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vrijdag 9 januari: kaarten
zondag 11 januari: legodag
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zaterdag 24 januari: afbreken kerststal
zaterdag 17 januari: kerstboomverbranding
zondag 18 januari: winterwandeling
zondag 25 januari: opbouw decor toneel
zaterdag 31 januari: ledenfeest
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Wat komen gaat:
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Toneel Femma en KWB: 6-7-8 en 12-13-14 februari
zondag 15 februari: afbreken decor toneel
vrijdag 20 februari: kaartavond
dinsdag 24 februari: start kooklessen
donderdag 26 februari: pingpong
zaterdag 28 februari: afhaling samenaankoop potgrond
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Reeds te noteren data:
vrijdag 13 – zondag 15 maart: gezinsweekend KWB-Femma
vrijdag 13 maart : kaarten
donderdag 19 maart : pingpong
vrijdag 20 maart: avondzoektocht
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Wat geweest is:
vrijdag 9 januari: kaarten
Voor de eerste kaarting van het nieuwe jaar kwamen er 24 kaarters
opdagen. Na vier speelbeurten was dit de uitslag.
1. Juul Belmans
2. Luc Weynants
3. Herman Moors
4. Sus Vandesande
5. Angela Bertels
6. Eddy Nevelsteen
7. Alex Bartholomeus
8. Marcel Verwimp
9. Jos Vermeulen
10. Jos Pelgroms
11. Roger Belmans
12. Maria Geudens

176
169
154
152
144
140
138
137
136
135
134
134

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ludo Caers
Marcel Wouters
Gaston Vangenechten
Guido Vandeplas
Frans Govaerts
Jos Hannes
S’Jegers Karel
René Laenen
Theresia Laenen
Gust Ceusters
Jacqueline Cools
Denis Van Roosbroeck

130
125
125
123
122
121
115
111
101
99
97
84

zondag 11 januari: legodag
Een goed jaar geleden werd binnen het bestuur beslist om een
Legodag te organiseren. Kwestie van te trachten jonge gezinnen aan te
trekken en KWB voor te stellen als een echte gezinsbeweging.
Al vrij snel werd een werkgroep gevormd (Bruno, Pol, Frank en Wim)
die aan de slag ging om alles in goede banen te leiden. Verschillende
bijeenkomsten later was alles gepland en afgesproken: de kisten van
Lego, de samenwerking met OLBC (Overpleltse Legobouwersclub), de
sponsoring, de reclame, de aanpak van ledenwerving en publiciteit ….
Maar liefst 2000 flyers werden er verdeeld, waarvan een groot deel via
de Holvense scholen, anderen werden gebust. Maar ondanks de
promotie rond onze Legodag, wist eigenlijk niemand wat we ervan
moesten verwachten.
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Op zaterdag werd de zaal klaargezet en op zondag stond de
werkgroep al vroeg klaar om de mensen van OLBC te ontvangen. Alles
werd in gereedheid gebracht om de stormloop (of de windstilte ?) te
ontvangen.
Om 10.15 u was de eerste bezoeker al present : een al wat ouder koppel
waarvan de man een “Legoist” bleek te zijn. Om 10.30 u de volgende
en al vanaf 10.45 u kwamen regelmatig bezoekers binnen.
Naarmate de ochtend en de dag vorderde , bleek meer en meer dat
onze Legodag een voltreffer zou worden. Veelal jonge gezinnen met
kinderen maar ook andere geïnteresseerden, en zowel van Geel als
daarbuiten.
De bezoekers werden bij de inkom al warm gemaakt voor
lidmaatschap van de KWB (de inkom was betalend voor niet-KWBleden, maar wie lid werd, kreeg gratis inkom), waarna in de zaal de
gezinnen werden aangesproken . En met succes: 11 nieuwe leden (met
gezinsleden erbij 24) werden aangesloten.
Ondertussen
vergaapten de
bezoekers zich aan
de pareltjes die
OLBC had
tentoongesteld en
waren de kinderen
niet weg te slaan
van de
Legoblokken, de
Duplo of de
Legofilms die
werden gespeeld.
Elk uur werd een mooie Lego doos verloot onder de aanwezigen,
waarvan telkens gebruik werd gemaakt om reclame te maken voor
(lidmaatschap van) onze KWB.

KWB Geel-Holven

4

Raakje februari 2015

Na het verloten van de laatste doos rond 16.30 u liep de zaal geleidelijk
leeg (hoewel voor vele kinderen met dikke tegenzin) en hoorden we
vele positieve commentaren en al vragen ivm de volgende editie.
De werkgroep kon beginnen aan de opkuis, afruimen, afwassen, de
kassa tellen enz…om rond 20.30 u tot het besluit te komen dat het
goed was geweest. Een eerste editie van onze Legodag met in totaal
429 bezoekers (waarvan 55 KWB leden), vooral jonge gezinnen met
kinderen, een aantal nieuwe en jonge leden, de etalering van KWB
Holven als gezinsbeweging …het overtrof onze verwachtingen.
De leden van de werkgroep willen hierbij iedereen bedanken die zich
heeft ingezet voor deze dag .We denken al aan een editie voor
volgend jaar….
Wim

donderdag 15 januari: pingpong
Hoe kan je als KWB-er in topconditie blijven? De ene gaat wandelen, de
andere fietsen, maar tafeltennis is een waardig alternatief. Reden te
meer om elke 2e donderdag van de maand de luie zetel in te ruilen
voor een "pingpongpallet", een initiatief van KWB St-Amands en KWB
Holven. In januari waren we liefst met 11 sportievelingen. Om 21u stipt
werd het startsein gegeven. Het enig probleem was dat we met zijn
elven waren en een wedstrijd steeds door 2 spelers wordt gespeeld. Er
bleef dus telkens iemand aan de kant zitten. Om ervoor te zorgen dat
niet steeds dezelfde aan de kant bleef werd er een beurtrol opgesteld,
waarbij de verliezer naar de lagere tafel afzakte, tot uiteindelijk op de
rustbank, en de winnaar van een wedstrijd doorschoof naar een
hogere tafel. Prachtige oplossing, tenminste als iedereen er dezelfde
interpretatie van de spelreglementen op nahoudt. Dat liep dus
compleet in 't honderd! Maar we konden er behoorlijk om lachen en
de sportieve ijver was er niet minder om. Tot slot werd er overgegaan
tot dubbelspel, waarbij dus 4 spelers, 2 aan 2, het tegen elkaar
opnamen. We moeten het toegeven, de klok wordt daarbij al wel eens
uit het oog verloren. Het was dan ook al behoorlijk voorbij
middernacht toen éénieder huiswaarts reed, meestal met het stalen
KWB Geel-Holven
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ros, kwestie van sportief afsluiten! Aan onze echtgenotes bij deze
excuses voor het late uur, maar ne mens moet er iets voor over hebben
om dat strakke, atletische lichaam en die "sixpack" te kunnen
behouden…
Hedwig

zaterdag 24 januari: afbreken kerststal
Eerst moesten we het afbreken uitstellen wegens een begrafenis, dan
hadden we de pech dat het die volgende zaterdag ‘s morgen goed aan
het sneeuwen was. Ons eerste karwei, alle pannen van het dak halen,
moest dus gecombineerd worden met het verwijderen van ruim 5 cm
sneeuw. Zo hadden we na dit eerste werk al natte en koude handen.
Gelukkig hield het op met sneeuwen en kwam Rina, de echtgenote van
Alain er al aan met een thermos koffie en iets straffer voor erbij.
Daarna schoten onze accuschroevendraaiers en ratelsleutels in actie.
Een paar weerbarstige schroeven boden steviger weerwerk, maar daar
maakte onze koevoet korte metten mee en in geen tijd waren
pannenlatten, deuren en wanden gedemonteerd. Dan alles nog met de
kruiwagen of per twee naar het berghok vervoeren en terug stapelen,
klaar voor volgende kerst. Bedankt aan alle helpers!
Marc

zaterdag 17 januari: kerstboomverbranding
10 januari, een woelige start van de aangekondigde kerstboomverbranding. Te winderige omstandigheden waren de oorzaak van een
afwijzing door de brandweer. Terecht vonden zij een verbranding te
gevaarlijk. Wat te doen? Afspraken met de deelnemende standjes, alle
mogelijke kanalen aanspreken om de bezoekers te verwittigen (met
dank aan de media, Geel-FM, sociale media, ...), en vooral een nieuwe
datum zoeken, zaterdag 17 januari.
Gelukkig verliep deze dag zonder grote problemen. Toffe samenwerking bij de opbouw met de deelnemende groepen (oud-chiromensen, Vlaams kruis en wijkwerking Leunen) - men kan in Holven
KWB Geel-Holven
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samen werken met verschillende verenigingen ... Een fakkeltocht
vertrok aan de kerk met een 50-tal deelnemers. De kindjes kregen de
eer om met hun fakkel de grote berg dennenbomen aan te steken (een
beleving om niet te vergeten!). De talrijk opgekomen bezoekers
konden genieten van de aangeboden drankjes en hapjes. Gezelligheid
was troef, nieuwjaarswensen werden uitgewisseld. De opkomst was
iets minder in vergelijking met vorige jaren, maar de verschuiving van
datum is daarvan zeker de grootste oorzaak. De stokers kregen de
spontane medewerking van enkele enthousiaste bezoekers - bedankt
want het natte hout aansleuren was zeker een enorme taak! Ook het
afbreken was een taak die gedaan werd door de gehele groep.
Proficiat aan alle medewerkers.
Nieuwe plannen werden gemaakt voor het volgende jaar. Maar andere
deelnemende standjes blijven welkom. Buurtcomités, verenigingen, ...
iedereen welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!
RonyVH

zondag 18 januari: winterwandeling
Zondagmorgen 8 uur aan de kerk in Holven : de bus stond klaar om een
30-tal wandelaars naar Mechelen te brengen. Mechelen in Nederland
wel te verstaan. In een plaatselijk café werden we vergast op lekkere
taart met koffie.
Vol goede moed vatten we het eerste deel van de tocht aan. We
startten met een stuk weide, mooi uitzicht maar de paadjes zijn
kapotgelopen en modderig. Heel modderig, zo modderig dat we – lees
gids Hedwig – een alternatieve route zochten.
Rond de middag kwamen we aan taverne Buitenlust, wondermooi
gelegen bovenop een heuvel met een prachtig weids uitzicht over deze
prachtige streek. En het eten was er ook meer dan OK. Een groot stuk
stokbrood, rijkelijk gevuld met kip en spek, hamburger of gerookte
zalm, heel lekker en zeker voldoende om genoeg energie op te doen
voor deel 2.
Mooie wandelwegen door velden en bossen, licht tot iets minder licht
heuvelend voerden ons over een 5 tal km naar onze volgende
KWB Geel-Holven
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tussenstop : Lodge 7- een oude bekende van de vorige wandeling
rondom Vaals – intussen al enkele jaren geleden. Het weer was
intussen zo mooi geworden dat er veel wandelaars op zoek waren naar
een mooi plekje om iets te drinken. Het café zat goed vol maar we
vonden allemaal, verspreid over enkele tafels, een plaatsje en een
welverdiend trappistje, koffietje, ... Het uitzicht over de streek was ook
vanuit deze zaak weer fantastisch.
Deel 3 van onze wandeling dan: ‘t wordt eentonig maar weer prachtige
wandelwegen, mooie vergezichten, bospaadjes, ... In Vaals bereikten
we ons eindpunt : het drielandenpunt Belgie- Nederland- Duitsland en
taverne de Grenssteen. De meesten hadden grote dorst en gingen
direct naar binnen, sommigen beklommen nog de uitkijktoren – een
200 tal traptreden – met nog maar eens een, dit keer een héél hoog,
weids uitzicht over de streek.
‘t was een heel mooie wandeling, leuke dag, lekker eten en drinken.
Aan iedereen die meegewerkt heeft aan deze dag : heel dikke
proficiat!!! Hopelijk volgend jaar terug een dagwandeling.
Willem

zondag 25 januari: opbouw decor toneel
De vaste decorbouwers van onze toneelgroep hadden in overleg met
de regisseur het decor uitgetekend . Aangevuld met een tiental
opgekomen helpers werden de nodige decorpanelen, de lichtbalk en
spots en dies meer uit de berging gehaald en vakkundig opgebouwd.
Tussendoor een bakje koffie met gebak en dan weer verder aan de slag
zodat het ruwe werk tegen de middag af was. Klaar voor de
toneelgroep om tijdens de resterende weken het decor in detail af te
werken.
Marc

zaterdag 31 januari: ledenfeest
verslag in ons volgend Raakje.
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Wat komen gaat:
Toneel Femma en KWB: 6-7-8
en 12-13-14 februari
Voorstellingen in het PC
Holvenia op 6-7-12-13 en 14
februari om 20 uur en op
zondag 8 februari om 14u30
Onze toneelgroep van KWB en
Femma Holven speelt dit jaar:
De Gevulde Snoeshaan een
klucht van Mart Moors in een
hertaling naar het Vlaams door
Jos Hufkens
Het gebouw waarin nu
restaurant De Gevulde
Snoeshaan is gevestigd, was
vroeger een frituur. Dat brengt voor Gaston, de nieuwe eigenaar, veel
problemen met zich mee. Hij doet er alles aan om van de Gevulde
Snoeshaan een stijlvol en chique restaurant te maken. Maar met lui en
brutaal personeel, problemen in de organisatie en de meest bizarre
gasten is dat geen gemakkelijke opgave…

KWB Geel-Holven
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Het nummeren van de kaarten kan telefonisch via 0486/119 666 tussen
17 en 19 uur of via e-mail toneel.holven@gmail.com
Na je reservatie via telefoon of via e-mail is deze pas definitief na
overschrijving op rekening nr BE84 1030 2721 7359 binnen de 8 dagen
(alle kaarten dienen op voorhand betaald te worden! ).

zondag 15 februari: afbreken decor toneel
We starten om 9 uur en hopen veel helpers te mogen begroeten,
immers vele helpende handen maken licht werk. Tussendoor zorgen
we voor een ochtendhapje en –drankje.

vrijdag 20 februari: 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.
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dinsdag 24 februari: start kooklessen
Lessen op dinsdagen 24 februari, 3, 10 en 17
maart, woensdag26 maart en slotavond op
dinsdag 3 april in PC Holvenia vanaf 19 u
We starten vanaf dinsdag 24 februari weer met
een reeks lessen koken voor echte mannen met
onze koks Frank en Jan.
Enkel voor leden van KWB Holven!
We zijn weer vertrokken: zaal en keuken aangevraagd, de
inschrijvingen komen weer vlotjes binnen, de menu’s zijn zo goed als
gemaakt, klaar voor een reeks interessante en plezante kookavonden.
Misschien twijfel je nog: ken ik daar iemand? bij wie moet ik gaan
staan? De groepen worden op voorhand gekozen. We zorgen altijd
voor een mix van nieuwkomers en gevorderden zodat alles vlotjes
verloopt. Het aantal deelnemers zal tot 25 beperkt worden !
Ben je nog niet ingeschreven : doe dit dan voor 10 februari via
ronnyvleugels@gmail.com en schrijf eveneens 100 euro over op de
rekening van KWB Holven : BE41 7875 5229 3610 (= 5 avonden aan
15 euro plus slotavond inclusief partner aan 25 euro).
Indien je een les niet kunt meemaken kun je 15 euro terugkrijgen, enkel
en alleen indien je Ronny ten laatste op zondag hebt verwittigd !

donderdag 26 februari: pingpong
Aanvang?
Prijs?
Waar?
Meebrengen?
Inschrijven?

KWB Geel-Holven

20.30 uur
gratis
Kollegestraat 25, Geel
Pallet en sportieve kledij
Omkleden kan ter plaatse!
hoeft niet
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zaterdag 28 februari: afhaling samenaankoop potgrond
tussen 8 en 12h in Rauwelkoven 86, indien besteld voor 15 februari.
We organiseren dit in samenwerking met KWB Larum en kunnen op
deze manier elke KWB’er met groene vingers potgrond, groencompost
en boomschors aanbieden aan een voordelige prijs. De materialen
worden in bulk afgeleverd en worden gevuld in zakken die u zelf
meebrengt. Los op uw remorque is natuurlijk ook een mogelijkheid.
KWB zal zorgen voor een hartverwarmerke en een hapje.
De geleverde potgrond is van hoogwaardige kwaliteit, dit
wil zeggen: een ruime aanwezigheid van nuttige voedingsstoffen voor de planten, een beperkte hoeveelheid turf. In
vergelijking met promoties bij grote winkelketens is de
prijs ongeveer gelijk, maar de winkelketens leveren veel
turf, minder kwaliteit!
De compost is het resultaat van onze groene container. Dus nooit te
gebruiken in bloembakken, wel als bodemverbeteraar in de tuin of
tussen de sierplanten.
De schors (Franse Silvester) heeft als doel om de siertuin onkruid vrij te
houden. Met een kleine investering zorg je voor een onderhoudsvriendelijke siertuin- meer genieten van de tuin, maar vooral minder werk.
Let op: de boomschors verkopen we enkel per kubieke meter en los op
de remorque. We kunnen dit enkel aan de vooropgestelde prijs
aanbieden indien er voldoende bestellingen zijn. Bij bestelling graag uw
telefoonnummer of e-mail vermelden zodat we kunnen verwittigen
indien dit niet doorgaat.
Kostprijs:
 Universele potgrond = 3 € voor 50L
 Compost (groenafval-fijn) =1 € voor 50L
 Boomschors (Franse silvester)= 38 €/m³
Geef uw bestelling door aan
marc.desoete@gmail.com
vóór 15 februari.
KWB Geel-Holven
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