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Onze beste wensen voor een voorspoedig 2013 !
Werken voor Wereldsolidariteit in Bangladesh:
Jef Van Hecken vertelt… - woensdag 9 januari - 19u30
Jef is Kwb-er in Mol Donk en werkt sinds een jaar in Bangladesh voor
Wereldsolidariteit. Zijn vrouw Goretti Van Craenendonk, kinderen en
kleinkinderen, blijven hier wonen. Bangladesh is het dichtstbevolkte en
één van de armste landen ter wereld. Jaarlijks overstroomt een groot
deel van het land.
Jef vertelt ons over het leven in
Bangladesh als Westerling en zijn
werk als medewerker voor Wereldsolidariteit. Enkele weken geleden haalde hij hier in Vlaanderen nog de pers
met een persoonlijke brief over de brand in een textielfabriek in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Meer dan 100 werkneemsters
lieten het leven. C&A was één van de klanten van deze onderneming. Door de Schone Kleren Campagne werd dadelijk een actie
opgestart.
GK is één van de Bengaalse partnerorganisaties van WS. Zij werken aan basisgezondheidszorg in
landelijke gebieden. Zij produceren zelf ook een aantal basismedicamenten om ze voor de lokale bevolking betaalbaar te maken.
Deze avond gaat door in de parochiezaal en begint om 19u30.
Gratis toegang. Meer info: Jef Vanhoof, 0479 27 57 02

Kennismaking met sociale media - Kwb Rosselaar
KWB Rosselaar organiseert 2 infoavonden 'Kennismaking met sociale media'. Deze infoavonden
gaan door in VC De Kruierie (Balen, Bevrijdingsstraat 1) op 24 januari en 31 januari. Start telkens
voorzien om 20u.
Een echte aanrader om mee te zijn met de snelle evolutie van de sociale media.
De kostprijs voor de beide avonden bedraagt € 5 voor Kwb-leden.
Info en inschrijven kan via 0474/85 66 96 of michiel_bijlemans@hotmail.com.

Kwb gaat zwemmen - zondag 20 januari
Alle Molse Kwb-leden, en hun gezinsleden, kunnen van 15 tot 16 uur gratis gaan zwemmen in
het zwembad Den Uyt te Mol.
Het zwembad is volledig ter beschikking voor onze kwb-leden. Er zal een redder aanwezig zijn en er
zal een verzekering worden afgesloten voor al de deelnemers.

Wandelweekend 2013 - Nieuwpoort-Bad - september 2013
Logeren doen we in Hotel Sandeshoved (hoek Zeedijk 26 Goethalsstraat 1) en dit van vrijdag 27
september tot zondag 29 september 2013. Voor meer info over het hotel: www.sandeshoved.be
We starten op vrijdagavond en eindigen op zondagmiddag. De prijs bedraagt € 128 per persoon voor
leden (en partner). Niet-leden betalen € 138 per persoon.
Leden van De Post en De Lijn kunnen een korting van 5 % genieten in Hotel Sandeshoved, maar
dan moet wel een bewijs van lidmaatschap doorgegeven worden.
Wie wil deelnemen aan het wandelweekend dient in te schrijven ten laatste 25 januari 2013.
Inschrijven kan bij Guy Vreys: telefonisch 014 31 17 06 of via mail vreysguy@hotmail.com. Bij inschrijving moet er een voorschot van € 50 per persoon betaald worden op rekeningnummer van Kwb
BE38 9795 4059 7472 met vermelding ’wandelweekend 2013’.

Kooklessen uitgesteld tot 14 en 28 maart 2013
De kooklessen die gepland waren voor 31 januari en 14 februari moeten verplaatst worden naar 14
en 28 maart. Door onvoorziene omstandigheden kan onze kok de lessen in januari en februari niet
geven.
Gelieve in je agenda de data dus te veranderen indien je aan onze kooklessen wenst deel te nemen.
Volgende maand geven we meer informatie over de geplande kooklessen.

UIT DE OUDE DOOS, Nieuwe rubriek
Onze kwb bestaat al vele jaren. We zullen elke maand een of andere wetenswaardigheid, een merkwaardige gebeurtenis of bijzondere activiteit ‘in de spotlight’ zetten.
Reacties zijn altijd welkom. Heb je nog oude foto’s of andere zaken die een licht kunnen werpen
op de geschiedenis van Kwb Achterbos?
Neem contact met Jef Vanhoof: jef_vanhoof@hotmail.com of 0479 27 57 02.
Uitzonderlijk onderbreken we onze reeks ‘Uit de oude doos’ om de meer recente geschiedenis
van onze Kwb in het zonnetje te zetten!

Voor de 30e keer ging onze Kwb - verenigingenkwis door tussen Kerst en Nieuwjaar 2012.
Een unieke gebeurtenis! Welke andere vereniging in Achterbos organiseert al 30 jaar een
activiteit waaraan iedere andere organisatie of vriendengroep in Achterbos kan deelnemen
onder het motto ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen (of verliezen)’.
Bovendien kunnen alle ploegen al 30 jaar deelnemen zonder inschrijvingsgeld te moeten
betalen, zodat de drempel voor iedereen zo laag mogelijk blijft. En wordt de opbrengst van
de kwis jaarlijks aan een goed doel gegeven. Zo kwamen de Witte Mol, het Fietsenatelier,
de Brandwondenkids, Wereldsolidariteit, Pater Peter Geys, Actie MIN, en nog vele anderen
aan beurt om een bedrag in ontvangst te nemen.
Speciaal dankwoord daarom aan Jan Vernelen (30 jaar betrokken bij het opstellen van de
kwis) en Jan Puls (sinds hoeveel jaar betrokken bij het opstellen? En sinds enkele jaren de
coördinator van het gebeuren) en alle anderen die deze activiteit gedurende 30 jaar mee organiseerden. De mensen die:
•
de kwis samenstelden,
Dank uiteraard ook aan
•
de juryleden,
•
de tappers,
alle deelnemende ploegen
•
de garçons,
van de voorbije 30 jaar !
•
de presentatoren,
•
de kuisploeg achteraf, … .

Voorbije activiteiten:

Bierproefavond - 21 december
“Trappist”, de zeven hemelse bieren
Lezing en degustatieavond door Jef Van den Steen
60 kwb-ers en 11 niet-kwb-ers waren die avond afgezakt naar de parochiezaal voor het verhaal over de Trappisten en het bier. Dat Jef een getalenteerd verteller is hebben we mogen aanhoren. Daarenboven draagt zijn
innemende persoonlijkheid en uiterlijk (met lange baard) bij tot een belevenis met hoge spektakelwaarde. Jef ‘preekt’ als een missionaris de boeiende geschiedenis van de kloosterorde, maar meer nog van het trappistenbier zelf.
Volgende trappistenbieren werden achtereenvolgens aan onze smaakpapillen onderworpen:
1 Orval
2 Achel blond
3 Rochefort 6
4 Chimay wit
5 La Trappe quadruppel
6 Sint-Bernardus Abt (ter vervanging van de onbereikbare Westvleteren 12, maar eigenlijk zo goed als hetzelfde).
Het boek ‘Trappist, het bier en de monniken’ werd verloot aan Kris Caeyers.
En wat hebben we geleerd? Heel veel, hieronder enkele feiten:
1.
De naam ‘Trappist’ verwijst naar de abdij La Trappe, gelegen nabij het dorp Soligny in Frankrijk.
2.
Het verbod om enkel water te drinken werd opgeheven in 1836. Pas daarna mochten de paters de plaatselijke drank brouwen.
3.
Het bier en de kazen moeten geproduceerd worden binnen de kloostermuren.
4.
De winst enkel mag gebruikt worden voor de materiële en spirituele behoeften, onderhoud
van de gebouwen en de overschot wordt besteed aan caritatieve of sociale werken
(liefdadigheid)? Dus… door een Trappistenbier te drinken steunt u een goed doel!
5.
De Trappisten geen enkele promotie voeren voor hun bieren: het is ook overbodig. Geregeld
is al het bier uitverkocht (vooral Westvleteren en Orval).

30ste Verenigingenquiz - zaterdag 29 december

EINDSTAND KWB - KWIS 2012
PLOEG
Oud-Scoutsleiding
Faap-Fuupers Vet.
KWB
Mol in Leuven
KVLV 2
De Weizen
Femma
Fout
KVLV 1
Kilometervreters
Wellie
De Festivalgangers
Massagesalon 'Chez Josée'
Tafel 13
Oud-Scoutsleiding Niels Dr.
Flurky
De Klievers
Artik ZVC
Familie Verkoyen
Jan Bekous
het Bouwproject

TOTAAL
117,0
112,0
111,0
111,0
104,0
102,0
101,0
98,0
98,0
96,0
93,0
92,0
91,0
90,0
86,0
85,0
84,0
84,0
81,0
77,0
74,0

PLAATS
1
2
3
3
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21

Noteer ook al in je agenda:
Vrijdag 15 maart : film "Groenten uit Balen" - 20 uur - 't Getouw
Kwb zal proberen om Eveline Bosmans (hoofdrolspeelster) en/of Jef Sleeckx en/of Wieter Mariën van
ACV als inleiders voor deze film te vragen. De inkomprijs van de film zal zeer democratisch gehouden
worden. Er zijn 220 plaatsen voorzien. Later volgt meer info over reserveringen.
Eventuele winst zal worden besteed aan het goed doel ‘Ons Huis’. Dit is een Mols-Balense organisatie die armen het woord geeft.

