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Wat geweest is:
vrijdag 5 juni: planning
Op 5 juni hield onze KWB zijn jaarlijkse planningsvergadering.
We kozen voor een gekend recept: eerst 'vergaderen' en dan 'feesten'.
Dit jaar weliswaar niet aan de hondenschool, maar in de kleine
parochiezaal. Over 't feesten kunnen we kort zijn, de BBQ was goed,
zeer lekker en er was meer dan genoeg.
De vergadering, waar het om draait, dit jaar mochten we een paar
nieuw gezichten met verse ideeën verwelkomen. 't Is elk jaar een
moeilijke oefening, enerzijds rekening houdend met jarenlange
tradities, een aantal 'vaste' (positief bedoeld) activiteiten zoals bv.
toneel, de pensenwandeling en 't kaarten, anderzijds zoeken we
activiteiten waarmee we jonge leden kunnen aantrekken. Maar we
willen ook geen overkill, we moeten alle activiteiten ook nog kunnen
bolwerken. KWB Holven kan enerzijds rekenen op een grote groep
helpende handen, waarvoor dank, anderzijds is het soms moeilijk de
laatste 'werkshiften' te vullen voor bvb 't tappen van 't toneel.
Specifiek voor de jonge mensen is gekozen om zeker opnieuw de lego
dag en Camping Holven te organiseren.
Nieuwe activiteiten volgend jaar zijn een wijnproefavond, en het koken
wordt opgesplitst in 2 sessies van 4 lessen, een reeks in oktober, een
reeks in maart. Eventueel komt nog een voorjaarsuitstap van de grond,
interessante suggesties zijn geopperd. Meer informatie volgt wel in
een van de volgende raakjes.
Het was een boeiende, interactieve, soms chaotische meeting met heel
wat heen en weer suggesties en kleine discussies allerhande, aan
iedereen alvast bedankt voor zijn inbreng.
Bruno
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zaterdag 6 juni: garageverkoop
Garageverkoop in Holven en Elsum? Het ideale duwtje in de rug om aan
de grote kuis te beginnen! Zaterdag 6 juni was het dan zover:
garagepoort open, ballonnetjes opblazen en aan de brievenbus
hangen. Laat het volk maar komen en kopen! Mensen uit Geel, Mol,
Antwerpen en zelfs uit Nederland vinden gelukkig een heleboel spullen
op onze oprit die zij nog kunnen gebruiken. Resultaat aan het einde
van de dag: een (bijna) lege garage en een ferm centje bijverdiend!
Dominik B

zondag 14 juni : gewestelijke KWB viswedstrijd
Er werd gevist met 20 deelnemers, verdeeld onder BP Amoco, Stelen,
Sint-Dimpna, Bel en Holven.
Dit waren de vangsten van onze leden:
8. Frans Tops
13,500 kg
11. Staf Haesen
11,700 kg
14. Fons Delien
8,800 kg
19. Ludo Caers
6,400 kg
20. Jos Hufkens
5,750 kg
Met dank aan BP Amoco.
Staf

vrijdag 19 juni: avondfietstocht
Het was precies herfstweer met maar 17 ° C. 7 mannen startten voor
een tochtje naar Meerhout. De Hoveling was een gezellige stopplaats
en bij aankomst thuis stond 33 km op de teller.
Staf
KWB Geel-Holven
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Familienieuws:
Spoedig herstel gewenst aan :
- Frans Hannes met een gebroken sleutelbeen

E-mail adressen leden
Leden van wie we het e-mail adres hebben, krijgen regelmatig per mail
een herinnering voor een activiteit of een overzicht van de activiteiten
voor de maand. Krijg je die mails niet maar heb je wel een e-mail adres:
stuur dan een berichtje naar kwb-geel-holven@telenet.be en we
voegen jouw adres toe aan onze lijst.
Nieuw is dat we jullie mailadressen ook zullen invoeren in het ledenbestand van KWB nationaal. Je zult dan enkele malen per jaar een mail
van KWB krijgen met info over activiteiten en ook promoties die door
onze partners/sponsors worden aangeboden.
Heb je dit liever niet, laat het ons weten en we nemen je niet op.

Organiseer zelf een activiteit !
Heb je als KWB lid een idee en goesting om een activiteit uit te werken
of mee te organiseren? Dat kan, zelfs op korte termijn, en zonder dat je
hiervoor in ons bestuur moet komen.
Stuur dan een mail met je voorstel naar marc.desoete@gmail.com, we
bespreken het in ons dagelijks bestuur en indien aanvaard kondigen we
jouw activiteit aan en helpen we je met de organisatie.
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Wat komen gaat:
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

zaterdag 4 juli: vissen
Op zaterdag 4 juli organiseert onze KWB de
viswedstrijd aan de gemeentelijke visvijver Kasseman
waaraan iedereen aan 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 (broodjes zijn
voorzien), 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. Deelnemen kost 4 euro.
Het vissen is alleen met maden, geen voeder. Breng ook een leefnet
mee, ong. 2 meter lang als het kan.
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vrijdag 7 augustus: avondfietstocht
Afspraak om 18u30 aan de kerk voor de derde 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 25 augustus: Kubb & BBQ & broomshooting
Kubb vanaf 17u30, BBQ om 19u00, inschrijven tot 19 augustus
Om de vakantie op een mooie manier af te sluiten gaan we ons nog
eens meten in de 10e editie van onze broomshooting.
We starten om 17u30 met een Kubb tornooi,
Kubb is een werpspel waarbij twee ploegen
elkaars houten pionnen omver moeten gooien
vooraleer ze de vijandelijke koning kunnen
slaan en zo de overwinning behalen.
Om 19 uur kun je dan genieten van onze barbecue. Naargelang de
weersomstandigheden kun je binnen in de kantine of buiten op het
terras eten. Heb je liever vegetarisch i.p.v. vlees dan moet je dit bij
inschrijving vermelden.
En daarna gaan we natuurlijk broomshooten, ervaren
deelnemers weten ondertussen dat enige oefening en
aangepast schoeisel voor een beter resultaat kunnen
zorgen, maar dat de traditionele “fausse keu’s” die elk
jaar worden afgeschoten niet te vermijden zijn. Er zijn
afzonderlijke reeksen voor dames, heren en kinderen
per leeftijdscategorie.
KWB Geel-Holven
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Place to be: Hondenschool op de Fittelaarsdijk.
Prijs volwassenen € 5, kinderen tot 12 jaar € 2, kleuters gratis.
Deze activiteit is enkel toegankelijk voor leden en hun gezin.
Inschrijven kan tot dinsdag 18 augustus bij Marc Desoete via
014/59.13.90 of marc.desoete@gmail.com .

zaterdag 5 september: bedevaart naar Scherpenheuvel
Onze parochiefederatie (dat zijn de twaalf Geelse parochies) organiseert
een bedevaart naar Scherpenheuvel. Er zijn verschillende mogelijkheden:
De Bedevaart te voet vertrekt op Ten Aard, maar men kan op diverse
plaatsen onderweg mee aansluiten. Er is een volgwagen voorzien.
Je dient met eigen vervoer terug naar huis te komen.
Alle info bij Jan Verheyden, tel 014 58 49 65 inschrijven is noodzakelijk.
Vanuit Holven willen wij met de fiets in groep rijden.We vertrekken om
9u30 aan de kerk. Er is een stop voorzien in Veerle – Heide.
We zijn dan tijdig in Scherpenheuvel, zodat we ’s middags nog iets
kunnen eten. Inschrijven kan bij Lief Davignon tel. 014 58 07 34.
Ook dit jaar is er een bus, deze vertrekt om 10u00 op ten Aard en heeft
afhankelijk van de inschrijvingen opstapplaatsen in de andere parochies.
Deze rit kost 10 euro heen en terug.
Nieuw dit jaar is dat je de busbedevaart kunt combineren met een warme
dagschotel en een drankje aan 25 euro. Inschrijven is noodzakelijk
Alle info en inschrijven bij Dirk Van den Broeck tel. 014 58 06 66
Wie met eigen wagen wil gaan dat kan ook
Programma
Om 14.00 uur grote of kleine kruisweg
Om 15.00 uur vieren we samen eucharistie in de Mariahal
We hopen dat heel wat mensen van Holven naar deze bedevaart zullen
komen.
KWB Geel-Holven
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