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Familienieuws:
Spoedige beterschap aan:
 Marc Vangheel (operatieve ingreep)
 Hedwig Vantongerlo (operatieve ingreep)
 Fons Vennekens (operatieve ingreep)
 Wim Pals (discus hernia)
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Wat geweest is:
zaterdag 4 juli: fietsen naar speeltuin en picknick
Gelet op de voorspelde 37 graden in de schaduw, hebben we besloten
deze activiteit uit te stellen. We vonden het niet verantwoord om met
kinderen bij zo'n temperaturen in volle zon te gaan fietsen…

zaterdag 4 juli: vissen
We zaten al enkele dagen met een hittegolf, maar voor deze zaterdag
voorspelde men 37 graden of meer, waardoor zeker een aantal vissers
thuis bleven. Dat er toch goed gevist en gevangen werd, bewijst de
uitslag :
1. Sam Haesen
63,300 kg
8. Jef Tops
32,350
2. Kevin Wijnants
58,850
9 Alfons Deliën
32,100
3. Steven D’Joos
56,650
10 Jos Hufkens
29,850
4. Mario Vandingen 53,550
11 Jos Van Sweevelt 18,200
5. Eddy Sterckx
48,600
12 Juul Tops
18,200
6. Frans Tops
38,850
13 Louis Van Eyck
10,450
7. Luc Claes
34,250
Samen
496,550 kg
Staf

vrijdag 7 augustus: avondfietstocht
Om 18u30 stonden 8 fietsers, waaronder ons nieuw lid, den Artan, klaar
om een laatste tochtje van dit werkjaar te doen. Na wat beraadslagen
kozen we ervoor om naar taverne Netherust in Kasterlee te rijden.
Onder begeleiding van Karel Belmans zijn we dan vertrokken langs
rustige weggetjes: via sas 9 richting Ark van Noë, Lichtaart en Kasterlee
om dan rond 19u30 aan te komen.
Een heerlijk terrasje, onder de
parasol, en een fris pintje smaakte
goed na een fietstocht van 16 km.
Na een half uur moesten we
echter naar binnen verhuizen
wegens regen. Toen het om
20u30 droog was, zijn we dan
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opnieuw vertrokken. Spijtig genoeg moesten we de fietstocht inkorten
omdat het onderweg opnieuw ging regenen. Sommigen reden dan
recht naar huis, anderen ging schuilen in het Aardshof.
Eenmaal terug in Holven hadden we een 30 km op onze teller. Het was
weer gezellig.
Deelnemers Roger (x3) Frans, Artan, Karel, Rene en Swa.
René en Roger T.

dinsdag 25 augustus: Kubb & BBQ & broomshooting
Opnieuw een recordopkomst voor onze broomshooting :
99 volwassenen en 26 kinderen ! Wel met regen bij de start zodat de
kubb met vertraging en met minder deelnemers moest starten.
Geen probleem voor de barbeques
die onder de tent stonden, iedereen
vond een plaatsje om te eten in het
droge: ofwel binnen in de kantine
ofwel op het ruime terras.
Nadat iedereen had gegeten, kwam
onze animator Dominique
deelnemers ronselen voor de
broomshooting. Niemand kon
weigeren en het werd weerom een sportieve strijd, waarbij de
nieuwelingen maar ook ervaren KWB’ers zich lieten vangen en met een
fausse keu voor de nodige hilariteit zorgden.
Uiteindelijk werden de volgende kampioenen gehuldigd.
Mannen :
Rob Lievens 17,73 m
Senne Lenaerts 17,14 m Chris Verboven 16,14 m
Dames :
Leen Caers en Lise Lenaers , beiden 13,71 m
Joke Helsen 12 ,14 m Christine Mertens 11,28 m
Kids 8-10 jaar :
Rune Van Boven 9,25m
Robin Martens 7,40m Brecht Goris 6,40 m
Kids 10-12 jaar : Joost Wagemans 11,50 m Thomas Martens 7,90
Kids 12-14 jaar : Melanie Verelst 12,60 m
Arne Blanckaert 11,65m Rhune Van Dijck 11,55 m
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Wat komen gaat:
zaterdag 19 september: startvergadering
Parochiezaal, start 19 uur, inschrijven tot donderdag 10 september.
Wij nodigen iedereen uit op deze startavond waarop wij ons nieuwe
jaarprogramma zullen voorstellen. Daarnaast blikken we ook even
terug op het voorbije jaar en brengt onze penningmeester verslag uit
over onze financiën.
Onze alom geprezen koks zullen weer zorgen voor overheerlijke
mosselen. Als alternatief voorzien we ook kip met appelmoes of
vegetarisch. Bij dit alles serveren we brood, dranken zijn verkrijgbaar
aan democratische KWB-prijzen.
Maar deze avond mag gerust iets meer te bieden hebben. Na het eten
krijgen we nog een theatershow van 50 minuten: een pakkend
optreden waarbij twee acteurs begeleid door een accordeonist een
roman vertellen : Ward heeft
Alzheimer en denkt dat hij
terug soldaat is in 14-18. Zijn
liefje Ida vluchtte toen naar
het Engelse Birtley. Het
verhaal van Ward van het 13e
naar de roman 'Aanvallen!'
van Roland Bergeys is het
ontroerend liefdesverhaal
van zijn grootouders, verlucht met fotoprojecties.
De auteur en Leentje De Coninck acteren, en Bart Wils begeleidt hen
virtuoos op accordeon.
Kostprijs voor deelname bedraagt € 9 voor wie mosselen eet en € 5
voor wie kip of vegetarisch eet. Niet leden betalen respectievelijk € 12
en € 7. Inschrijven kan tot donderdag 10 september via je bestuurslid of
via mail aan Wim Huysmans WimKWB@gmail.com
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zaterdag 26 en zondag 27 september: camping Holven
achter de Chirolokalen in de Heistraat, zaterdag vanaf 13u30
Voor de 6de keer organiseren
Chiro en KWB Holven een
heuse Camping in Holven! Wat
moet je je hierbij voorstellen?
Stel je voor dat je een
weekendje gaat kamperen in
de Ardennen: je gooit je auto
vol met een tent, slaapmatjes en luchtmatrassen, een paar kampeerstoelen en voor de best uitgeruste kampeerders: een gans kampeerkookstel. Je springt in de auto en heb een 2 uur durende rit voor de
boeg die je ergens brengt op een camping waar je tussen wildvreemde
mensen staat, snurkers, anderstaligen of misschien heb je direct een
klik met je kampeerburen... De kinderen zwermen vrij rond over de
camping, proberen de speeltuin uit en maken vriendjes overal (nvdr. de
auteur is zelf geen kampeerder, ik hoop dat hier geen onzin
tussenstaat...).
Camping Holven is op zich niet fundamenteel anders, maar 't is ietske
minder ver rijden en de speeltuin is vervangen door een heuse bende
gemotiveerde animatoren (lees Chiro leid(st)ers en KWB’ers).
De mensen zijn dorpsgenoten die je al kent, of kan leren kennen !
Zaterdag vanaf 13u30 opent onze camping en kunnen jullie je tentjes
reeds opstellen, voor de kinderen organiseert de Chiro vanaf 14u30
leuke activiteiten, voor de volwassenen organiseert KWB activiteiten
zoals volleybal, Kubb, petanque en nog veel meer.
Ben je niet zo’n fan van deze activiteiten? Geen probleem! Niets is
verplicht, je kan ook gewoon gezellig met de ander kampeerders een
klapke doen bij een frisse pint/Duvelke/wijntje/frisdrankje!
Alles kan, niets moet.
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’s Avonds genieten we samen van een
lekkere bbq. Vervolgens steken we
het kampvuur aan en gaan we hier
gezellig met z’n allen rond zitten,
liedjes zingen, marshmallows bakken,
genieten van het vuur,…
Zij die zin hebben om écht te
kamperen kunnen vervolgens in hun
tent kruipen, maar je kan natuurlijk ook gewoon thuis gaan slapen.
’s Zondags hebben wij nog een heerlijk ontbijt voor u klaar!
Kortom, een leuke activiteit en mogelijkheid om nieuwe mensen te
leren kennen ! Zeker een aanrader voor jonge gezinnen! Vraag ook
gerust buren of vrienden mee : iedereen van Holven is welkom !
PROGRAMMA zaterdag :
13u30: aankomst + tentjes opstellen
14u30: start kinderanimatie + randanimatie volwassenen
18u00: BBQ
20u30: Kampvuur met kampliedjes
PROGRAMMA zondag :
gezamenlijk ontbijt
camping opruimen
Wil je graag voluit mee profiteren van de kampsfeer en dus ook bbq
en/of ontbijt meedoen, dan vragen we wel om hiervoor op voorhand in
te schrijven, liefst voor 18 september, als ’t kan vroeger, via
campingholven@gmail.com
BBQ kost 15 euro voor volwassenen (3 stukken vlees) en 7 euro voor
kinderen onder de 12 jaar (2 stukken vlees). Ontbijt is 5 euro all-in.
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dinsdagen 13, 20 en 27 oktober: Kooklessen
Op algemene aanvraag van vele deelnemers om eens in het najaar
kooklessen te organiseren en dus ook gerechten typisch voor de herfst
te kunnen klaarmaken, hebben we Ronny en onze koks kunnen
overtuigen om dit te proberen.

De lessen gaan door op dinsdagen 13, 20 en 27 oktober plus de
traditionele slotavond met partner op dinsdag 10 november.
De deelnameprijs werd vastgelegd op 70 euro voor de volledige reeks
(= 3 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 !
Inschrijven kan enkel in de periode van 19 tot en met 30 september via
een berichtje aan Ronny Vleugels: ronnyvleugels@gmail.com en
overschrijving van dit bedrag op rekening BE41 7875 5229 3610 van
KWB Geel Holven. Datum inschrijving = datum van betaling !

Data om te onthouden:
zondag 15 november: pensenwandeling
zaterdag 28 november: parochiekwis
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