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KWB Geel-Holven 2 Raakje mei 2015 

Korte inhoud: 
 

Wat geweest is: 3 

woensdag 1 april: slotavond kooklessen met partners 3 

donderdag 23 april: pingpong 3 

zaterdag 2 mei: bierproefavond 4 

zondag 3 mei: kermiscafé 4 

Familienieuws: 4 

Wat komen gaat: 5 

zaterdag 9 mei: vissen 6 

vrijdag 22 mei: avondfietstocht 6 

vrijdag 5 juni: planning 7 

zaterdag 6 juni : garageverkoop 8 
 
 
 
 
 

VACATURES   VACATURES   VACATURES   VACATURES 
 

Onze toneelgroep is op zoek naar dames en 
heren die willen meespelen of meehelpen: 

- acteurs/actrices; 
- handige Harry's of Marietten om  

               onze technische ploeg bij te staan. 
 
Heb je interesse, neem dan contact op met : 
frans.willekens@skynet.be  

 

Aangename werksfeer en toffe collega’s verzekerd ! 
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Wat geweest is: 
 
 

woensdag 1 april: slotavond kooklessen met partners 
 
Aan alles komt een eind, dus ook aan de 
kooklessen.  De laatste les moest alles 
perfect zijn want onze wederhelften 
kwamen eens proeven wat we op die 5 
lessen allemaal geleerd hadden. 
Met een iets vroegere start dan anders 
begonnen we de bereidingen die het 
meeste werk vroegen, en naarmate de 
uren voorbij gingen kwamen er meer en meer leerling koks de groep 
vergroten, zodat de genodigden op tijd konden arriveren om aan het 
aperitief en de hapjes te beginnen. 
Na het verorberen van een volledig feestmaal, kwam er nog een formeel 
stukje: de diploma-uitreiking uit de hand van onze chef koks Jan en Frank.  
Iedereen vond dat de kooklessen prima geslaagd waren en hiermee 
besluiten we dan ook dat er volgend jaar nog een lessenreeks moet 
georganiseerd worden door onze vaste organisator Ronny Vleugels.  
 
 

donderdag 23 april: pingpong 
Laatste pingpongavond dit seizoen : velen hadden blijkbaar last van de 
de pingpongblues want slechts 5 aanwezigen. 
Zoals steeds werden diverse partijtjes afgewerkt in wisselende 
samenstelling.  Eerst sporten, tussendoor en erna bijtanken, wat 
bijpraten …meer moet dat niet zijn.  
De pingpongclub zou volgend jaar verhuizen naar een andere locatie, 
maar volgens de laatste berichten zouden we er nog een seizoen 
kunnen aanbreien in de Kollegestraat.   
 
Wordt vervolgd ...    
 

Wim 
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zaterdag 2 mei: bierproefavond 
verslag in ons volgende Raakje. 
 

zondag 3 mei: kermiscafé 
verslag in ons volgende Raakje. 
 
 

 
 

Familienieuws: 
 
Oprechte deelneming aan:  

- Marc Desoete bij het overlijden van zijn vader 

- Herman De Smedt bij het overlijden van zijn moeder 
 
Spoedige beterschap aan:  

- Joeri Van Boven die weken rust nodig heeft om zijn been te 

laten genezen na een spierscheur 

 
Proficiat aan:  

- Frans Willekens met het huwelijk van zijn dochter Ans 

- Lynn Janssens uit Meerhout, zij was de 
winnares van de Valentijnstombola van 
het toneel  
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Wat komen gaat: 
 
info van een bevriende vereniging: 
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zaterdag 9 mei: vissen 
 
Op zaterdag 9 mei organiseren de KWB’s van Bel, Holven en Sint-
Dimpna een gezamenlijke viswedstrijd aan de gemeentelijke visvijver 
Kasseman waaraan iedereen mag deelnemen. Iedereen welkom: vraag 
uw buurman of vriend of kennis om mee te doen. Nodig hen uit om 
eens mee te genieten van de gemoedelijke KWB sfeer.   

 
Inschrijven ter plaatse voor 9 uur, de wedstrijd start 
om 10 uur en gaat over 3 x 2 uur met tussendoor 
telkens een uur pauze (vissen van 10-12, 13-15 en 16-18 
uur). Vind je dit te lang dan mag je altijd stoppen. 
Het vissen is alleen met maden (geen voeder). Breng 
ook een leefnet mee, ong. 2 meter lang als het kan). 
 

Ook op zaterdag 6 juni gaan we vissen volgens dezelfde formule: deze 
keer zijn wij het met de fietsclub van KWB Holven die organiseren. 
 
Ook reeds te noteren data voor de vissers: 

- zondag 14 juni: vissen op Amoco, start om 13u30 
- zaterdag 4 juli: vissen op de Kasseman, start om 10u  

Staf 

 
 
vrijdag 22 mei: avondfietstocht 
 

Afspraak om 18u30 aan de kerk voor de eerste 
van onze maandelijkse vrijdagavondfietstochten 
tijdens de zomermaanden. 
 
We rijden aan een gemiddelde snelheid van 
15 km/u. Halfweg houden we een gezellige 
tussenstop bij een drankgelegenheid. We zijn 
terug in Holven rond 22 u.  

  



KWB Geel-Holven 7 Raakje mei 2015 

vrijdag 5 juni: planning 
Vanaf 19 uur in onze parochiezaal Holvenia 
 
Zoals de voorbije jaren komen we die avond bij 
mekaar om op een democratische manier 
voorstellen voor ons programma voor het 
volgende werkjaar te bespreken.  
De activiteiten die door KWB nationaal worden 
aangeboden zullen we zeker overlopen om er 
een keuze uit te maken, maar we zijn vooral 
benieuwd naar nieuwe ideeën. 
 
Deze brainstorming is niet enkel bedoeld voor de bestuursleden, maar 
ook voor “gewone” leden van KWB en zeker voor de leden die in een 
of andere werkgroep actief zijn. We roepen zeker ook de vrouwen op 
om hun ideeën met ons te delen. 
 
Blijf niet in uw zetel zitten die avond! Kom gerust mee bouwen aan een 
dynamische beweging. We houden met alle voorstellen rekening. De 
enige voorwaarde is natuurlijk dat er voldoende mensen mee aan de 
kar willen trekken om een nieuw initiatief uit te werken. We 
verwachten iedereen rond 19 uur in de kleine zaal van Holvenia,  
 
Na de vergadering is er een barbecue om al het 
brainstormen en ideeën spuien tot rust te laten 
komen.  
Hiervoor is ook onze wederhelft welkom vanaf  
21 uur.  Inschrijven is natuurlijk wel noodzakelijk :  
dit kan tot 31 mei via marc.desoete@gmail.com . 
 
 
 

  

mailto:marc.desoete@gmail.com


KWB Geel-Holven 8 Raakje mei 2015 

zaterdag 6 juni : garageverkoop 
Inschrijven voor 23 mei, verkoop zelf van 9 tot 18 uur 
 

Zit jouw zolder (kelder) ook volgestouwd 
met dingen die je waarschijnlijk nooit meer 
gaat gebruiken? Die baby uitzet voor die 
derde kleine die er toch niet meer gaat 
komen, je oude postzegelverzameling, dat 
fietsje, die oude tafel of wat voor spulletjes 
dan ook.  

 
Wat doe je ermee? Containerpark, kringloopwinkel, Geelse 
rommelmarkt? Vind je dit zonde of te vroeg opstaan?  Dan hebben 
KWB en de Geelse wijkwerking de oplossing voor jou. 
 
Verzamel heel die handel in je garage en zet op zaterdag 6 juni tussen 
9 en 18 uur je garagepoort open. Wij zorgen voor de promotie: nl. een 
stratenplan van de locaties met een lijst van de te verkrijgen koopwaar 
die zal verspreid  worden. 
 
Deelnemen kost € 2, te betalen bij het inschrijven. 
Inschrijven kan voor 23 mei bij: Den Alleman, Velleke 220 of bij 
Geert De Peuter, Gooreind 47,  geert.depeuter@telenet.be 
 
Gelieve tevens jouw koopwaar te vermelden (max. 10 categorieën) 
zoals Antiek, CD’s, LP’s, Computer, Boeken, huishoudspullen, 
gereedschap, meubels, kleding, prullaria, enz.    
 
De boekjes met deelnemende verkopers zijn vanaf 30 mei te verkrijgen 
bij o.a. Den Alleman, superette De Leunen en Studico Dr vd Perrestraat. 
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