
27ste 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 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

Goris Wim Kerkenblook 42011/42 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

Verlinden Charly De Rieten 25 011/57 28 38
charly.verlinden@telenet.be

mailto:charly.verlinden@telenet.be


06 / 11 Containerpark Limburg.net Kris Somers.

Vroeger was het ons containerpark! Maar sinds de gemeente het verkocht heeft
aan de provincie is er veel veranderd in het systeem.
Of misschien toch niet?
Wat gebeurt er allemaal met het binnen gebrachte afval? Deskundige uitleg
door de verantwoordelijke van Limburg.net.

13 / 11 Fietstocht
Traditioneel is de 2de donderdag een fietstocht. Hopelijk
is het weer dan nog goed genoeg om wat frisse lucht op
te halen.
Dit jaar gaat het richting ’t Kasteeltje in Beverlo.

20 / 11 Zuid Amerika

Een fietsreis met vertrek in Zuid-Brazilië, en via Uruguay en door Argentinië had
als eindpunt Santiago de Chile.
Deze tocht deed Paul Coolen begin dit jaar en bracht hem door de minder
toeristische delen van Zuid-Amerika in intens contact met mens en natuur.
Een reisverhaal dat de moeite waard is om te vertellen met sprekende beelden
en video’s!

27/11Hartproblemen
Dr. ir. Philippe Bertrand Een gebroken hart…
Er zal een bondig overzicht gegeven worden van de meest voorkomende
hartproblemen bij 50-plussers, welke de typische klachten zijn waarvoor men



moet opletten, wat het onderliggende probleem eigenlijk is, hoe te voorkomen,
hoe de behandeling in zijn werk gaat, en welke de innovatieve behandelingen
van de toekomst zullen zijn.

Tevens, tijdens de pauze inschrijving voor het kerstfeest.

04/12 Wegcode

Laat ons eerlijk zijn, weet jij het nog allemaal? Ofwel is al zoveel veranderd
ofwel herinneren we het niet meer heel precies.
Ritsen, voorrang van rechts, (elektrisch) fietsen …
De laatste wijzigingen wordt ons door politiecommissaris Danny Wendelen
uitgelegd.

11 / 12 Kerstfeest
Deze namiddag activiteit gaat door in “Ons Huis” in Berkenbos, aanvang 13.30.
Dezelfde traiteur als vorig jaar nl hoeve Gervan.
Als entertainer hebben we dit jaar tonprater Roger Schepers uit
Meeuwen-Gruitrode.

18 / 12 Bezoek aan PNC
Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) zet zich in voor het behoud en het
versterken van de Limburgse biodiversiteit en wil de bewoners en bezoekers

van Limburg bewust maken van de
impact van hun gedrag op onze
leefomgeving.
We vertrekken om 9 uur zodat we
om9.30 in Genk kunnen starten met het
bezoek.
We gaan o.a. meer te weten komen over
inventarisatie van vogelstelling,ringwerk

enz. De educatieve werking en het takenpakket van gidsen wordt ons door
demo’s uitgelegd.
Ook een rondleiding door het gebouw is voorzien in het programma.

08/01 Borrelwandeling.
Zoals alle jaren starten we het nieuwe jaar met een wandeling waarbij
onderweg er eentje mag geproefd worden.
Voor 2015 zal het richting Meylandt worden.

15/01 Slaapstoornissen bij senioren.
Als de nacht geen rust geeft, wat dan? Is het te verhelpen met
een pilletje of met een slaapmutsje? Of zijn er andere
therapieën of hulpmiddeltjes die wel helpen?Dr. Veerle
Mertens geriater in het SFZ zal hierover uitleg komen
geven en vragen stellen zal ook geen probleem zijn.



22 / 01 Arm Wallonië NIEUW! Samenwerking!
Meer dan 100 jaar geleden verscheen het
boek “Arm Vlaanderen”.
Journalist Pascal Verbeken deed een
zelfde soort reis maar nu in het Wallonië
dat ooit een eldorado was en nu een streek
met één van de hoogste
werkloosheidscijfers van Europa.
De schrijver sprak met tientallen Walen
wier Klein Verhaal onlosmakelijk
verbonden is met de Grote Geschiedenis
van Wallonië, van Vlaanderen, van België.
Allen schilderen ze mee aan het portret van
een streek die haar verloren trots opnieuw
probeert terug te vinden.
Deze voormiddag is een
samenwerking met het Davidsfonds
en de Bib.
Daarom gaat ook alles door in de vernieuwde bibliotheek.

29/01 Petanque
Het blijft een klassieker. Dit jaar spelen we in “De Berk” Berkenbos.

05/02 Brandweer.
Bij brand en ander onheil, zoals zware verkeersongevallen, overstromingen,
enz. wordt steevast beroep gedaan op de brandweer.
En ook bij de brandweer is stilstaan, achteruitgaan. Op nationaal vlak worden
beslissingen genomen die te maken hebben met de organisatie en
reorganisatie van de dienstverlening inzake bestrijding van allerlei kleine en
grote rampen. En ook de brandweer in Heusden ontsnapt niet aan de
regelgeving.
Hoe evolueert het personeelsbestand (beroepskrachten en vrijwilligers)? Welke
beslissingen moeten worden genomen betreffende investeringen in materieel
en infrastructuur? Hoe verloopt het proces in een provinciale context?
Deze en andere vragen worden behandeld door Marc CEYSSENS,
commandant van de brandweer in Heusden.

12/02 De Nieuwe wildernis. NIEUW! Film!
In een uitgestrekt moeras scheert een majestueuze zeearend over de
boomtoppen. Denderend trekt een kudde van duizenden wilde paarden voorbij.
Twee volwassen edelherten leveren strijd om in de gunst van een hinde te
komen. Dit is pure, woeste
natuur, zoals je ze nooit
eerder zag. En gewoon
gefilmd in de lage landen.
Natuurpunt lanceert De
Nieuwe Wildernis in de



Oostvaardersplassen in Nederland.
We gaan op verplaatsing naar Roxy theatre in Koersel.

19/02 Griffelen en enten.
Al is het nog volop winter, sommige handen beginnen te jeuken.
Johan Ceyssens zal met plezier komen uitleggen hoe we te werk
moeten gaan om resultaten te behalen.

26/02 Jordanië. �6/02��H ��t�eggeH �Ϭ�//�H

Een vreedzaam land omringd door
landen waar de vrede nog altijd ver weg
is. Het grenst aan Palestina, Israël, Irak,
Syrië en Egypte.
En toch lokt Jordanië toeristen aan. Je
komt terecht in het hart van het
Midden-Oosten. Hier maak je kennis
met de Arabische wereld, prachtige
woestijnvlakten, de curieuze Dode Zee,
de prachtige Golf van Aqaba, de rode
rotsen van Petra, indrukwekkende
archeologische opgravingen
en de vriendelijke bevolking.
Degenen die door Jordanië rondreizen,

genieten van een zonnig land in Zuidwest-Azië vol verrassende

bezienswaardigheden.
Gilbert Bueckenberghs is meermaals in Jordanië geweest. Ontelbare
groepen hebben samen met hem dat land bezocht.
Kom luisteren wat hij te vertellen heeft over dat fascinerend land.

05/03 Bezoek aan bib.
De bibliotheek blijft in Heusden centrum en is volledig vernieuwd.
Misschien hebben we nog altijd wat drempelvrees om daar eens
binnen te gaan. De gelegenheid om ook eens de gesloten kamers
te bezichtigen. De plaatsen waar de boeken geïnventariseerd
worden, hersteld worden (en wie weet wat nog) kunnen we gaan
bekijken.



12/03 Antwerpen.
Onze daguitstap brengt ons naar Antwerpen. Vervoer met de
trein tot A’pen centraal.
Het verder programma wordt later meegedeeld.

19 / 03 Feestelijke afsluiting

Als je suggesties hebt voor volgend werkjaar mag je die dan gerust meedelen.
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