29ste “KWB overdag”
Dit programma wordt verwezenlijkt door de KWB-afdelingen van
Heusden Centrum &Berkenbos
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
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
Tielens Danny
Singelstraat 11
011/57 26 39
daniel.tielens@gmail.com
Verlinden Charly
De Rieten 25
011/57 28 38
charly.verlinden@telenet.be
Kosten

011/43 62 83

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 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.
Programma:
03/11/16:
10/11/16:
17/11/16:
24/11/16:
01/12/16:
08/12/16:
15/12/16:
22/12/16:
05/01/17:
12/01/17:
19/01/17:
26/01/17:
02/02/17:
09/02/17:
16/02/17:
23/02/17:
02/03/17:
09/03/17:
16/03/17:

Inschrijving + reuzengilde
Marcel Dumon
Fietstocht
Leopoldsburg
Waarheen met de Europese Unie?
Ivo belet
Basiseducatie
Rhonny Berden
Bezoek Natuurhulpcentrum
Opglabbeek
Therapeutisch tuinieren
Herman Vereycken en François
Jacobs
Spier- en gewrichtsklachten
Paul Coolen
Kerstfeest
13.00 Ons Huis
Borrelwandeling
PXL
Ben Lambrechts
energieonzekerheid
Dirk Vansintjan
Stromingen in de Islam
Jan Friens
Petanque
De Berk
Still Alice
Roxy Theatre
Muze
Tom Michielsen
Voetbalscheidsrechter
Robert Jeurissen
Bezoek SFC
Daguitstap
Feestelijke afsluiting

03/11 Reuzengilde. Marcel Dumon
Sinds mensenheugenis spreken reuzen al tot de verbeelding. Het hoeft dan ook
niet te verwonderen dat deze bijzondere figuren wereldwijd in tal van

volksverhalen en sprookjes opduiken.
In heel wat
Europese landen worden reuzen sinds de Middeleeuwen als grote poppen vorm
gegeven. Aanvankelijk liepen reuzen mee in (religieuze) processies, die vaak
uitgingen tijdens kermissen. Tijdens de Verlichting (18de eeuw) en aansluitend op
de Franse Revolutie (1789) kwam er heel wat protest tegen reuzen en werden er
dan ook een aantal vernietigd of verboden. Mede daardoor is de reuzentraditie in
heel wat landen verdwenen, maar in België, Noord-Frankrijk en Spanje houdt ze
tot op de dag van vandaag stand. In de voorbije eeuwen vrolijkten reuzen met hun
opvallende verschijning ontelbare jubilea, carnavals, stoeten en jaarmarkten op. In
België zijn er vandaag naar schatting zo’n 1500 reuzen. Ze maken onmiskenbaar
deel uit van de feestcultuur en zijn een uiting van de volkscultuur in Vlaanderen.
Bij ons in ’t dûrp hadden we Jef Slam en Trees Turf. Misschien komen ze ook weer
terug.
Tijdens pauze mogelijkheid om in te schrijven bezoek Natuurhulpcentrum
Opglabbeek.
Kan nog tot 17/11 (€ 3.5 per persoon).

10/11 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 Leopoldsburg. Afstand + 30 km.
Verschillende heen- en weerroutes zijn voorzien.

17/11
Waarheen met de Europese Unie?
Ivo Belet, lid Europees parlement.

De laatste jaren is “Europa” in moeilijk vaarwater
terechtgekomen. De moderne internationale economie dwingt tot een
verscheurende keuze. Er is de deelname aan de globalisering ; er is de nationale
soevereiniteit en er is de democratie. Mensen voelen zich bedreigd door die
globalisering van de economie ; zij ervaren “Europa” als een rationeel project,
waar ze niet bij betrokken zijn. De toevloed van immigranten, de roep om de
grenzen te sluiten, Groot-Brittannië en de Brexit, het vraagstuk Turkije?
Hoe een veel grotere democratische inspraak op gang brengen ? Hoe “Europa”
dichter bij de mensen te brengen, teneinde het zogeheten democratisch deficit te
overstijgen ? Hoe komen tot meer sociale mobiliteit, doorheen gerichte en
aangepaste opleidingen in onderwijs en ondernemingen ?
Vanaf vandaag kan je je inschrijven voor ons Kerstfeest.
24/11

Basiseducatie. Rhonny Berden.

Basiseducatie is een term die in Vlaanderen gebruikt wordt voor een vorm
van onderwijs waar volwassenen met een beperkte of onafgewerkte
schoolloopbaan hun basisvaardigheden kunnen opfrissen en versterken.
Wanneer volwassenen in hun dagelijkse leven, in hun werksituatie of tijdens het
volgen van een (beroeps)opleiding moeite ondervinden met basisvaardigheden op
vlak van taal, wiskunde, ICT of maatschappelijke vorming, dan kan het
opleidingsaanbod van basiseducatie hen nieuwe kansen bieden.
Er zijn plannen dat basiseducatie eventueel naar één van de lokalen van de
middelbare school in Heusden gaat verhuizen.

01/12 Bezoek Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.

Het Natuurhulpcentrum is een
opvangcentrum voor zieke en gewonde wilde dieren. Mensen die al van ons
gehoord hebben, kennen ons dan ook meestal via een van onze reddingsacties,
verschenen in de media. Maar het Natuurhulpcentrum staat voor veel meer dan
dat alleen. Dag in dag uit trachten wij niet alleen wilde dieren te helpen, maar we
proberen ook mensen milieubewuster te maken via educatie of acties ten voordele
van de natuur. Hiervoor kunnen we altijd rekenen op de steun van onze
vrijwilligers. Deze mensen hebben ervoor gezorgd dat het Natuurhulpcentrum
vandaag is uitgegroeid tot het grootste en meest professionele opvangcentrum
voor wilde en gewonde wilde dieren in de Euregio. Het Natuurhulpcentrum is reeds
sinds 1976 actief en telt intussen meer dan 16.000 leden.

08/12 Therapeutisch tuinieren.
Herman Vereycken en Francois Jacobs
In de tuin wat bezig zijn, of gewoon buiten zijn, buiten de 4 muren van een
kamertje, wat wandelen, je zintuigen gebruiken en het beleven van de
natuur...iedereen weet dat dit heilzaam is.
Jammer genoeg worden mensen die plots beperkt worden in hun handelen al te
vlug aan hun bed of hun zetel gekluisterd of in een piepklein kamertje gestopt en
volgestouwd met medicamenten.
Herman Vereycken van Terra-therapeutica en Francois Jacobs
van limburg.net zullen met ons de mogelijkheden bespreken om ' kwetsbare
mensen' en dat zijn we allemaal, of we nu ouder worden of gehandicapt zijn, volop
te laten genieten van wat de natuur ons te bieden heeft.

Het heilzame effect van een gezonde leefomgeving, het educatief karakter en de
sociale interactie van samen in de tuin iets te doen, kunnen ervoor zorgen dat
mensen, ondanks hun beperkingen terug openbloeien.
De aanwezigen worden geconfronteerd met een keiharde vraag :
Waar zou jij je laatste jaren willen doorbrengen?
Zouden we niet allemaal zo veel mogelijk in onze eigenwaarde willen gelaten
worden, zouden we niet allemaal onze laatste jaren zinvol willen invullen?
We willen zeker niet in een isolement geraken en de vaardigheden die we tijdens
ons leven hebben opgebouwd helemaal verloren laten gaan.
Is dit wel mogelijk?
Zijn er hulpmiddelen?
Wat zijn de mogelijkheden?
De 2 boeiende sprekers zullen suggesties lanceren, waarop wij dan kunnen
inspelen om onze laatste jaren zinvol te laten verlopen.
15/12 Spier- en gewrichtsklachten. Paul Coolen.
Spier- en gewrichtspijn kunnen door verschillende factoren worden veroorzaakt.
Gewrichtspijn en pijn in de spieren kunnen optreden wanneer het lichaam niet
goed werkt. Af en toe spierpijn is geen chronische aandoening. Iemand die
bijvoorbeeld zwaar werk verricht of regelmatig sport, heeft wel eens te kampen
met spierpijn. Dit is echter maar voor een dag of twee en geen reden voor
bezorgdheid. Ook kunnen vrouwen last hebben van hun spieren of gewrichten
tijdens de menstruatie.
Wanneer spier- en/of gewrichtspijn langere tijd aanhoud en gepaard gaat met
ongevoeligheid, zwelling of andere abnormale gevoelens, zou er wel eens iets
anders aan de hand kunnen zijn. Spier- en gewichtspijn met spiervermoeidheid,
kunnen leiden tot problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.
Alleen als de pijn in dergelijke gevallen niet na een paar dagen vermindert is
speciale aandacht vereist.
22/12
Kerstfeest.
Deze namiddagactiviteit gaat door in de vernieuwde zaal van “Ons Huis” in
Berkenbos, aanvang 1300 Dezelfde traiteur als vorig jaar nl. hoeve Gervan.
Voor de ontspanning zal Magic Marino, een goochelaar zorgen.
05/01 Borrelwandeling.
Dit jaar wandelen we door de vallei van de Halbeek, maar omdat er wellicht
weinigen zijn de Halbeek kennen zeggen we het maar in het heusdes : “we
wandele van in ’t dûrp ne de brug en zoe gen we door ne de stoasie.” En voor
wie het niet moest weten, het beekje langs de Koerselse baan aan het station is de
Halbeek.
Op het parcour zijn er traditioneel drie bevoorradingsplaatsen en wat wordt daar
ook weer geschonken???...... juist dat was het!

12/01
Het hoger onderwijs in Limburg; PXL Ben Lambrechts.
Vele dorpsgenoten zullen Ben Lambrechts nog kennen als gewezen leerling in het
college, als muzikant of als een vlotte communicator.
Hij is al geruime tijd directeur van de hogeschool PXL en heeft dus de
veranderingen in het onderwijslandschap in Limburg zelf meegemaakt en
gestuurd.
Tijd dus voor een evaluatie van dit hoger onderwijs.
Er zijn tegenwoordig zoveel richtingen om te studeren, dat je er de tel bij kwijt
raakt.
Stemmen al die opleidingen overeen met wat de arbeidsmarkt vraagt? Zijn er
ontbrekende schakels?
Wat is de specificiteit van het hoger onderwijs en meer bepaald van de
hogescholen?
Hoe verhoudt de PXL zich van andere hogescholen en van de universiteit? Hoe is
de samenwerking?
De Limburgse economie moet nog meer versterkt worden. Welke rol kunnen de
hogescholen hierbij spelen?
Welke onderzoeksfuncties heeft het hoger onderwijs?
Hoe is het gesteld met het ondernemerschap in Limburg? Welke initiatieven
worden in dat verband genomen in het onderwijs? Heeft de PXL een aandeel in het
succes van incubatoren of bedrijvencentra?
Ben Lambrechts zal het ook hebben over de toekomst van het hoger onderwijs en
haar invloeden op de hele samenleving.
19/01 Energiebevoorrading : er is ook een andere weg
Dirk Vansintjan, bestuurder Energie coöperatie Ecopower
In regio’s waar energiecoöperaties actief zijn, bloeit de lokale economie.

Je aansluiten bij een energiecoöperatie is makkelijker
dan je denkt. Dat bewijst Ecopower, de grootste energiecoöperatie van het land.
“Tot voor kort probeerden we de aangroei van coöperanten te beperken tot wie
echt gemotiveerd was om te investeren in onze projecten”, vertelt bestuurder Dirk
Vansintjan. “De afgelopen twee jaren bouwden we echter een tiental windturbines
bij en daardoor kan iedereen nu makkelijk meestappen in ons verhaal, zonder
wachtlijst.”
Of coöperaties van de grond raken, hangt echter vaak af van de regelgeving. Op
dit moment zijn er een twintigtal energiecoöperaties in België. In Vlaanderen
helpen de wetgeving en de historische monopoliesituatie ook niet echt. In
Duitsland zijn er momenteel 800 coöperaties. Met wat politieke moed kan de
energietransitie ook in Vlaanderen leiden naar energiedemocratie.
26/01 Stromingen in de Islam. Johan Vrints (Orbit).

Dagelijks krijgen we berichten over IS die zich opwerpen als verdedigers van de
ware Islam. In Turkije botsen diverse Islamitische groepen met elkaar. Terwijl in
Irak Soennieten in strijd zijn met Sjiieten. Andere Arabische landen dwepen bij het
Salafisme en Wahabisme. En misschien hebt ge ook al gehoord van de
Moslimbroeders. In onze gemeente hebben de Alevieten een ontmoetings- of
gebedshuis.
We geraken er niet meer aan uitwijs. Hoog tijd om alles eens op een rijtje te zetten.
Johan Vrints van Orbit gaat ons hierbij helpen.
Na de pauze gaan we naar de Fatihmoskee in Beringen.
02/02

Berkenbos.

Petanque.

Het blijft een klassieker. Dit jaar spelen we in “de Bark” in

09/02 “Still Alice” in Roxy theatre (Koersel)
‘Still Alice’ draait om een vrouw met de ziekte van Alzheimer, maar richt zich niet
alleen op het fysieke lijden. Een hoogopgeleide vrouw verliest ineens de grip op
haar leven, op haar identiteit, en wordt door haar omgeving als lastpak gezien. De
regisseurs weten alzheimer bespreekbaar te maken, zonder de gebeurtenissen te

dramatiseren. Julianne Moore belichaamt de
haar personage en heeft haar Oscar zeker verdiend.

machteloosheid van

Duur van de film: 100 min. Met inleiding of nawoord van een deskundige inzake
alzheimer.
Deelname in de onkosten: € 5.
16/02
Plan van de Muze. Tom Michielsen.
CC MUZE zal medio 2018 verhuizen naar de site van de oude steenkoolmijn en
haar intrek nemen in ZLDR Luchtfabriek. Een deel van ZLDR Luchtfabriek namelijk het ophaalmachinegebouw III - wordt omgevormd tot een gloednieuwe
schouwburg. Daarenboven komt er ook een nieuwe balzaal die tegen het
bestaande complex wordt aangebouwd. Deze verhuis zal uiteraard een enorme

impact hebben op de werking van het cultuurcentrum. Waarom verhuist het
cultuurcentrum? Hoe zien de plannen eruit? Wat is de meerwaarde voor het lokale
cultuurbeleid in en rond Heusden-Zolder? Hoe zorgt deze verhuis voor culturele
diversiteit en nieuwe samenwerkingsverbanden? Wat is de rol van CC MUZE in
onze provincie Limburg? Hoe werkt een cultuurcentrum eigenlijk en wat is het
verschil met een gemeenschapscentrum of een kunstencentrum. Op al deze en
nog meer vragen geeft directeur Tom Michielsen een antwoord.
23/02

Het Belgisch scheidsrechterskorps. Robert Jeurissen

Door omstandigheden keert de nu 66-jarige Robert
Jeurissen terug naar de voetbalbond. Hij zal er de nieuwe nationale
scheidsrechterbaas, Johan Verbist, als adviseur bijstaan. “Het is goed dat de
beslissingen gedragen worden. Het voorkomt onrust binnen het
scheidsrechterskorps…”
Robert Jeurissen kent de problematiek. Hij weet wat er moet veranderen. Samen
met de nieuwe topman zoekt hij naar overleg tussen de clubs en de refs, “iets waar
we nood aan hebben”.
Op termijn moet het volgens Jeurissen weer mogelijk zijn om Belgische
scheidsrechters op een EK of WK te krijgen. “Maar dan moeten we de knop een
beetje terugdraaien. Er was geen scheidsrechterscommissie meer, alle
beslissingen werden door één man genomen. Dat zorgde voor onrust binnen het
scheidsrechtskorps… De nieuwe baas moet zich door mensen met kennis van
arbitrage laten omringen …”
02/03 Bezoek aan SFC.
Bijna volledig herbouwd. Ook nieuwsgierig wat daar allemaal veranderd is?
Omdat het Krokusverlof is kunnen we de school bezoeken en alles rustig bekijken.

09/03 Daguitstap.
We gaan met de trein naar Luik. Het juiste programma is nog niet helemaal
ingevuld.
16/03 Feestelijke afsluiting.
Een ontbijt, foto montage van het afgelopen werkjaar, taart, enige ideeën voor
volgend periode en een traktatie zijn de weerkerende items op de laatste
bijeenkomst van kwb overdag.

