DONKS K

W B – Eens gezin d NIEUWS
In den Donkse KWB …… kan alleman mee...
Familienieuws.
We hoopten voor 2019 alleen op blij nieuws.
Maar de eerste sneeuwval heeft slachtoffers gemaakt. Zo is Werner Mertens (o.m. gekend
om bierbrouwen) onderuit gegaan met hospitalisatie tot gevolg. Werner we wensen U een
goed herstel.
Leo Quirijnen werd onlangs geopereerd. Wij wensen hem een spoedig herstel.
Tijdens de laatste week van januari zijn er twee plotse overlijdens in de groep van onze kwb
kaarters:
Onze innige deelneming aan de familie van Dierckx Francis bij het overlijden van Francis.
Onze innige deelneming aan de familie van Haverals Roland bij het overlijden van Roland.
WELKOM aan onze nieuwe kwb leden (met korrekte namen…sorry)
Deceulaer Mia
Jerusalem Philomena
Bryon Martine
Smet Gerda
Bruyninck Steven
Jansen Luc
De Keersmaeker Ferdi
Fagard Chris - Bakker Annet
Leenknecht Jaak - Becue Rita
.
Broosus Marcel - Heynen Tamara
Audenaert Daniel – Basteleijsens Mariette
Voorbije aktiviteiten.
Nieuwjaarsreceptie was weerom een succes.
Dit ondermeer dankzij de inzet van de kwb kookploeg en de vele helpende handen.
Er wordt weleens gezegd dat een aanbod van eten en drinken kan helpen ertoe aan te zetten
om onze sofa te verlaten. Dit is deels waar.
Maar de grote opkomst wil veel meer zeggen.
Het gezellig samen zijn en bijpraten, de speech van de voorzitter, de foto’s van de voorbije
activiteiten (iedereen ziet zichzelf eens graag op groot scherm), een muzikaal intermezzo
met harp en vooral nieuwe plannen smeden voor de toekomst van onze KWB Ekeren-donk
“out of the box” hé Frank.
Ludo

KOKEN MET TOPBIEREN
Jean Pierre heeft ons een leuke kookavond bezorgd…,
Het was kennis maken met een andere kookwijze door lekkere bieren te gebruiken en de
juiste smaakcombinatie te vinden tussen de bittere smaak van het bier en je gerecht. Ga van
fris naar rijk bier en drink hetzelfde bier bij je gerechtje dat je gebruikte om het klaar te
maken.
Ons menu was : Garnaalcreme met Rodenbach
Varkenshaasje met Westmalle
Sabayon met frambozenbier
In eerste instantie was het de taakverdeling, groentjes kuisen en snijden , garnaaltjes pellen
enz.. tafel dekken en afwassen hoorde er ook bij, maar verliep allemaal heel vlot;
Nadien hebben we genoten van de lekkere gerechtjes, en een gezellige babbel hoorde er
natuurlijk ook bij met de nodige biertjes
We zien
uit naar de volgende kookavond!!
Vriendelijke
Groeten

Cecile

Komende aktiviteiten
Winterwandeling 2019
Nog even ter info, voor de ingeschrevenen voor de winterwandeling.
Vertrek op zaterdag 09/03 om 0830 uur stipt, bestemming Zwalmstreek.
Graag iedereen op tijd, maar daar twijfelen we niet aan.
Martine en Walter
Paasbezinning
Op 12 maart 2019 om 20u00 in de Nobele Donk heeft de jaarlijkse paasbezinning plaats,
georganiseerd door FEMMA samen met KWB.
Deze keer komt mevrouw Ingrid Wuyts ons begeleiden . Zij is rust - en ziekenhuispastor in
Klina Brasschaat en Bartholomeus Merksem . Eerst geeft zij een korte uitleg over haar werk
en wat haar drijft en daarna zal zij al onze mondelinge en schriftelijke vragen en
bedenkingen beantwoorden .
Gilberte
POSTEL JAARGETIJDE pater Frans Van Echelpoel en herdenking aan onze
overleden leden kwb-Ekeren-Donk op zondag 24 maart 2019 om 10u00 met een
eucharistieviering in de kerk van de abdij van Postel. Daarna gaan we groeten op het
kerkhof van de Norbertijnen naast de abdij.
We spreken af om iets te gaan eten in Gasthof “De Beiaard” (vooraan de abdij) om 12u00.

Vervolgens is er een gids gereserveerd voor “Schitterende glasramen in de Postelse
abdijkerk (wit poorgebouw Abdij Postel, Abdijlaan 16) om 15u00.
Zodoende is er ruimte voor diegene die een kleine wandeling willen ondernemen(je weet
wel gezonde kempische lucht).
Ditmaal is alles dichtbijeen georganiseerd, want er dient mee rekening te worden gehouden
dat door wegwerkzaamheden, BRUG 2 van Retie naar Postel is onderbroken en er met een
omleiding of een andere reisroute dient rekening te worden gehouden
Meer info bij: Ludo Keersmaekers, Laathoflaan 14 Ekeren tel. 03/645.40.85
Ludo.keersmekers@skynet.be

“Achter de schermen van de ZOO”
KWB focust dit jaar op een grotere diversiteit in het aanbod wat uitstappen betreft.
Daarom geven wij nu ook de mogelijkheid om een blik achter de schermen van de ZOO te
werpen. Er zijn verschillende mogelijkheden maar wij opteren voor de meest complete
rondleiding met gids, de “ZOO backstage”. Er zijn wel wat trapjes en smalle doorgangen
maar onze leden kennende, kan dat geen belemmering zijn.
Wij organiseren die uitstap op dinsdag voormiddag 9 april.
Alhoewel er wel dieren te zien zijn, ligt de nadruk op de werking van de ZOO als
organisatie. De rondleiding duurt ongeveer 90 minuten. Een groep kan maximaal 20
personen bevatten.
Omdat we eenieder de gelegenheid willen geven optimaal van de dag te genieten en wel
degelijk álle dieren te zien, plannen we de rondleiding in de voormiddag. Nadien kan je
eventueel in de ZOO een hapje eten en in de namiddag, nog zolang je wil, genieten van onze
prachtige dierentuin en de mooi aangelegde parken.
De kosten voor de gids regelt KWB, waarvoor dank !
Voor wat betreft de inkom (deze staat los van de rondleiding) zijn er zeer veel verschillende
tarieven afhankelijk van de leeftijd, kortingen verkregen door lid te zijn van andere
verenigingen, kopen aan de kassa of vooraf online, jarig die dag (= gratis), … Meerdere
mensen hebben een abonnement en hoeven de inkom dan niet nog eens te betalen. De
entreeprijs voldoet dus ieder zelf aan de kassa aan de inkom. Betalen kan per creditcard,
Bancontact of cash.
Wij zien elkaar dan om 9h45 aan het Latteria kasteeltje naast de Vlaamse tuin, aan het punt
“start rondleidingen”. Toer begint stipt om 10 uur.
Een 14-tal leden hebben hun interesse al aangegeven tijdens de nieuwjaarsreceptie. Daarom
is het belangrijk dat, als je effectief deelneemt, dit uiterlijk tegen 18 februari bevestigt op
onderstaand emailadres of telefoonnummer.
Indien er
de
beduidend meer belangstellenden zijn, kan een 2 groep overwogen worden, maar dit wordt
dan allicht een andere datum.

frankmathys@telenet.be (0495/ 10 19 52)
Frank
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BUNTSE SPROKKELS
WAS JE ERB
 IJ!
Op woensdag 9 januari waren 9 KWB’vrienden aanwezig op een gezellige babbel tijdens de
jaarlijkse feestvergadering. Zoals steeds begonnen we na de nieuwjaarswensen met de evaluatie
van het voorbije jaar; daarbij noteerden we 13 activiteiten waarmee we ± 230 personen bereikten.
Naast de gewone activiteiten, waren we blij met Antwerpen smult Crié Crié en Barok een ietsje
meer. Onze financies verhoogden met 197 €, voornamelijk dankzij het Ontbijt Op Bed. Aangezien
de kooksamenkomsten dit jaar een einde nemen, verlieten 5 kookliefhebbers onze afdeling.
Voor de eerste 6 maanden van 2019 hebben we het volgende in aanbieding:
zat 2 feb
Toneel “ Ziekelijk “
zon 17 maart Ontbijt Op Bed
zat 6 april
Lentewandeling o.l.v Edgard
vrij 26 april
Feestelijke eindfinale kookploeg
zon 19 mei
Fietstocht voor groot en klein
zat 15 juni
Wandeling in de Cadixwijk met proeverij in Antwerp
Brouw
Compagnie
KOMENDE ACTIVITEITEN
Zat 2 feb om 20h:

TONEEL “ ZIEKELIJK “

Zon 17 maart: ONTBIJT OP BED
Ter gelegenheid van Vaderdag, kunt ge U eens lekker laten verwennen. Traditie getrouw serveert
KWB Bunt lekkere ontbijttasjes gevuld met belegde broodjes, een croissant, fruitsap e.a. voor de
prijs van 8 € Inschrijven volgende maand..
BERICHT VAN KWB VERBOND
“ KWB BEWEEGT VOOR CLEANE KLEREN” strandt op 70 miljoen kcal.
Het afgelopen jaar spanden de leden van kwb zich in om meer aandacht te vragen voor “ cleane
sportkledij “. Uiteindelijk werden 69.930.319 kcal verzameld tijdens 78.384 sportieve prestaties
door duizenden mensen. Dit is het equivalent van meer dan 32.000 marathons.
Een ongelooflijke prestatie!
Bedankt aan alle sportieve kwb’ers, sporters van FALOS-SPORT+ en sportieve reislustigen van
Govaka&Pasar.

Met deze gegevens gaat KWB samen met Wereldsolidariteit naar de bevoegde instanties en minister
Kris Peeters om te laten zien dat wij degelijk wel wakker liggen van hoe onze (sport)kledij
geproduceerd wordt. Wordt dus vervolgd.

