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In den Donkse KWB …… kan alleman mee...
Een gelukkig nieuw jaar 2019
Beste KWB-leden,
Onze nieuwjaarswens
Ook voor 2019 wensen we jullie allen een zo goed mogelijke gezondheid in het besef dat “de
perfectie” voor velen van ons niet meer haalbaar is. Verder ook veel vreugdevolle momenten met
familie en vrienden.
Als KWB willen we onze bijdrage leveren voor een stukje “dorpsleven” waar we mekaar kunnen
vinden in allerlei activiteiten, waar het leerrijk kan zijn of actiegericht, maar minstens steeds
gezellig en vriendschappelijk.
Als eerste ontmoetingsmoment verwachten we u allen op onze nieuwjaarsreceptie op dindag8
8 januari om 19 uur.….

Onze KWB vernieuwen ?
We mogen niet klagen. Op onze laatste bestuursvergadering bij Jan thuis zaten we met 12
verantwoordelijken rond de tafel. Ieder van ons bereid om een bijdrage te leveren om wat leven in
onze Donkse brouwerij te brengen.
Toch willen we in 2019 zoeken naar versterking en vooral een relatieve verjonging van onze ploeg.
Als we erin zouden slagen om het leeftijdsgemiddelde in onze afdeling met 10 à 15 jaar te
verminderen is de toekomst van onze KWB-Donk weeral voor minstens zoveel jaren verzekerd.
Dan zullen we met een gerust gemoed ons 100-jarig bestaan kunnen vieren in 2024.
Daarom zijn we gestart met een werkgroep “vernieuwing”, die zal nadenken over onze nabije en
verdere toekomst.
Onze eerste werkpunten waren :
- De versterking van onze vaste bestuurskern
- De relatie met KWB-verbond en nationaal
- Contact met de jongeren in onze KWB (kookploeg 2)
- Aandacht voor het “digitaal aspect” van onze KWB-werking. (Zie apart rubriekje)
Zo zie je dat alleszins wij in 2019 starten met goede voornemens. Nu nog proberen ze waar te
maken
De bestuursploeg KWB Ekeren-Donk

Wie wil er mee sleutelen aan onze digitale KWB ?
De digitale kant van onze werking wordt meer en meer belangrijk. Met onze werkgroep
”vernieuwing” hebben we die dan ook onder de loep genomen. Er zijn 2 aspecten:
De administratieve kant (ledenbeweging, activiteitenlijst, relatie met KWB-verbond en
nationaal,….)

Onze secretaris, Wilfried Dengler, verricht hierrond al jaren zeer goed werk, maar hij doet dat voor
een groot deel alleen.
We zoeken een 2de man of vrouw die bereid is om kennis te maken met “KORPUS”, het digitale
programma van KWB, om zo onze administratie mee op punt te stellen.
De website van KWB-Ekeren-Donk (met overzicht activiteiten, foto’s, ….)
Ook hier is de basis al gelegd door Wilfried (kijk maar eens op www.kwbekerendonk.net). Maar
ook hier zoeken we een tweede persoon die de grafische vormgeving kan verzorgen en onze KWB
– site mede up-to-date kan houden.
Interesse, meer informatie ? Laat van je horen op onze nieuwjaarsreceptie.
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WELKOM aan onze nieuwe kwb leden tijdens 2018:
Deceulaere Philomena
Jeruzalem Philomena
Smet Gerda
Bruyninck Steven
Jaak
Fam.Broosus-Heynen

Bruyon Martine
Fagard Chris

Leenknecht

Voorbije aktiviteit.
Bezoek “ Moeders voor moeders”
Op 11 december bezochten we met een 19-tal KWB leden de organisatie “Moeders voor Moeders”
in Borgerhout. In een vorige Galm werd over deze unieke organisatie reeds een uitgebreide
toelichting gegeven.
Het “bedrijf”, uitsluitend geleid door 140 gedreven vrijwilligers, door niemand gesubsidieerd, enkel
bestaande van giften van particulieren, bedrijven en zelfstandigen, wél gecontroleerd door instanties
als voedselinspectie, fiscus, etc… levert puik werk!
Het was indrukwekkend te zien hoe omvangrijk en complex de werking is, hoe duizenden artikelen
worden beheerd, nog maar net 2 jaar geleden overgestapt op computer….
Hoe honderden mensen, die leven aan de onderkant van de maatschappij, voor wie 5 à 10 euro een
vermogen is, die 50 cent nog net wel kunnen betalen voor een supermarktkarretje met voedsel,
worden geholpen zodat ze op het einde van de week nog wél iets te eten hebben. Ook een heus
Sinterklaasfeest met speelgoedzak en snoepjes wordt jaarlijks voor ieder kind voorzien. Hun baby
eens een badje kunnen geven in een verwarmde kamer met verwarmd water en goede
verzorgingsproducten is voor hen een pure luxe.
Alles met keiharde regels en rechtvaardig bestuurd opdat er geen misbruik gemaakt wordt en enkel
zij, die er aantoonbaar recht op hebben, kunnen aansluiten en geregeld opnieuw worden gescreend.
Man, je stapt een andere wereld in, je wordt er letterlijk stil van… Het was een eye opener, je weet
dat dergelijke miserie bestaat, maar als je er met de neus op gedrukt wordt…, awel, slik! Even pal
met de voeten op de grond !
Als afsluiter kregen we uitleg over de hele handling rond de vondelingenschuif, super discreet maar
zeer professioneel.

Soit, een nuchtere maar zeker hartverwarmende uitstap, hij zal ons lang blijven heugen.
Mocht je toch zelf meer willen weten, kijk dan zeker op http://www.moedersvoormoeders.be/.
Mocht je speelgoed, kleren, stoffen, wat dan ook hebben dat nog goed is, maar dat je zelf niet meer
kan/wil gebruiken, gooi het a.u.b. niet weg, help deze organisatie, zij leveren zo’n mooi werk en
wel met alle mogelijke respect voor hun doelgroep, petje af !!
Jan en Frank

Komende aktiviteiten

NIEUWJAARSRECEPTIE op dinsdag 8 januari 2019 in de benedenzaal van de Nobele Donk
om 19u00.
Inkom is gratis.
Alle leden worden verwend met lekkere hapjes die naar goede gewoonte worden aangeboden
door onze twee KWB kookploegen.
Uiteraard wordt er ook voor een drankje gezorgd.
WELKOM…WELKOM
KOKEN MET BIER - dinsdag 22 januari – 19 u tot 23 uur. Kleine bovenzaal Nobele Donk.
Voor al onze leden.

Reeds vele jaren zijn er in onze KWB 2 kookploegen voor mannen actief.
We willen nu ook de kans geven aan al onze leden die niet in een kookploeg zitten (en zeker ook de
vrouwen) om eens zelf deel te nemen aan een speciaal voor hen ingerichte kookavond.
Al de deelnemers krijgen de gelegenheid om samen te koken en van het resultaat samen te genieten.
Dit rond een speciaal thema : “koken met bier”. Al de deelnemers krijgen hierrond ook een mooi
verzorgde brochure.
Onze vaste kok Jean-Pierre Goossens is bereid om deze extra-avond te begeleiden. Zijn trouwe
assistent Taco Bouw verleent ook zijn medewerking.
Deelnameprijs 15 € ter plaatse te betalen. Max 14 deelnemers.
Inschrijven kan tijdens de nieuwjaarsreceptie of bij Jean-Pierre Goossens
mailadres : jean-pierre.goossens@telenet.be
VONKEN – ZATERDAG 26 JANUARI VAN 18 TOT 22 UUR
HOF DE BIST – ORGANISATIE : TRACE en 252 CC
Als KWB hebben we jarenlang kerstwandelingen georganiseerd. De laatste jaren in samenwerking
met Tracé – cultuurstation.
Licht en vuur namen toen al een centrale plaats in, tijdens het parcours.
Nu richt Tracé voor de 2de maal, samen met het cultuurcentrum Ekeren een “lichtfestival” in.
Vonken wil energie putten uit het vuur en de schoonheid van het leven dat uit vuur ontstaat.
Het nieuwe leven wordt gebracht met theater, verhalen, ciné Rio, lichtsculpturen, vuurschalen,
theelichtjes en vuurslingers.
In de meest donkere periode van het jaar toveren de kunstenaars van het Ekerse cultuurstation Tracé
opnieuw vuur en leven uit hun hoed.

Warm welkom ! Gratis toegang !
WINTERWANDELING 2019
Op de nieuwjaarsreceptie van 08 januari sluiten de inschrijvingen voor de winterwandeling, en
eveneens die avond worden de betalingen verwacht.
Nog even ter info , winterwandeling gaat door op zaterdag 09/03/2019 , bestemming
Oudenaarde, prijs 45 euro.
We wensen iedereen prettige feesten en een gelukkige 2019
Martine en Walter
Bestuursvergadering

Overzicht tabel maand januari 2019
t.h.v.Jan Van Malderen
02/01/2019

Kaarten

Nobele Donk

07-14-21-28/01/2019

Nieuwjaarsreceptie

Nobele Donk 19u00

08/01/2019

Postzegel

Nobele Donk

13-27/01/2019

Koken 2

Nobele Donk

15/01/2019

Koken 1

Nobele Donk

17/01/2019

Koken met bier voor al
onze leden

Kleine bovenzaal N.D.
19u tot 23u

22/01/2019

Nieuw KWB lokaal in wording…….

BUNTSE SPROKKELS

WAS JE ERBIJ!
Op dinsdag 27 november kwam de kookploeg samen in restaurant LAITERIEKE met
8 deelnemers. Het was de bedoeling na te denken over de toekomst van de kookploeg en dit alles
rond een gezellige tafel.
Huidige toestand: Dit jaar was de deelname aan de kookavonden fel gedaald en Herman stelt zich
de vraag of het nog zin heeft met de huidige formule voort te gaan.
Voorstel van de groep: N
 a een uitgebreide wisseling van ideeën wordt erkend dat er minder
enthousiasme is het laatste jaar en dat we niet wensen de ploeg stillaan te laten uitdoven. Daarom
stellen we voor nog eens een laatste feestelijke finale kookles te organiseren met de partners in De
Geesten. Al de huidige leden worden aangesproken alsook de leden die er de vorige jaren bij waren.
We vieren dan ook dat Herman 35 jaar dienst heeft. We zullen ook een "tentoonstelling"
organiseren met de herinnering aan deze periode. We doen een oproep aan alle KWB leden om
foto's en andere herinneringen te verzamelen.
Deze feestelijke finale zal plaatsvinden op vrijdag 26 april 2019 om 19h. in De Geesten. De zaal
en keuken zijn reeds gereserveerd. Herman zorgt voor een speciale uitnodiging.
Inmiddels zullen geen kooklessen plaatsvinden.
We waren allen tevreden en eensgezind met dit voorstel en konden verder genieten van een lekker
menu.
KOMENDE ACTIVITEITEN
Op zondag 6 januari om 11h:
PAROCHIALE NIEUWJAARSRECEPTIE
Voor onze leden een gelegenheid tot uitwisseling van nieuwjaarswensen.
Van harte welkom.
Woensdag 9 jan om 19h30:
FEESTELIJKE BESTUURSVERGADERING
Zoals steeds ontvangen onze bestuursleden en andere medewerkers in de loop van de maand een
uitnodiging om samen met hun partner gezellig te keuvelen over het voorbije jaar en plannen te
smeden voor 2019, en dit bij een hapje en een drankje.
Zaterdag 2 februari om 20h:
TONEEL IN PUTTE
Ondertussen zijn de 20 kaarten toegekomen.
We zijn teleurgesteld: we hebben 3 reeksen kaarten gekregen waardoor we sommigen die naast
elkaar wilden zitten niet kunnen tevreden stellen.
We hebben hierover ons beklag gemaakt en kregen de verzekering dat dit in de toekomst niet meer
zou gebeuren.
Aan al onze leden, familie en vrienden nogmaals een
ZALIG KERSTMIS EN EEN VOOSPOEDIG 2019.

