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Fietsuitstap naar Scherpenheuvel: zondag 24 mei - 9u30 
 

LET OP: gewijzigde datum! 
 

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 uitzien 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 schijtmoppen of een zure stok mee te 
brengen voor de familie. Ter plaatse spreken we af wanneer we de terugtocht aanvangen. 
Tijdens de terugtocht 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 kan je terecht bij Theo Drooghmans, Achterbos 115 of theo.drooghmans@telenet.be 

of via tel 014 31 43 62. 

 

Dag van de kwb: FEESTIVAL SOCIAL - Antwerpen 
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. Solidariteitsbijdrage is mogelijk. 
 

Vervoer: (apart te betalen) 
NMBS: weekend biljet. Vanuit Mol kost dat € 8,6 per persoon (kinderen onder 12 jaar reizen gratis). 
Met de trein via ACW nationaal (speciaal voor Feestival Social): vanuit Mol kost dat € 8 per persoon 
(kinderen onder 12 jaar 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 nog tot 11 mei via www.socialezekerheid.net . 
De kaarten moet je zeker betalen voor 15 mei!  
Opgelet: inschrijvingen op naam van de deelnemers! 



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

Ook buitenlandse werknemers, die in België werken en verblijven, voor korte of lange tijd, hebben recht op een 
correct loon, goede huisvesting, medische zorgen,F ! Zij hebben recht op een menswaardige behandeling. 
 

Dinsdag 21 april kregen we een voorstelling van de campagne Waardig Werk door Koen Smits, vormingsdienst 
ACV Kempen, gevolgd door een getuigenis van René Sprangers, kwb-er en lid van OKRA, die mee ging op 
ervaringsreis met WS in de Dominicaanse Republiek. 
  

Vrijdag 8 mei, 20u, filmavond 
‘Workingman’s Death’  
 

Podiumzaal ‘t Getouw, Molenhoekstraat 2, over 
arbeid in onaanvaardbare arbeidsomstandighe-
den in de 21e eeuw wereldwijdF  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 

 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 
 
 
 

Levering dakisolatie 
 

Omwille van het overgrote succes van deze actie (meer dan 80 bestellingen in Mol alleen) is de levering van 
deze materialen voorzien voor de tweede helft van mei. De deelnemers worden persoonlijk gecontacteerd. 
 

 
Samenaankoop pampers 
 

Je hebt waarschijnlijk de reportage op VTM, RTV, F gezien. De samenaankoop van pampers was in 
verschillende afdelingen een groot succes. In Achterbos hadden we slechts één deelnemer, maar die mocht 
wel zijn verhaal doen voor RTVF . 
Indien we een coördinator vinden in onze afdeling willen we dit aanbod ook de volgende maanden nog doen. 
 

Kandidaat-coördinatoren mogen zich melden bij onze voorzitter: Guido Frederickx, 0473 77 16 13 
 

 
Papierslag: zaterdag 6 juni – 9u 
 

Op zaterdag 6 juni komen we je oud papier nog eens ophalen. Zet allemaal tijdig je papier buiten en kom vlug 
even helpen aan het gidsenlokaal. Iedere helper is verzekerd én wordt getrakteerd op een frisdrank of koffie 
én een koffiekoek! 
De helpers met vervoer (aanhangwagen of tractor) krijgen een vergoeding. 
Kandidaat - helpers mogen hun naam, telefoon en eventueel e-mailadres doorgeven aan: 
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 32 08 03, of via e-mail: dirkmannaerts@skynet.be 
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis. Daar streven we naar. 
De start wordt gegeven om 9 uur. 
Tot dan! 
 
 
 



Voorbije activiteit! 
 

KWB bestuursuitstap naar Antwerpen - 25 april 2009 
 
Dit jaar hebben we met de KWB bestuursleden  het “centraal Station van Antwerpen”, internationaal erkend 
als het 4

de
 mooiste station ter wereld, bezocht. We werden rondgeleid in 2 groepen door twee stadsgidsen die 

ons over de geschiedenis van het oude en het nieuwe station vertelden. 
 

Na deze twee uur durende rondleiding hebben we onze honger en dorst gelest in de prachtige binnenstad van 
Antwerpen. In het authentieke klein cafeetje ‘Oud Beveren’ is er zelfs op de stoepen gedanst...  
 
Het was voor alle bestuursleden, na een druk kwb - jaar een welverdiende en deugddoende ontspanning. 
 
Hierbij nog enkele sfeerbeelden! 

 
De buitenkant van het station is nog 
niet helemaal gerestaureerd, zoals 
je kan zien aan de stellingen die er 
nog staan. 
 
Het deel dat al is afgewerkt is mooi 
gerestaureerd. 
 
In de toekomst zal er, naast deze 
oorspronkelijke ingang, nog een 
bijkomende toegang zijn tot het 
station via de Lange Kievitstraat / 
Stoomstraat. 
 
In die buurt zijn recent verscheidene 
grote kantoorgebouwen gezet. De 
werknemers van deze bedrijven 
kunnen dus snel gebruik maken van 
het openbaar vervoer. 
 
 

 
 
De treinen komen momenteel in verschillende niveaus in het 
station binnen. Als je de eerste keer vanuit Antwerpen wilt 
vertrekken is het dus wel even zoeken waar je juist moet 
zijn om je trein te nemen. Tijdig aanwezig zijn is dus geen 
overbodige luxe. 
 
Mooi is wel dat ook op het laagste niveau van het station 
veel daglicht is. Je krijgt dus nergens het gevoel dat je 
onder de grond wordt gestopt. 
 
Op de tussenniveaus is er uiteraard ruimte voorzien voor 
winkeltjes, eet– en drankgelegenheden. 
 
De reizigers die in het station toekomen kunnen gebruik 
maken van lockers om hun bagage veilig achter te laten en 
gedurende een aantal uren de stad te gaan verkennen. 
 
Dit verkennen kan zelfs via fietsen die je ter plaatse kan 
huren. De pendelaar heeft ook heel wat mogelijkheden om 
zijn fiets in goede omstandigheden én veilig achter te laten. 
 
 
Iets waar de NMBS ook in Mol eens werk mag van maken! 
 



Uiteraard moet de inwendige mens op tijd en stond 
voorzien worden van de nodige brandstof. 
 
Voor sommigen viel de portie wat klein uit. Maar er waren 
gelukkig voldoende deelnemers die wilden delen, zodat 
iedereen voldoende aan zijn trekken kwam. 
 
Nadien konden we verder een stapje in de Antwerpse 
binnenstad zetten. Onder leiding van onze gids Toon, die 
een verleden als student heeft in Antwerpen, bezochten 
we nog tal van gelegenheden. 
 
Voldoende voor een kennismaking en om goesting te 
krijgen om nog eens terug te keren. 
 
 

De sfeer zat er onmiddellijk in wanneer we in het authentiek klein ‘Café Beveren’ toekwamen. 
Een DeCap - orgel speelde leuke deuntjes die uitnodigden tot danspassen. 

 
Aangezien het café wat klein was uitgevallen moest de stoep wel 
gebruikt worden als dansvloer. 
 
Gelukkig kennen de stratenmakers in Antwerpen hun stiel en lagen 
de kasseien mooi vlak. Of zijn ze gelegd door echte Kempense 
bouwvakkers? 
 
Het blijft verbazen dat er geen auto - ongevallen 
gebeurden op dat kruispunt. Weinige chauffeurs 
hadden nog aandacht voor de weg bij het passeren! 
 
 
De echte bollekes Koninck smaakten opperbest. 
 

 

Heb je zin om in de toekomst dergelijke bestuursuitstap mee te maken? 
 

Word lid van onze bestuursploeg, kom maandelijks de eerste maandag van de maand naar onze 
bijeenkomst in de parochiezaal, doe mee aan de nabespreking bij Anna of in ‘t Kaffeeke, engageer 
je voor één of meerdere activiteiten, bezorg maandelijks een aantal leden hun ledenbladF 
JOIN THE CLUB!  

      Voor meer informatie: Guido Frederickx, 0473 77 16 13 


