
 

 
 
 

Dit programma wordt verwezenlijkt door de KWB-afdelingen 
van 

Heusden Centrum & Berkenbos 
 

Programma: 

02/11/17: Inschrijving + 500 jaar godsdienstoorlog  Freddy Mantels 
09/11/17 Fietstocht Remise 56 Koersel 
16/11/17: Fietsen door VS    Paul Coolen 
23/11/17: Bezoek vluchtelingenhuis Helchteren 
30/11/17: Dorpsraden + Stille wegen  Paul Coolen,  
07/12/17: Risico met dieren  Luc Crevecoeur  
14/12/17: Is ouderenzorg nog betaalbaar?  Dave Roosen,  

Jules Vandebergh 
21/12/17: Kerstfeest 13.00 u Ons Huis 
04/01/18: Borrelwandeling  Beringerheide 
11/01/18: Luchtkwaliteit in huis   Jens Vaes 
18/01/18: Vervolg mijngebied   Paul Boutsen 
25/01/18: Petanque Olympia 
01/02/18: Hangjongeren en criminaliteit  Jamil Martis 
08/02/18: Gezond eten    Betty Van Sweevelt 
15/02/18: Bezoek kringwinkel Houthalen 
22/02/18: Erfgoed     Robert Nouwen 
01/03/18: SALK     Erik Gerits 
       Kristof Santermans 
08/03/18: Daguitstap Mechelen 
15/03/18: Feestelijke afsluiting 
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02/11/17  

500 jaar godsdienstoorlog. Freddy Mantels. 

Maarten Luther was een augustijner monnik en hoogleraar in de 

moraaltheologie aan de universiteit van Wittenberg. Op 31 oktober 1517, 500 

jaar geleden dus, op de vooravond van Allerheiligen publiceerde hij zijn 95 

stellingen tegen de aflaten.  

Die datum is het symbolische begin van het 

protestantisme. Luthers bedoeling was niet om een 

schisma in het christendom te veroorzaken, wel om te 

protesteren tegen de aankoop van aflaten. Een aflaat 

kopen was voldoende om de zondestraffen 

kwijtgescholden te krijgen zonder grote persoonlijke inzet. 

Luther wilde deze wantoestanden aanklagen en 

rechtzetten en ging ervan uit dat de paus de misbruiken 

van de aflaatverkoop ook zou veroordelen. De aflaat 

waartegen Luther in het bijzonder reageerde was 

de Jubileumaflaat voor de nieuwbouw van de St.-Pieterskerk in Rome. 

Vanaf 1524 braken regelmatig godsdienstoorlogen uit die Europa en later de rest 

van de wereld verdeelden. Voor Vlaanderen begon toen een bloedige 

onderdrukking door de Spanjaarden en een scheiding met de Noordelijke 

Nederlanden. 

 

09/11/17  

Fietstocht. 
Sinds jaar en dag wordt op de 2de donderdag van het nieuwe jaarprogramma een 

fietstocht georganiseerd. We hopen steeds op mooi weer: 

soms regent het, soms is het een heerlijke dag om buiten te 

zijn. 

Deze fietsen richting we richting Remise 56 in Koersel, natuurlijk niet via de 

kortste weg.  
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16/11/17  

Fietsen door de Verenigde Staten. Paul Coolen. 

Op 1 april vertrok Paul Coolen op 

solotrip door het zuidwesten van de 

USA. Van New Orleans tot San 

Francisco in 40 dagen: een tocht van 

3650 km, 3 Trump- en 3 

Clintonstaten waarbij hij ook de 

prachtige natuur ontdekte: de 

Mississippi delta, de Rocky Mountains, natuurparken, canyons en Californiavalley. 

Paul ging elke dag op zoek naar slaapplaatsen, gastvrije Amerikanen. In een 

samenleving waar de fiets geen transport middel is maar enkel dient als hobby. 

Een maatschappij zoals de onze maar toch heel verschillend, met een andere 

eetcultuur, andere leefwijze, andere visie. 

Zoals van zijn vorige fietstochten heeft Paul ook hierover een prachtige 

presentatie gemaakt. 

 

23/11/17  

Bezoek vluchtelingenhuis. 

Op de voormalige legerbasis van Houthalen-Helchteren is een plaats waar 

vluchtelingen terecht kunnen. Op korte tijd werd de site helemaal omgebouwd 

tot een opvangcentrum voor 600 vluchtelingen en 55 medewerkers zorgen 

ervoor dat alles goed verloopt. 

De keuken en de ontspanningsruimte zijn modern uitgerust, sport- en 

spelmateriaal werd in overvloed geleverd door gulle schenkers. De 

slaapvertrekken zijn opgedeeld volgens de samenstelling van de groepen: 

gezinnen kunnen in kleinere units verblijven, alleenstaande mannen delen dan 

weer grotere slaapvertrekken. In de gemeenschappelijke ruimtes is gratis wifi 

voorzien. 

Goed schoeisel is een aanrader! 
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30/11/17  

Dorpsraden en stille wegen. Paul Coolen. 

In elk kerkdorp hebben we nu een dorpsraad. 

Maar wat zijn eigenlijk dorpsraden? Hoe zij ze ontstaan? Heeft elke dorpsraad 

dezelfde opzet? Hierover meer uitleg en daarna hun eerste gezamenlijke 

realisatie: uitwerking van de stille wegen. 

 

De gemeente Heusden-Zolder, de verschillende dorpsraden en Trage Wegen vzw 

slaan begin 2012 de handen in elkaar om werk te maken van de trage wegen. Een 

eerste belangrijke stap is inventariseren. Hoe is het vandaag gesteld met de trage 

wegen in Heusden-Zolder? Welke paden zijn nog toegankelijk? Waar zijn er 

knelpunten? Welke verbindingen zijn er mogelijk tussen de kerkdorpen of van de 

kernen naar de lokale winkel, kerk of school? De mogelijkheden en 

wenselijkheden worden pas duidelijk nadat de trage wegen in de gemeente in 

kaart zijn gebracht. Deze onderneming vond, dankzij heel wat vrijwilligers, plaats 

in 2012 - 2013. Nadien werd deze inventaris met lokale bewoners en gebruikers 

geëvalueerd om te kijken welke kansen, uitdagingen en prioriteiten er in de 

toekomst te verzilveren zijn.  

En hoe ver staan we nu? Wat is er reeds gerealiseerd en wat zijn de verdere 

toekomstplannen?  
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07/12/17  

Risico met dieren. Luc Crevecoeur 

Welke risicodieren zijn er? Wat is het gevaar van een tekenbeet. Zitten er in 

België spinnen die bijten? Wat met andere 

“vervelende” insecten in België zoals kevers, 

muggen, blindazen enz. Hoe kunnen we er 

mee omgaan of ons er tegen wapenen.  

Hoe omgaan met vossen en steenmarters? 

 

Vanaf vandaag kan je je inschrijven voor ons kerstfeest. 

 

14/12/17  

Ouderenzorg: nog betaalbaar?  

Dave Roosen en Jules Vandebergh. 

We worden ouder en ziekten worden chronischer. De zorg wordt dus langer en 

duurder. In Vlaanderen komen we tegen 2025 een miljard euro te kort om te 

kunnen voorzien in aangepaste zorg. Geweten is dat nogal wat rusthuizen (woon- 

en zorgcentra) besparen op zorg, dat verplegend personeel overwerkt is, dat 

bewoners en patiënten zich moeten plooien naar het helse werkritme, dat echte 

individuele zorg er vaker bij inschiet… Allen huiveren we bij het idee ooit 

zorgbehoevend te worden in een rusthuis. Vinden we nog een geschikt 

rusthuisbed? Wordt de kraan zo hard dichtgedraaid in een commercieel rusthuis 

dat het verzaakt aan de essentie van zijn opdracht: zorg verlenen? Meer geld 

voor de ouderenzorg is dus onontkoombaar. Alle zorg doorschuiven naar de 

overheid is een optie. Is zij realistisch? Zal er, doorheen de verschillende 

generaties, voldoende solidariteit kunnen worden opgebracht? Waar liggen de 

grenzen van die solidariteit?  
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21/12/17  

Kerstviering. 
Deze namiddagactiviteit gaat door in de bovenzaal van “Ons Huis” in Berkenbos, 

aanvang 13u We bezigen dezelfde traiteur als vorig jaar nl. Hoeve Gervan.  

 

04/01/18  

Borrelwandeling. 
De traditionele borrel wandeling, een verplichte activiteit in het opstellen van de 

agenda, gaat dit jaar naar “De Voort”. De activiteit begint meestal al wandelend 

en eindigt voor sommigen al waggelend, gelukkig is er aan het einde de 

traditionele soep en koffie, kwestie van iets in je maag te hebben voor recht te 

blijven. Regen, ijs, sneeuw of hagel houdt ons niet tegen, dus wees gerust, op vier 

januari gaan we borrelen. 

 

11/01/18  

Luchtkwaliteit in huis. Jens Vaes. 

85% van onze tijd brengen we binnenshuis door. De lucht is er niet altijd even 

gezond, maar meestal beseffen we dat zelf niet. Vervuilde lucht kan nochtans de 

oorzaak zijn van mogelijke gezondheidskwaaltjes. Sinds enkele maanden loopt er 

een proefproject met luchtconsulenten om mensen hierover te informeren; 

normaal gebeurt dit aan huis maar op ons verzoek krijgen we die info groep 

uiteenzetting.  

Eén van die oorzaken kan bv een te lage 

luchtvochtigheid zijn. Wat we daar bij ons 

thuis kunnen aan veranderen zal Jens Vaes 

ons vertellen.  
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18/01/18  

Het vervolg: mijngebied. Paul Boutsen. 

Centraal in de werking van Het Vervolg staat de relatie tussen mens en industrie, 

tussen identiteit en transitie. Deze interesse vertrekt vanuit de thuisbasis van Het 

Vervolg: de Mijnstreek. Ontstaan na de sluiting van de mijnen (eind jaren ’80, 

begin jaren ’90) wil Het Vervolg het mijnverleden, maar ook de huidige en 

toekomstige impact van die industriële activiteit onderzoeken en ontsluiten aan 

het publiek. Dankzij een ruim interregionaal en internationaal netwerk - zowel 

artistiek, economisch als onderzoek matig - is het werkdomein van Het Vervolg 

uitgebreid naar industriële transitzones en mijnbouwgebieden over heel de 

wereld.  

 

25/01/18  

Petanque. 
Samen met de fietstocht en de borrelwandeling is petanque een klassieker die elk 

/ ieder (?) jaar opnieuw wordt georganiseerd. 

Dit jaar spelen we in “Olympia” De Veen Heusden. 

 

01/02/18  

Hangjongeren. Jamil Martis. 

Hangjongeren zijn jongeren die langdurig op een bepaalde plaats in 
een openbare ruimte verblijven (rondhangen).  

De hangplek die men hiervoor uitkiest is vaak een centrale plaats in een wijk, 
zoals een winkelcentrum of speelplaats, of op stations en in bushaltes. Het 
ontstaan van hangplekken is op zich logisch te verklaren. De jeugd heeft behoefte 
aan sociale interactie anders dan tijdens een bezigheid om zo alledaagse zaken te 
bespreken. Ook is het sommige jongeren niet toegestaan hun vrienden thuis uit 
te nodigen. Men zit of staat dus graag op een openbare plek te praten, soms met 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolescentie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbare_ruimte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hangplek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winkelcentrum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speelplaats
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwegstation
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frisdrank of bier, sigaretten en drugs. Op de hangplek wordt stoer gedaan, 
verworvenheden worden getoond, of gewoon plezier gemaakt. Vaak vinden de 
eerste schuchtere verkenningen van leeftijdsgenoten van het andere geslacht 
plaats. Hangjongeren zijn meestal tussen 12 en 20 jaar oud. 

Het rondhangen, kan worden afgewisseld met andere activiteiten, zoals het 
rondrijden op bromfietsen of het spelen met skateboard of voetbal. In de weken 
rond de jaarwisseling wordt het gekochte vuurwerk uitgetest. 

 

08/02/18  

Voeding……gezond?! Betty Van Sweevelt. 

Boerenverstand gebruiken of verdwalen tussen de hypes en de feiten! 

Tijdens deze bijeenkomst wordt er nadruk gelegd op ‘gezonde voeding’ en 

worden de verschillende hypes bekeken!  

Is quinoa een wondermiddel! 

Is brood wel gezond? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuivel…zuiver of niet…? 

Blauwe bessen …. hét geneesmiddel? 

Speltbrood? 

Is een glutenvrije voeding gezond? 

En nog veel meer…. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Drug
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bromfiets
https://nl.wikipedia.org/wiki/Skateboard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurwerk
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15/02/18  

Kringwinkel. 
De kringwinkel van Houthalen-Helchteren is één van de verkooppunten van 

Kringwinkel West-Limburg. Daar worden herbruikbare spullen verzameld: 

meubels, kleding, huisraad en nog veel meer. De selectie van wat wel en niet 

bruikbaar is gebeurt in het centraal magazijn. Daar wordt alles gesorteerd, 

nagekeken, schoongemaakt en eventueel hersteld. 

Wij mogen een bezoek brengen en Koen Lemmens zal ter plaatse meer uitleg 

geven. 

 

22/02/18  

Erfgoed. Robert Nouwen 
Wat is Erfgoed? Wanneer is of wordt iets officieel Erfgoed en wat zijn de 

gevolgen? Welke soorten Erfgoed bestaan er? Welke doelstellingen worden 

nagestreefd? Na de ‘boskaart’ een ‘erfgoedkaart’? Heeft Erfgoed ook een 

economische impact? 

Robert Nouwen, ex-Heusdenaar, kan ons als directeur Erfgoedcollecties 

Koninklijke Bibliotheek van België zeker gefundeerde antwoorden geven op deze 

en andere vragen. 

Aansluitend een korte duiding van de Nationale Erfgoeddag (22 april, ‘Kiezen’). 
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01/03/18  

“SALK in Limburg …”Erik Gerits 

  

Met het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) engageert de 
Vlaamse Regering zich om in de periode 2013-2019 concrete acties en projecten 
te realiseren die de economische impact van de sluiting van Ford Genk en de 
toeleveranciers op korte termijn kunnen milderen. De deputatie verheft het SALK 
tot een provinciaal bestuurlijk kompas, waarop het reguliere provinciaal beleid de 
financiële meerjarenplanning, het provinciaal investeringsbudget, de inzet van de 
beschikbare financiële reserve van € 50 miljoen worden geïnt. Doel: innovatie, 
duurzaamheid, internationaal ondernemerschap, nieuwe jobs …” 
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08/03/18  

Mechelen. 
Sint Romboutstoren, Groot Begijnhof, kazerne Dossin, het Dijlepad, 

Speelgoedmuseum, 8 historische kerken…en nog veel meer. 

Het zal (niet) gemakkelijk zijn om een programma samen te stellen. 

Wat en hoe wordt in de loop van het jaar meegedeeld. 

 
 

 

15/03/18  

Feestelijke afsluiting. 
Een ontbijt, foto montage van het afgelopen werkjaar, taart, nieuwe ideeën voor 
volgend werkjaar zijn de weerkerende items tijdens de laatste bijeenkomst van 
KWB Overdag.  
We eindigen zoals steeds met een traktatie. 
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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 148 011/43 62 83 
ludo_deleux@hotmail.com 

Goris Wim Kerkenblookstraat  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 29 36 
daniel.tielens@gmail.com 

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

Kosten 

Enkel KWB-leden kunnen deelnemen aan ons programma. 
Je moet uiteraard altijd eerst KWB-lid zijn (kostprijs 25 euro). 

Leden KWB  € 12 
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 verplaatsingen  
(voorstel 1 à 4 euro naargelang de afstand) 

Inschrijvingen:  
Voor uitstappen en feesten enkele weken op voorhand; voor plaatselijke 
activiteiten kan het gewoon op de samenkomsten in de Kring.  
Zonder tegenbericht gaan alle activiteiten door op een donderdag in de feestzaal 
van de Kring tussen 9 en 12 uur. 

mailto:rogerquetin@gmail.com
mailto:charly.verlinden@telenet.be

