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75 jaar kwb, 75 jaar verenigen

Wist je dat het getal 2020 een 
optelsom is van de kwadraten  

van vier opeenvolgende priemgetallen 
(17²+19²+23²+29²), dat 2020 een schrik-
keljaar is, Suske en Wiske 75 jaar worden in 
2020 en het ook voor kwb een speciaal jaar 
is? Kwb mag dit jaar namelijk 75 kaarsjes 
uitblazen, en zo’n albasten jubileum is niet 
niks. Gelukwensen en woorden van dank 
horen er uiteraard dan ook bij.

75 jaar kwb, 75 jaar mensen verenigen.  
75 jaar al zet kwb zijn schouders onder 
een leefbaar Vlaanderen en Brussel,  waar 
mensen elkaar ontmoeten en vriend-
schappen ontstaan. Vlaanderen en 
Brussel zouden niet hetzelfde zijn zonder 

kwb, en kwb zou niet hetzelfde zijn zonder 
vrijwilligers. Ze zijn niet weg te denken uit 
onze organisatie. Integendeel: zij zijn kwb. 
Hun inzet en engagement brengt leven  
in de brouwerij; zij stuwen de lokale af- 
delingen onvermoeibaar vooruit. Dat wordt 
duidelijk in de activiteiten die ze aan-  
bieden.  Er is voor elk wat wils, te veel om 
op te noemen, en net die verscheidenheid 
in aanbod is wat kwb kwb maakt. Wat we 
ook doen in kwb, we doen het eens gezind. 
We verkiezen het samenspelen boven het 
winnen. In kwb is gezelligheid troef en 
moet iedereen mee kunnen doen.  

Ik ben een trotse voorzitter als ik dit alles 
zie, hoor en mag meemaken. Ik doe met 

veel eerbied mijn hoed af en zeg een 
welgemeende dankjewel. Tegen alle 
bestuursleden, wijkmeesters en losse 
medewerkers van de afdelingen. Mensen 
die zich gisteren, vandaag en morgen 
inzetten voor kwb.
Zonder jullie is er geen kwb. Bedankt om 
samen reeds 75 jaar kwb te maken, 
bedankt om te verenigen. Want dat is wat 
we in kwb doen: mensen samenbrengen, 
gewone mensen, arm én rijk, jong én oud, 
man én vrouw, dichtbij en veraf. Waarom? 
Het antwoord is eenvoudig: omdat samen 
leuker is dan alleen, omdat mét beter is 
dan tegen, omdat praten met leuker is dan 
praten over. Zo geven we als kwb elke dag 
opnieuw vorm aan de samenleving. 

Vooraf



Dit jaar moeten we feestvieren en terug-
blikken op een rijk verleden, maar ook 
kijken naar de toekomst. Want het 
verleden heb je, de toekomst moet je 
maken. Daarover lees je alles in deze 
jubileumeditie van Raak. Ik wens je 
veel leesgenot.

Kwb, nogmaals een dikke proficiat!  
En weet: energie en enthousiasme 
komen voort uit het doen van dat 
waarin je hart/hard gelooft. Ik geloof in 
een kwb met elkaar en voor elkaar, in een 
bruisende buurt! 

Wim Verlinde
algemeen voorzitter kwb

‘In kwb verkiezen we het samenspelen boven het winnen’ 

1. Kwb'ers lezen ‘het rode boekje’
2. Mediahappening (1998)
3. Dag zonder krediet (2006)
4. Kwb Wijkmeestersdag in Gent 

(1954)
5. Kwb-dag in Planckendael (mei 

2011)
6. Lourdesbedevaart (1950)
7. Actie voor een beter waterbeleid 

van kwb Lier (1998)
8. 'Bouwen voor morgen', Handels-

beurs Antwerpen (1967)



Zo verging het kwb 
de voorbije 75 jaar 

In deze speciale editie van Raak blikken we terug op de 75-jarige geschiedenis van 
kwb. Een rijke geschiedenis, zo blijkt. In dit historisch overzicht proberen we jullie 
wegwijs te maken in dit verleden, en de evolutie die kwb de voorbije 75 jaar heeft 

doorgemaakt tot de organisatie die ze anno 2020 is. 

Tekst: Roger Oosterlinck en Koen Schoutteten

Een duik in een rijkgevulde geschiedenis
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1945-1959: Aan de basis
Kort na de oprichting van de christelijke mutualiteiten en de 
christelijke vakbond in België richtten in de jaren 20 van de twin-
tigste eeuw een aantal bezielende proosten en vooruitziende 
arbeiders plaatselijke ‘Werkliedenbonden’ op. Zij hadden als 
voornaamste doel om in moeilijke naoorlogse omstandigheden 
de solidariteit binnen de arbeidersgroep in de parochie of 
gemeente uit te bouwen, en om het dienstbetoon, de vorming en 
de ontspanning binnen de arbeidersgroep te verzekeren.
Tijdens de Tweede Oorlog verboden de Duitse bezetters de 
syndicale werking. Het lokale verenigingswerk werd echter wel 
geduld, waardoor het aantal lokale Werkliedenbonden tegen het 
einde van de oorlog was aangegroeid tot ruim 500. Dat was een 
belangrijk aantal, dat in 1945 de basis vormde voor de oprich-
ting van de ‘Katholieke Werkliedenbonden’ (KWB) als zelfstan-
dige vormingsbeweging voor volwassen mannen binnen de 
Chris telijke Arbeidersbeweging (ACW) in Vlaanderen. Dit ver- 
klaart ook waarom een aantal lokale kwb-afdelingen hun 
75-jarig bestaan al gevierd hebben, sommige geruime tijd voor 
de nationale kwb.

De doelstelling was 
‘de organisatie van de 
zedelijke en godsdienstige 
actie in de arbeidersstand’.

(Antoon Brys, nationaal proost van 1945 tot 1960,  

in ‘Zoo bouwen wij een nieuwen arbeidersstand’, 1945)

Kwb werd verantwoordelijk gesteld voor de sociaal-culturele 
actie van alle volwassen arbeiders, waarbij het zich richtte tot 
zowel de eigen leden als de leden van het syndicaat en de 
mutualiteit. Ook de niet-georganiseerde en niet-praktiserende 
arbeiders behoorden tot de doelgroep.

Kwb situeerde zich in het ACW naast de vrouwelijke vormings-
beweging Katholieke Arbeidersvrouwengilden (KAV), de manne-
lijke variant Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ) en de Vrouwelijke 
Katholieke Arbeidersjeugd (VKAJ).

Accent op vrijwilligers

Afdelingen hadden een democratische structuur met vierjaar-
lijkse verkiezingen van het bestuur. Verder maakten zij deel uit 
van een gestructureerde beweging met 17 regionale verbonden 
en een landsbond met secretariaat dat voor de organisatie 
zorgde, met onder meer de uitgifte van het ledenmagazine ‘Raak’ 
(vanaf 1949) en een blad voor de besturen ‘KWB-Leiding’. De 
structuur was duidelijk basisgericht, met het accent op de vrijwil-
ligers. De afdelingswerking was sterk uitgebouwd met maande-
lijkse bestuursvergaderingen, en op gewestelijk en verbondelijk 
niveau was er regelmatig vorming voor de bestuursleden.
Kwb was volgens de eerste kwb-proost Antoon Brys een project 
van ‘herkerstening, het herstel bewerken van een christelijke 
levensopvatting en een vernieuwde beleving van een christelijk 
arbeidersleven’. Daarbij werd ook gezocht naar nieuwe vormen 
van religieuze beleving. Op een verbondelijke middenraad van 
kwb in 1949 werd beslist om bedevaarten naar Lourdes te orga-
niseren. In juni 1950 vertrokken de eerste treinen. Zo kregen 
kwb’ers en hun gezinnen de kans om op ‘retraite’ te gaan.

Vlag kwb-afdeling 
Mariakerke-Gent, 
1926 (Heemkundige 
Kring MARKA)

Het eerste kwb-logo 
(1945)

Lourdesbedevaart, september 1950 
(Repro KADOC-KU Leuven) 

5



In het begin van de jaren 50 verschoof het accent naar de 
persoonlijke situatie van de arbeider als iemand in een onder-
geschikte situatie die onmondig was. Een mijlpaal was het 
‘Manifest van de 9.000 wijkmeesters van de KWB’ (1954), met  
in de eerste paragraaf ‘de eis tot eerbied voor de arbeider als 
mens’. Het was ook de eerste keer dat de lokale militanten 
betrokken werden bij de besluitvorming in de beweging. Vanuit 
de eigen ervaring van de arbeider en door het werken aan de 

groepsvorming werd bijgedragen tot de zelfontplooiing van de 
arbeiders, zowel individueel als in groep. Zo kwam de sociale 
dimensie centraal te staan, wat aansloot bij de nog altijd zwaar 
doorwegende naoorlogse jaren. 
Nieuw was de kritische toon ten overstaan van de kerk ‘die het 
contact met de arbeidersgroep verloren had’. Wel bleef de mis- 
sionaire toon voor de werking nog doorklinken.

Wijkmeestersdag in Gent op 2 mei 1954 
(Repro KADOC-KU Leuven) 

1960-1976: De eis tot participatie en democratie 
In de eerste helft van de jaren 
60 wilde kwb doorstoten tot 
wat ze zelf ‘de kern van het 
arbeidersvraagstuk’ noemde. 
De kapitalistische onderne-
mingsstructuur, waarin de 
bezitters van de productie-
middelen een machtsover-
wicht hadden, was kop van 
Jut. Kwb kwam op de proppen 
met een ontwerp van een 

nieuwe ondernemingsvorm op personalistische basis (het perso-
nalisme beschouwt de ‘persoon’ als de hoogste vorm van ‘zijn’, nvdr). 
Dit werd gepubliceerd in oktober 1963 als speciaal nummer van 
het ledenblad Raak, in de vorm van een brochure met een rode 
kaft die de naam ‘het rode boekje’ kreeg. 

Invulaffiche met oproep tot deelname aan de bespreking (1964) 
(Repro KADOC-KU Leuven) 
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Deze manier van werken leidde tot moeilijke discussies binnen 
het ACW. De zeer bewogen periode werd uiteindelijk beroemd als 
de ‘Manifestactie’, en betekende een keerpunt in de werking van 
kwb. Die zette zich vanaf dan ten volle in om bestaande struc-
turen kritisch te benaderen, en om op te komen voor zowel de 
democratisering van structuren als de mogelijkheid voor de 
arbeidersgroep om deel te nemen aan de werking ervan. 
Daarmee verrichte kwb baanbrekend werk rond ‘participatie’, 
enkele jaren voor de eis op het publieke forum zou uitge-
schreeuwd worden in het studentenprotest van mei 1968.

Intensieve samenwerking

Wanneer eind jaren 60 de ledentallen stagneren, bezint kwb zich 
over haar identiteit tijdens een langlopende campagne (1968 tot 
1972) onder de titel ‘kwb in evolutie’. Zowel inhoudelijke als 
organisatorische aspecten komen aan bod. De eerste discussies 
over het ‘verouderde’ wijkmeestersysteem, over bestuursleden in 
plaats van wijkmeesters, over de relatie met de KAV … worden 
gevoerd. 

Een sprekend voorbeeld is het uitgebreide vormingsaanbod op 
het vlak van opvoeding, huwelijk en gezin. Zo waren er gespreks-
avonden over opvoeding, zoals de reeks ‘Godsdienstige op- 
 voeding in het gezin’, cursussen ‘Zoeklichten op het huwelijk’ 
voor jonge koppels en ‘Partners voor het leven’ als gespreks-
thema voor koppels. Zowat alle initiatieven op dit domein 
gebeurden in samenwerking met KAV. Via de Arbeiderspers 
publiceerden KAV en kwb in de reeks Reinaert Uitgaven ook 
enkele boeken over deze thema’s in de reeks ‘Wegwijzers voor 
het gezin’ (vanaf 1969). Het was een periode van intensieve 
samenwerking tussen beide bewegingen.

In dezelfde periode was er ook een toenemende belangstelling 
voor recreatief sporten en in 1974 werd Falos (zie ook p. 30) 
boven de doopvont gehouden. Door het groeiend aantal kwb’ers 
met kinderen oud genoeg om te leren rijden, zag in 1979 de 
dienst Rijbewijs (zie ook p. 28) het licht.

In 1966 bereikt kwb de grootste spreiding over Vlaanderen met 
1.217 afdelingen.

Viering 5 jaar Falos in Mechelen (1979) 
(Repro KADOC-KU Leuven) 
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1977-1992: Kwb, actief op vele domeinen
Op 4 juni 1977 kwam de 
kwb naar buiten met 
‘Richtpunt’. Verschillende 
initiatieven om meer 
inspraak te krijgen in de 
kerk, de cultuurparticipatie, 
het onderwijs en het grond-
gebied werden verder 
ontwikkeld. 
Maatschappelijke 
problemen vanuit een 
arbeidersstandpunt 
aanpakken, ze bespreken 
en de deelnemers vormen, stond nog steeds voorop. Zo 
probeerde kwb ook het beleid op deze domeinen te beïnvloeden. 
In hetzelfde jaar veranderde de naam van Katholieke Werk-
liedenbonden naar Kristelijke Werknemersbeweging, de naam die 
kwb tot op vandaag draagt.  

De jaren daarop werkte kwb 
hoofdzakelijk rond 
inkomensherverdeling en 
arbeiderssolidariteit. Een 
belangrijke publicatie was 
het boek ‘Zwart geld, 
zwartboek fiscale fraude’ 
(1979), waarmee kwb een 
belangrijke bijdrage lever- 
 de tot een meer recht-
vaardige inkomstenver-
deling.

Halverwege de jaren 80 
tekende kwb met ‘Hoopvol 
perspectief’ een nieuwe 
visie op de samenleving.  
Op basis van vele bespre-

kingen ontstond het congresdocument ‘Project 
2000: de toekomst maken’.  Hierin stonden zeven thema’s 
centraal: arbeid, inkomen, vrije tijd, uitbouw van de samenleving, 
leefmilieu, vrede en ontwikkeling, en kwb en sociale actie.  
In dezelfde periode werd ook FAKREA (1987) opgericht, de 
dienst voor Amateuristische Kunstbeoefening.  Het lag in de 
traditie van de kwb om toneel te spelen, te zingen … kortom: om 
op verschillende manieren aan amateurkunst te doen. In 2005 
ging FAKREA op in de koepelorganisatie voor amateurtheater 
Opendoek. Vandaag zijn er nog steeds kwb-afdelingen met een 
toneelvereniging, en vele amateurgezelschappen die uit kwb zijn 
ontstaan.

Sociale of werknemersbeweging?

In de laatste decennia van de 20ste eeuw braken naast de 
economische crisis belangrijke nieuwe tendensen in de samen-
leving door: de globalisering en de individualisering. Dat stelde 
zowel het beleid als de burgers voor grote uitdagingen. Ook kwb 
stond voor de moeilijke opdracht zich op dit vlak te positioneren, 
en boog zich over de vraag of het een werknemersbeweging of 
sociale beweging was. En was kwb nog steeds een beweging 
voor vorming en actie, of meer een vrijetijdsbeweging? Het 
belangrijkste besluit was de ‘arbeidersgerichtheid’ van kwb te 
versterken. Toch waren de jaarthema’s van de jaren kort daarna 
nog vrij algemeen: leefmilieu, verkeer en Europa. Daarna kwamen 
weer meer arbeids- en arbeidersgebonden thema’s aan bod, met 

Opvoering van ‘En waar de ster bleef stille staan’ in Anzegem 
(Repro KADOC-KU Leuven)

In 1985 werd het hoogste aantal leden bereikt: 146.949.

8



onder meer de succesvolle kerstactie rond ‘Minder werken om 
met zijn allen beter te leven’ (1993), en de sociale zekerheid en 
gezondheidszorg.

De spanning tussen de verschillende functies van kwb leidde tot 
een nieuwe poging om ze beter op elkaar af te stemmen. In 1988 
was er een tweede nationaal werkcongres onder de titel ‘Nieuwe 
klemtonen’, dat de thema’s van de vorige jaren inhoudelijk uit- 
diepte. 

Uit gegevens over de activiteiten in het werkjaar 1986-1987 
bleek dat kwb en haar afdelingen de vier aspecten van de 
sociaal-culturele opdracht niet in dezelfde mate realiseerden. 
54% van de activiteiten zat op het domein van sfeerschepping; 
12% had te maken met dienstbetoon, praktische informatie en de 
scholing; 27% draaide rond persoonlijke en sociale vorming; en 
3% zat op het vlak van actie. (Voor 4% was de categorie niet 
omschreven.) Daaruit trok het beleid de conclusie dat kwb- 
afdelingen de kern van het sociaal-cultureel werk onvoldoende 
realiseerden.

1993-2002: In de steigers voor een vernieuwde kwb
In de periode van 1993-1996 overschaduwden een aantal 
belangrijke discussies op het vlak van organisatie en program-
matie de inhoudelijke problematieken. In 1994 voerde de 
nationale raad na drie jaar discussie een grondige hervorming 
door: de zeventien regionale verbonden werden herleid tot vijf 
provinciale verbonden met vijf nieuwe besturen en vijf provinciale 
secretariaten. Dit moest de structuur van de bovenbouw vereen-
voudigen, en de kwaliteit van de afdelingsbegeleiding verbeteren 
door de educatieve medewerkers meer hiervoor in te zetten. 
De hervorming had belangrijke gevolgen voor de werking van 
kwb, met als voornaamste de herschikking van het begeleidings-
werk van de afdelingen. Deze ingreep had als neveneffect dat de 
afstand tussen het nieuwe provinciaal niveau en de plaatselijke 
afdelingen vergrootte.

De herstructurering 
van 1994 beoogde het 
verbeteren van de 
slagkracht van de beweging 
door het werken in de 
grotere gehelen van de vijf  
provinciale verbonden.

Kwb had door de bedevaarten naar Lourdes intussen al veel 
ervaring met het organiseren van groepsreizen, maar ook 
afdelingen organiseerden heel wat reizen. Om hen daarin bij te 
staan richtte kwb in 1994 een eigen reisdienst op: GOVAKA, de 
dienst voor Goedkope Vakanties (zie ook p. 32).

In de jaren 90 werkte kwb aan de verbreding van de ledengroep, 
want de sterke terugval van het aantal leden noopte haar tot 
actie. Kwb, tot dan toe uitsluitend een beweging voor mannen, 
besliste in 1997 om vrouwen als lid toe te laten en hen ook in de 
besturen te betrekken. Kwb profileert zich vanaf dan als een 
beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen. 

Kwb gezinswerking Strijpen (1997) 

9



Vijf centrale thema’s 

Tot in 1999 werkte kwb met een centraal jaarthema waarrond 
een aantal activiteiten werden aangeboden. Daarnaast stelden 
kwb nationaal en de verbonden allebei een vrij aanbod voor, en 
de afdelingen konden natuurlijk ook zelf initiatieven uitwerken.  
In 1999 besliste de nationale raad om over te stappen naar vijf 
permanente thema’s. Deze beslissing had inhoudelijk een 
belangrijke weerslag op de werking van kwb. Voor het eerst 
bestreek de nationale programmatie niet meer alle facetten  

van het leven van de werknemersgroep. Dit betekende ook het  
einde van de afzonderlijke voorstelling van het godsdienstig 
programma, al werden de vijf thema’s ruim omschreven en zou 
de christelijke dimensie voortaan in de vijf thema’s mee verwerkt 
worden. Met het aanbod probeerde kwb in te spelen op de ver- 
schillende functies. Deze nationale wijziging sloot echter niet uit 
dat afdelingen zelf nog andere thema’s aanpakten, bijvoorbeeld 
onderwijs.

De vijf thema’s die van 1999 tot 2006 centraal stonden, waren:

1. De kwaliteit van onze leefomgeving, leefmilieu en 
mobiliteit

2. Arbeid op maat van de gezinnen en inkomens-
herverdeling

3. Gezin en vrije tijd
4. De wereld is ons dorp
5. Sociale zekerheid en gezondheid

2003-2020: Stapstenen voor de toekomst
In uitvoering van de opdrachtver-
klaring organiseerde het 
nationaal beleid in 2000-2001 
een herbronningsproces over 
kwb. Dit leidde tot het formuleren 
en goedkeuren van de ‘Nieuwe 
Richtpunten’ (30 november 
2002), die vandaag nog steeds 
richting geven aan kwb.

1. Wij kiezen voor een beweging die van ontmoe-
ting en sociaal contact een centrale opdracht maakt.

2. Wij kiezen voor een beweging die ziet, oordeelt en 
handelt.

3. Wij kiezen voor een waardebewogen beweging.
4. Wij kiezen voor een KWB die samenwerkt met allen die 

ons project delen.
5. Wij willen de KWB uitbouwen tot een beweging voor 

mannen, vrouwen en gezinnen.
6. Wij willen een geïnspireerde en open beweging zijn.
7. Wij willen een brede sociale beweging zijn in een 

kleiner wordende wereld.

Belangrijk hierbij is dat kwb wil samenwerken met iedereen die 
haar maatschappelijk project deelt, zowel binnen als buiten de 
christelijke arbeidersbeweging. In de laatste decennia van de 
20ste eeuw lanceerden verschillende organisaties meerdere 
sociaal gerichte acties. Enerzijds kwamen er meer kerkgebonden 
organisaties als Broederlijk Delen en Welzijnszorg; anderzijds 
werden er in de publieke sfeer acties ontwikkeld als 11.11.11 en 
Kom op tegen Kanker. Heel wat kwb-afdelingen werkten mee 
aan een of meerdere van die initiatieven, en samenwerking met 
Wereldsolidariteit was populair. Daarnaast waren en zijn er altijd 
plaatselijk gebonden acties zoals de steun voor een missionaris 
of organisatie uit de eigen parochie of gemeente. 

Samenaankopen

In de laatste jaren van de 20ste eeuw en de beginjaren van de 
21ste eeuw dienden zich een aantal nieuwe sociale problemen 
aan zoals de stijging van de levensduurte, de toename van de 
werkonzekerheid door de sluiting van bedrijven … Deze ontwik-
kelingen leiden tot nieuwe projecten om (andere) vormen van 
sociale activering uit te bouwen of nieuw leven in te blazen, zoals 
de samenaankoop van goederen.

De vijf thema’s weergegeven 
aan een kwb-stand.
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De besturen bieden de leden diensten aan en realiseren zo een 
terugverdieneffect voor wie gebruik maakt van de samenaan-
koop. Ook de nationaal uitgewerkte voordelenboekjes voor de 
leden leveren een belangrijke bijdrage om dat terugverdieneffect 
te realiseren. Verder is er de medewerking aan parochiale en 
gemeentelijke initiatieven.

Daarnaast blijft kwb zich profileren als een gezinsbeweging, het 
sluitstuk van een lang proces samen met KAV over het al dan 
niet samen evolueren naar een gezinsbeweging.

De evolutie naar een gezinsbewe-
ging wordt verankerd in het nieuwe 
logo (2008). Zowel in het beeld, 
waar het gezin in de verschillende 
silhouetten naar voor komt, als in 
de baseline ‘kwb eensgezind’. 

Jonge mensen, kinderen, sporters, mensen van vreemde origine, 
oudere mensen … ze hebben allemaal hun plaats in kwb. 

Ondertussen zorgde een verdere professionalisering van het 
sociaal-cultureel volwassenenwerk voor een strakker kader. 
Verengingen werden verplicht een meerjarenplan op te maken met 
beleidsopties, strategische doelstellingen, operationele doelstel-
lingen en indicatoren. In dat kader opteerde kwb in 2006 om over 
te stappen naar een concreter aanbod rond drie vaste thema’s: 
Duurzaam wonen, Schuif wat dichterbij en De culturele toer op. 
Jaarlijks werden hieraan nieuwe activiteiten verbonden. Vooral 
rond energiezuinig wonen werden veel acties ondernomen, zoals 
het zelf fabriceren van zonnecollectoren. 

Dubbele uitdaging

In 2009 werd de vrijwilligersstructuur versterkt en de werkings-
structuur van het beroepskader grondig geherstructureerd door 
de provinciale secretariaten te sluiten en nationaal te groeperen. 
Met ‘Uitbouw’ werd bovendien een nieuw project opgestart 
waarbij geëxperimenteerd werd met nieuwe (kwb-)groepen. 

2010 luidde een nieuwe aanpak 
in op het vlak van activiteiten: 
er kwam een aanbod aan 
mogelijke activiteiten en 
acties waaruit af-  
delingen er een of 
meerdere konden 
kiezen, naast de 
activiteiten die ze zelf 
opzetten. In dit aanbod 
werd en wordt nog 
steeds rekening 
gehouden met bepaalde thema’s en 
soorten activiteiten, om tot een breed en inhoudelijk sterk 
aanbod te komen. Ontmoeting, educatie, cultuur en maatschap-
pelijk relevante activiteiten zijn nog steeds de kern van het 
nationaal programma-aanbod. In de afgelopen jaren zaten er 
sterk inhoudelijk thema’s en acties in, zoals De gezelschaps-
spelenkoffer, het Grote Armoededictee, Vakantie in mijn Straat, 
GSM-actie, Kwb Onbegrensd, Ieder kind een Sint, Kwb beweegt 
voor Cleane Kleren, Diversiteit Troef …

En wat brengt de toekomst? Kwb staat voor een dubbele uit- 
daging: binnen de Vlaamse samenleving als middenveldorgani-
satie een maatschappelijk kritische rol te spelen, én als sociaal- 
culturele organisatie zoveel mogelijk mensen kansen bieden tot 
ontmoeting, vorming en engagement. Dat heeft kwb de voorbije 
75 jaren op veel verschillende manieren gedaan, en dat zal ze de 
komende jaren blijven doen met jullie inzet en creativiteit.

Roger Oosterlinck (°1941, 
Gent), mede-auteur van dit artikel, 
is maatschappelijk assistent en 
socioloog en was als docent 
sociologie en adjunct-directeur 
verbonden aan de Artevelde-
hogeschool. Roger was ook lange 
tijd beroepskracht binnen kwb en is 
momenteel nog steeds actief bij 
kwb Mariakerke-centrum.

In 2010 werden de provinciale secretariaten gesloten en gegroe-
peerd in Schaarbeek.
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100.000 pistolets

In september 2003 en 2004 trakteerde kwb met 100.000 
pistolets. Iedere klant die op een bepaalde zondagochtend 
langsging bij een van 600 bakkers in Vlaanderen ontving uit 
handen van een kwb’er een kwb-broodzakje met een gratis 
pistolet.  

Kwb Onbegrensd 

In de nasleep van de vluchtelingencrisis van 2013-2016 
wou kwb ingaan tegen de overheersende negatieve 
berichtgeving over vluchtelingen en een genuanceerder 
beeld geven. Zo wou ze het thema op een beschaafde 
manier bespreekbaar te maken, een open visie aanreiken 
en een groter draagvlak creëren.

De campagne ‘Kwb Onbegrensd’ bestond uit vijf initia-
tieven. In meer dan vijftig afdelingen werd een bestuurs-
gesprek georganiseerd. Daarin werd met objectieve cijfers 
en info ruimte gemaakt voor een debat waarbij er naar 
iedereen geluisterd werd.  

Daarnaast waren er ook vijf voorstellingen van Margriet 
Hermans’ ‘Een tocht als vluchteling’ (naar aanleiding van 
haar deelname aan het VT4-programma ‘Terug naar eigen 
land’), waarop meer dan duizend aanwezigen getuige 

waren van het beklijvend 
en genuanceerd verhaal 
dat Margriet bracht. 

Daarnaast waren er nog 
de begeleide tochten ‘In 
het spoor van een asiel-
zoeker’ door Brussel en 
de interactieve lezingen 
‘Van Brussel tot Bagdad’, 
waarin Jonas Slaats 
kwb’ers op enthousiaste 
wijze meenam in een 
verhaal over islam en 
onze beeldvorming 
erover. Tot slot werden 
ook in heel wat afdelingen 
lokaal initiatieven onder-
nomen met en voor 
nieuwkomers en asiel-
zoekers. Binnen het 
sociaal-cultureel 
werkveld stak kwb zijn 
nek uit met deze unieke 
en sterke campagne. 

Bij kwb Westmalle gingen 
enkele Syrische gezinnen 
mee op stap tijdens de 
gezinspaaszoektocht.
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20% KORTING
* In ruil voor deze bon krijg je 20% korting per persoon bij aankoop van 1 tot max. 4 
dagtickets aan standaard individueel tarief. De tickets dienen gelijktijdig 
aangekocht te worden en zijn enkel geldig in ZOO Antwerpen. Niet inwisselbaar in 
speciën, niet cumuleerbaar met andere acties, promoties of voordelen. Kopieën 
worden niet aanvaard. Niet geldig op eerder aangekochte dagtickets.

De korting kan ook online gebruikt worden via www.ZOOantwerpen.be
Geef de code 20KWBRAAK onder de streepjescode in bij afrekening in de webshop.

Actie geldig vanaf 04/04/2020 t.e.m. 30/06/2020. BO
N 20KW

BR
AAK

Kom genieten in ZOO Antwerpen, de groene oase in de stad, en vergaap je aan de historische 
architectuur. Wandel tussen de gorilla’s en chimpansees in de Mensapenvallei want daar zie 
je een klein wonder. Babygorilla Thandie klimt, kruipt en ravot erop los.

In de tijdelijke expo Nature POP! van 4 april 
t.e.m. 31 augustus 2020 vragen iconische dieren 
om onze aandacht voor de natuur. Met meer dan 
800.000 LEGO®-blokjes brengt artist Sean 
Kenney de unieke dierenbeelden tot leven. 
Helemaal gratis, inbegrepen in de toegangsprijs 
én bovendien een wereldprimeur!

20%
KORTING
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Koen Steel over zijn jaren als voorzitter 

“Vriendschappen 
zijn onbetaalbaar 

en de basis van alles” 
Tekst: Charlotte Van Doren

Raak: Dag Koen, hoe ben je in het voor-
zitterschap beland?
Koen Steel: “Ik was redacteur van Raak toen 
ik door een paar verbonden werd gevraagd 
me kandidaat te stellen en werd verkozen.”

Raak: Een evidente stap voor jou?
Koen Steel: “Eigenlijk wel. Via Raak had ik 
veel contact met afdelingen en ook als 
voorzitter kan je naar veel afdelingen 
trekken om ze proficiat te wensen met 
hun werking. Dat was het meest aan- 
gename van het voorzitterschap: zien dat 
op zoveel plaatsen vrijwilligers samen 
leuke en zinvolle dingen doen én een grote 
beweging vormen. Het was fijn daar voor-
zitter van te mogen zijn.”

Raak: Op welke manier heb jij kwb zien 
veranderen?
Koen Steel: “In de beginjaren was kwb voor 
veel mensen een kanaal waardoor ze 
zichzelf konden emanciperen. Ze hadden 
niet altijd de kans gekregen om lang te 
studeren, maar slaagden er als de besten 
in om hun vrienden en buren samen te 
brengen in een beweging die opkwam voor 
wat zij belangrijk vonden: het afblokken 
van grondspeculatie bijvoorbeeld door te 
verbieden dat grond meer opbrengt dan 
een spaarboekje, de kerk de progressieve 
kant laten uitgaan, verkeersveiligheid, leef-
milieu … Toen ik in kwb begon, was dat een 
heel progressieve beweging. We voerden 
grote campagnes tegen fiscale fraude en 
om ‘minder te werken om beter te leven’.”

Raak: De kwb organiseerde in jouw tijd 
‘Nieuwe Richtpunten’. Wat waren dat 
precies?
Koen Steel: “Die ‘Nieuwe Richtpunten’ 
vormden het eindpunt van een brede 
debatronde over wat we als kwb wilden 
betekenen voor de samenleving. Heel veel 
afdelingen hebben eraan meegewerkt. Die 
‘Nieuwe Richtpunten’ blijven actueel, ze 
stellen een sociaal-rechtvaardige transitie 
voor naar een samenleving die rekening 
houdt met de beperkingen van de aarde 
en met de kracht van solidariteit, zowel 
lokaal als wereldwijd. Het was boeiend om 
dat proces te mogen begeleiden.” 

Raak: De ‘Nieuwe Richtpunten’ zijn dus 
ook nu nog relevant?
Koen Steel: “Dat denk ik wel. De ‘Nieuwe 
Richtpunten’ bundelden het beste van wat 
er in afdelingen aan de gang is en wat je 
daar als brede beweging aan kunt toe- 
voegen. Het heeft weinig zin om alleen 
lokaal de wereld te veranderen, dat gaat 
niet lukken. Daar moet je breed voor 
samenwerken. Toen we samen met 
Geneeskunde voor het Volk en Ziekenzorg 
acties voerden voor openbare aanbeste-
dingen bij de aankoop van geneesmid-
delen - het zogenaamde kiwimodel - had 
dat effect. De prijs van een aantal genees-
middelen is daardoor gedaald en een 
veralgemening van dat systeem zou een 
grote stap vooruit zijn.”
“In de Nieuwe Richtpunten gaat het ook 
over wereldwijde solidariteit. We leven op 

dezelfde aarde en staan voor dezelfde 
uitdagingen. Dat is een reden te meer om 
nu al ‘het goede leven’ te vieren door ini- 
tiatieven waar we gelukkig van worden.  
Ik denk bijvoorbeeld aan de fantastische 
pillampentochten in mijn eigen afdeling en 
aan de vele uitstappen die wij organiseren. 
Vriendschappen tussen mensen zijn 
onbetaalbaar en de basis van alles. In die 
zin zit een vereniging mooi in elkaar.” 

Raak: Wat vind je grootste realisatie van 
je voorzitterschap?
Koen Steel: “Toen ik voorzitter was, vierden 
veel afdelingen hun 50-jarig bestaan. Op 
zo’n momenten komt er zoveel moois naar 
boven, dat is mij altijd bijgebleven. Ik her- 
inner mij een afdeling die haar 50-jarig 
bestaan vierde en tegelijk besliste om de 
werking te stoppen. Die mannen hadden 
vijftig jaar lang fantastisch werk verricht, hun 
buurt doen bruisen en zich ingezet voor van 
alles en nog wat, maar ze hadden niet de 
brug kunnen maken naar de volgende 
generatie. Ik mocht ze proficiat gaan wensen 
voor wat ze vijftig jaar lang wél gerealiseerd 
hadden. Wat een ervaring! Ik vind ook dat we 
zo naar kwb mogen kijken: het is een vereni-
gingsformule die intussen 75 jaar haar 
verdienste bewijst en dat wellicht op heel 
veel plaatsen nog zal doen, maar natuurlijk 
ook haar grenzen heeft. Ik zie geen enkele 
reden om daar pessimistisch of misnoegd 
over te zijn, ik zie vooral redenen om fier te 
zijn op wat we in kwb samen hebben gereali-
seerd en nog zullen realiseren.”
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Raak: Was is voor jou persoonlijk 
belangrijk geweest?
Koen Steel: “Een van de voorstellen in de 
Nieuwe Richtpunten was om de structuur 
van de arbeidersbeweging te versoepelen 
en meer te vertrekken van de kracht van 
de plaatselijke gemeenschap. Dat doe je 
niet door te proberen zeven organisaties 
naast elkaar van het nationale niveau tot 
op het lokale niveau uit te bouwen met 

aparte structuren, besturen, programma’s 
en vrijgestelden. De ‘Nieuwe Richt punten’ 
stelden voor om met één geïntegreerd 
pakket de vrijwilligers van alle lokale 
groepen te ondersteunen, en de vrijge-
stelden van de deeltakken te doen samen-
werken om dat pakket zo goed mogelijk te 
helpen realiseren. Dan is samenwerken 
veel makkelijker en versterk je de hele 
arbeidersbeweging. Dan krijg je een 

sterkere vrouwenbeweging, een sterkere 
gezinsbeweging, een betere plek voor de 
interprofessionele werking van de vak- 
bond, een ziekenzorg die door alle organi-
saties gedragen wordt, enzovoort. Het is 
misschien nuttig om die draad terug op te 
nemen.”

Raak: Wat wens je kwb toe voor de 
komende jaren?
Koen Steel: “Dat we naar aanleiding van 
75 jaar kwb fier zijn op wat wij samen 
allemaal gerealiseerd hebben, en dat we 
optimistisch blijven. Het lijkt me nogal 
logisch dat de volgende 75 jaar er anders 
gaan uitzien qua organisatie en aanpak, 
maar op het vlak van inhoud en waarden 
waar we voor opkomen moet er volgens 
mij niet te veel veranderen. Alle mensen 
zijn evenveel waard, en dus willen we 
gelijke kansen en herverdeling van rijk 
naar arm, laten we niemand in de steek, 
ook niet wie moet vluchten of ziek wordt, 
willen we de aarde bewaren en vieren we 
het goede leven, niet later maar nu. Daar 
zijn wij als kwb specialisten in, altijd 
geweest, en dat mag gerust nog eens 75 
jaar duren.”

KWB wil meer kiwi in het geneesmiddelenbeleid

Midden jaren 2000 pleitte kwb, samen met CM en Genees
kunde voor het Volk, voor goedkopere geneesmiddelen via 
het kiwimodel. In NieuwZeeland werd dit model op dat 
moment al jaren met succes toegepast: via een openbare 
aanbesteding wordt enkel de prijs van het goedkoopste 
medicijn door de ziekteverzekering terugbetaald. 
Kwb trok de straat op om samen met de andere partners 
handtekeningen te verzamelen. Aan toenmalig minister van 
Sociale Zaken Rudy Demotte werden maar liefst 102.000 
handtekeningen overhandigd. Voor de anticonceptiepil, 
cholesterolverlagende medicatie en maagzuurremmers werd 
dit aangepast terug
betalingssysteem 
ingevoerd. 

In 2007 trok kwb met zeven bussen naar het Neder
landse Hulst om paracetamol te kopen, de generische 
variant van het merkproduct Dafalgan. Mede onder druk van 
kwb kregen steeds meer generische varianten een plaats bij 
de apotheek, maar ook nu moet je er vaak nog om vragen.

Petitieactie op de markt 
van Kortrijk in het 
kader van het thema 
‘gezondheidszorg voor 
iedereen’.
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Zelf zonnecollectoren maken: 
werkweekends aan zee

Toen de energiemarkt op 1 juli 2007 
vrijkwam, kreeg het project rond 

energie waar kwb al eerder mee bezig 
was een echte boost. Mensen konden 
plots kiezen welke energieleverancier ze 
wilden en dat zorgde voor veel verwar-
ring. Vragen zoals: “Ik heb een frigo van 
1975, gaat die nog werken als ik van 
leverancier verander?” waren schering en 
inslag. 
Op de infoavonden rond energie 
kwamen allerhande misvattingen naar 
boven, ook rond isolatie, zonnepanelen, 
beglazing … Daarom organiseerde kwb 
ook infosessies rond energiezuinig 
wonen, met eigen opgeleide lesgevers.

Een van die lesgevers was Luc Dedeyne 
uit Torhout, architect van opleiding en 
dus de juiste persoon op de juiste 
plaats. 

Raak: Dag Luc. Hoe ben jij in dit 
verhaal beland? 
Luc: “Eigenlijk ben ik onrechtstreeks 
hierbij betrokken geweest. Via het ACW 
van Torhout en van regio Brugge, die 
ook met energie bezig waren, zijn we op 
een project in Noord-Italië gebotst 
waarin mensen zelf zonnecollectoren 
maakten om warm water op te wekken. 
Een soort zelfbouwkit die we ook in de 
regio van Brugge wilden toepassen. 
Toen kwb mee in dit verhaal wilde 
stappen, zorgde dat meteen voor een 
schaalvergroting. Overal in Vlaanderen 
werden druk bijgewoonde infoavonden 
rond zonnecollectoren en energiezuinig 
bouwen gehouden, met soms tot wel 
200 aanwezigen. Zelf heb ik er zeker een 
tiental gegeven. Dit was eigenlijk een 
verplicht vormingsmoment om dan later 
samen zelf zonnecollectoren te kunnen 
maken op de werkweekends van kwb.” 

Raak: Hoe zagen die werkweekends 
eruit, en hoe begin je eigenlijk aan het 
bouwen van een zonnecollector? 
Luc: “Zonnecollectoren zijn een soort 
zonnepanelen waar water doorstroomt, 
dat opgewarmd wordt door de zon. Door 
middel van een warmtewisselaar wordt 
de zonneboiler van warm water voorzien. 
Daarvoor heb je dun koper nodig dat op 
speciale werktafels geplooid wordt. Het 
materiaal kochten we allemaal in Italië 
aan. Voor de 20 à 30 werkweekends, die 
doorgingen op de Kompas-camping in 
Westende, kwamen honderden kwb’ers 
uit gans Vlaanderen naar de kust afge-
zakt. Ze konden een huisje huren, hun 
caravan plaatsen of op en af rijden. Er 
waren er die met het hele gezin kwamen, 
want kwb had ook een volledig program- 
 ma voor de andere gezinsleden uitge-
werkt.  
Vrijdagavond werd een laatste infosessie 
gegeven en zaterdagochtend werd er 
stipt om 9 uur begonnen met het maken 
van de zonnecollectoren, wat duurde tot 
’s avonds laat. Het koper moest geplooid 
en gesoldeerd worden, en dan gespoten 
met een speciale verf. Ook werd een 
speciale glasplaat in het kader geplaatst, 

die thermisch gehard was. Het was 
bandwerk, waarbij een vijftigtal panelen 
per weekend gemaakt werden. Op 
zondag werd er opnieuw gewerkt tot kort 
na de middag, zodat iedereen tijdig kon 
vertrekken met zijn panelen.” 

Raak: Hoe kijk je terug op die ervaring? 
Luc: “Ik herinner me vooral dat er veel 
ambiance was. Het waren allemaal een 
beetje doe-het-zelvers die uit verschil-
lende regio’s kwamen. Er werden daar 
contacten gelegd waarvan ik zeker ben 
dat ze de dag van vandaag nog altijd 
bestaan. Het was heel aangenaam, ik 
keek er trouwens ook altijd naar uit.  
We hebben daarmee echt wel iets ver- 
wezenlijkt. Dat was een actie met een 
grote impact, en vooral ook een waar je 
echt dingen kon doen. Ik heb mijn 
zonnecollectoren trouwens nog altijd, er 
kan daar niets aankomen. Nu is het 
helaas de moeite niet meer om zelf 
zonnecollectoren te maken. Door de 
vele fabrikanten is de prijs zodanig 
gezakt dat het niet meer rendabel is 
om ze zelf te maken. Maar het is nog 
altijd heel zinvol om ze te gebruiken en 
het rendement ligt ook enorm hoog.”
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Leden aan het woord

“Ik zou graag nog 
meer jonge mensen 
warm krijgen voor kwb” 
Zonder (bestuurs)leden zou kwb simpelweg niet bestaan. Hoog tijd dus om ook hen eens in de 
kijker te zetten. Wie zijn ze, wat drijft hen en wat betekent kwb voor hen?

Rolf Gorremans (52)

Lid kwb Boseind

Raak: Wie ben je?
Rolf: “Ik ben Rolf, 
natuursteenbewerker 
van beroep. 
Daarnaast hou ik me 
ook bezig met de 
‘upcycling’ van de 
jaren 60 en 70. Ik 
verzamel lp’s, oude 
radio’s … en koop ook 
dingen die ik dan weer 
doorverkoop en een tweede 
kans geef via rommelmarkten en 
dergelijke. Dat doe ik heel graag.” 

Raak: Hoe en wanneer ben je met kwb in aanraking gekomen?
Rolf: “In mijn jeugdjaren: mijn grootvader was lid van kwb voetbal. 
En 'voor echt' toen ik ben verhuisd van Lommel naar Neerpelt. 
Twee huizen naast ons woonde de toenmalige voorzitter van kwb 
– wij hebben samen ons huis gebouwd en zo elkaar leren kennen. 
Er stond toen zelfs nog geen huis tussen, dus als we iets nodig 
hadden, klopten we bij elkaar aan. Op een avond heeft hij mij 
opgebeld en uitgenodigd voor kwb. Ik heb dan maar ja gezegd, 
zonder goed te weten wat me te wachten stond. Hij heeft mij toen 
meteen lid én wijkmeester gemaakt, en dan heb ik wat vergadering 
en activiteiten meegedaan om eens te kijken wat het allemaal was. 
Het eerste was ik zelf organiseerde was een garageverkoop, die nu 
nog altijd doorgaat. Ik zag dat het hier fijn werken was; je moest 
niet bang zijn om iets te organiseren, want ze stonden achter je.” 

Raak: Vorig jaar heb je voor het eerste Rusty Wheels 
georganiseerd. Hoe komt dat zo?

Rolf: “Dat is begonnen met mijn zoon, ook 
kwb-lid, die fan is van oude motoren. Hij 

kwam ermee af om daar een evene-
ment rond te reageren, en kwb is mee 

op de kar gesprongen. Het evene-
ment is ook breder dan enkel 
motoren, het is ook decor en 
inkleding van de vroegere jaren, wat 
dan meer mijn ding is. De eerste 
editie was een succes met meer 

dan 500 bezoekers.”

Raak: Wat is kwb voor jou?
Rolf: “Het DNA ligt voor mij vooral in het 

samenkomen met gelijkgezinden die met 
plezier op vrijwillige basis activiteiten organi-

seren voor leden én niet-leden van kwb. Ik zeg 
bewust ook ‘niet-leden’ omdat ik het belangrijk vind om 

iedereen de kans te geven van onze activiteiten te proeven. Wij 
zijn er ook voor iedereen; andere verenigingen focussen zich met 
hun activiteiten soms meer op mannen, vrouwen, ouderen … 
maar wij zijn er voor jong en oud, man en vrouw. We geven alle 
lagen van de bevolking de kans om aan ontspanning te doen in 
een vriendschappelijke omgeving. En daar werk ik met plezier 
aan mee.” 

Raak: Wat is een kwb-ervaring die je lang zal bijblijven?
Rolf: “Toen een bestuurslid ziek werd en op een bepaald moment 
zijn eigen tuin niet meer kon onderhouden, zijn we met een 
groepje kwb-leden een paar zaterdagvoormiddagen zijn tuin in 
orde gaan maken. Dat was een leuke ervaring, iemand en zijn 
gezin helpen. Dat is zorgen voor elkaar, en dat is ook kwb.” 
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Raak: Wat is je droom en wens voor kwb Boseind?
Rolf: “Ik hoop dat er voldoende gemotiveerde 
vrijwilligers blijven. En voor onze afdeling: 
dat onze eigen grote en jonge gezinnen de 
moeite willen nemen om deel te nemen 
aan onze activiteiten, om onze afdeling 
zo nog groter en aangenamer te maken. 
Kwb bestaat al 75 jaar, en ik denk dat 
kwb nog meer en beter gaat worden. 
Meer mensen komen alleen te staan of 
wonen, en die zoeken ook contact.”

Lucien De Bruyckere 

Secretaris van kwb Ertvelde en dansleraar tijdens 
‘Eerste hulp op de dansvloer’

Raak: Dag Lucien, hoe ben jij bij kwb beland? 
Lucien: “Rond 1975 verhuisde ik van Oost-Eeklo naar Ertvelde. Ik 
zat al in het verbondsbestuur van kwb Eeklo en zo kende ik al 
wat mensen, maar na mijn verhuis werd ik in Ertvelde onmiddel-
lijk aangesproken om daar bij kwb te komen. Eigenlijk hadden ze 
me al ingelijfd enkele weken voor mijn verhuis. Ik was namelijk 
een tamelijk goede boogschutter en elk jaar was er een regionale 
wedstrijd. Kwb Ertvelde had me daarom al ingeschreven bij hun 
ploeg terwijl ik officieel nog in Oost-Eeklo woonde. De Eeklose 
kwb’ers waren natuurlijk niet tevreden.”

Raak: Hoe is kwb bij jou terechtgekomen om de cursus ‘Eerste 
hulp op de dansvloer’ te geven? 
Lucien: “Ik heb mezelf opgegeven nadat ik de oproep in Raak 
zag. Ik had hier en daar al wat lesgegeven samen met mijn 
vrouw. Ik was vroeger nogal een grote muziekliefhebber en het 
ene hangt samen met het andere. Zonder muziek geen dans. Op 
zondagavond werd er bij ons in de streek altijd gedanst, maar op 
een serieuze manier. Een van mijn vrienden draaide er muziek. 
Als hij eens niet kon, nam ik de taak van dj over.” 

Raak: Hoe zag zo’n cursus eruit? 
Lucien: “Een cursus bestond uit tien lessen. Daarin leerden de 
deelnemers verschillende dansen, zoals de Engelse en de 
Weense wals en de foxtrot. Eerder de traditionele, klassieke 
dansen dus, maar ook een aantal Latijns-Amerikaanse zoals de 
chachacha, samba en rumba. Een klein stukje disco kon ook. In 
totaal heb ik zes volledige cursussen gegeven, tot in Overmere 
en Oudenaarde toe.” 

Raak: Wat blijft je bij van deze avonden? 
Lucien: “Wat ik me vooral herinner is dat tien lessen veel te 
weinig was om goed te kunnen dansen. Ik zei altijd dat, als ze de 
smaak te pakken hadden, ze verder moesten doen bij een dans-
club. Het is zoals koken: na vijf lessen ben je ook nog geen chef-
kok.” 

Jan De Temmerman (92)

Wijkmeester kwb Groot-
Bijgaarden

Raak: Hoe ben je bij kwb 
beland? 
“Ik ben sinds 1 maart 1962 
lid en wijkmeester bij kwb. 
Toen mijn echtgenote en  

ik in Groot-Bijgaarden 
kwamen wonen, werd ik 

onmiddellijk binnengehaald als 
wijkmeester door de man van 

mijn nicht, Rokus, die toen voorzitter 
van kwb Groot-Bijgaarden was. In het 

begin had ik een ronde van maar liefst achttien 
leden; een behoorlijk grote, als je weet dat het in die tijd nog de 
gewoonte was om op elk adres binnen te gaan.”

Raak: Wat betekent kwb voor jou?
Jan: “Ontmoeting, samenkomen, feesten én, niet in het minst, 
tafeltennis. Samen met Rokus heb ik de tafeltennisclub, en ook 
vandaag speel ik nog wekelijks één à twee matchen! Daarnaast 
neem ik ook deel aan verschillende andere activiteiten van de 
afdeling zoals bedrijfsbezoeken en andere uitstappen.”

Raak: Wat is jouw droom?
Jan: “Voor kwb: dat ze nog veel jaren kan bestaan. Mijn persoon-
lijke betrachting is om 103 jaar te worden; dan ben ik het oudste 
familielid!”

Marlies Wermersche (23)

Bestuurslid van kwb Rekkem

Raak: Hoe en wanneer ben je met kwb in aanraking gekomen? 
Marlies: “Mijn vader, zelf ook bestuurslid, nam mij al van jongs af 
aan mee naar activiteiten van kwb. Dat moet ik blijkbaar toch 
leuk gevonden hebben, dus ben ik gebleven.” 

Raak: Waarom ben je bestuurslid geworden?
Marlies: “Dat begon eigenlijk als wat gezever op de slotactiviteit 
van vorig jaar, waar ze me vroegen om bestuurslid te worden. 
Maar ik zag dat eigenlijk wel écht zitten, dus een paar maanden 
later zat ik op mijn eerste kwb-vergadering.”

Raak: Wat is je leukste kwb-ervaring tot nu toe?
Marlies: “Ik heb er zoveel fijne gehad dat ik niet meer weet wat de 
leukste was, maar de bierproefavonden en koken voor mannen 
zijn altijd legendarische avonden met veel gelach. Recent hebben 
we ook een avondje partygames gedaan, van die kleine onnozele 
spelletjes die je tegen elkaar speelt. Een van die spelletjes was 
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een tissuedoos die je rond je heupen moest doen met daarin 
pingpongballen. Door met je heupen te schudden moest je die 
ballen uit die doos krijgen. Hilarisch!”

Raak: Wat is je wens voor kwb?
Marlies: “Nog meer jonge mensen ervoor warm krijgen.”

Koen Renders (43)

Bestuurslid bij kwb Millegem

Raak: Wie ben je?
Koen: “Ik ben Koen Renders, en werk als informaticus. Voor 
mij komt mijn gezin op de eerste plaats. Daarnaast ben ik 
actief als Volwassen Begeleider van Chiro Millegem, en uiteraard 
amuseer ik me rot bij kwb!”

Raak: Hoe ben je bij kwb beland?
Koen: “Mijn eerste contact met kwb was als kind. Ik denk dat in 
die tijd alle Millegemse werkmannen lid waren van kwb, en 
iedereen op alle activiteiten aanwezig was. Jaren later, in 2017, 
werden we als ex-leiding van de Chiro uitgenodigd op een info-
moment van de Millegemse kwb-afdeling. Een half jaar later 
besloten we met een groepje lid te worden.”

Raak: Waarom wou je graag een rol in het bestuur opnemen?
Koen: “We vonden het allemaal logisch om de handen uit de 
mouwen te steken. De quiz die we met de ex-leiding van de Chiro 
al organiseerden, doen we nu samen met kwb. We werken ook 
mee aan activiteiten die al op de jaarplanning stonden, én breid- 
den het programma uit met een onder meer een bierproefavond, 
kinderwandeling, familiefietstocht, familieschaatsen … Onze 
afdeling heeft nu ook een website, en we zijn goed aanwezig op 
Facebook en Instagram.”

Raak: Wat is kwb voor jou? 
Koen: “Kwb brengt alle mensen 
in ons dorp op een fijne 
manier samen. We organi-
seren activiteiten voor 
gezinnen, volwassenen, 
mannen en vrouwen. 
Iedereen vindt er zijn 
ding. Als je wil, mag je 
de handen uit de 
mouwen steken en 
activiteiten organiseren. 
Dat moet echter niet, 
gewoon deelnemen aan 
activiteiten is dik oké! De 
jongeren zeggen wel eens met 
een knipoog dat kwb staat voor 
Knappe Wijven & Binken.” 

Raak: Wat is je leukste kwb-ervaring tot nu toe?
Koen: “Gewoon het feit dat we zo een leuke bende zijn! Het mag 
gezegd: in Millegem zijn er zeer veel geëngageerde, fijne mensen. 
We vormen met meer dan vijftig mensen de ruggengraat van 
onze beweging. Zij trekken onze wijkwerking, werkgroepen of 
helpen op een activiteit. Dit jaar organiseren we er maar liefst 25. 
Samen maken we kwb Millegem eensGEZINd! Het hoeft niet te 
verwonderen dat er echte vriendschapsbanden gesmeed 
worden: jong en oud, geboren binnen en buiten Millegem. Vanuit 
dit bruisend samenzijn is het leuk dat intussen vele honderden 
mensen in ons dorp kwb Millegem eensGEZINd als beweging 
herontdekt hebben.”

Raak: Wat is je droom voor kwb Millegem?
Koen: “Goed weer op alle activiteiten. Dat we 

veel Millegemnaren leuke momenten laten 
beleven, dat we mensen met elkaar 

verbinden, en dat we daar plezier 
aan beleven. Dat Millegem 
een gehucht blijft waar 

mensen kennissen zijn van 
elkaar. Dat kwb Millegem een 

platform is voor mensen die 
activiteiten willen organiseren 
voor dorpsgenoten, dat ons 
ledental verder blijft groeien 

terwijl we het bestaande 
koesteren, en dat vriendschaps-

banden nog verder groeien. 
Kortom: een bruisend eensGEZINd 

Millegem!"

Koen (links) met zijn broer en kinderen.
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“Van het 

Groenewoud 
zoeken was stress 

die ik nooit zal vergeten” 
Tekst: Koen Schoutteten

Raak: Dag Koenraad. Wanneer ben jij 
voorzitter geweest, en hoe ben je daar 
ingerold?
Koenraad: “Ik begon mijn carrière bij kwb 
in 2000 op de studiedienst, waar ik in 
2002 meewerkte aan de Nieuwe Richt
punten. In 2009 volgde ik Koen Steel op 
als voorzitter. Ik had zelf niet de ambitie 
om voorzitter te worden, maar na enige 
tijd aan dringen besloot ik de uitdaging 
aan te gaan. “

Raak: Toch geen spijt van gehad?
Koenraad: “Nee, ik heb er zeker geen  
spijt van. Kwb was een enorm boeiende 
ervaring. Als ik mijn hele periode bij kwb 
bekijk, hou ik de beste herinneringen over 
aan de verwezenlijkingen die ik als hoofd 
van de studiedienst heb kunnen doen. 
Omdat dat voor een stuk inhoudelijke 
zaken waren, en deels praktische dingen 
en concrete dossiers waarin we vooruit
gang boekten, waarmee we iets konden 
bereiken … Dat zijn de dingen die me hard 
bijblijven uit die periode. Dat ging van 
fabriekjes opzetten om zonnepanelen te 
maken en daarrond enorm succesvolle 
infosessies geven, tot en met het daad
werkelijk veranderen van het beleid rond 
renovatiepremies, dat tot dan echt een 
kluwen was. Door kwb en de acties die de 
beweging errond gevoerd heeft, is dat 

veranderd. Als studiedienst zit je inhoude
lijk op de eerste rij, en mee in de mobilisa
tiekracht van een organisatie.”

Raak: Wat zijn de belangrijkste 
momenten en activiteiten die onder jouw 
voorzitterschap gebeurd zijn?
Koenraad: “Dat is een moeilijke vraag om 
zelf te beantwoorden. Noodgedwongen zijn 
we veel met de structuur bezig geweest in 
die periode. De jaren daarvoor waren op 
dat vlak redelijk kalm, maar toen zagen  
we het ledenaantal verder dalen, en de 
subsidies en andere inkomstenbronnen 

achteruitgaan, om nog maar te zwijgen 
over de implosie binnen Arco. Dan weet je 
dat je iets moet doen aan de organisatie
structuur, dus ben ik daarmee begonnen. In 
het voorjaar van 2009 werd ik voorzitter, en 
enkele maanden later lag er al een volledig 
plan klaar voor de reorganisatie. Ik ben er 
direct ingevlogen om dit het jaar nadien uit 
te rollen. Het moest snel gaan omdat het 
een opportuniteit was, samen met de 
verhuis naar Aeropolis II die eraan kwam. 
Het was ook de periode van de eerste 
financiële crisis. Alle energie in 2009 en 
2010 ging naar de interne reorganisatie.”

De voorzittersjaren van Koenraad Coppens

Koenraad Coppens met gsm’s die werden 
ingezameld tijdens een grootschalige actie in 
samenwerking met Recupel.
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Raak: Hoe verliep die?
Koenraad: “Toen ik voorzitter werd, ben ik 
meteen gestart met terrasgesprekken in 
de zomer. Ik ging langs in alle provincies 
om er met een tiental sleutelfiguren te 
praten. Die nodigde ik uit om een avond 
samen op een terras over kwb te praten. 
Hoe het ging in hun afdeling, of ze vonden 
dat er ondersteuningsnoden zijn, wat er 
goed en minder goed liep … Via een 
gestandaardiseerde vragenlijst werden die 
vijftig mensen bevraagd om te kijken wat 
er moest veranderen. Los van de finan
ciële zaken, waar we ook iets moesten 
aan doen, was dit het uitgangspunt: laten 
we nog eens goed kijken naar die vrijwilli
gers. Onder het voorzitterschap van Koen 
Steel werd met de Nieuwe Richtpunten 
inhoudelijk gekeken waar de kwb naar toe 
moest: de Richtpunten moesten een 
leidraad zijn voor ons, het soort thema’s 
en activiteiten waar onze organisatie de 
jaren erna mee bezig moest zijn. Maar een 
ander aspect zijn natuurlijk de lokale 
groepen: welke ondersteuning hebben zij 
nodig om hun werking goed te kunnen 
doen, en wat moet daar allemaal rond 
gebeuren? Dat was het andere luik: hoe 
moet een afdeling anno 2020, tien jaar 
later, eruit zien? Dat was niet schokkend, 
want de ondersteuningsnoden waren 
gekend, maar hoe kom je daaraan 
tegemoet? Enerzijds was er de vraag: 
ondersteun ons in wat we al doen, help 
ons en bevraag ons niet te veel. Dat was 
een schreeuw daarnaar. Anderzijds waren 
er ook afdelingen die het niet meer zagen 
zitten en zeer veel bezorgdheid hadden 
naar de toekomst. Wat na ons?”

Raak: Een pittige kwestie.
Koenraad: “Dat waren inderdaad serieuze 
vragen en bezorgdheden die de mensen 
hadden, dus hebben we een nieuwe 
structuur uitgetekend om in eerste 
instantie de afdelingen weer zuurstof te 

geven. Waar vroeger de deuren van een 
kwbafdeling open stonden en er auto
matisch mensen bijkwamen, zagen we nu 
mensen afhaken, moe worden, zich ook 
meer als kritische klant opstellen … 
Vroeger was je lid en was je daar trots op; 
toen werd het meer ‘waarom word ik lid 
en wat levert mij dat op?’. Er werd nage
dacht over een vorm van ledenvoordelen, 
iets dat vroeger niet bestond, en er 
werden een aantal zaken gebundeld, zoals 
de wandelkalender in Raak. Heel dat 
traject is toen uitgerold. Ook op vlak van 
sponsoring werden stappen vooruit gezet. 
Advertenties werden een nieuwe inkom
stenbron.”
“Naast die financiële stromen zijn we ook 

gaan kijken naar de afdelingsondersteu
ning, vanuit de vraag: hoe kunnen wij jullie 
helpen? Dat is de omschakeling geweest 
die we gedaan hebben, en we zijn toen 
met de educatief medewerkers  die wij 
hebben omgedoopt tot ‘ondersteuners’  
gaan samenzitten om te kijken hoe we 
afdelingen konden ondersteunen. De 
nadruk moest daarop liggen, we mochten 
ons niet verliezen in andere zaken. Het 
was dus die combinatie: zorgen dat 
mensen meer terugkrijgen als lid, en dat 
een afdeling echte ondersteuning krijgt.”
“Daarnaast hebben we ruimte gemaakt 
om nieuwe experimenten op te starten 
zoals uitbouw, waarbij we probeerden om 
nieuwe werkingen te laten ontstaan 

De voorzittersjaren van Koenraad Coppens ‘Ik heb kwb altijd gezien als een warme 
organisatie met heel veel gedreven mensen’
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naast de bestaande kwb’s: wat kunnen we 
meer en anders doen?”

Raak: Op welke meer inhoudelijke acties 
kijk je tevreden terug?
Koenraad: “Als ik terugdenk aan grotere 
acties komt ‘Gezicht gezocht’ naar boven, 
waarbij we nieuwe bestuursleden en losse 
medewerkers zochten om de plaatselijke 
besturen te versterken. Dit was een 
succes als campagne omdat we veel 
afdelingen hierin meegekregen hebben en 
aantal van hen echt ingrijpend hebben 
vernieuwd en verjongd. In het programma 
hebben we in de loop van de jaren een 
aantal gemeenschappelijke acties gestopt 
die we met zoveel mogelijk afdelingen 
probeerden te doen. ‘Ieder kind een Sint’ 
sloot aan bij de vele tradities van een 
sinterklaasrondgang die er in kwb zijn. We 
vroegen aan de kinderen om de sint te 
helpen en een waardevol stuk speelgoed 
waar ze niet meer mee speelden aan de 
sint te geven. Samen met armoedeorgani-
saties werd dit speelgoed verdeeld onder 
kinderen die het moeilijker hebben. Ook 
vandaag nog wordt deze actie in heel wat 
afdelingen georganiseerd.”
“Op de inzamelactie van gsm’s die twee 
jaar liep, kijk ik ook tevreden terug. Vooral 
omdat we daar een aantal infoavonden 
aan gekoppeld hadden waarbij er meer 
duiding werd gegeven over de problema-
tiek van gsm’s en de recyclage ervan: waar 
komt je gsm vandaan, hoe zit het met de 
ontginning van de grondstoffen die ervoor 
nodig zijn, ... Ik vind dat het ook de taak is 
van kwb nationaal om afdelin-  
gen uit te dagen om dingen te doen die ze 
anders niet zouden doen, die ze niet op 
hun eentje kunnen doen of die pas een 
uitstraling hebben als je ze met een 
grotere groep doet. Zo waren er ook de 

armoededictees in het Vlaams Parlement 
en de Onze-Lieve-Vrouw van Goede 
Bijstand-kerk in Brussel. Dat waren 
allemaal methodieken om een bepaald 
onderwerp aan te snijden en dat was niet 
zoveel anders dan ervoor; toen werden er 
ook al dergelijke acties gedaan. Dat is 
eigen aan verenigingen die meer willen 
doen dan enkel mensen samenbrengen 
om bijvoorbeeld te kaarten.”

Raak: Welk persoonlijk moment in kwb 
zal je nooit meer vergeten?
Koenraad: “In het kader van de Nieuwe 
Richtpunten werd in 2002 een groot 
afsluitend gebeuren georganiseerd in de 

stadsschouwburg van Antwerpen. 
Ingeborg presenteerde en op het einde 
trad Raymond van het Groenewoud op. 
We zaten flink voor op schema en ik 
moest Raymond zoeken omdat hij op dat 
moment nergens te bespeuren was. Ik 
ging op zoek in het restaurant recht voor 
de zaal, in een lichte paniek, en vroeg of 
Raymond daar niet was. Ze stelden me 
gerust, vertelden dat Raymond er was … 
en toen kwam de kok naar buiten die óók 
Raymond bleek te heten. In een nog iets 
grotere paniek ben ik dan terug de zaal 
binnen gelopen om hem daar aan te 
treffen, minder dan een minuut voordat hij 
op het podium moest. Uiteindelijk de 

Gezicht gezocht

Van 2011 tot 2013 ging kwb de strijd aan met het dalend aantal bestuursleden 
in haar afdelingen. Deze vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten, zijn de motor 
van kwb. Maar bestuursleden die een (levens)lang engagement opnemen, 
komen niet zomaar aangewaaid. Tijden veranderen. Iedereen heeft het druk-
drukdruk en naast een gezin en job is er ook nog eens het grote aanbod aan 
vrijetijdsbesteding. 

Daarom zette kwb de campagne ‘Gezicht gezocht’ op om losse medewerkers 
aan te trekken: mensen die een haalbaar engagement aangaan, afgebakend in 
tijd of inzet. Zij konden zelf hun draagkracht bepalen, op een werkbare manier 
een deel van de taken van het bestuur overnemen, en wie weet doorgroeien tot 
bestuurslid. Met een waaier aan campagnemiddelen - van onderleggers en bier-
viltjes tot displays - konden afdelingen op zoek gaan naar die losse medewer-
kers in hun afdeling. Verschillende werkvormen om het bestuur en de bestuurs-
taken anders aan te pakken, werden in een uitgave gebundeld. 
Het opzet was om met de campagne ‘Gezicht gezocht’ 1.000 nieuwe losse 
medewerkers te vinden. Een ambitieus getal dat niet werd gehaald, maar wel 
bijna 800 nieuwe losse medewerkers namen een taak op binnen hun kwb- 
afdeling. En waarschijnlijk zijn een aantal van hen nog steeds actief. 
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perfecte timing, maar toch een stress
moment dat ik nooit zal vergeten.”

Raak: En als afsluiter: wat wens je kwb 
de komende jaren toe?
Koenraad: “Om te beginnen wil ik zeggen 
dat kwb me als persoon heeft gevormd.  
Ik heb er veel kansen gekregen en veel 

verantwoordelijkheid mogen dragen, en 
daar ben ik enorm dankbaar voor. Ik heb 
kwb altijd gezien als een warme organi
satie met heel veel gedreven mensen en 
vrijwilligers die een sociale en ruime blik 
hebben op onze samenleving. Dat is voor 
een stuk het DNA van kwb: mensen die 
het voortouw nemen vanuit een bredere 

sociale maar wel maatschappijkritische 
visie. Als ik iets wens aan kwb is het dat 
die visie behouden blijft, zodat ze niet 
vervalt in een soort bitterheid of cynisme. 
Ik denk dat we dat kunnen missen en dat 
we daartegen moeten in actie komen. 
Kwb doet dit, en dat ze dit de komende 
jaren mag verderzetten!”

Vier ton oude gsm’s en elektro 

Eind 2014 en begin 2016 organiseerde kwb in samenwerking 
met Recupel een grootschalige gsm-inzamelactie. Twee 
keer deden meer dan 170 kwb-afdelingen mee. Telkens 
konden de mensen op meer dan 360 inzamelpunten hun 
oude gsm’s, opladers of ander klein elektro kwijt. 
Met deze actie wou kwb mensen wakker schudden rond het 
probleem van klein elektrisch en elektronisch afval dat 
zomaar in huis rondslingert. In België liggen per gezin 
gemiddeld twee tot vier oude gsm-toestellen ongebruikt in 
de lade. Met de actie wou kwb mensen aanzetten hun oude 
apparaten sneller in te leveren in het containerpark, de 
Kringloopwinkel of de elektrohandel.
Over de twee edities heen werd meer dan 4 ton aan oude 
gsm’s, gsm-laders en andere kleine elektrische spullen 
ingezameld. 

Dat grondstoffen als zink, kobalt, palladium, platina en 
andere edelmetalen die erin zitten zo goed als 100% gerecu-
pereerd worden, werd duidelijk tijdens verschillende druk 
bijgewoonde bedrijfsbezoeken die aan de actie gekoppeld 
werden, zoals aan Umicore, Nieulandt Recycling of Van 
Gansewinkel.

Inhoudelijk liet kwb zich door Capata vzw en Broederlijk 
Delen bijstaan om het grondstoffenprobleem duidelijk te 
maken. De vele open mijnbouwwerven en coltanmijnen zijn 
niet alleen ecologisch een ramp, ook sociaal is dit een 
menselijk drama waarbij uitbuiting, terreur en kinderarbeid 
schering en inslag zijn. 
En dat allemaal voor een toestel dat we gemiddeld minder 
dan twee jaar gebruiken en ergens in een vergeethoek 
wegleggen, om ons vervolgens vlug een nieuw exemplaar 
aan te schaffen.  
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Afdelingen en hun opvallende activiteiten

Kwb in 13 verhalen
Vele buurten in Vlaanderen bruisen met jaarlijks enkele of een hele 

waslijst aan activiteiten. Om samen te zijn, om bij te leren, om een 
steentje bij te dragen aan betere wereld … het gamma is even divers als 

onze afdelingen zelf. We lichtten er hier graag enkele uit. 

De ontbijtactie van kwb Destelbergen 
Een interview met Marc

Raak: Hoe is de actie ontstaan? 
Marc: “De ontbijtactie ontstond in 1999. Mijn vrouw werkte toen 
voor Welzijnszorg. In plaats van altijd dingen voor onszelf te 
doen met kwb vroeg ze om ook eens te denken aan degenen die 
het minder breed hebben. Zo is het idee ontstaan om iets voor 
Welzijnszorg te doen in de vorm van een ontbijtactie. In het begin 
organiseerden we dit samen met de plaatselijke KAV, die nu 
helaas niet meer bestaat. Nu werken we samen met twee basis-
scholen. De flyers worden ook via de scholen verspreid. Zo 
proberen we kwb bekend te maken bij jonge gezinnen. In het 
ontbijtpakket zitten ook onze contactgegevens en een kalender 
met enkele kwb-activiteiten.”

Raak: Hoeveel ontbijten worden er klaargemaakt? 
Marc: “In het begin ging het om een 200-tal ontbijten, nu 
schommelt dit tussen de 500 en 600, met een opbrengst van 
rond de 1.500 euro. Dit kan enkel door de hulp van enkele 
sponsors, en dankzij onze leden en bestuursleden die de 
ontbijten aan huis brengen.” 

Raak: Hoe ziet zo’n dag eruit? 
Marc: “Na de ovenverse levering van de bakker beginnen om 7u 
een 15 à 20 leden en bestuursleden de ontbijtpakketten te 
maken. Tegen 7u30 komen vroege vogels hun bestelling 

oppikken en vanaf 8u gaan de vrijwilligers de baan op met de 
pakketten. Daarna kunnen de chauffeurs ontbijten, en om 11u is 
er een aperitief met alle medewerkers, gekoppeld aan een inhou-
delijk moment in het thema van Welzijnszorg. Op deze manier 
proberen we even stil te staan en ons te bezinnen. Afsluiten doen 
we ’s middags met een hapje eten voor wie wil.” 

Het papakamp van kwb Stotert
Tom vertelt

“Een 15-tal jaren geleden ontstond bij enkele kwb’ers van Olmen-
Stotert het idee er eens op uit te trekken mét kinderen maar 
zonder mama’s. Ook de moeders vonden het een leuk idee. Bij de 
eerste editie van het ‘papa-kamp’ gingen vijf vaders en een tien  
tal kinderen op pad. Na een fietstocht langs het kanaal werden 
de tentjes opgeslagen op de camping van het Zilvermeer. 
Intussen is het kamp uitgegroeid tot een jaarlijkse uitstap met 
meer dan honderd deelnemers. De papa’s en kinderen rijden nog 
steeds met de fiets, maar ondertussen worden er ook een paar-
denkar en een tractor met kar ingeschakeld om alles te kunnen 
transporteren. Enkele helpende handen zorgen voor het 
materiaal, de inkopen, dat de barbecue op tijd warm is … Dit 
logistiek team bestaat meestal uit jonge vaders die de jaren 
daarna, als hun kinderen uit de pampers zijn, zelf aansluiting 
vinden bij de groep (en kwb).
Het concept is door de jaren heen hetzelfde gebleven: zaterdag-
ochtend met de fiets op pad, kampvuur, sjotten en ravotten met 
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de vaders, barbecueën en zondagmiddag via de speeltuin van 
het Zilvermeer terug richting Stotert. En dat alles uiteraard nog 
steeds zónder mama’s.”

Een anekdote van kwb Kattenbos
Medard vertelt

“Omdat we het niet meer verantwoord vonden om de deel
nemers aan onze jaarlijkse dropping per vrachtwagen naar een 
vertrekplaats te voeren, dachten we: waarom niet met de trein? 
Zo gezegd zo gedaan. We hebben een treinmachinist in het 
bestuur, en hij zou dertig plaatsen reserveren op de trein. Er 
blijken uiteindelijk 90 deelnemers te zijn, dus werd er gebeld  
naar de treinbestuurder zodat hij contact kon opnemen met de 
conducteur. Tot zover alles oké. Onze trein zou arriveren om 
19u40, maar waar we geen rekening mee hadden gehouden is 
dat er op vrijdag om 19u30 een studententrein van Leuven 
langskwam. Dus stopt er om 19u30 een trein, waar ieder van ons 
opspringt. Alleen … deze treinbestuurder en conducteur wisten 
van niets. Die brave conducteur maar zoeken naar de persoon 
met de tickets, nergens te vinden. Gelukkig is de afstand tussen 
Lommel en Overpelt maar een achttal kilometer, dus al snel 
springt iedereen eraf, tot verwondering van de conducteur die 
zegt: “Ga maar vlug door, anders moet ik 90 pv’s opmaken, en 
dat is nog werk tot morgenvroeg!” Eind goed al goed, dus.

De boelbeurs van kwb Kuurne

“In 2019 hebben wij onze 25ste editie gehad. Het idee hebben we 
enigszins gekopieerd van een buurgemeente. Oude spullen een 
tweede leven schenken was het streven. Met enkele bestuurs
leden waren we onmiddellijk overtuigd om dit ook te organiseren. 
We hadden drie doelen: het recycleren van materialen, mensen 
samenbrengen, en de vriendschapsbanden tussen leden en 
bestuur hoog houden.”
“De deelnemers kunnen spullen binnenbrengen, die worden 
genummerd met een persoonlijk nummer. Er wordt geen stand
geld gevraagd, maar 20% van de verkoop gaat naar onze ver 
enigingen. De spullen worden vrijdagnamiddag gebracht en 
verspreid over 600 vierkante meter, en zaterdag en zondag 

ontvangen we de bezoekers. Sinds enkele jaren zijn dat er 
ongeveer 1.500.”
“In de loop der jaren is er heel wat veranderd. We gingen van een 
kleine parochiezaal naar een ruime cultuurzaal, van één vereni
ging naar twee, van 20 naar 100 medewerkers, van manuele 
administratie naar digitale methodes … Kortom, de essentie is 
gebleven maar de randapparatuur is hedendaags geworden.”
“Na afloop is er een intens gevoel van opluchting, tevredenheid, 
vermoeidheid, maar vooral een gelukkig gevoel. We hopen dat 
wij dit nog jaren kunnen verder organiseren en dat er voldoende 
mensen zijn die dit willen ondersteunen. Bij onze partnervereni
ging is er meer jong bloed te vinden, en dat stemt hoopvol. Wat 
heel leuk is met deze samenwerking is dat wij als 'oudere vereni
ging' samenwerken met de generatie die volgt. Wij maken kennis 
met mensen die wij anders nooit zouden ontmoeten.”

Het kolderboekje van kwb Lombeek
Charlie vertelt

“ In 1994 namen we met onze kwbafdeling de 
aanloop naar een kolderboekje met kleine 
mensjes als auteurs. Een werkgroep van acht 
personen werd opgericht. We gingen te rade bij 
jonge gezinnen, onderwijsmensen, oudleraars, 
scholen … om input te verzamelen. We klopten 
aan bij uitgeverij Lannoo, die er wel brood in 
zag en ons hielp met de eindredactie en 

passende tekeningen en illustraties. We namen 
buurman Walter De Donder, burgemeester in ‘Samson & Gert’, 
onder de arm voor een voorwoord en de aftrap bij de voorstelling 
op de Boekenbeurs van november 1995. Het is haast een tijdloos 
boekje, dat nog altijd prettig en actueel is om te lezen.”

Het ‘Kamperen onder de toren’  
van kwb Zulte
Koen vertelt 

“Elf jaar geleden zagen wij in het kwbjaarprogrammaboekje 
‘Vakantie in mijn straat’ staan. Het jaar erop staken we ermee 
van wal onder de titel ‘Kamperen onder de toren’, omdat we  
op een plein naast de parochiale kapel neerstreken en de 
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mensen de kans boden om eens van het kamperen te proeven 
op eigen bodem. 
Het werd een succesvolle eerste editie, met een 75-tal deelnemers. 
Ook heel wat niet-kampeerders sloten aan bij de activiteiten op het 
terrein. Nadien groeide het aantal deelnemers ieder jaar aan.”
“We openen de camping op vrijdagavond feestelijk met een 
glaasje en een activiteit om de boel op gang te trekken. Op zater-
dagmorgen galmt het campinglied door de boxen en is het na het 
ochtendturnen tijd voor het ontbijt, met aansluitend een familie-
fietstocht waarbij ook niet-kampeerders aansluiten. Daarna 
hebben sommigen nood aan een middagdutje, anderen staan al 
te popelen om mee te doen aan het spel-zonder-grenzen of 
spelen Kubb. Na het avondeten is er een toffe dansavond. Zondag 
is er een laatste spel, de uitreiking van de prijzen en de opruim. 
‘Kamperen onder de toren’ is echt een begrip geworden in Zulte. 
De waardering van de deelnemers is zó groot dat we niet kunnen 
stoppen, hoewel we het al eens overwogen hebben. Het bracht 
en brengt een heel diverse populatie bij elkaar, en dus worden er 
ook nieuwe vriendschapsbanden gesmeed. Ook ik heb er een 
hele schare nieuwe vrienden bij heb, en dat is toch een goeie 
reden om verder te doen.”

De kerstwandeling met tractoren  
van kwb Ramsel
Marcel vertelt

“Op tweede kerstdag organiseren we een tocht van zes kilometer 
door Ramsel, met vooraan en achteraan verlichte tractoren, en 
ertussen zo’n 300 wandelaars. Zo willen we de mensen eens 
samen te brengen rond het kerstgebeuren na al de feestelijk-
heden in familieverband. Nadat de wandeling al een aantal keer 
was doorgegaan, vroegen we een aantal landbouwers die hun 
tractoren versierden en daarmee ook deelnamen aan tractor 
runs, om mee te rijden met onze wandeling. Zo kreeg onze 
wandeling een heel andere dimensie en viel ze veel meer op in 
het dorp, door de muziek bij de tractoren en de mooie versie-
ringen. Deze activiteit is een echte gezinsactiviteit, waarmee we 
in de stille dagen van Kerstmis onze buurt ‘bruisend’ maken.”

De solidariteitsprijs van kwb Zwartberg 

“In 1999 werd onze afdeling terug opgestart door toenmalig 
buurtopbouwwerker Herman Cuppens. In 2000 stelde die voor 
om sommige leden eens extra in de kijker te zetten en te belonen 
op onze nieuwjaarsreceptie. Ook kwam hij met het idee om een 
soort wisseltrofee uit te reiken, de solidariteitsprijs, die werd 
toegekend na een stemming onder de bestuursleden. In het 
begin waren er veel genomineerden en was het een soort 
wedstrijd maar … genomineerd zijn was voor velen al een hele 
eer. Toen Herman in 2004 ziek werd, maakten we de uitzonde-
ring om hem de solidariteitsprijs te schenken. Een jaar later 
overleed hij, en als eerbetoon noemden we de solidariteitsprijs 
voortaan de ”Herman Cuppens” solidariteitsprijs.
In de loop der jaren wonnen verschillende verenigingen en indivi-
duen deze prijs door zich in te zetten voor de mensen in Zwart-
berg.”

Het Huis van kwb Weerde 
Luc vertelt

“Kwb Weerde werd opgericht in 1948, en al snel was er sprake 
van een eigen lokaal. Een grond verwerven vormde een eerste 
obstakel, tot een bestuurslid aanbood een stuk van zijn tuin af te 
staan. Om het geld bijeen te krijgen zouden feesten en Vlaamse 
kermissen worden gegeven. Toen er een partij cementsteen te 
koop was voor een goede prijs, was er echter niet genoeg geld in 
kas. Zes wijkmeesters leggen elk 1.000 frank bij elkaar, terug te 
betalen op onbepaalde termijn.
60.000 kilo stenen werd van Vilvoorde naar Weerde gebracht, en 
moest dan nog 70 meter met een kruiwagen versjouwd worden. 
Twee ton cement werd gekocht, de buitenramen geschonken en 
de architect tekende gratis het plan. Drie leden maakten zelf het 
ijzeren geraamte voor het dak.

In maart 1953 gingen de werken van start. Een vijftigtal kwb’ers 
droeg een steentje bij tot dit reusachtig werk: ze deden de 
schrijnwerkerij, bekledingen, schilderingen …  Dankzij een buiten-
gewone gift van kardinaal Van Roey en allerhande evenementen 
kon het geleende geld snel worden terugbetaald.
Zaal Ons Huis is intussen 72 jaar jong, sterk gemoderniseerd en 
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uitgebreid. Ze wordt bijna elke dag gebruikt door een waaier van 
verenigingen, en is een belangrijke plus in de werking en uitbouw 
van kwb Weerde.”

Het springkastelenfestival van  
kwb Schoonderbuken
Jo vertelt

“34 delen, ongeveer 1800 m2 groot, en opgedeeld in vier thema’s: 
dat is het grootste springkasteel van België dat we opzetten voor 
een driedaags festival. Het idee is ontstaan in een poging meer 
jonge gezinnen aan te trekken, en die missie is geslaagd. Niet 
alleen uit onze directe omgeving maar ook van buiten onze 
fusiegemeenten hebben we al heel wat families mogen verwel-
komen; zo’n 4.000 à 5.000 bezoekers in totaal. Vijftig medewer-
kers leiden alles mee in goede banen. De zomer gaan we voor 
een tweede editie!”

De strijd voor het station van  
kwb Heusden

"Het kwb-jaarthema van 1990 was ‘Met het verkeer de andere 
kant op’. In onze afdeling werd dat langdurig en op verschillende 
manieren aangepakt. Eén focus was ‘lijn 15’: een spoorlijn die 
ook passeerde aan het station van Heusden maar ons nauwe-
lijks bekend was, omdat ze voornamelijk in het teken van het 
mijngebeuren stond. Maar de stopplaats in Heusden had geen 
parking, geen fietsenstalling, onleesbare uurregelingen … Op 
sterven na dood dus, terwijl ze nochtans goed gelegen was en is. 
We ondernamen verschillende acties: een enquête, het infor-
meren van bewoners in samenwerking met NMBS, het dossier 
‘Lijn 15’ met concrete verbetervoorstellen, ludieke acties zoals 
het zelf installeren van een fietsenstalling … Resultaat: de stop-
plaats is er nog steeds, wordt meer gebruikt, én er zijn (kleine) 
verbeteringswerken uitgevoerd. Missie geslaagd!"

De solidariteit op de Boelwerf van  
kwb Temse
Eddie vertelt

"In de nasleep van het failliet van de Temsese Boelwerf brak in 
september 1992 een bezetting los. Onder de werknemers- 

bezetten waren er heel wat kwb’ers: zowel voorzitters, bestuurs-
leden als leden. Je kon ze er zo uitpikken, omdat ze waren 
gevormd in kwb. Het waren niet noodzakelijk tafelspringers, 
maar ze wisten hoe ze hun ideeën konden vertelden en over-
brengen.  Kwb’ers hadden geleerd om niet rond de pot draaien, 
en de zaken te zeggen zoals ze zijn. Er waren altijd drie dingen: 
de vrijheid van denken, als iets verkeerd loopt dat aanhalen, en 
een alternatief hebben.
In het Waasland hadden we altijd een sterke eenheid, een geza-
menlijk vakbondsfront. Als kwb’er kwamen we ook op voor de 
kleine ondernemingen, het was onze opdracht om ook hen mee 
te trekken.
Tijdens de bezetting betoonden veel kwb’ers die vroeger actief 
waren geweest hun solidariteit, om ons sterker te laten staan. De 
drive zat er bij kwb’ers altijd in om te zeggen: dat kan toch niet. 
We hadden een rechtsvaardigheidsgevoel, en kwamen op voor 
onze ideeën."

Het geefcafé van kwb Lendelede

“We organiseren als kwb Lendelede nu al drie jaar het geefcafé, 
telkens eind augustus tijdens het weekend van Lendelede 
Kermis. Van 11u tot 12u zamelen we in en van 13u tot 16u30 kan 
er worden opgehaald. Het evenement gaat door in openlucht en 
voor het gemeentehuis. We zijn dus zichtbaar en proberen zo 
veel mogelijk passanten te bereiken. Het voornaamste doel is het 
thema duurzaamheid in de kijker te plaatsen en een signaal 
geven aan de wegwerpmaatschappij.
Er wordt telkens heel wat gerief binnengebracht, en ongeveer een 
derde krijgt op die dag ook een nieuwe eigenaar. De rest gaat 
naar de kringwinkel. Omdat de milieudienst ons gunstig gezind 
is, mogen we de ruimte en heel wat materiaal kosteloos 
gebruiken.
We proberen natuurlijk ook het ontmoetingsaspect in de kijker te 
stellen, met een terras-café waar de mensen kunnen babbelen 
over wat ze hebben gevonden … In de namiddag wordt vanuit de 
jeugddienst een optreden voorzien, en kunnen de kindjes nog 
iets kiezen uit het overgebleven speelgoed.”
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Veiliger de 
baan op met de 

dienst rijbewijs
In 1967 werd voor het eerst het rijbewijs ingevoerd. Tot dan kon een kandidaat-bestuurder gewoon 
naar de gemeente gaan om via een simpel administratief verzoek het roze papier te krijgen. Vanaf 
1 januari 1969 werden kandidaat-bestuurders verplicht om te slagen voor een theoretische test. In 
1977 kwam daar ook een praktijkexamen bij, en werden de scholingsmodellen via de rijscholen en 
het model ‘vrije begeleiding’ gelanceerd.
Al snel was er sprake van om de vrije begeleiding af te schaffen wegens onprofessioneel en 
gevaarlijk, maar dat kon kwb niet laten gebeuren. Samen met KAJ werd een werking opgezet om 
te bewijzen dat de vrije begeleiding een goedkoop en veilig alternatief was voor de dure rijschool. 
kwb Rijbewijs was geboren.

Tekst: Patrick Wirix & Koen Schoutteten

Het aanbieden van begeleidingsreeksen om zelfstudie aan te 
moedigen, het openen van eigen oefenparcours om de prak-

tische manoeuvres in te oefenen en het wegen op de politieke 
besluitvorming maakte kwb tot de grote voortrekker van het 
systeem van vrije begeleiding in Vlaanderen, wat ze nog steeds is.

Patrick Wirix stond als medewerker van KAJ en later kwb mee 
aan de wieg van de dienst rijbewijs. “Walter Tourné was een van 
de kwb-medewerkers die vond dat de vrije begeleiding moest 
blijven bestaan en zelfs gestimuleerd worden, bij zowel ouders 
als jongeren, om zo op een goede en goedkope manier een 
rijbewijs te kunnen halen. Vanuit KAJ zagen we hierin heel wat 
voordelen: we konden zo heel wat jongeren bereiken en hen een 
goedkoop alternatief voor de rijschool aanbieden.”

Stap één: in alle dorpen een informatieavond over de mogelijk-
heid van vrije begeleiding. “Daarna volgden avonden waarin de 
basiskennis rond verkeersregels werd opgefrist, met op het einde 
een proefexamen. Met telkens minstens 100 en soms tot meer 
dan 200 aanwezigen waren die avonden een geweldig succes.” 
Als snel werden de infoavonden en lessenreeksen aangevuld met 
een oefenparcours. “En daarnaast stelden we aan de deelnemers 
als oefening ook de beschrijving ter beschikking van een aantal 
routes die in de verschillende examencentra in de regio tijdens de 
examens werden gereden. Daarvoor volgden we stiekem examen- 
auto’s, maar de parcours werden vaak snel weer verlegd.”

“Kwb Rijbewijs vergde die eerste jaren van vele inleiders van info-
avonden of cursusreeksen en begeleiders van het oefenparcours 
serieuze inspanningen, maar de vele aanwezigen en goede 
reacties maakten dit de moeite waard.” 
Er kwam wel meer en meer tegenstand en protest van de rij- 
scholen. “Ook op de avonden zelf, maar dat werd daar al snel 
gecounterd door de aanwezigen. Intussen waren ook vele 
kwb-verbonden en kwb nationaal mee op de kar gesprongen.” 
De mooiste bekroning die Patrick zelf ooit meemaakte? “Dat we 
iemand hielpen slagen voor zijn theoretisch examen, en nadien 
voor de praktische proef nadat hij eerder al zestien keer gepro-
beerd had.”

Kwb, al sinds 1979 voorvechter van de vrije begeleiding

De opening van het oefenparcours in Merksplas.
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De invoering van een verplicht vormingsmoment voor bege leiders, 
in 2017, blies kwb Rijbewijs nieuw leven in. Een nieuwe stafmede-
werker werd aangetrokken, en zette met een eigen Vormings-
moment voor begeleiders de dienst rijbewijs terug op de kaart. Vele 
afdelingen boden hun leden en buurt de mogelijkheid een vormings-
moment te volgen, en die kans werd massaal aangegrepen. Later 
volgde ook een workshop waarin de verkeersregels werden 
opgefrist, en onder het motto ‘Samen voor een veiliger verkeer’ 
werkt kwb Rijbewijs ook nu nog aan extra activiteiten: zo is er sinds 
kort Rij vaardig, en wordt binnenkort ook de zwakke weggebruiker 
bediend met een activiteit rond fietsen en elektrische fietsen.

Trouw aan haar natuur participeert kwb ook in sociale projecten. 
In 2018 zetten ze mee haar schouders onder het RED-project, 
waarbij vrijwilligers jonge vluchtelingen op weg naar een rijbewijs 
helpen. Kwb zocht én vond in haar rangen enthousiaste vrijwilli-
gers, én voorzag hen van de nodige vorming. 

Mobiliteit van verkeersveiligheid zijn topics van alle tijden - kwb 
Rijbewijs mag dan dus wel 40 jaar oud zijn, maar is overduidelijk 
nog meer dan relevant!

Kwb, al sinds 1979 voorvechter van de vrije begeleiding In het RED-project maakte kwb haar vrijwilligers 
warm om jonge vluchtelingen te leren rijden
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Vanaf 1974 zette Falos kwb’ers in beweging 

Sporten in alle 
vormen en maten

Op 1 januari 2017 werd Falos, de sportfederatie van kwb, omgedoopt 
tot FALOS-SPORT+ na een fusie met OKRA-SPORT en de krachtbalfederatie. 

Falos, of de Federatie van Arbeidersverenigingen voor Lichamelijke Opvoeding en Sport, heeft in 
de afgelopen 45 jaar heel wat betekend voor kwb. In 1974 werd het opgericht als een succesvolle 
verbreding van de werking van zowel KAV als kwb, als logisch gevolg van de toenemende belang-
stelling voor recreatieve sportbeoefening als wandelen, lopen en (leren) zwemmen. 

Tekst: Koen Schoutteten

Doorheen de jaren zorgde Falos voor 
een aantal bijzondere initiatieven 

zoals de ‘Ronde in de Tour’ in 2007, waarbij 
1.500 wielertoeristen vóór de Tour de 
France-karavaan de rit tussen Waregem en 
Antwerpen fietsten. En met KRAMP vond in 
2014 in iedere provincie een druk bijge-
woonde sportdag plaats. Sinds de jaren 90 
wordt ook jaarlijks een nationale wandel-
dag met kwb georganiseerd, in een beurtrol 
tussen de provincies.

Een speciale vermelding is er uiteraard 
voor de Cross der Jongeren. Ontstaan in 
1958 uit een samenwerking met KAJ 
groeide de Cross der Jongeren later uit tot 

de Park- en Bosloop, die de laatste jaren 
steevast in Westerlo werd gehouden. 
Een sportief evenement voor recreatieve 
lopers, jong en oud, dat na 61 edities in 
2018 helaas voor de laatste keer plaats-
vond. Doorheen de jaren kende de Cross 
ook verschillende gedaantes: nu eens 
evolueerde ze tot een soort protestloop 
(deelnemers met bordjes tegen de kruis-

raketten), dan waren er weer ludieke 
verkleedpartijen. De laatste twintig jaar 
was het vooral een sportief evenement, 
met bijzondere aandacht voor de recrea-
tieve loper. 

De krachtbalfederatie, een sport die in 
1964 binnen KAJ ontstond, werd geïnte-
greerd in de werking van Falos begin jaren 
2000. Inmiddels is deze federatie uitge-
groeid tot een volwaardige sporttak in 
Vlaanderen.

Een oproep voor de eerste editie 
van de Cross der Jongeren.

De Cross der Jongeren 
van 1980.
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Een succesvolle greep uit bijna 5 decennia sportaanbod 

Joggen voor beginners
Een van de meest succesvolle 
activiteiten binnen kwb en de voorloper 
van het latere Start to Run. De loop
schema’s die Falos toen ontwikkelde, 
zijn nog steeds actueel en worden her 
en der dankbaar gebruikt. Evy mag kwb 
en Falos dankbaar zijn.

Fit op de fiets
Met de bewegingsreeks ‘Fit op de fiets’ 
leerden beginnende fietsers hun 
tochten stapsgewijs op te bouwen van 
0 naar 50 kilometer, en de iets ervaren 
fietsers om de 100 kilometer te halen. 
Ze zeggen wel dat Karel Van Wijnen
daele  legendarisch sportjournalist en 
geestelijke vader van de Ronde van 
Vlaanderen - zijn volk leerde fietsen, 
maar eigenlijk weten we allemaal dat 
dit Falos was.

Eerste hulp op de dansvloer
Dat Falos creatief was in alle vormen 
van bewegen, bewijst ‘ Eerste hulp op 
de dansvloer’. In meerdere reeksen 
werd er, samen met ervaren lesgevers, 
heel wat afgedanst in kwbafdelingen.

Rug en Lichaam in beweging
Rug in beweging en Lichaam in 
beweging waren dankbare reeksen de 
afgelopen jaren. Niet alleen leuk en 
preventief voor lichamelijke klachten, 
maar ook gezondheidsbevorderend.

De criteriums
In de jaren tachtig werd gestart met het 
Antwerpse joggingcriterium, al vrij snel 
gevolgd door het criterium in het 
Waasland en Limburg waarna ook de 
rest van de provincies volgde. In 2010, 
toen samen met de provinciale secre
tariaten ook Falos definitief centraal 
naar het algemeen secretariaat werd 
gehaald, werd er werk gemaakt van 
één nationale kalender voor het 
wandelcriterium. Na een lange voor
bereiding rolde die in 2014 voor het 
eerst van de persen. 
In het begin van deze eeuw werd het 
mountainbikecriterium in West
Vlaanderen boven de doopvont 
gehouden. Het fietscriterium in 
Antwerpen is het jongste spruitje van 
de criteriumfamilie.

Ploegsporten
Bij kwb en Falos betekent ploegsport 
vooral volleybal. Het hele jaar door 
komen wekelijks 130 ploegen in vriend
schappelijk verband samen om het 
beste van zichzelf te geven, met als 
jaarlijkse apotheose de bekerfinales 
met de fairplayprijzen. Een sterke vrij
willigersgroep in het Mechelse houdt 
de touwtjes stevig in handen om deze 
competitie goed te laten verlopen.
Doorheen de jaren werden nog andere 
competities opgestart: minivoetbal, 
veldvoetbal, Kubb … Ook andere initia
tieven zoals zwem, badminton en 
fietsclubs zagen het licht.

Suzanne Lamon
29 jaar
volleyballer bij VRT, volleybal West-
Vlaanderen.

Raak: Hoe ben je terechtgekomen 
bij FALOS-SPORT+?
Suzanne: “Initieel zijn we gestart 
als voormalige monitoren van 
Kazou. Via via zijn we zo bij FALOS 
terecht gekomen. De laagdrempe-
ligheid en lage administratieve last 
spraken ons meteen aan. We heb- 
 ben eerst een jaar de tijd genomen 
om vooral te trainen en op elkaar  
in te spelen, alvorens ons in te 
schrijven voor de competitie.”

Raak: Wat is je leukste herinne-
ring?
Suzanne: “We vinden het ‘vree tof’ 
om elkaar op regelmatige basis  
te ontmoeten, wat niet zo evident  
is gezien de drukte van het 
(gezins)leven. We hebben intussen 
bijna allemaal kindjes, dus onze 
vrije tijd wordt schaars en kostbaar.”

Raak: Hoe zie je de toekomst 
tegemoet met VRT binnen FALOS-
SPORT+?
Suzanne: “We hopen te blijven 
staan als vriendengroep omdat we 
dergelijke ontspanningsmomenten 
echt wel nodig hebben. De kindjes 
van de spelers komen maar al te 
graag meekijken, verjonging voor 
de volgende generatie is dus 
gegarandeerd!”
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Govaka: samen onderweg

Met de fiets 
van Lourdes 
naar Brussel

Jezelf voorstellen als vrijwilliger bij Govaka 
doet luisteraars de ogen fronsen. Govaka? 
Een brainstormsessie bij kwb in de jaren 80 
moest een nieuwe naam opleveren voor een 
reisdienst die de beweging in eigen rangen ging 
oprichten. De marketeers van die jaren waren 
op zoek naar zinvolle afkortingen. De plaat 
bleef hangen op ‘goede vakanties’ en ‘goedkope 
vakanties’, en zo werd het zesletterwoord 
‘Govaka’ boven de doopvont gehouden. 

Tekst: Rik Waer en John Verbraeken

De jaren 80 kondigden zich in kwb aan als een zoektocht naar 
moderniteit. Nieuwe generaties leden en bestuursleden 

waren op zoek naar nieuwe thema’s en activiteiten. De beweeg-
campagnes uit die jaren zetten mensen massaal aan het fietsen, 
lopen en wandelen. Fietstochten, wandelingen en wandelweek-
ends … het kwam allemaal op de programma’s van de kwb- 
afdelingen. 
Toenmalig kwb-voorzitter John Verbraeken ruilde heel wat kilo’s 
in voor een racefiets, en bedacht dat al die kwb-wielertoeristen 
wel eens toe konden zijn aan een fietsreis richting Lourdes. Een 
kleine annonce in Raak en de regio-editie van de Volksmacht  
van Turnhout deed de telefoon roodgloeiend staan. Op enkele 
minuten tijd waren er in het voorjaar van ‘87 een veertigtal kwb- 
leden ingeschreven om van Lourdes naar Brussel te fietsen. 

De equipe van de eerste fietstocht 
van Lourdes naar Brussel.
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Nooit meer stokbrood met confituur

Vertrekken richting Lourdes gebeurde met het lege Sobelair-
toestel dat kort na 15 augustus 1987 naar Tarbes (Lourdes) 
vloog om er de laatste groep Lourdes-bedevaarders op te halen. 
DVV sponsorde een wielertrui; dagblad Het Volk zorgde voor  
de volgwagens. De eerste twee dagen in Lourdes werden de 
Pyreneeëncols beklommen, gevolgd door zeven ritten van 
Lourdes richting Brussel en het Atomium.
Eigen aan de kwb-missie dat het goed moest zijn én niet te veel 
mocht kosten, werd onderweg overnacht in kloosters en jeugd-
herbergen. De laatste overnachting was echter in een gloed-
nieuw hotel van de toen jonge Campanile-keten. Tot ieders 
verbazing schoven we ’s morgens aan bij een ‘ontbijtbuffet’, voor 
iedere deelnemer het eerste van zijn leven. Het stuk stokbrood 
met confituur en croissant was vanaf toen verleden tijd, en de 

goesting zat erin bij deelnemers en begeleiders. De mond-tot- 
mondreclame deed verder zijn werk, en we waren vertrokken 
voor veel jaren fietsen naar en vanuit Lourdes. De Pyreneeën-
flanken kleurden in de vakantiemaanden in de kleuren van kwb 
en Govaka.

Honderd vrijwilligers

Nieuwe bestemmingen en reisvormen passeerden. Samen-
werking met Vakantiegenoegens werd gezocht om organisato-
risch en logistiek dit succesnummer verder mee rond te krijgen.
Zoals ieder mooi verhaal dat in de kwb geschreven wordt, kan 
het Govaka-succes echter alleen maar verklaard worden door de 
meer dan honderd vrijwilligers-reisbegeleiders. Hun inzet en 
deskundigheid maken het verschil. 

‘Na één jaar mee op stap met Govaka was onze 
keuze snel gemaakt: dit wordt ons vakantieverhaal’

Het werk achter de schermen

Marc Plets en zijn echtgenote Ingrid Blomme gaan samen al 
25 jaar mee met Govaka om catering en praktische omkade-
ring te voorzien.

Raak: Hoe zijn jullie erin ingerold?
Marc en Ingrid: “In 1996 was er wandeling van kwb Koolkerke, 
en wij waren op elke wandeling van die afdeling aanwezig met 
een groep van onze parochie. Iemand daarvan was fietsende 
begeleider van Govaka. Wij waren op dat moment nog kook-
ouders van de Chiro waar onze dochters actief waren, maar 
het jaar erop zouden we niet meer meegaan op kamp, dus 
vielen we in een zwart gat. Het toeval wou dat er bij Govaka 
net een vacature was voor begeleider catering op een vakantie 
in Alpe d’Huez. We zijn er met veel stress ingerold, maar met 

veel plezier blijven plakken. Na één jaar mee op stap 
was onze keuze vlug gemaakt, dit wordt ons vakantie-
verhaal.

Raak: Wat geeft jullie het meeste voldoening?
Marc en Ingrid: “Je ontmoet heel veel mensen van alle provin-
cies, en helpt bij iedereen waar je kan. Je wordt gewaardeerd 
door de deelnemers en begeleiding, en op de tocht zelf ben je 
een belangrijke schakel in de uitdaging van de fietsers. Je 
bent ook graag gezien, want honger en dorst zijn op zo’n tocht 
lastige kwalen.”

Raak: Hoe ziet een vakantiedag er voor jullie uit?
Marc en Ingrid: “Van 7 uur tot 19 uur staan we ten dienste van 
de groep om valiezen te laden en lossen, brood en drank aan 
te kopen, stopplaatsen te zoeken, boodschappen te doen, af 
te wassen, afspraken te maken met de hotel en begeleiding, te 
zorgen voor de veiligheid, problemen allerhande op te lossen 
enzovoort.

Raak: Wat staat er dit jaar nog op het programma?
Marc en Ingrid: “Tongeren-Bratislava en Leuven-Compostella. 
We kijken het meest uit naar Compostella omwille van zijn 
eigenheid. Er wordt gekickt op het sportieve maar ook op 
beleving, en het geeft een intens gevoel om mensen te zien 
veranderen gedurende de vijftien dagen dat je samen onder- 
weg bent.” 
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Kwb inspireert: een gesprek met voormalig proost Marcel Cloet

“Zingeving in kwb is  
geloven dat het 
anders kan”
In de voorbije 75 jaar heeft ook zingeving en 
inspiratie binnen kwb steeds een belangrijke 
plaats ingenomen. Marcel Cloet, nationale proost 
van 1992 tot 2000, is nog steeds actief in kwb. 
Met de afdeling ‘kwb in kleur’ doet hij Sint-Gillis 
bruisen.

Tekst: Pol Arnauts

Aandacht

“Veel bij kwb begint met aandacht voor 
mensen. Ik nam gisteren deel aan een 
kwb-wandeling waarop een ex-dakloze 
zijn verhaal deed. Je hoort op zo’n 
wandeling veel dat je anders nooit te 
weten komt. Bij kwb is het voortdurend 
zo. Je leert mensen kennen, hun leef- en 
werkomstandigheden, hoe het met hun 
kinderen gaat. Kwb leerde ons onze ogen 
opendoen en inzien waar uitbuiting aan de 
gang was, waar ongelijkheid heerste en 
hoe dit dikwijls tot oorlog en geweld 
leidde. Tegelijk leerde kwb ons ook oog te 
hebben voor het goede, voor wat mensen 
doen aan positieve dingen, hoe ze daar 
hun geluk in vinden. We zagen de inzet 
van vele vrijwilligers, die aan een solidaire 

wereld aan het bouwen 
waren.”

Verontwaardiging

“Zin geven aan het leven vertrekt ook van 
kwaad kunnen worden om het lijden van 
mensen. Een aantal basisprincipes van  
de sociale leer van de kerk gaven mee 
richting aan de acties van kwb. Dat de 
werknemer, zijn familie en gemeenschap 
op de eerste plaats komen, niet het gewin 
of de beursnotering. Dat alle mensen 
evenwaardig zijn. Dat iedereen recht heeft 
op deelname aan het openbaar leven en 
op een sociale zekerheid om zijn welzijn 
en gezondheid langdurig te waarborgen. 
Dat goederen rechtvaardig verdeeld 
moeten worden en niemand recht heeft 
op een groot bezit zolang er nog mensen 
in nood leven. Dat armen en kwetsbare 
groepen voorrang moeten krijgen.”

Geloof en hoop

“In kwb leerden we vloeken: ‘dit kan niet, 
dit is onaanvaardbaar’. Maar zingeving in 
kwb betekent ook geloven dat het anders 
kan. Het geloof groeit door zelf iets te 
doen, en door de levensomstandigheden 
van mensen proberen te verbeteren, 
samen met hen. We zochten naar oor- 
zaken van onrecht. Dat was niet altijd 
eenvoudig, we botsten dikwijls op weer-
stand.” 

Samen

“Dat je daar best niet alleen aan begint, 
leerden we ook in kwb. We leerden samen 
analyses maken, en de krachten bundelen 
om genoeg gewicht in de schaal te 
kunnen leggen. We maakten er werk van 
een groep gelijkgezinden te vinden die 
mekaar versterkten in het geloof dat een 
andere wereld mogelijk is.”

KWB Vandaag

“Ook de jongere generatie heeft deze 
motivatie in zich, al zullen ze dat zo niet 
formuleren. Ze willen iets doen waarin ze 
geloven en waar ze voldoening uit halen, 
op een plek waar ze zichzelf kunnen zijn 
en hun talenten kunnen gebruiken.”
“Ik voel me niet zozeer een ‘lokale proost’, 
maar vind het wel belangrijk om vanuit 
mijn christelijke inspiratie een bijdrage aan 
te reiken. Ik waardeer wat kwb’ers doen, 
hun ongelooflijk engagement, hun 
volhouden, en hoe ze mensen van hun 
generatie proberen warm te maken voor 
knappe activiteiten. Ik zou het heel boeiend 
vinden eens een gesprek te hebben met 
hen over motivatie: ‘Van waaruit doe je het 
eigenlijk, wat drijft je?’ Dat zou heel ver- 
rijkend en motiverend zijn.”
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onvergetelijke momenten! 

Profi teer van

-10%
Early Bird
bij reservatie tot 

60 dagen
voor aankomst!

Vanaf  € 65 p. 3-5 j.

Genieten van het 
gezonde buitenleven
Activa midweek  Van maandag tot 

vrijdag of van zondag tot vrijdag tussen 

01/06 en 25/06/2020 en tussen 31/08 

en 25/09/2020 | Vanaf € 255 p.volw.

VAYAMUNDO HOUFFALIZE | Kom tijdens de 
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club ligt aan de oevers van 
de kabbelende Ourthe van 
waaruit de mooiste wandel- 
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wellnessfl oor en strek de 
benen tijdens een gezellige 
dansavond.
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de fi les 
met een

aankomst 
op zondag!
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Visitekaartje
De letters van naam en woonplaats van 
deze vrouw vormen in een andere 
volgorde de naam van haar beroep. Wat 
doet zij voor de kost?

An Durbure
• Kaster •

Puzzel

Holmes’ Horror Hotel

Het spel ‘Holmes’ Horror 
Hotel’ (art. 3460001) is 
verkrijgbaar bij De Banier 
Creatief aan de voordeelprijs 
van 12,50 euro. Deze actie-
prijs is geldig van 1 april 
t.e.m. 31 mei 2020.

 a Voor adressen en openingsuren zie 
www.debanier.be

€12,5!

AN DURBURE uit KASTER is KRAANBESTUURDER 

Wikipedia kwam er aan 
te pas om het verhaal 

achter Holmes’ Horror  
Hotel te achterhalen. Deze 
Holmes blijkt een beruchte 
seriemoordenaar te zijn die 

tal van slachtoffers maakte in zijn bizarre hotel.
Alle spelers krijgen de identiteit van een personeelslid van het 
hotel. Een van hen is hotelbaas Holmes zelf, al probeert die zijn 
ware aard natuurlijk geheim te houden. Voor de anderen komt 
het er dus op aan hun detectivekwaliteiten voor de dag te halen 
om met minimale aanwijzingen de moordenaar te ontmaskeren 
en uit te schakelen.
Het spelverloop is uiterst eenvoudig. In de kaartenstapel zitten 
drie soorten kaarten: bewijzen om tegen andere spelers te 
gebruiken, valstrikken die de actieve speler treffen en doodspoor-
kaarten zonder effect. Wie aan de beurt komt, neemt één tot drie 
kaarten van de stapel en legt die volgens strikte regels voor 
zichzelf of tegenspelers neer. Holmes mag daarbij liegen. Maar 
wordt hij betrapt, dan wacht hem de elektrische stoel. Als hij 

onbekend kan blijven tot alle kaarten zijn uitgespeeld of alle 
tegenspelers zijn uitgeschakeld, ontsnapt hij.
Behalve het uitspelen van de kaarten kunnen ook lichaamstaal 
en sporadisch overleg tussen de spelers sturend zijn. Dit vlotte 
deductiespel komt vooral tot zijn recht met een grotere spelers-
groep (6 of meer). 

 a Johan & Agnes Witters-Peil – www.speltafel.be

 a (BoardGameBusters | Carrotz | 4-10 spelers vanaf 8 jaar)

Wie jarig is trakteert, toch? In samen-
werking met De Banier geven we 75 exem-
plaren weg van ‘Holmes Horror Hotel’. Stuur 
ten laatste op 1 mei de oplossing van het 
kruiswoordraadsel naar raak@kwb.be, samen 
met je naam en De Banier-winkel waar je bij 
winst het spel graag zou ophalen (Aalst, 

Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Heist-op-den-Berg, 
Leuven, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas of Turnhout).  
De winnaars worden begin mei persoonlijk verwittigd. 

Voor jou getest

Pagina 37

1985: ‘verkleinde’ vervangen door ‘veranderde’

1991: beletselteken vervangen door punt

1992: tekst vervangen door ‘Januari 1992’

2000: ‘make-over aan’

 

En voor de zekerheid: die beelden gaan in hires toch goed komen hé?
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Zo veranderde ons ledenblad doorheen de jaren

 in 12 beelden
Maar nét iets jonger dan kwb zelf is ons ledenblad Raak, nog altijd een maandelijkse 
vaste waarde in jullie bussen. Maar Raak heeft er niet altijd hetzelfde uitgezien …

De allereerste editie 
van Raak. Mei 1956. Met het nieuwe logo dat halverwege 1965 zijn intrede deed, kwam ook de ondertitel ‘arbeidersblad’ te vervallen.

Rood moet plaats 
ruimen voor blauw …

… dat zes jaar later op 
zijn beurt wordt vervangen 

door oranje. In januari 1985 
veranderde Raak van 
formaat, en werd bijna 

de helft kleiner.

Januari 1991: tijd voor een 
nieuwe hoofding.

Januari 1992

In 2000 kondigde zich 
opnieuw een make-over aan, 

met als opvallendste element 

een volledig nieuw Raak-logo.

Ook 2010 luidde voor 
Raak een 

gedaanteverwisseling in. In 2015 volgde de (voorlopig?) 
laatste restyling …

… en kreeg Raak de look 
die het nu nog steeds heeft. 

Raak
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Wim in ’t kwadraat over de toekomst van kwb

“We willen de 
klemtoon leggen 

op het positief 
omgaan met verschil” 
In deze speciale editie van Raak, waarin we terugblikken op 75 jaar geschiedenis binnen kwb, 
willen we ook plaats geven aan wat kwb vandaag is en vooral wat het in de toekomst zal en 
kan zijn. Een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2025 ligt net klaar, met uitdagingen en 
handvatten voor hoe kwb zich de komende jaren wil ontwikkelen. Tijd om Wim Verlinde, algemeen 
voorzitter, en Wim Wouters, algemeen medevoorzitter, aan het woord te laten.

Tekst: Koen Schoutteten

Raak: Wim en Wim, hoe zijn jullie bij kwb 
terecht gekomen?
Wim Wouters: “Toen ik na mijn huwelijk in 
mijn huidige gemeente ging wonen, kende 
ik daar al een aantal mensen van in de 
gewestwerking van de Chiro die ter 
plaatse aan kwb waren gelinkt. Zo ben ik 
kwb-lid geworden in Haacht-centrum.”
Wim Verlinde: “Ik ben met kwb in aan- 
raking gekomen tijdens mijn stage bij KAJ 
voor mijn opleiding maatschappelijk werk 
op de Sociale Hogeschool. Ik zat op een 
bureau in Oostende recht voor het kantoor 
van kwb dat toen leeg stond. Ik dacht dat 
dat misschien wel iets voor mij kon zijn  
en solliciteerde. Met succes, want in 
september 1995 ben ik begonnen als 
afdelingsondersteuner, wat toen nog 
educatief medewerker heette. In 2000 
groeide ik door tot provinciaal secretaris 
van kwb West-Vlaanderen, en begin 2007 
werd ik stafmedewerker bij het toen-
malige ACW. In 2015 kreeg ik dan de 
vraag om kwb-voorzitter te worden, iets 
waar ik geen nee op kon zeggen.”

Raak: Waar staat kwb vandaag in het 
sociocultureel werkveld, en wat is er de 
laatste jaren veranderd binnen kwb?
Wim Verlinde: “Ik denk dat wij een van de 
weinige verenigingen zijn die echt nog 
kiezen voor het werken aan en met de 
basis. Als ik kijk naar verenigingen rond- 
 om mij, zie ik dat er meer en meer voor 
gekozen wordt om het lokale niveau wat 
los te laten. Kwb daarentegen heeft er de 
laatste twee jaar expliciet voor gekozen 
om het centraal te zetten. Met de kwb 
1000, een gespreksmethodiek om te 
weten te komen wat er aan de basis leeft, 
zijn we voor het eerst gaan luisteren naar 
de leden zelf. Een van de belangrijkste 
conclusies die we eruit konden trekken 
was: gemeenschapsvormend werken is 
een doel op zich zijn, en niet enkel een 
middel om dingen te bereiken.”
Wim Wouters: “En we willen lokaal ook 
iedereen de kans geven om mee te doen. 
Iedereen die geïnteresseerd is in een 
activiteit of in kwb als afdeling moet erbij 
kunnen horen, moet kunnen doen wat hij 

of zij graag doet. Wil je iets leren, wil je 
gewoon komen om te ontspannen, of om 
samen te zijn met een aantal mensen die 
je kent … dat moet allemaal mogelijk zijn. 
Iedereen is welkom.”
Wim Verlinde: “Een van de mooiste dingen 
die naar voor kwam in ons onderzoek van 
de kwb 1000 is dat hoe langer mensen bij 
kwb actief zijn, hoe meer ze zich maat-
schappelijk gaan engageren. Ik vind het 
belangrijk dat we die meerwaarde kunnen 
creëren: vanuit ontmoeting verder stappen 
zetten om tot geëngageerde mensen te 
komen die iets willen betekenen voor hun 
buurt en de samenleving. We moeten daar 
blijvend op inzetten.” 

Raak: In het nieuwe beleidsplan voor 
2021-2025 staat het woord luisteren 
centraal. Wat wordt daarmee bedoeld?
Wim Verlinde: “De doelgroep waar we als 
kwb op focussen, zijn de vele vrijwilligers 
die hun buurt bruisend maken. Zij zijn de 
superhelden die dagelijks onze droom 
voor de samenleving realiseren door hun 
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vrijwillig engagement in hun buurt. We 
noemen hen buurt(f)luisteraars: ze nemen 
inzichten over de samenleving op door 
actief te zijn in de buurt, door te luisteren 
naar hun buren en met hen in gesprek te 
gaan. Door zelf deel uit te maken van hun 
buurt en als gelijke dicht bij de mensen te 
staan, doen ze dat op een laagdrempelige 
manier. Ze brengen mensen samen en 
motiveren hen in hun natuurlijke habitat. 
Zo brengen onze vrijwilligers op spontane 
wijze de kracht van hun buurt naar boven. 
Kwb nationaal vergaart kennis door te 
luisteren naar deze vrijwilligers en hen 
centraal te stellen in de werking. Ons 
nieuwe beleidsplan draagt de titel 
'buurt{f}luisteraar' als eerbetoon aan onze 
vrijwilligers.”

Raak: Zijn er bepaalde accenten of 
thema’s die in de nabije toekomst een 
speciale plaats zullen krijgen?
Wim Verlinde: “Uit de kwb 1000 is onder 
meer gebleken dat recreatief sporten en 
koken belangrijk zijn om mensen bijeen  
te brengen. Dat willen we wat verder uit- 
werken. Wat maatschappelijke thema’s 
betreft, is het zo dat we die meer van 
onderuit willen laten komen, net door die 
luisterende aanpak. We gaan onze vrijwilli-
gers opleiden tot de oren van de buurt. 
Daarna gaan we de verschillende maat-
schappelijke uitdagingen die bij onze 
doelgroep leven inventariseren en 
proberen om er antwoorden op te formu-
leren. Tenslotte willen we er campagnes 
rond ontrollen. We gaan echt voor bottom-  
up.”

Raak: Merken jullie dat polarisatie de 
laatste tijd aan een opmars bezig is?
Wim Wouters: “Ik denk dat dit inderdaad 
zo is, en dat je dit ook in de verkiezings-
uitslagen kan lezen. Dingen die op sociale 
media geplaatst worden rond een bepaald 
thema gaan opeens de zotste kanten uit. 
Met de meest ongelooflijke bewoordingen 
en reacties tot gevolg. De wet van actie en 
reactie is hier heel sterk. Zaken die maat-
schappelijk gevoelig liggen, worden door 
de veiligheid van de sociale media – je zit 
lekker alleen achter je scherm of smart-
phone – met veel minder nuance behan-
deld. Een beperking van de botte bijl is er 
niet. Daar waar je bij wijze van spreken op 
het voetbalveld geen tweede rode kaart 
kan krijgen voor een gevaarlijke tackle, 
kun je op sociale media ongegeneerd 

‘In het voetbal kan je geen tweede rode kaart krijgen, 
maar op sociale media kan je ongegeneerd je gang gaan’
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je gang gaan. Moesten mensen kunnen 
uitgesloten worden van sociale media op 
basis van wat ze allemaal posten, de lijst 
zou behoorlijk lang zijn.”
Wim Verlinde: “Polarisatie gaat natuurlijk 
verder dan haat zaaien alleen. Vandaag  
de dag merken we een verharding in de 
samenleving, een toenemende polarisatie 
waarbij verschil als negatief wordt gezien. 
Die evolutie is een bedreiging voor de 
samenleving waar kwb van droomt.  
De komende jaren willen we dan ook de 
klemtoon leggen op het positief omgaan 
met verschil. Heel concreet gaat het om 
ook luisteren naar mensen met een 
andere mening, of mensen in je kwb die 
wat stiller zijn maar ook wel een mening 
hebben. We moeten opletten dat we niet 
zwart-wit denken. Net dat is de uitdaging 
waar we mee aan de slag moeten gaan.”
Wim Wouters: “Dat we het onderwerp 
polarisatie binnen kwb en de besturen 
bespreekbaar willen maken, kan op zich al 
polariserend werken. We maken ons er 
allemaal schuldig aan.”

Raak: Wim, jij wou het ook nog even over 
rijbewijs hebben?
Wim Wouters: “Graag. Een oude liefde die 
we terug hebben bovengehaald en waar- 
voor kwb een extra medewerker heeft 
aangeworven. Als ik kijk naar hoe massaal 
activiteiten rond de wegcode en de 
cursussen vrije begeleiding opnieuw geor-
ganiseerd worden, denk ik dat de leden en 
afdelingen die oude liefde met open 
armen hebben ontvangen en er heel graag 
mee aan de slag gaan. Rijbewijs en vrije 
begeleiding lag een vijftal jaar terug 
nochtans volledig ondergesneeuwd. 
Niemand wist nog wat we er mee deden, 
maar vandaag is het terug brandend 
actueel en hebben we daar blijkbaar toch 
een gevoelige snaar geraakt.” 

Raak: Hoe zien jullie de toekomst van 
kwb tegemoet?
Wim Verlinde: “Kwb moet groots blijven in 
kleine momenten. Kleine eenvoudige 
dingen zijn heel belangrijk voor mensen. 
Bij kwb moet iedereen zich thuis kunnen 
voelen. De gezelligheid en goede sfeer bij 
kwb is iets wat meerwaarde creëert en de 
mensen bijblijft. Daarnaast moet kwb ook 
lijm in de buurt zijn. Onze organisatie helpt 
iedereen om een netwerk op te bouwen in 
zijn buurt en zijn isolement te doorbreken. 
Tot slot moeten mensen in kwb ook iets 
kunnen bijleren, zich kunnen ontplooien, 
en nieuwe ervaringen kunnen opdoen.”
Wim Wouters: “Ook hoe de relatie tussen 
verschillende afdelingen beter kan. Om  
tot meer en betere samenwerkingen te 
komen over de verschillen heen.”
Wim Verlinde: “We moeten blijven ver- 
nieuwen, nieuwe dingen initiëren. Het zal 

een verhaal van trial-and-error zijn, van 
vallen en opstaan. Dingen die niet lukken 
aan de kant schuiven en andere dingen 
proberen. Want als we blijven doen zoals 
we altijd doen, gaan we ook achteruit. We 
moeten durven experimenteren, maar 
daarbij wel vanuit de realiteit en het lokale 
vertrekken.”

Wat is jullie grootste kwb-droom?
Wim Wouters: “Dat, als iemand kwb leert 
kennen, hij of zij alle kansen krijgt om er 
mee zijn schouders onder te zetten.”
Wim Verlinde: “Ik droom van een kwb 
waar mensen zich inzetten voor anderen 
in hun buurt en zo iedereen zijn steentje 
bijdraagt aan een solidaire, warme 
samenleving.”
Wim Wouters: “En de grootte van het 
steentje heeft geen belang. Elke bijdrage 
is waardevol.”

‘De vele vrijwilligers van kwb zijn de superhelden die 
dagelijks onze droom voor de samenleving realiseren’

"Met de kwb 1000 zijn we voor het eerst 
gaan luisteren naar de leden zelf. We 
zetten het lokale niveau centraal."
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Proficiat, kwb! 
75 jaar, dat verdient gelukwensen. Daarom vroeg Raak aan enkele 
bekende en minder bekende mensen om een korte wens neer te pennen 
voor onze beweging. 

Hendrik Vos
(politicoloog en professor Politieke Wetenschappen)

Marc Leemans
(nationaal voorzitter ACV)

Herman Lauwers
(Voorzitter van De Federatie van Sociaal-

cultureel Werk en Amateurkunsten): 

Margriet Hermans
(zangeres, presentatrice en voormalig politica)

“Mensen samenbrengen, daar begint 
het altijd. Praten, luisteren en samen 

ergens de schouders onder zetten: 
zo wordt de wereld een betere 

plek. Proficiat, kwb! Doe 
er nog maar eens 75 
jaar bij, vol debat, 

engagement en 
amusement.”

“Christelijke clubjes? ’t Lijkt iets 
van vroeger. Maar het kunnen 
lokale clubjes zijn van 
mensen-onder-mekaar die 
sporten of toneel spelen, 
maar soms ook discus-
siëren over wat reilt en 
zeilt in hun wijk of gemeente, 
en af en toe in actie schieten 
rond praktische solidariteit. Die 
clubjes optillen naar zo’n vormen 
van ‘community-building’ is heel 
actueel, en de toekomst van de kwb.” 

“Proficiat kwb met jullie 75-jarig 
bestaan. Ik kan alleen maar 
blijven hopen dat kwb ook in de 
volgende jaren haar inspan-

ningen voor een solidair, 
sociaal en vooral maat-
schappelijk positief engage-

ment blijft waarmaken. Dit zijn 
de mensen die niet stil blijven 
staan om achteruit te kijken, 
maar wel vooruit durven 
blikken. Dat is pas belangrijk.” 

“75 jaar. Driekwart eeuw. Even oud 
als onze sociale zekerheid. Bewust 

gebruik ik deze vergelijking. Want 
75 jaar klinkt oud, maar wijst 
tegelijk op het dagelijkse - en 
dus broodnodige - belang. Van 
de sociale zekerheid. Net als 
van kwb. Dagelijks mensen 

samenbrengen in hun woonom-
geving. Maken dat buurten bruisen 

en dat bewoners bewegen! Een 
solidaire samenleving staat of valt 
met het samenbrengen van mensen. 
Rond ontspanning en inspanning. 
Rond problematieken en oplos-
singen. Rond thema’s die leven in de 
dorpsstraat bouwen aan een draag-
vlak voor de Wetstraat. Onze samen-
leving is immers maakbaar. Dat vergt 
wel vele makende handen. In de 
eerste plaats waar mensen samen-
leven: in hun wijk, buurt, parochie, 
gemeente ... En dat maken is nooit 
af, ook niet na 75 jaar. Zelfs over-
duidelijk niet na 75 jaar. Blijf dus 
bruisen en brouwen, bewegen en 
bezielen, bezinnen en brengen. Beste 
kwb, het beste zit in de mensen. Het 
beste zal blijven komen. Proficiat!” 

©
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Raak niet ontvangen? 
Adreswijziging?
02 246 52 52
info@kwb.be

Colofon
Raak is het ledenblad van kwb

Er verschijnen 10 nummers per 

jaar. Raak verschijnt niet in juli en 

augustus.
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kwb vzw,  

U. Britsierslaan 5, 1030 Brussel 

02 246 52 31 - raak@kwb.be

Verantwoordelijke uitgever:  

Wim Verlinde

Redactiecoördinator:  

Charlotte Van Doren

Werkten mee aan dit nummer: 

Pol Arnauts, Hannes Delaere, 

Tania Gorozhanova, Siegmund 

Hermans, Roger Oosterlinck, Koen 

Schoutteten, Anja Van Boven, Jo 

Vandeweyer, John Verbraeken, 

Wim Verlinde, Rik Waer, Patrick 

Wirix en Johan Witters

Kwb-lidmaatschapsbijdrage 

2019: 30 euro

(storten op BE57 7995 5000 3035, 

algemeen kwb-secretariaat)

Vormgeving: Het Eiland Neus, 

Leuven

Drukwerk: Dessain Printing, 

Mechelen

Oplage: 41.500

Lid Medianetwerk Plus 

In het kader van de nieuwe vrijwil-

ligerswet (1 aug. 2006) stelt kwb 

een organisatienota ter beschik-

king. Je vindt ze op  

www.kwb.be of kunt ze 

aanvragen via info@kwb.be,  

U. Britsierslaan 5, 1030 Brussel

Met de steun van:

Fred Dhont
(directeur Socius, Steunpunt sociaal-cultureel werk)

Jan Jambon
(minister-president)

Bert Gabriëls
(comedian)

Peter Wouters
(voorzitter beweging.net)

“Ontmoeting, sociaal contact, inspiratie, 
beweging, gedragen door bewogen vrijwilligers 

die nagaan wat er echt op het spel staat en 
wat ze daaraan kunnen doen. Dat wens 
ik de kwb toe voor de komende 75 jaar.” 

“Ik heb de kwb leren kennen als een fijne, 
warme vereniging vol energie, en ik 
wens ze op haar 75ste met toeters  
en bellen alles toe om er met 
dezelfde energie nog 75 jaren 
bij te doen! Want mensen 
samenbrengen en ogen openen 
zal altijd wel op het lijstje van de 
mensheid blijven staan. Gelukkige 
verjaardag!” 

“Een warme samenleving is alleen maar 
mogelijk als de echte gemeenschapszin 
doordesemt tot in de diepste vezels van 

het Vlaamse verenigingsleven. Voor wat 
jullie de afgelopen 75 jaar gepresteerd 
hebben, kan ik dan ook alleen maar diep 
respect tonen. Van harte gefeliciteerd!” 

“Toen de kwb zichzelf oprichtte, in weerwil 
van de Tweede Wereldoorlog, zorgde ze 
voor vertier, vrije tijd en vorming in de 
meest gespannen periode van de 
voorbije honderd jaar. In 2020 
plaatst kwb nog steeds de ontmoe-
ting, het zinvolle gesprek en de maat-
schappelijke meerwaarde voor alle 
mensen, zonder onderscheid, centraal. 
Dat maakt kwb klaar voor de toekomst. 
Dat vrijwilligers de koers van de kwb 
blijvend bepalen, is de unieke kracht van 
weerbarstige verenigingen in ons land. 
Genieten en wroeten gaan hand in hand. 
Bedankt en dikke proficiat!”



75
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