Donderdag 24 september 2020
14 u - feesttent Kompenhof

Start nieuw werkjaar 2020-2021
Causerie - Voorstelling jaarprogramma - Buffet
Causerie : Covid 19
De enige zekerheid is de onzekerheid
Gast-spreker : dr. Luc Ieven
● ° Neerpelt 19/12/1953; jeugd doorgebracht in St.Huibrechts Lille
● College Neerpelt (Grieks/Latijn) waarna KU-Leuven-geneeskunde
● Legerdienst : medische reserve officier
● Hamonter huisarts vanaf 03/11/1980 (Teutenstraat waarna Waterstraat)
● Deel-pensioen vanaf 01/01/2019 ; nog arts voor + 75 ouderen
● Hobby : reizen en….werken
● Ervaart als actief Neos - lid het een aangename aanvulling voor zijn
sociaal leven.
Wederom het over dat verdamd virus hebben ? Klopt omdat onze Neos vereniging een risico groep is en
we de aanvullende kennis en praktische ervaring van een huisarts terzake nuttig achten voor onze
leden. Onze gast-spreker behandelt na een toelichting over virussen in het algemeen, de evolutie sinds
de eerste Covid 19 besmetting in China tot heden en de mogelijke prognoses voor de toekomst.
Hij geeft zijn mening over de zin en onzin van oa. carotine, testen en mondmaskers etc. en wat staat er
NU te doen. Tevens licht hij de problematiek van de rusthuizen toe. Vraagstelling is mogelijk.
Belangrijk: eventuele vragen over dit onderwerp bij voorkeur op voorhand te bezorgen aan het
secretariaat (Hugo Vandenboer) die ze door geeft aan de spreker. Behandeling van de vragen is

volledig naamloos.

Na de causerie starten we met de aperitief om te vervolgen met een lekker warm buffet. Voorafgaande
aan het desert wordt kort het reeds ontvangen jaarprogramma 2020/21 toegelicht. Met nog een gezellig
samenzijn eindigt deze start van het nieuwe werkjaar.

Donderdag 24 september 2020
* 14.00 u : start causerie - locatie : feesttent Kompenhof
* 16.15 u : start aperitief waarna buffet en voorstelling jaarprogramma

Bijdrage : - leden en kandidaat-leden : 35 € all-in

- causerie met wijn/frisdrank bij aankomst en aperitief, warm vlees / vis
buffet met wijn /frisdrank gedurende het eten, consumpties hierna
betalen.

Uiterste inschrijving-/stortingdatum: woensdag 16 september 2020
Geldende coronamaatregelen : zie bijlage
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