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Wat geweest is: 
 

donderdag 23 januari: pingpong 
 
Wat betreft het aantal deelnemers, begon de pingpongavond met een 
gelijkspel : St Amands – Holven : 4-4. 
 
De heren speelden eerst afzonderlijke partijtjes tot 3 gewonnen 
spelletjes. Na een korte pitstop in de kantine werd dan verder gespeeld 
tot er een partijtje werd gewonnen, waarna de winnaar de ene kant 
opschoof, de verliezer de andere kant.  
Uiteindelijk werd de avond nog afgesloten met een dubbelspel. 
 
Variatie troef dus, en op het einde van de avond was iedereen (een 
beetje) moe maar vooral voldaan. Bij tafeltennis ben je inderdaad bijna 
continu in beweging en geconcentreerd op elke beweging van je 
tegenstander en bal. En naderhand, maar dat geldt misschien voor veel 
sporten, voel je je altijd beter.  
 
Nog een laatste bemerking: hierboven staat geschreven   “De heren 
speelden eerst afzonderlijke partijtjes….”. Inderdaad en spijtig genoeg 
waren er ook dit keer geen dames (of kinderen) aanwezig.  
Nochtans is KWB een gezinsbeweging: dus hierbij dus een oproep aan 
alle !!!!! dames  !!!!!! die er eens een goeie mep op willen geven om ook 
eens langs te komen.  Wie weet, een unieke kans om die mannen eens 
goed af te drogen !    En breng gerust de kids mee: ge zult er zeker 
geen spijt van krijgen. 
 

Wim 
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zaterdag 25 januari: ledenfeest 
 

’t is alweer voorbij het 
ledenfeest en ’t was best leuk 
en gezellig. Met 75 waren we 
om samen van een gezellige 
kwb-avond te genieten. Tijdens 
het aperitief brachten we hulde 
aan enkele mensen die gestopt 
zijn in het dagelijkse bestuur of 
als bestuurslid.  

Via deze weg willen we hen 
nogmaals heel erg bedanken 
voor hun jarenlange inzet. 
Dankzij hun vrijwillige inzet is 
het al jaren mogelijk om van 
Holven een goede plek te 
maken waar het fijn is om te 
wonen. 
 

Uit de positieve reacties blijkt dat de degustatie 
barbecue een goede keuze is geweest alleen 
mocht het ietsje meer zijn. Maar dit tekort werd 
ruimschoots goedgemaakt door de overheerlijke 
desserten van Frank en Johan. 
 
Voor we die avond echter aan deze desserten 
mochten beginnen, moesten we ze verdienen. 
Dat was de verrassing van de avond: een les in 
Disco Swing gegeven door de sympathieke 

Limburgse Sally Eyckens. Haar motto is: “Dans met je hart, je voeten 
volgen vanzelf”. En ja hoor, dit bleek te kloppen. Waar we eerst wat 
schoorvoetend op de dansvloer stonden en nog teveel met ons hoofd 
en te weinig met ons hart dachten, kwam het na verloop van tijd wel 
los en werd er stevig op los geswingd. 
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Wil je mee genieten van de vele 
foto’s die getrokken zijn? Neem een 
kijkje op de website of de 
faceboekpagina van KWB-Holven.  
 
Bij dit artikel alvast enkele leuk 
sfeerbeelden ! 
 

Pol 
 

Toneelvoorstellingen 
 
Naar een toneel gaan kijken. Stond jaren niet in mijn '10 things to do 
before you die'-list. 't Staat er trouwens nog niet op. Maar toch op een 
of andere manier verzeild geraakt op een toneelvoorstelling, en daar 
een leuke avond beleefd. 
 
Dit jaar brachten de spelers een typisch verhaal over een rijke familie 
waar de kinderen hun mogelijke erfenis in rook zien opgaan als 'den 
ouwe’ met een bijzit thuiskomt. Dit resulteert in een toneelstuk met 
opmerkingen à la 'Married with Children', leuke toestanden en een niet 
geheel onverwacht 'happy end'. 
 
Kultuur met grote 'K' (of grote 'C' voor de minder progressievelingen), 
daarvoor ga je naar professionals, deze bende acteurs brengen met al 
hun enthousiasme leuk pretentieloos amusement. 
De meningen waren verdeeld, de journalist van 'Nieuwsblad van Geel' 
was minder enthousiast (understatement) dan het merendeel van het 
publiek. Smaken en kleuren, een eeuwige discussie... 
 

Bruno 
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vrijdag 14 februari: kaarten 
 
Storm en regenvlagen werden voorspeld. Valentijn hield romantische 
zielen dicht bij hun geliefde. Achtentwintig kaarters kwamen opdagen: 
niet bang voor regen en storm (die er toch niet gekomen was) en hun 
geliefde reeds de ganse dag ruime aandacht gegeven. Zelfde winnaar 
als vorige maand; ge moet het maar doen. 
 
Na vier speelbeurten was dit de uitslag. 
 
1. Roger Boeckx 176 15. Denis Jansens 134 
2. Jaqueline Cools 166 16. Alex Bartholomeus 130 
3. Ludo Caers 164 17. Marcel Verwimp 130 
4. Rik Clissen 162 18. Jos Vansweefeld 127 
5. Fik Belmans 161 19. Ludo Sprengers 123 
6. Angèle Bertels 159 20. Jos Pelgroms 118 
7. Fé Henderickx 153 21. Karel Hufkens 111 
8. Herman Moors 150 22. Jos Hannes 108 
9. Roger Belmans 149 23. Marcel Wouters 103 
10. Frans Govaerts 144 24. Lidy Nevelsteen   94 
11. Theo Vangenechten 140 25. Jos Vermeulen   89 
12. Frans Lievens 140 26. André Hufkens   87 
13. Sus Vandesande 137 27. Gaston Van Genechten   83 
14. Juul Belmans 136 28. Michel Plu   78 

 
Jos 

 
 

dinsdagen 18 en 25 februari: start kooklessen 
 
Als je dit verslagje leest zijn de kooklessen reeds begonnen. Weer een 
zeer grote opkomst met 29 deelnemers, maar daar vinden we telkens 
weer wel een oplossing voor. 
Komt het nu doordat een man nu eenmaal graag eet, of komt het 
omdat hij graag van huis weg is, of wil hij gewoon leren koken? Deels 
ligt het ook aan KWB, namelijk om te kunnen slagen bij de kooklessen 
moet ge al over verschillende technieken van het koken beschikken. 
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Weinigen slagen en moeten gedwongen het jaar terug overdoen. 
Natuurlijk moeten de vrouwtjes dit tolereren willen ze toch nog op een 
zeker ogenblik een man in huis bekomen die overheerlijke gerechten 
alle dagen op tafel kan toveren (allé, één keer per week is ook al goed)! 
Zij die niet slagen leren ook wel iets anders: aardappelen schillen, 
kuisen, afwassen, … KWB zorgt ervoor dat uw ventje op het rechte 
pad komt. Ge gaat nogal verschieten wat uw ventje de komende dagen 
allemaal voor u op tafel gaat toveren. Maar meisjes, voor wat hoort 
wat hé. 

Ronny 
 
 

zaterdag 22 februari: afhaling samenaankoop potgrond 
 
Een tiental prijs- en kwaliteitsbewuste tuiniers van onze afdeling 
hadden een bestelling voor deze samenaankoop doorgegeven. Samen 
met de leden van de organiserende KWB van Larum hadden die een 
mooie hoeveelheid compost, potgrond en schors besteld om een 
goede prijs te krijgen bij de leverancier. 
 
De mannen van Larum hadden 
een kraan laten aanrukken om de 
schors te scheppen (wel 100 m³!), 
de rest moest met mankracht 
gebeuren. Vele handen maken 
echter licht werk en de verdeling 
liep dan ook gesmeerd. 
Tussendoor werden de kelen ook 
nog gesmeerd met een van de 
aangeboden jenevers of met een 
boterham met spek. 
Nu nog eventjes geduld hebben tot de lente aanbreekt en we in onze 
tuin aan de slag kunnen. 

Marc 
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Wat komen gaat: 
 
 

vrijdag 7 maart: kaartavond 
Inschrijven ter plaatse vanaf 19u30 tot 19u50, inleg 3 euro. 
 
Zetterprijskamp, zowel dames als heren van 
harte welkom. De verdeling van de tafels 
gebeurt via trekking, geen vaste maten. Er 
zijn vier speelbeurten voorzien. Per ronde 
betaalt de verliezende partij de drank voor 
de tegenstanders. 
Voor elke deelnemer een prijs voorzien, 
grotendeels een vleesprijs minstens ter 
waarde van de inlegprijs.  

 
dinsdagen 11, 18 en 25 maart: kooklessen 
in PC Holvenia vanaf 19 u 
 
Vervolg van onze kooklessen voor de ingeschreven deelnemers, 
de slotavond waarop we de dames ontvangen worden is op (en dit is 
géén grap) dinsdag 1 april. 
 
 

donderdag 13 maart: pingpong 
 
Aanvang? 20.30 uur 
Prijs?  gratis 
Waar? Kollegestraat 25, Geel 
Meebrengen?  Pallet en sportieve kledij 
 Omkleden kan ter plaatse! 
Inschrijven?  hoeft niet 
 
Vrouwen en kinderen ook welkom, zie ook oproep in verslagje op blz. 3 

  



KWB Geel-Holven 9 Raakje maart 2014 

vrijdag 14 maart: avondzoektocht 
Afspraak 19u30 op het kerkplein van Holven, inschrijven tot 11 maart. 
 

De avondzoektocht zelf gaat door rond de 
kantine van FC Vinus aan de Papenhoeven in Geel.  
Zorg dat ge voldoende licht, een kompas en een 
meetlatje bij hebt, zorg er ook voor dat ge 

beschermd bent voor eventuele barre weersomstandigheden. 
 
We komen weer samen op het kerkplein, daar kun je kiezen met wie je 
wil meerijden (zij die een pintje willen drinken). We vertrekken in groep 
rond 19.35 uur naar onze startplaats. Daar aangekomen kun je nog een 
drankje nemen, ondertussen gaan we de groepen vormen en de 
inschrijvingen afrekenen. 
Om de tien minuten kan er dan een groep starten, iedereen krijgt een 
kopie van een stafkaart mee waarop 15 punten staan aangeduid, 
bedoeling is om deze te vinden en de opdracht uit te voeren of vraag 
op te lossen.  
Onderweg zijn er ook nog twee bevoorradingen: een met warme soep 
en een met jenever of frisdrank.  
 
De zoektocht zal ongeveer twee uur duren, als je niet teveel verkeerd 
bent gelopen heb je dan 7 km afgelegd. Bij terugkomst in de kantine 
serveren we warme frikandellen met krieken en brood. 
 
Deelnemen kost € 5 voor leden, € 8 voor niet-leden, de bevoorradingen 
en het eten achteraf inbegrepen, dranken in de kantine op eigen 
kosten.  
Inschrijven liefst zo snel mogelijk maar ten laatste op 11 maart via 
marc.desoete@gmail.com  .  
Zeg het verder en neem je buren, familie, of vrienden mee. Kinderen 
kunnen zeker ook mee: we zorgen er voor dat de groepen met 
kinderen het eerst kunnen starten. Zijn er vrouwen die het aandurven 
om een groep te vormen, wij mannen durven dat wel!  
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maandag 17 maart: op stap met de warmtecamera 
Parochiezaal Holvenia om 20 uur, inschrijven tot 11 maart 
 
Woningen die nu gebouwd worden, zijn verplicht heel goed geïsoleerd 
en verbruiken dus weinig energie voor verwarming. 
Heb je een iets oudere woning, dan kun je wellicht met een aantal 
gerichte investeringen in isolatie het warmteverlies beperken. Een 

manier om te ontdekken welke de 
zwakke plekken van je woning zijn, is 
het nemen van een reeks foto’s met 
een warmtecamera. Van buitenaf 
genomen laten de foto’s zien waar de 
warmte ontsnapt, van binnenaf laten 
ze zien waar de koude binnendringt. 
 

We hebben tijdens het weekend van 15 en 16 maart de beschikking 
over enkele warmtecamera’s waarmee we foto’s zullen maken van de 
huizen van onze leden die inschrijven voor deze infoavond. 
 
De energiedeskundige die deze avond begeleidt, zal een uitleg geven 
over de isolatiewaarde van de verschillende bouwmaterialen, over 
luchtdichtheid en over de isolatietechnieken. Hij zal ook de foto’s die 
we met de warmtecamera hebben gemaakt becommentariëren. 
 
Na een pauze hebben we ook nog een overzicht van de premies en 
subsidies die we kunnen aanvragen, belastingverminderingen, 
goedkopere energieleveranciers,   
 
Deze infoavond staat ook open voor niet leden, enkel bij leden die zich 
voor 11 maart inschrijven via marc.desoete@gmail.com maken we ook 
foto’s met de warmtecamera. 
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Reeds te noteren: 
 

dinsdag 22 april: infoavond “het abc van de sociale media” 
 
 

vrijdag 25 – zondag 27 april: gezinsweekend KWB-Femma 
 
 

zaterdag 3 mei: bierproefavond 
 
 

zondag 4 mei: kermiscafé 
 
 

zondag 11 mei: KRAMP 
Ontspannende, sportieve, gezinsgerichte nationale KWB-dag in Lier 
 
 
 

 
 

Familienieuws: 
 
Spoedige herstel gewenst aan :  

- Bruno Van Houte (voet) 
- Patric Nouwen (schouder) 
- Fabienne, echtgenote van   

Rony Van Hemelen (knie)  
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Onze bestuursleden: 
 

Naam Straat Nr Telefoon nr GSM nr 

Alen Johan Holven 44 014/585233 0498/802269 

Belmans Jules Antwerpsedries 20 014/581407 
 

De Peuter Geert Gooreind 47 014/591610 0479/337950 

De Smedt Herman Zwaluwenstraat 8 014/585161 
 

Desoete Marc Gasstraat 37 014/591390 0472/510830 

Goris Pol Gooreind 37 014/705328 0477/614190 

Haesen Staf Groenstraat 93 014/581727 
 

Hannes Frans Badstraat 13 014/585221 0473/711815 

Huysmans Wim Dopheidestraat 2 014/582403 0476/456780 

Laenen René Dr. Vandeperrestr. 375 014/584258 
 

Lenaerts Johan Bosakker 51 014/585884 0486/756072 

Mertens Roger Katersberg 107 014/583622 0495/590466 

Nouwen Patric Reigerstraat 21 014/580349 
 

Peeters Fons Eksterstraat 86 014/590146 
 

Syen Jos Velodroomstraat 34 014/587266 
 

Teunckens Alain Bosakker 9 014/723876 
 

Van Beylen Marcel Duivenstraat 40 014/581826 0498/533598 

Van Boven Joeri Reigerstraat 22 
 

0478/370014 

Van Hemelen Rony Katersberg 50c 014/589639 0494/256468 

Van Houte Bruno Reigerstraat 24 014/560400 0473/986423 

Vandeperre Clement Dr. Vandeperrestr. 244 014/586008 
 

Vangeel Jan Zwaluwenstraat 1 
 

0486/476223 

Vleugels Ronny Gooreind 6 014/590684 0498/856469 

Wagemans Frank Groenstraat 22 014/592464 0475/343480 

Willekens Frans Pastoor op de Beeck 79 014/560746 0472/623217 

Willems Ludo Gasstraat 33 014/581114 0475/690134 

 


