KWB WORTEL ... u hoort nog van ons!
De KWB was oorspronkelijk een werknemersvereniging alleen voor mannen, één van de vele
christelijke verenigingen die een Kempens dorp vroeger rijk was. In Wortel is ze gestart in 1947 als
afsplitsing van Hoogstraten, nu dus 65 jaar geleden. In de jaren 80 lag het ledenaantal tussen de
200 en de 250, nu schommelt het rond 125.
Eind 2012 hebben we ook eens opgezocht hoe lang onze leden al lid zijn - dat was nodig voor het
verdelen van de pej-schijven, een kortingsbon die kan gebruikt worden bij sommige van onze
activiteiten. Toen hebben we gemerkt dat we 3 leden hebben die langer dan 50 jaar lid zijn en één
daarvan is zelfs al 60 jaar lid!

Vernieuwen en verjongen is dus voor ons ook heel belangrijk maar niet vanzelfsprekend! Niet
alleen mannen, maar ook vrouwen kunnen nu lid en bestuurslid zijn. En we promoten de KWB

als een gezinsvereniging waarbij we nieuwe aantrekkelijke activiteiten willen aanbieden die
gericht zijn op het gezin met kinderen.
Denk daarbij aan activiteiten als de stadswandelingen, vorig jaar hebben we nestkastjes en
voedertaarten gemaakt, gps-wandelen en -zoektocht, fietsen, de sinterklaasactie,
gezelschapsspellen en breien ... of punniken, dat kunnen onze kinderen ook. En dit jaar willen we
opnieuw CARNAVAL in WORTEL waar maken ...
Vanuit of met de KWB worden ook verschillende sporten georganiseerd of gepromoot.
De LANDLOPERSJOGGING wordt jaarlijks georganiseerd voor een ander (Wortels) goed doel. In
2012 met meer dan 500 lopers, waaronder 100 kinderen. Afstanden van 500 m tot 10 Engelse mijl,
deze laatste natuurlijk door de dreven van Wortel Kolonie.
Voor de kaartgroep 'NOORDERKEMPEN' organiseren we een kaartavond eind december. Met
telkens 80-90 deelnemers uit de regio die jokken of rikken voor het algemeen en dagklassement en
de bijhorende prijzen.
We ondersteunen de biljarters en de voetbalploeg van KWB Wortel.
En onze kwb-leden krijgen een korting op het lidmaatschap bij de wielertoeristenclub 'De
Zwaantjes'. Daar kan men op zondagvoormiddag fietsen in 4 groepen, met per groep verschillende
afstanden en gemiddelde snelheden.

De WEBSITE ... waar alles samenkomt.
Hier worden
activiteiten
aangekondigd of er
is een verslagje van
te vinden, je vindt
er linken en enkele
foto's op de
thuispagina als
voorproefje...
Het kan een
bindmiddel zijn
tussen leden door
hen te betrekken via de 'TUINBANK' waar ze dingen kunnen aanbieden of vragen...
Op het 'WORTELBLAD' staat een kalender van activiteiten in Wortel, niet alleen van de KWB maar
ook van andere Wortelse verenigingen ... als we het te weten komen, dus.
En het mag ook wat luchtig en speels gehouden worden met een grappige tekst of foto (de
zwerfkeien, de visjes eten geven ... Soms kunnen we het echt niet laten ...)
Het Wortels RAAKSKE (ook te lezen - soms in uitgebreider versie - op de website) is al aan
jaargang 35 toe, verschijnt 11 keer per maand (al bijna 380) dus ... als we aan nr. 400 zitten,
moeten we dat gaan vieren. Daarin worden maandelijks de belangrijkste activiteiten aangekondigd
van de KWB maar ook aanverwante verenigingen (de Wereldwinkel, Natuurpunt, Welzijnszorg,
Bond zonder naam; 11.11.11 ...). En de maand daarop volgt zo mogelijk een verslagje, een foto, de
opbrengst ... Bij ieder lid maandelijks in de bus samen met grote broer de RAAK.
Van samenwerken zijn we niet vies. We proberen acties op poten te zetten samen met andere
(Wortelse) verenigingen die zich tot dezelfde doelgroep richten: de Gezinsbond, de KLJ, het
oudercomité en de school, Natuurpunt en Den Bayerd ...
Ook werken we samen met andere sociale en culturele groeperingen uit het Hoogstraatse of de
regio:
- we promoten de films van CinéHorizon (Open Doek)
- we brengen armoede onder de aandacht met de acties van ACW/Welzijnsschakel 't Ver-zetje met geknoopte lakens of soep op de stoep;
- samen met ACW en andere KWB's organiseren we een film-of toneelvoorstelling (vorig jaar
Marleen Merckx - Leven in een krabbenmand; dit jaar de film 'Groenten uit Balen')...

SAMENAANKOOP en Ledenvoordelen
Regelmatig kun je via de KWB ook (financieel) voordeel doen door deel
te nemen aan een samenaankoop. KWB-Wortel organiseert jaarlijks
samen met OKRA een samenaankoop stookolie waaraan een 50
gezinnen deelnemen voor samen zo'n 100.000 liter. Daardoor
besparen ze elk toch een mooi bedrag.
Via kwb-nationaal kan men ook instappen in het aanbod van bv. luiers
en babyproducten, elektrische fietsen, inktpatronen, led-lampen ...
Jaarlijks krijgt elk lid een brochure 'ledenvoordelen' in de bus die heel

wat interessante aanbiedingen bevat. En via de KWB kan men ook deelnemen aan uitstappen en
(groeps)reizen in binnen- en buitenland.

ZUINIG met ENERGIE
De KWB wil mensen bewust doen omgaan met energie. Zonnepanelen, groene en goedkopere
stroom ... maar ook je huis isoleren om zo het warmteverlies en dus zotte stookkosten tegen te
gaan. Ook voor mensen met een laag inkomen kan dit een serieuze besparing betekenen. Maar het
is eveneens een belangrijke bijdrage om de luchtkwaliteit te verbeteren en het toont onze
bezorgdheid voor de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen straks zullen leven.

Speelgoedactie IEDER KIND EEN SINT
... is dit jaar één van de acties van kwb-nationaal die ons aansprak.
Van in het begin hebben we hiervoor contact gezocht met de mensen
van Welzijnsschakel 't VER-ZET-JE, die zich hier in Hoogstraten ook
bezig houden met het onder de aandacht brengen van kansarmoede,
en met DE TOEVLUCHT, de voedselbedeling van de Evangelische Kerk
in Hoogstraten die maandelijks zo'n 60 gezinnen een voedselpakket
bezorgt. In oktober konden ouders inschrijven en in november hebben
we ruim 50 speelgoedpakketten gemaakt waar die ouders (of soms
grootouders) heel blij mee waren. En begin december hebben we nog
voor 10 kinderen speelgoed gebracht naar het asielcentrum aan de
Steenweg op Zondereigen in Weelde-Statie.
Ondertussen komt er regelmatig nog speelgoed binnen, dus we hebben voorlopig besloten ermee
door te gaan. Iedereen die 2ehandsspeelgoed heeft dat proper is, volledig en zo goed als nieuw kan
via onze website of info@kwbwortel.be contact opnemen (liefst geen knuffels of speelgoed met
dure batterijen).

En dan zitten we hier ook nog altijd met die trofee 'de
bekendste PEE van Wortel' die eigenlijk voor Guido
Belcanto is maar hij is die niet komen ophalen. Misschien
wel bij onze volgende editie van de
Slimste PEE van Wortel in ...2014?
(fvb - dec. 2012)

