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07/11 Een FBI opleiding in de VS.

Vorig jaar heeft onze korpschef van de politie, Geert Luypaert, een opleiding
gevolgd bij de FBI Academie te Qauntico, Virginia (VS).
De opleiding was voor hem een unieke ervaring, niet alleen omdat hij de kans
kreeg om een aantal zaken bij te leren, maar vooral omdat de opleiding elke
student de mogelijkheid bood om in een bijzonder kader ongedompeld te
worden in de Amerikaanse cultuur.
Welke ervaringen worden dan voor ons uitgelegd.

14/11 Fietstocht naar de “Watersnip” aan het Koersels Kapelletje.

Traditioneel is de 2de donderdag een fietstocht. Normaal is het weer dan nog
goed genoeg om wat frisse lucht op te doen.
Verschillende heen-en terugroute zijn voorzien.

21/11 Medisch instrumentarium, vroeger en nu.

Jaak Damiaans was apotheker dinsthoofd in het Virga Jesse Ziekenhuis in
Hasselt.
Hij komt een boeiende uitleg geven over de evolutie van medisch materiaal en
de sterilisatie ervan. Wie vorig jaar mee was naar Turnhout zal daar al een
beeld gevormd hebben van al deze veranderingen.

28/11 Bezoek aan de suikerfabriek in Tienen.

De bietenoogst in beeld, van aankomst tot
eindproduct in volle productie.
Na het bezoek bieden we de gelegenheid om s’middags in Sint Truiden een
warme maaltijd te nuttigen. Om het vervoer te betalen vragen we 4€ per
meerijder. Ook moeten er onderling afspraken gemaakt worden wie rijdt en of
hij al dan niet blijft eten.
De inschrijvingen kunnen al de 7de november starten na de pauze.

05/12 Nationalisme en arbeidersbeweging.

Jozef Mampuys, oud hoofdredacteur Raak-KWB.
Welke keuzes maakte de Kristelijke Arbeidersbeweging in de jaren 20 en 30. De
keuzes die toen werden gemaakt tegen het VNV, de rol van de
Arbeidersbeweging na de oorlog in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, de
terugkeer van de opdeling van de Vlaamsee Beweging vanaf de jaren 80 in een
“radicale”, extreemrechtse vleugel (VB) en een meer democratische vleugel,



het uiteenvallen van de VU en de opkomst van de NVA en de tegensteelling met
het eigen programma van de Kristelijke Arbeidersbeweging?

12/12 Fietsen door de Mekong delta.

Vorig jaar kwam Paul Coolen vertellen over zijn fietstocht naar Lourdes.
In januari van dit jaar heeft hij een gans ander parcours afgelegd.
Fietsen door Indochina, de landen langs de machtige Mekongrivier: Thailand,
Cambodja, Vietnam en Laos. 18 dagen van Bangkok (Thailand) naar Phnom
Penh (Cambodja), Ho Chi Minh (Saigon, Vietnam), door Laos weer naar
Bangkok. Meestal op de fiets (1400) km met onderweg een bootreis, een
nachtelijke trein en een vlucht, totaal 4000 km.

19/12 Kerstfeest

Deze namiddagactiviteit zal dit jaar andres verlopen dan de vorige jaren, een
nieuwe kok en een aangename Roofthooft als entertainer.
Spijtig genoeg moeten we de prijzen lichtjes aanpassen.
Inschrijven vanaf 5 december.

09/01 Borrelwandeling

Weer of geen weer, we gaan weer wandelen en onderweg eentje(of veel
meer) drinken.



16/01 Wordt het Nationaal Park Hoge Kempen Unesco
Werelderfgoed?

Onze Limburgse trots,” Het Nationaal Park Hoge Kempen” heeft internationaal
een dusdanige uitstraling dat het in aanmerkink komt voor de prestigieuze

erkenning als UNESCO-Werelderfgoed.
Johan Van Den Bosch is mede indiener van het dossier en komt ons het hoe en
waarom uitleggen.

23/01 Wel en wee in onze gemeente.

Sinds 2013 hebben we een nieuw gemeentebestuur maar de financiële en
maatschappelijke veranderingen hebben zeker een grote invloed op het te
voeren beleid.
Gemeentebesturen en KWB lid Ivo Aerts zal het een en ander komen
toelichten.

30/01 Hoe zit het met ons drinkwater?

Chris Cammaer van ACC Geology is sinds 1985 actief bezig met bodem en
grondwater onderzoek.
Crhis komt ons deskundige en boeiende uitleg geven over ons drinkwater.
(Is ons drinkwater beter dan het dure flessenwater?) Het antwoord gaat ze
hierop zeker geven.

06/02 Petaque.

Een Klassieker. Dit jaar gaan we naar “Olympia” De Veen



13/02 Bezoek aan Hildas; Dôner kebap productie.

Wisten jullie dat in onze gemeente een firma is die (inter)nationaal döner kebap
klaar maakt?
Het is een product dat we hebben leren eten dank zij de Turkse immigratie.

Net zoals vroeger soms af en toe pasta eten zal de döner een
klassieker worden voor ons en zeker voor onze jeugd. Maximum 50 personen
kunnen meegaan.
Inschrijven vanaf 16 januari.

20/02 Leven en werken in Bangladesh.

Het Education Project Dakbhanga in Zuid Bangladesh werd in 1999 door Rita
Meynen opgestart. Zelf werkte zij er 25 jaar voor de Damiaan actie en Concern
Universal. Samen met enkele Bengalen nam Rita het initiatief voor de uitbouw
van een lagere school, eerst in Dakbhanga en enkele jaren later in Moiskhum.

27/02 Bezoen aan Isotopolis in Dessel.

Informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen, ingericht door Niras en
Belgoprocess We maken kennis op een interactieve manier met radioactiviteit
en ontdekken wat er in België met radioactiefe avalstoffen gebeurt.



. De thema’s Radioactiviteit en straling, vervolgens
verwerking van radioactief afval en tenslotte mogelijkheden om
radioactief afval op lange termijn te beheren.
Om het geheel bevattelijk te maken wordt gewerkt met demonstraties en
experimenten in een mini-lab.

06/03 Psychische behandeling na kanker

Er wordt vooral ingegaan op de fase na de kanker en behandeling, temeer
omdat dan vooral de psychologische problemen opduiken. In deze optiek komt
het stuk van de communicatie met partner en ruime omgeving aan bod. Dit is
de hoofdbrok van de “lezing” bijaldien er ook even wordt stilgestaan bij de
psychologische reacties vlak na de diagnose of tijdens de behandeling, zoals
ook beknopt de medisch/psychologische fase en taken waarmee een patiënt
vaak wordt geconfronteerd, zal worden toegelicht. Sabine Markovitz is
oncopsychologe aan de campus Sint Jan in Genk.

13/03 Daguitstap naar Namen

De hoofdstad van het Waals gewest. We weten dat de Samber daar in de Maas
vloeit, dat er een citadel is en een casino. Maar hoog tijd om deze stad eens te
gaan ontdekken. Philippe Requin zal er onze gids zijn. Hij is geboren en
getogen Namenaar. Hij was directeur in het College van Berkenbos.

20/03 Projectie door Lowie+feestelijke afsluiting.



Kosten

Enkel KWB leden kunnen deelnemen aan ons programma.
Je moet uiteraard altijd eerst lid zijn, kostprijs 25€.

LEDEN kwb 10€
Gezin 15€

Niet ingeschreven bij KWB overdag betalen €3 meer bij Kerstfeest en reis.
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 van 1€ tot 4€♦ naargelang de afstand)

Inschrijvingen; hoeft niet op voorhand, maar kan gewoon op de
samenkomsten in de Kring.
Zonder tegenbericht gaan alle activiteiten door in de feestzaal van de Kring van
09 tot 12 uur.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de leden van de
werkgroep

Carremans Jef Kooidries 6 011/42 78 62
Ceyssens Staf Kortstraat 39 011/42 18 86

gustaaf.ceyssens.vossen@telenet.be
Gielis Lowie Exelgarden 32 011/42 31 16 lowiegielis@gmail.com
Goris Wim Kerkenblook 42 011/42 95 42 1w.goris@skynet.be
Manteleers Michel Zandbergstraat 5 011/45 49 07

michel.manteleers@skynet.be
Neumann Klaus Mispad 10 011/43 12 84 klaus@kwbheusden.be
Verlinden Charly De Rieten 25 011/57 28 38

charly.verlinden@telenet.be
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