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Kwb werkt mee aan Achterbos kermis
Iedereen weet het ondertussen: met Achterbos kermis zal er geen enkele café zijn waar nog een zaal
open is, waar een kermisbal kan doorgaan. Daarom besliste men om de parochiezaal ter beschikking
te stellen van de verenigingen om toch leven in de brouwerij te houden tijdens het weekend van de
kermis.
In de parochiezaal en ‘t Kafeeke zullen van woensdag 6 tot
woensdag 12 februari allerlei activiteiten doorgaan: zo onder
meer:
•
spek met eieren eten op woensdag 6/2 van 10u tot 16u
•
Ballonnenplooien en tafel goochelen zondagnamiddag van
14u tot 18u
•
Op zondag en maandag telkens van 21u tot 03u: kermisbal met DJ Django
Kwb zal hierbij zijn steentje bijdragen, net als enkele andere verenigingen.
Op die manier kan de kermis in Achterbos voor iedereen een
gebeuren blijven om naar uit te kijken!
Voor alle activiteiten die in de parochiezaal zullen doorgaan verwijzen we naar een aparte folder die in elke brievenbus zal gedropt worden de volgende dagen.
Tot op de kermis!

Kaartavond - vrijdag 22 februari
Na de kermis heeft iedereen wellicht enkele dagen nodig om te bekomen. Maar op vrijdag 22 februari
worden de kaarters opnieuw verwacht in de parochiezaal. Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen. Ook gezelschapsspelen zijn toegelaten, indien je ze zelf meebrengt.
Geen kosten om deel te nemen en drank aan democratische prijzen.
Start: om 20u boven in de parochiezaal (ingang via ’t Kafeeke). Einde: 24u
Inschrijven bij Wim Caeyers: wim_caeyers@yahoo.com , of telefonisch 0473/86 21 43

Papierslag - zaterdag 2 maart
Zaterdag 2 maart zal onze eerste papierslag van dit jaar doorgaan. Zoals iedereen wel weet is deze
driemaandelijkse papierslag een goede bron van inkomsten voor onze kwb - afdeling. Hierdoor kunnen we vele activiteiten aan zeer democratische prijzen blijven organiseren voor onze leden.
Enkele cijfers:
In 2012 haalden we in september 22.480 kg op en in december: 18.540 kg.
Ter vergelijking: in 2010 verzamelden we 104.360 kg, in 2011 97.800 kg en in gans 2012 91.280 kg.
Helpers zijn steeds welkom tussen 9u en 12u! We verzamelen om 8u50 aan het gidsenlokaal.
Ter info: de leden die in 2012 hielpen bij minstens 2 van de vier papierslagen in 2012 kunnen op 2
maart ‘s avonds mee uit eten bij Piccolo in Mol Sluis.

Kwb - daguitstap naar Luik - zondag 10 maart
Programma:
8u30 vertrek met bus aan parochiezaal
10u markt La Batte
De markt van la Batte is een echt instituut: de grootste
en de oudste markt van België. Kleurige kramen stallen
fruit en groenten, kazen, kleren, bloemen en boeken uit.
De marktkramers prijzen al roepend in het Waals de prijs
en de versheid van hun producten aan.
12u middag pauze
14u samenkomst voor wandelzoektocht (+/- 1u30)
14u30 bespreking van wandelzoektocht
15u vertrek naar Station Guillem- 15:00 bezoek aan Station Guillemins
met gids Het TGV station Liègeins (te voet: +/- 4km)
Guillemins blijkt een van de meest
indrukwekkende en mooiste stations
van Europa te zijn. Het is het werk
van de architect Santiago Calatrava.
Om het leven van de reizigers te vergemakkelijken biedt het je alles wat je
van een modern station mag verwachten.
16u Tijd om de dorst te lessen.
17u Bezoek aan tentoonstelling "de golden sixties" Loop mee
door het Parijs van mei ’68, het atelier van Andy Warhol en
langs een legendarische bar aan het havenkaai van Saint Tropez.
http://www.expo-goldensixties.be/nl/index.html

18u30 Vertrek met bus voor Station Guillemins
+/- 20u aankomst aan parochiezaal in Achterbos
Kostprijs: 15 euro/pers
inclusief bus (heen en terug), gids rondleiding station, toegang expositie
exclusief: drank en eten
Inschrijvingen tot 25 februari bij :
via email: daguitstap_luik@hotmail.com
en overschrijving van bijdrage op rekening: BE38 979540597472
Herman Vreys: telefoon: 0473 984 945
Gelieve te vermelden bij inschrijving indien geen toegang tot expositie "Golden sixties" is gewenst.
Opmerking:
Om te hoge extra kosten voor bus en gids te vermijden moeten er minimaal 25 inschrijvingen zijn en
maximaal 30.

Kwb Kaffee - vrijdag 22 maart
Net zoals de voorgaande jaren staat er mosselen met friet op het menu. Daarna pakt het Kwb-kaffee
uit met het cabaretprogramma Lief, liever, liefst! door Koen Cools en het Marc Janssen-combo met
Frans Vanuytven (bas), Paul Janssen (drums), Marc Janssen (piano en accordeon) en Koen Dries
(saxofoon). Nadien blijft er nog voldoende tijd over om tussen pot en pint bij te praten.
Dit jaar gaan we extra vroeg van start. De deuren gaan open om 19u15 en de eerste mosselen zullen
reeds om 19u30 uitgeserveerd worden. Om 00u30 sluiten we de avond af. Alle leden zijn welkom en
dit voor de zeer democratische prijs van 12,50 euro (tem maandag 18 maart).
Na maandag dient 15 euro betaald te worden. Indien je geen mosselen lust, dan kan je ook nog kiezen voor een koude schotel. Gelieve dit (koude schotel gewenst) op het inschrijvingsformulier aan te
geven.
Inschrijvingen zijn te bezorgen aan Toon De Ceuster Achterbos 190 (toon.deceuster@telenet.be)
(contante betaling of overschrijving op rekeningnr. IBAN BE38 9795 4059 7472)

Kookles 28 maart 2013
Van de geplande kooklessen in maart kunnen we enkel de les op 28 maart behouden. De les van 14
maart valt weg omdat tijdens die week een nieuw fornuis geplaatst wordt in de keuken van de parochiezaal. Jammer dat de eerste les wegvalt, maar op 28 maart kunnen we dan wel nieuw materiaal
uittesten. Thema van deze kookles : Spaanse gerechten.

Wandelweekend 2013 - Nieuwpoort-Bad
Het aantal inschrijvingen voor dit weekend stopte bij 39 personen. Dit is iets minder dan de voorbije
jaren, maar toch nog altijd een mooi aantal om er een leuk weekend van te maken. De leden die inschreven zullen later op het jaar de nodige verdere informatie krijgen.

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.

Gevonden in het archief:
•
Oktober 1959: secretaris van Kwb blijft, nieuwe ondervoorzitter wordt F.V.: beiden zijn
in orde met ACV en CM. In die tijd was het zo dat men in de kristelijke arbeidersbeweging verwachtte dat mensen die zich engageerden in bv Kwb ook lid waren van ACV en
CM. Vakbond en mutualiteit vormden namelijk de basis van de Christelijke Arbeidersbeweging en het ‘meervoudig lidmaatschap’ werd als normaal beschouwd. Vandaag zou
het ondenkbaar zijn dat hiernaar zou gevraagd worden.
•

Mei 1960: Er wordt een Vlaamse kermis georganiseerd ten voordele van de parochiezaal. Ook de
Kwb zal zich hiervoor engageren. Dit wil zeggen
dat Kwb, net als een aantal andere verenigingen
zich al meer dan 50 jaar engageren om te zorgen
dat er in onze parochie een goede infrastructuur is
voor het (socio—cultureel) verenigingsleven.

Voorbije activiteiten:
Werken voor Wereldsolidariteit in Bangladesh:
Jef Van Hecken vertelde op woensdag 9 januari
Jef is Kwb-er in Mol Donk en werkt sinds een jaar in Bangladesh voor Wereldsolidariteit. Maar liefst
meer dan 90 mensen kwamen naar het verhaal van Jef luisteren. Ongeveer 45 familieleden van Jef
en 45 anderen. Het werd een boeiend verhaal over kennismaking met een andere cultuur, leven volgens andere waarden en normen. Boeiend ook om te horen hoe samenwerken met organisaties ter
plaatse kleine dingen kan veranderen in het dagdagelijkse leven van mensen ter plaatse.
Muisstil werd het in de zaal wanneer Jef zijn verhaal deed over de meer dan 100 textielarbeidsters die
het leven lieten in een brand in een textielfabriek in Dhaka waar oa voor C&A werd geproduceerd.
Met de opbrengst van deze avond gaan wij ook ons
steentje kunnen bijdragen aan verandering: met €
479,5 aan giften en meer dan € 125 aan opbrengst via
verkoop van drank kunnen we alles samen een bedrag
van € 607,2 overmaken op de rekening van Wereldsolidariteit.
Op onze website kan je ook het artikel (leesbaar) terugvinden dat in de bijlage van Het Nieuwsblad heeft
gestaan op woensdag 30 januari: De Pluim

Jef is ondertussen terug in Dhaka. Zijn verhaal kan je verder volgen via zijn blog:
http://jefasia.blogspot.be/

Noteer ook al in je agenda:
Kom op tegen Kanker: ontbijt tvv KotK op zo. 24.02.13, Rozenberg
Vrijdag 15 maart : film "Groenten uit Balen" - 20 uur - 't Getouw
Kwb heeft Yves Van Hulsel, medewerker ACV-nationaal als inleider voor deze film kunnen vastleggen. De inkomprijs van de film is zeer democratisch gehouden op € 3. Er zijn 220 plaatsen voorzien.
Gelieve tijdig aanwezig te zijn want reserveringen vooraf zijn niet mogelijk. Na de film is er nog mogelijkheid om in de foyer iets te drinken en na te praten over de film. De winst van deze voorstelling zal
worden besteed aan het goed doel ‘Ons Huis - Actie Min’. Dit is een Mols - Balense organisatie die
armen het woord geeft.

Vissen met Kwb op 15/06
Zoals vorig jaar gaan we in de maand juni opnieuw vissen. Voor de kampioen zal opnieuw een waardevolle prijs voorzien worden.

Inschrijvingsstrook Kwb - Kaffee
Aantal personen :

………..

Betaald bedrag :
€ …...…
Na(a)m(en):
1. ……………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………..

