Dit wordt gebracht door Paul Coolen, apotheker en leraar.
03/12 “De Oever”

De samenleving stelt veel en complexe
verwachtingen aan ouders; kinderen en jongeren. Af en toe dreigt voor sommige
gezinnen de leefsituatie uit de hand te lopen en heeft het gezin nood aan extra
steun. De Oever is voor deze gezinnen een intensieve en tijdelijke ondersteuning.
Ze zoeken samen met het kind, de jongere, het gezin en alle betrokkenen naar
eigen krachten en mogelijkheden om de leefsituatie terug perspectief te geven.
Zij begeleiden 154 kinderen en jongeren en de mensen die voor hen belangrijk
zijn.. Ze kunnen thuisbegeleiding combineren met maatzorg vanuit hun
gespecialiseerde afdelingen in Hasselt, Houthalen, Heusden-Zolder en Genk.

Vandaag komt Jan Theuwen vertellen wat er in de oude jongenschiro-lokalen
allemaal gebeurt.
10/12 “Kerstfeest”
Deze namiddagactiviteit gaat door in de vernieuwde zaal van “Ons Huis” in
Berkenbos, aanvang 13.30u. Dezelfde traiteur als vorig jaar nl. hoeve Gervan.
Voor de ontspanning zullen de
door Jos Janssen.

“Four Kings” zorgen. Bezinning wordt verzorgd

17/12 “Petanque “

“Olympia” De Veen Heusden.

Het blijft een klassieker. Dit jaar spelen we

in

07/01 “Borrelwandeling”
Dit jaar door de vallei van de middenloop van de Mangelbeek richting Sluisbamd.
Weer of geen weer, we gaan weer wandelen en onderweg eentje (of veel meer)
drinken op de gezondheid van…
14/01 “Boerderij Eksel”
We gaan naar een ultra moderne familiaal landbouwbedrijf. Dit omvat een 5 à 600
melkkoeien, een ultra modern melkinstallatie die normaal in werking is.
Verder is er nog het kleinvee en ook alle landbouwwerktuigen.
21/01 “Schone-klerenactie”

Op uitnodiging van Wereldsolidariteit trok een groepje KWB-ers in
april jongstleden naar Indonesië. Eerst legden zij contact met vakbond KSBSI,

partner van Wereldsolidariteit, en met Garteks, de textielafdeling ervan.
Vakbondswerk ligt nog erg moeilijk. Hun opdracht was duidelijk: proberen een
zicht te krijgen op de productie van sportkleren en -schoenen in Indonesië. Zo
bezochten ze een aantal bedrijven. Of nu de kleren die ze maken echt
‘schoon‘ waren? Daar valt over te discussiëren.
Ze hebben ook een stukje door Java gefietst, om ook op die manier kort bij de
realiteit van de mensen te komen. Eén eiland, met een drietal werelden: deze van
de rijken en van de meer welstellende middenklasse, deze van de, veelal jonge,
mensen die in bedrijven allerhande werken, en deze van de Javaanse boeren en
plattelandsmensen…
We kunnen nog een andere opdeling maken: tussen de formele en de grote
informele sector… met vele plantrekkers. Een boeiend land, maar met nog heel wat
‘vakbondswerk’ voor de boeg.
Spreker: Ward Ceyssens.
28/01 “Sanicole”Hechtel

We krijgen een presentatie over de geschiedenis van de club, over de vliegshow,
die ondertussen een Europese topper geworden is en we gaan door de loodsen
wandelen om te kijken naar de toestellen.
We krijgen uitleg over hoe zo’n vliegtuig werkt, hoe de opleiding eruit ziet, wat een
piloot allemaal moet doen vooraleer hij opstijgt…
Ook de band met de luchtmacht komt in het verhaal voor, want de club ligt in de
gecontroleerde zone van Kleine Brogel, de basis is in onze regio toch ook één van
de belangrijkste werkgevers.

04/02 “Kevers en vlinders”

Jos Willems is al jaren gefascineerd door de wonderlijke wereld van kevers,
vlinders, spinnen, schorpioenen en…
Menige vakanties waren in functie van “zoeken naar unieke exemplaren” en dit
niet alleen in Europa. Vandaag brengt Jos een kleine collectie mee van wat hij al
die jaren heeft verzameld. Maar ook foto’s en films zullen ons verbazen: een deel
van de natuur dat we niet kennen.
Vanaf vandaag kan men ook inschrijven voor de daguitstap.
11/02 “Provinciehuis” Hasselt

De provincie is voor ons Limburgers een
vanzelfsprekende instelling maar sinds het laatste Vlaamse regeerakkoord wordt
daaraan hard gesleuteld. Een scheiding van persoonsgebonden en
plaatsgebonden materies heeft grote consequenties. Niet alleen het gebouw wordt
bezocht, maar we krijgen ook meer uitleg over de veranderde samenstelling van
de provincieraad en het aantal deputés.
Wat wordt nog provinciaal geregeld en wat wordt aan de gemeenten
opgedrongen?

18/02 “Film: “The Way” Roxytheatre Koersel

Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar
S .Jean-Pied-de-Port in Frankrijk wanneer hij verneemt dat zijn zoon omgekomen
is in de Pyreneeën. Zijn zoon was net begonnen aan de camino naar Santiago de
Compostela.
Gedreven door verdriet en het verlangen om zijn zoon beter te leren begrijpen
besluit Tom om ook aan de historische pelgrimstocht te beginnen.
t

Ontroerend, grappig, eigentijds en een beetje filosofisch.
Een goede kennismaking voor de leek, maar zeker ook te smaken door de
Compostelakenner.
25/02 “Interreligieuze dialoog in onze gemeente”
Geloof en vertrouwen - Wat stellen wij vast?
In heel Limburg zijn heel wat mensen ongerust. Er zijn meerdere aanleidingen
hiervoor: de aanhoudende crisis in Europa, aanslagen die gepleegd zijn of nog
gevreesd worden, de ontwikkelingen in Syrië, de vluchtelingenstroom. Hoever
reikt onze onrust?
Religies leggen banden?!
Ook al verschillen religies als het christendom en islam in rituelen en uitingen van
geloofsbeleving, samen met andere levensbeschouwingen dragen zij een schat
aan waarden in zich: bescherming van de zwakken, geweldloosheid, vrijheid en
broederlijkheid, respect voor de ander, mededogen, geen kwaad met kwaad
vergelden, vergeving… Willen en zoeken wij uiteindelijk niet allemaal hetzelfde?
Durven we elkaar vinden in die gemeenschappelijke bronnen van waarden?
Spreker: Ward Ceyssens.

03/03

“Onderwijsproblematiek in Limburg.”

In april 2015 heeft Vera JANS, Vlaams volksvertegenwoordiger, in de commissie
“Onderwijs” van het Vlaams Parlement, gevraagd om een apart onderwijsplan
voor Limburg op te stellen.
Er is een probleem inzake onderwijs- en taalachterstand in het kleuter-, lager en
middelbaar onderwijs.
Er is ook nood aan de modernisering van het middelbaar onderwijs. De combinatie
van leren en werken moet duidelijk versterkt worden.
De doorstroming naar het hoger onderwijs moet beter.
En tenslotte : er dient verhinderd dat jongeren spijbelen en/of te vroeg de school
verlaten zonder diploma.
In aanwezigheid van Eddy Willems, algemeen directeur van het
St-Franciscuscollege Heusden.
10/03 “Daguitstap”
Plaats: naar Luik met de trein, rest van het programma komt later.
17/03 “Feestelijke afsluiting”

