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Nieuwe activiteiten…
Kramp 2007 - Zilvermeer Mol - 6 mei:
het sportieve festival van KWB voor jong en oud!
We slaan dit jaar onze tenten weer op in het provinciaal domein Zilvermeer te Mol op zondag
6 mei 2007. Naast het sportieve luik, met oa een mega beachvolley tornooi, initiatie mountainbiken, jogging, Nordic Walking, wandelen, klimmuur, speleobox en een heleboel uitdagende initiaties, staan er optredens van Kate Ryan, de Ketnetband, een meezingconcert met
Axl Peleman en een concert van de Planken voor de allerkleinsten op het programma. Combineer dat met een heleboel animatie en je hebt Kramp 2007.
Kramp van het sporten, het zingen het lachen,... .
Voor de prijs hoef je het ook niet te laten: € 4 per persoon in voorverkoop en € 6 aan
de kassa, als dat geen gezinsprijzen zijn!
Kom kijken in ons sportdorp, op het festivalstrand, de kinderplaneet en animatieland. Je vindt
er vast wel iets om te doen. Kramp 2007 is er voor iedereen: de individuele sporter, volleybalploeg, gezin, jeugdbeweging, buurtvereniging en kwb-afdeling.

Voorverkoop
Men kan kaarten bestellen bij Theo Drooghmans, Achterbos 115 tot en met 12 april.

Het volledige programma, met alle details:
http://www.kramp2007.be

Afgelopen activiteiten
Papierslag - 10 maart
Tijdens de afgelopen papierslag is er weeral veel papier opgehaald.
Bedankt aan de mensen die hun papier bijhouden voor ons.
Ook een dank aan al de helpers.
Indien er mensen willen komen helpen in de toekomst,
kunnen die altijd hun naam doorgeven aan een bestuurlid.
Want elke helpende hand kunnen we gebruiken.

Bezoek asielcentrum Arendonk - 17 maart
Op zaterdag 17 maart hebben een 8-tal KWB’ers van Mol - Achterbos, samen met een 20tal KWB - ers en gepensioneerden van Witgoor, een bezoek gebracht aan het asielcentrum
in Arendonk.
Dit open opvangcentrum is gehuisvest in de oude kazerne van het Duitse leger.
De verplaatsing werd door de meeste deelnemers gemaakt met de fiets, kwestie van het
aangename aan het nuttige te koppelen.
Ter plaatse werden we ontvangen door de directeur van het centrum. Hij gaf ons eerst een
zeer duidelijke uitleg over de verschillende redenen waarom mensen asiel aanvragen,
waarom zij voor België als asielland kiezen, welke mensen mogelijk recht hebben tot asielaanvraag enz…
Nadien kregen we nog een rondleiding door het centrum. De keuken, hun huisvesting, hun
ontspannings- en bezigheidsruimtes hebben we mogen zien.
Alle bezoekers hebben door dit bezoek héél wat bijgeleerd en een beter beeld gekregen
over het hoe en waarom sommige mensen hun thuisland willen verlaten.
Het was een leerrijke namiddag!

20de KWB - kaffee - vrijdag 23 maart
Op vrijdag 23 maart ging ons jaarlijks KWB-Kaffee door.
Zo'n 70 leden genoten van lekker eten, een frisse pint en
het optreden van cabaretgroep 'De Kathedralen'.
Er zijn heel wat sfeerfoto’s te
bekijken op onze website.

Tot op een volgende activiteit!!

Project 100 jaar Daens
Naar aanleiding van de 100e verjaardag van het overlijden van priester Daens, de priester
die opkwam voor de rechten van de arbeiders in de industrie, zette in Mol een werkgroep
met mensen van KAV, KWB, ACV en ACW zich samen rond de tafel. Het resultaat:

A . Woensdagavond 9 mei zal met een academische zitting in cc ‘t Getouw
het project van start gaan. Mensen uit de wereld van de industrie, vakbond, politiek en KWB
zullen hun visie op streekontwikkeling, belang van sociale organisaties (ook vandaag), rol
van politiek, … komen toelichten. Op het einde van deze academische zitting zal de tentoonstelling ‘Daens dagelijks’ officieel geopend worden.
Het gemeentebestuur van Mol biedt nadien een receptie aan.

B. In de tentoonstelling “Daens dagelijks” wordt de sociaal economische ontwikkeling in Mol - Balen - Dessel tijdens de laatste 100 jaar voorgesteld. De Kamer voor Heemkunde heeft dit gedeelte uitgewerkt. Ook de figuur van pastoor Dams van Mol Donk komt in
de tentoonstelling aan bod als ‘lokale daens-figuur’.
Maar … we werpen ook een blik op de toekomst: VITO, Sibelco en Innotek verleenden aan
dit gedeelte van de tentoonstelling hun medewerking.
Praktisch:
De tentoonstelling zal vanaf 10 mei tot midden juni voor het grote publiek gratis toegankelijk zijn tijdens de openingsuren van het administratief centrum.
•
Groepen kunnen een begeleide rondleiding aanvragen. Dit kan door een e-mail te
sturen aan regio.kempen@acw.be met vermelding van volgende gegevens:
Naam van de afdeling, naam + telefoonnummer van contactpersoon, voorstel datum
en uur van rondleiding, aantal personen. Telefonisch kan diezelfde informatie doorge
geven worden tijdens de kantooruren via het telefoonnummer O14 40 31 51 .
•

C. Toneel ‘Daens dagelijks’ - 10 en 11 mei - Kerk Mol Donk - 20u
KWB - leden krijgen de kans om nu reeds kaarten te reserveren voor dit toneelstuk.
Na de voorstelling krijgt iedere bezoeker nog een drankje aangeboden in de parochiezaal
van Mol Donk. De voorstellingen kunnen bijgewoond worden door max. 250 personen per
voorstelling. Momenteel zijn er al meer dan 100 kaarten in voorverkoop verkocht.
De toegangskaarten worden aangeboden aan de democratische prijs van € 6 per persoon.
In deze prijs is 1 consumptie inbegrepen. Deze kan men gaan nuttigen in de parochiezaal
van Mol - Donk.
Kaarten zijn te reserveren bij Mannaerts Dirk
Akkerstraat 28
Tel 014 32 08 03
Kaarten betaald = plaatsen gereserveerd
Na 15 april zullen vrije plaatsen voor de voorstellingen van 10 & 11 mei worden opengesteld via het ACV dienstencentrum te Mol.
LET WEL: het zijn geen genummerde plaatsen.
Extra voorstelling - podiumzaal cc ‘t Getouw - maandag 21 mei.
Hiervoor kan nu al rechtstreeks bij cc ’t Getouw gereserveerd worden.
Dit kan telefonisch op het nummer 014 33 08 88 of via e-mail:
cultuurbalie@gemeentemol.be

KWB – Achterbos viert een jubileum!

Dit jaar organiseren we voor de 25ste keer op rij een wandelweekend!
We zullen te gast zijn in hotel “ DROSSON “ van vrijdag 28 tot zondag 30 september 2007.
Het hotel is gelegen in Wirtzfeld, op een kleine afstand van het meer van Bütchenbach, in
de Oostkantons. De website van het hotel is te bekijken via www.drosson.be
De prijs per persoon in volpension bedraagt 125 € voor het volledige weekend.
Als je erbij wil zijn, gelieve dan onderstaande inschrijvingsstrook zo snel mogelijk en
ten laatste 30 april 2007 binnen te brengen bij: Theo Drooghmans, Achterbos 115.
Om geldig te zijn moet er tevens vóór die datum een voorschot gestort worden van 50 € per
persoon op rekeningnummer 000-3254945-13 met vermelding “Naam + Weekend 2007 –
Wirtzfeld“
Ten laatste begin september volgt er verdere informatie.

Ondergetekende schrijft in voor het wandelweekend van 28 tot 30/09/2007 in
Wirtzfeld en betaalt een voorschot van 50€ per persoon ( ten laatste 30 april 2007 ! )
Naam en voornaam:

……………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………

Aantal personen:

……….

Handtekening:

Inschrijvingsformulier Kramp 2007 : zondag 6 mei
Naam + Adres

- 6jaar gratis

Volwassenen € 4

1.
2.
3.

Belangrijke KWB - data 2006-2007
Zondag

6 mei

Kramp Zilvermeer Mol

Donderdag/ vrijdag 10 en 11 mei

Toneel Daens in kerk Mol Donk

Maandag

21 mei

Extra voorstelling Daens cc ’t Getouw’ te Mol

Donderdag

10 mei tot eind juni 2007

Tentoonstelling Daens cc ’t Getouw’ te Mol

Zaterdag

2 juni

papierslag

Zaterdag

25 augustus

papierslag

