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Voorbije activiteit! 
 

Voor één keer starten we met het verslag van één van onze voorbije activiteiten. We hebben dan ook een druk-
ke periode achter de rug, maar mogen tevreden terugkijken op enkele geslaagde initiatieven. 
 

kwb Kaffee - Waardig Werk: vrijdag 27 maart 
 

Na een korte maar gezellige babbel, kreeg iedereen een lekker grote portie mosselen voorgeschoteld. En dat 
het gesmaakt heeft... Voor enkelen die niet zo zot zijn van deze zeediertjes, was een koude schotel voorzien. 
 

Jacqui Ossenblok, vrijwilligster bij Wereldsolidariteit, gaf ons aan de hand van een uitgebreide fotovoorstelling, 
met bijhorende uitleg, een duidelijk beeld van de redelijk primitieve omstandigheden waarin de inwoners van de 
Dominicaanse Republiek elke dag moeten zien te overleven.  
Van ‘waardig werk’ is er niet veel sprake. Het beeld dat 
velen van ons hebben over dit eiland, met prachtige, 
zonovergoten stranden, leuke bars en waterpret, is nu 
toch sterk bijgekleurd door het verhaal van deze 
ervaringsreis. 
 

De verkoop van kruiden, wenskaarten en mag-
neetjes bracht in totaal 280 euro op ten voordele 
van de projecten van Wereldsolidariteit: 
www.wereldsolidariteit.be .  

Om 22u30 was het dan uiteindelijk tijd voor Joost Van Hyfte. 
Deze stand-up comedian slaagde er meerdere malen in om 
de zaal volledig plat te krijgen. Een aantal onder ons kwam 
zelfs nooit bij van het lachen. Ondertussen weten we dat de 
wijn die Joost in zijn restaurant serveerde afkomstig was van 
het Aldigebergte en tegenwoordig  moet je ook al niet meer 
panikeren als uwe kleine zegt dat je vrouw 'vreemdgaat'. 
 

Het laatste anderhalf uur werd er nog gezellig tussen pot en 
pint bijgepraat. Om 01u trokken we definitief de stekker uit het stopcontact. 
Met dank nog aan alle helpers die de zaal hielpen opruimen en ook nog een speciaal woordje van dank voor 
Michel en Guy van de Leto die hun afvalcontainer ter beschikking stelden voor onze lege mosselschelpen (ca. 
70 kg). Eerst gingen we nog langs het containerpark, maar daar waren we niet welkom... 



Fietsuitstap naar Scherpenheuvel: zondag 17 mei - 9u30 
 

Waar is de tijd dat we op 1 mei te voet naar Scherpenheuvel gingen? Om te zien hoe de basiliek en zijn omge-
ving er nu uitziet gaan we deze trip nog eens doen, maar nu met de fiets. Hoofdzakelijk via de knooppunten-
route hebben we een gezellige fietstocht uitgestippeld voor jong en oud. De afstand zal +/- 80 km bedragen. 
 

Het vertrek is voorzien om 9u30 aan de parochiezaal. Met een aangepaste snelheid rijden we via Bel en 
verkeersvrije wegen richting Engsbergen. Daar nemen we een rustpauze: tijd voor een terrasje en eventueel 
een bezoek aan het Bosmuseum. Daarna rijden we in één ruk tot in Scherpenheuvel. 
 
In Scherpenheuvel krijgt iedereen de gelegenheid om uitgebreid te genieten: een heilige mis, de kruisweg, 
picknick in het park of een trappist op een terras. Ook niet vergeten om schijtmoppen of een zure stok mee te 
brengen voor de familie. Ter plaatse spreken we af wanneer we de terugtocht aanvangen. Tijdens de terug-
tocht zoeken we nog een gezellig terrasje op en eventueel ‘ne crèmeglace’. 
We zorgen dat we op een schappelijk uur terug thuis zijn. 
 

We rekenen natuurlijk op goed weer, goed humeur en een fiets met opgepompte banden. 
Tot ziens op onze fietstocht. 
 

Voor verdere inlichtingen: bevragen bij Theo Drooghmans, Achterbos 115 of theo.drooghmans@telenet.be 

of via tel 014 31 43 62. 

 

Dag van de KWB: FEESTIVAL SOCIAL 
donderdag 21 mei 2009 
 
De dag van de KWB gaat dit jaar door op 21 mei 2009 in Antwerpen. 
Het Feestival Social loopt van 10u tot 18u. 
Voor het gedetailleerde programma neem je een kijkje op de website www.socialezekerheid.net 
 
Een uniek aanbod naar aanleiding van het grote bewegingsfeest: 

• voor € 5 per persoon naar de Zoo (max. € 15 per gezin) 

• optredens van o.a. de Ketnetband en De Mens 

• Meeslepende animatie en spetterende acts 
 

 

 

 

 

Praktisch: 
Met uitzondering van de Zoo is deelname aan alle activiteiten gratis. 
Er kan wel een solidariteitsbijdrage gegeven worden. 
 
Vervoer: (apart te betalen) 

Met de trein met een weekend biljet 
Vanuit Mol kost dat € 8,6 per persoon (kinderen onder 12 j reizen gratis). 

Met de trein via ACW nationaal (speciaal voor Feestival Social) 
Vanuit Mol kost dat € 8 per persoon (kinderen onder 12j reizen gratis). 
Deze tickets moet men zelf bestellen via www.socialezekerheid.net of via het ACW -  
secretariaat (014 40 31 51). De kaarten worden dan opgestuurd naar U thuis. 

 
We stellen voor om met KWB Achterbos de trein te nemen van 8u47 in Mol. 
Iedereen moet zelf voor zijn tickets zorgen! 
Mensen die liever later vertrekken kunnen dat natuurlijk ook. 
 

KWB wenst U alvast een pracht van een dag toe. 

 

 

Inschrijven: 
De plaatsen voor de Zoo zijn beperkt, dus we raden aan om zo snel mogelijk in te schrijven. 

Dit kan vanaf 2 maart via www.socialezekerheid.net . 

Opgelet: inschrijvingen op naam van de deelnemers! 



Voorbije activiteiten! 
 

Investeringsavond dakisolatie: woensdag 4 maart - 20u 
 

De samenaankoop van dakisolatie is een groot succes geworden. 
De datums van dit initiatief waren goed gespreid, zodat iedereen rustig de tijd had om op te meten, prijzen te 
vergelijken en te beslissen. 
 
Tijdens de eerste avond in Achterbos waren 160 personen aanwezig. Zij kwamen van Mol, Dessel, Geel, 
Balen, Retie, M . We kregen zelfs telefoons met vragen vanuit Ranst! 
 
Tijdens de investeringsavond in jeugdhuis Tydeeh in Mol waren 130 personen aanwezig. 75 personen 
plaatsten die avond nog een bestelling. Anderen moesten er nog even over nadenken en plaatsten later hun 
bestelling. Uiteindelijk waren er 80 bestellers. 
 
43 personen werden lid van de kwb omwille van dit initiatief. 
We mogen dus zeker spreken van een geslaagde actie: 
1. vele nieuwe leden voor kwb. Enkel voor onze afdeling in Achterbos spreken we over 13 nieuwe leden. 
2. Het is ook een goede investering voor onze leden. 
3. En bovendien werken we mee aan het behalen van de Kyoto-normen door minder CO2 uit te stoten! 
 
Namens de werkgroep Dakisolatie 
Stef, Dirk en Jef 
 
 

Papierslag: zaterdag 7 maart – 9u 
 

Dankzij vele helpers is deze papierslag vlot verlopen. Dank ook aan de mensen die hun papier goed verpakt 
tijdig buitengezet hebben. 
 
 

Figurentheater Sociale zekerheid: 12 maart - CC ‘t Getouw 
 

Uiteindelijk hebben 105 personen deze voorstelling bijgewoond. Zij hebben op een aangename manier wat 
meer opgestoken over het systeem van onze sociale zekerheid. Hoe dit een vangnet vormt tegen armoede bij 
ziekte, werkloosheid, pensioen, M . 

 
 
 
 

kwb heeft een nieuwe huisstijl... 
 
Je hebt ongetwijfeld al gemerkt dat kwb een nieuw logo heeft. Samen met dit nieuwe logo wil kwb ook een 
nieuwe huisstijl gaan gebruiken. In de toekomst zullen we kwb dus altijd met kleine letters schrijven, conform 
aan de nationale huisstijl. Zo zullen we in de toekomst ook tegenkomen: 
 ‘kwbeensgezind’ als het gaat over de ganse kwb 
 ‘kwb op reis‘ als het gaat over de dienst GOVAKA 
 ‘kwb in beweging’ als het gaat over de sportfederatie FALOS 
 ‘kwb rijbewijs’ 
 ‘kwb - kav bedevaarten’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Waardig Werk in Mol 
Want werknemers zijn geen gereedschap! 
ACV - regio Mol, kwb en Wereldsolidariteit slaan de handen in mekaar 
 

De werkgroep waardig werk in de regio Mol wil ijveren voor ‘Waardig Werk’. Werk waarbij iedereen die werkt 
een loon verdient waarmee de werknemer, en zijn of haar gezin, volwaardig kan leven. 
 

Ook werknemers uit het buitenland, die in België werken en verblijven, voor korte of langere tijd, hebben recht 
op een correct loon, goede huisvesting, medische zorgen,M ! 
Zij hebben recht op een menswaardige behandeling. 
 

Dinsdag 21 april, 20u, voorstelling campagne Waardig Werk 
 Met medewerking van Koen Smits, vormingsdienst ACV Kempen + getuigenis ervaringsreis WS ‘waardig werk’ in 
 de Dominicaanse Republiek 
 Huize Sint-Romboutstoren, Gasstraat 11, Mol-Centrum (tegenover Asstraat) 
 Gratis toegang 
  

Vrijdag 8 mei, 20u, ‘Workingman’s Death’ filmavond  
 Podiumzaal ‘t Getouw, Molenhoekstraat 2, over arbeid in onaanvaardbare arbeidsomstandigheden in de 21e eeuw 
 wereldwijdM 
 Toegang:  € 5, € 4 filmkaarthouders, +55j en –26j, lerarenkaart, 
   € 3 voor groepen van 10 personen of meer.  

 in samenwerking met CC ‘t Getouw 
 

Dinsdag 12 mei, 20u, Praatkaffee over waardig werk 
 Huize Sint-Romboutstoren Gasstraat 11, Mol-Centrum (tegenover Asstraat) 
 Gratis toegang 

 
 
 
 
 
 
 
 

De film ‘Workingman’s Death’ gaat over het harde werk, het “gelabeur” dat wereldwijd verricht wordt door vele arbeiders in 
onaanvaardbare omstandigheden. 
Negentiende-eeuwse toestanden zou je denken. Neen, de feiten spelen zich af in de 21ste eeuw onttrokken aan het oog 
van de wereld. Deze tewerkstelling speelt zich af in de onderbuik van de wereldwijde economie. In deze filmische docu-
mentaire van de Oostenrijkse regisseur Michael Glawogger worden we met deze problematiek in alle scherpte geconfron-
teerd in vijf thema’s (hoofdstukken). We volgen het spoor van de HELDEN (Heroes) in de illegale mijnen van Oekraïne, 
snuiven de GEEST(Ghost) onder de sulfer-arbeiders op in Indonesië, vinden onszelf terug “face tot face” met LEEUWEN 
(Lions) in het slachthuis in Nigeria, mengen we ons onder BROEDERS (Brothers) als zij afgedankte olietankers versnijden 
tot recycleerbare stukken in Pakistan, en versmelten we ons met de Chinese staalarbeiders hopend op een grootse 
TOEKOMST (Future).   

 

www.waardigwerk.be 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij: 
Werkgroep Waardig Werk Mol, Jef Vanhoof 
pa Jakob Smitslaan 67, 2400 Mol, GSM 0479 27 57 02 


