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Wat geweest is: 
 
 

zaterdag 2 mei: bierproefavond 
 
Norman Sterkens een ex Gelenaar en lid van de VAW wijn- en bierclub 
van Ten Aart liet ons volgende bieren proeven met daarbij de nodige 
uitleg. 
We begonnen met een Gulden Delle ( Brouwerij de Vlier). Te verkrijgen 
in flessen van 75 cl , 8,5° en kan gerust als aperitief geschonken 
worden. 
Als tweede bier kregen we een Reuss voorgeschoteld ( Brouwerij uit 
Kerkom – Sint-Truiden). Het is een mengeling van pils met Lambic (80% 
Bink pils en 20 % Lambic). Een biertje van 6,5° dat omwille van de 
Lambic een zurig biertje is. 
Vervolgens een Limburgse Witte. Gebrouwen  bij brouwerij St Jozef in 
Opitter in samenwerking met Brouwerij Martens uit Bocholt. Het is een 
ongefilterd bier van hoge gisting. 
Als vierde bier proefden we een La Chouffe – Soleil. Het is een blond 
speciaalbier dat verkrijgbaar is tussen half Februari en Oktober . Het is 
dus een seizoensbier van 6 °.Gebrouwen bij Moortgat in Breendonk. 
Het vijfde bier is een bier door Norman zelf gebrouwen en heet dus 
ook een Norman. Het is een licht bier, voor het eerst gebrouwen in 
2011. Het is een hoogblond bier van hoge gisting met 4 moutsoorten en 
5 hopsoorten. De smaak evolueert van zacht zoet naar een 
hopbitterheid. Het heeft een alcoholgehalte van 7,5°. 
Vervolgens weer een Limburgs biertje nl. een Tripel uit  Lommel. Het is 
een bier van 7,5°. Weer een bier van hoge gisting met hergisting op de 
fles. Men maakt gebruik van de “dryhopping” techniek dit is 
toevoeging van hopbloemen op het einde van het brouwproces. 
Momenteel wordt het gebrouwen in Erpe-Mere maar de bedoeling is 
om dit later in Lommel zelf te brouwen. 
Als voorlaatste proefden we een Lusja eveneens gebrouwen door 
Norman Sterkens. Lusja is een roodbruin bier van hoge gisting met 6 
moutsoorten en 2 hopsoorten. In combinatie met de gist zorgt dit voor 
een fruitig aroma met een ietwat zoete toets. 
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Als laatste kregen we een Imperial Kroezer voorgeschoteld .Een 
donker bier gebrouwen bij De Graal in Brakel. Het is een bier van de 
Hopscheppers uit Olen, Herentals en Westerlo . Het is hun tweede bier, 
pikzwart dat kruidig en bitter smaakt en qua uitzicht vergelijkbaar is 
met een Guiness. 
Een zeer interessante avond, zowel wat de presentatie betreft als de 
keuze van de 8 bieren. 

Roger 
 

zondag 3 mei: kermiscafé 
 
We wisten natuurlijk al lang dat we concurrentie van de Ommegang 
zouden hebben, maar we hadden gehoopt dat heel wat mensen ervoor 
of vooral erna nog even langs de kermis van Holven zouden komen om 
daar op hun gemak op het terras van ons kermiscafé van een speciaal 
biertje te proeven. Dat was echter buiten de weergoden gerekend die 
het uitgerekend die namiddag aanhoudend lieten regenen. Spijtig voor 
de vele deelnemers en toeschouwers voor de Ommegang. Jammer ook 
voor de kermis. De bezoekers aan ons café konden binnen in de zaal 
genieten van hun consumptie, maar natuurlijk was er niet zoveel sfeer 
of volk zoals de andere jaren. Toch zijn we blij dat we deze traditie niet 
hebben gebroken. Volgend jaar toch maar eieren naar de Clarissen 
dragen? 

Marc 
 

zaterdag 9 mei: vissen 
 
Deze eerste KWB viswedstrijd van het seizoen aan de Kasseman was 
een gezamenlijke organisatie van de KWB’s van Bel, Sint-Dimpna en 
Holven.  Dertien vissers vingen samen ruim 480 kg vis ! 
De uitslag: 

1. Nevelsteen Ed 68,0 kg 
2. Caers Ludo 66,0 kg 
3. Vandewijer Marc 63,5 kg 
4. Claes Luc 44,35 kg 
5. Steven J 43,20 kg 
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6. Sterckx Eddy 34,20 kg 
7. Hannes Wim 33,15 kg 
8. Deliën Alfons 30,80 kg 
9. Van Swdeefeld Jos 24,25 kg 
10. Haesen Staf 23,95 kg 
11. Hufkens Jos 21,15 kg 
12. Christian 15,35 kg 
13. Moors Chris 13,75 kg 

Staf 
 

vrijdag 22 mei: avondfietstocht 
 
Deze avondfietstocht met zes mannen en twee vrouwen bracht ons 
landelijke en bosrijke wegen naar Achterbos en verder via Millegem en 
Ezaart naar Bel. Daar was de Kleine Volmolen ons rustpunt. 
Wat gedronken, wat gebabbeld: dan verder naar Holven om daar om 
21u45 aan te komen met 29 km op de teller. 

Staf 
 
 

 
 

Familienieuws: 
 
Oprechte deelneming aan:  

- Johan, Hilde, Lise en Senne Lenaerts bij het overlijden van zijn 
vader 

 
Spoedige beterschap aan:  

- Hedwig Van Tongerloo, met een spierscheur 
- Walter Tops na een operatie 
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Wat komen gaat: 
 
zaterdag 6 juni: vissen 
 
Op zaterdag 6 juni organiseert de fietsclub van onze KWB een 
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 om 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 reeds te noteren data voor de vissers: 

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

Staf 

 
zaterdag 6 juni : garageverkoop 
Verkoop van 9 tot 18 uur 
 

In ons vorige Raakje hebben we deze 
activiteit reeds aangekondigd en jullie 
uitgenodigd om als verkoper deel te nemen. 
Heel wat bewoners van Holven en De 
Leunen zijn op de kar gesprongen en zetten 
op zaterdag 6 juni tussen 9 en 18 uur hun 
garagepoort open.  

 
De boekjes met deelnemende verkopers zijn te verkrijgen bij o.a. Den 
Alleman, superette De Leunen en Studico in de Dr vd Perrestraat. 
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vrijdag 19 juni: 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.  

 
 

dinsdag 23 juni: invullen belastingsbrieven 
 

Het is en blijft elk jaar een avontuur, het invullen 
en het berekenen van je belastingaangifte. Ook dit 
jaar heeft de wetgever weer gezorgd voor een 
aanzienlijke 'vereenvoudiging' van deze klus. Tal 
van nieuwe codes, dezelfde codes van de vorige 
jaren gebruikt in totaal andere omstandigheden, 
een uitsplitsing voor Vlaamse en federale 
belastingen, ..., een normaal mens kan deze soap 
echt niet uitvinden. Maar toch wordt van de brave 
burger verwacht dat je deze aangifte correct 
invult, zelfs op straffe van boetes, 
belastingverhogingen en nog meer van dat moois. 

 
Met de computer invullen, dit kan maar toch zeker alle gegevens goed 
nakijken! Tax-on-web is zeker een hulp voor velen, maar zijn alle 
aftrekbare bedragen in rekening gebracht (hypothecaire leningen, 
lange termijn-sparen, pensioensparen, giften, alimentatie, ...) Nog altijd 
zijn er op dit vlak nog tal van tekorten. Werd de optimalisatie van je 
lening correct toegepast - tot op heden (20 mei) is deze functie nog 
niet werkzaam! Dit kan voor jonge gezinnen zeker een smak geld 
verschil geven. En wie betaalt nu graag teveel belastingen? 
 



KWB Geel-Holven 8 Raakje juni 2015 

Zoals reeds een jarenlange traditie is, staan de mensen van 
'beweging.net' (het voormalige ACW) ook dit jaar ter beschikking om u 
te helpen bij het invullen van de aangifte. In hun 'ronde van Geel' zullen 
zij op dinsdag 23 juni aanwezig zijn in het parochiecentrum van Holven. 
Zij willen alle loon- en weddetrekkenden, werklozen, zieken, 
gepensioneerden, ... bijstaan bij het invullen en het berekenen van de 
aangifte. Heb je vragen rond 'het voorstel van de belastingdiensten' of 
wil je informatie rond je aangifte, iedereen is welkom. Deze 
dienstverlening wordt gedaan door vrijwilligers en is volledig gratis. 
 
Wens je meer informatie, neem contact op met Rony Van Hemelen, 
014/58.96.39,  verantwoordelijke van dit dienstbetoon. 
 

Rony 
 

zaterdag 4 juli: fietsen naar speeltuin en picknick  
Samenkomst om 13 uur aan de kerk, inschrijven ten laatste op 1 juli. 
 
Al enkele jaren een vaste waarde op onze 
kalender. Dus fietsen we met het hele gezin nog 
eens in de richting van de speeltuin in Meerhout. 
Voor eten hoef je niet te zorgen, daar zorgen wij 
wel voor. 
Vergeet echter niet in te schrijven, ten laatste op 
woensdag 1 juli zodat wij weten voor hoeveel 
groten en kinderen er broodjes moeten zijn. 
 
Bijdrage 2 euro per persoon, niet leden 4 euro. Inbegrepen: inkom 
speeltuin, picknick en een drankje.  Inschrijven via 
marc.desoete@gmail.com   
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