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Beste leden en families, 
 
Het jaar 2015 is begraven, de wereld is niet vergaan maar de vrede is 
heel ver weg.  Daarom welkom aan het nieuwe jaar “2016”. 
We hopen dit jaar dat er eindelijk een einde komt aan al die gruwelijke 
oorlogen, die zinloze moorden en rellen. “Vrede op aarde aan alle 
mensen”. 
 
Iedereen en wij ook, hopen op een gunstige ontwikkeling van de 
economische en financiële crisis en verwachten ook een oplossing voor 
de vele arme gezinnen overal ter wereld. En laten we de natuur ook niet 
vergeten met zijn stormen, hittegolven en overstromingen. Het dagelijks 
bestuur en de wijkmeesterploeg van KWB Holven-Geel wensen jullie: 
 
- Vier geweldige seizoenen 
- Twaalf maanden van geluk 
- 52 weken van voorspoed 
- En 366 gezonde dagen 
- Geniet van elk uur, elke minuut en elke seconde van het nieuwe jaar. 
- Geniet van heel veel fijne dagen in warme vriendschap voor elkaar. 
 
We hopen dat het een sprankelend jaar mag worden met weinig zorgen, 
veel creativiteit en levenslust.  Optimistische kijk op het leven en nieuwe 
kansen met veel warme ontmoetingen, vriendschap, gezelligheid en 
bovenal een goede gezondheid, dat zijn onze vurigste wensen voor 2016. 
Wij hopen en beloven jullie dat KWB Holven zal blijven voortwerken, nog 
socialer en kindvriendelijker want de jeugd is de toekomst. 
Dank aan allen die ons steunen, onze (nieuwe) leden en sympathisanten. 
Gelukkig, gezond en een vredevol Nieuwjaar 2016! 
 
De redactie 
 
Alain Teunckens 
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Wat geweest is: 
 

Dinsdag 10 november: Koken met partner 
 
Het koken zit er alweer op, maar in het Raakje van december 2015 ontbrak 
een foto van de deelnemers  (het Raakje was namelijk te gevuld!).  Al onze 
amateur-drie-sterren-chefs poseren met heel veel trots met hun diploma.  
Peter Goossens moet op zijn tellen beginnen passen.  Zeer verheugend is 
ook dat we na deze sessie een aantal nieuwe leden mochten verwelkomen.  
Hopelijk kunnen zij ook genieten van andere activiteiten dan deze 
kooklessen die ze reeds als zeer aangenaam ervaarden.  Velen kijken reeds 
uit naar de volgende keer! 
 
De volgende lessenreeks is volgend voorjaar. Afspraak op dinsdagen 01/03, 
08/03, 15/03 en 22/03/2016. 
 
Wees er tijdig bij! 
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Zaterdag 28 november: Parochie-quiz 
 
18de Parochiequiz KWB-Holven 2015. 
 
28 November quizavond in zaal Holvenia…..met 23 ploegen die hun 
beste beentje (verstand) gingen voor zetten gingen we van start. Met 
een rode draad fotoronde werd de avond aangevangen. Via 7 reeksen 
met een gevarieerd aanbod aan thema’s, afgewisseld met een muziek-, 
1-2-3-, en racketronde tot een Lucky 7 werden de deelnemers steevast 
aan het denken gezet. 
Dat het spannend zou worden bleek al uit de eerste 

tussenresultaten…en 
inderdaad er eindigden twee 
ploegen met een gelijk aantal 
punten ..dus de jury moest 
overgaan tot het gebruik van 
het reglement dat de ploeg 
van “Kwistet ma 'k zent 
vergeten” als overwinnaar 
naar voren bracht.  De eervolle 
tweede plaats werd 

ingenomen door de ploeg van de “Music Devils” en op de derde plaats 
de “Onoverwinnelijke(?) Galliërs”. Het was, ondanks een enkel technisch 
foutje, wederom een 
geslaagde avond..met 
dank aan alle deelnemers, 
maar ook aan alle 
medewerkers van de KWB 
Holven. 
 
Op naar de 19de editie  
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Woensdag 2 december: Sint en Pieten op bezoek 
 
Dag Sinterklaas, dag Pieterbaas, ik droom van snoep en speculaas. Dit jaar 
was ik beleefd en lief, op de schoorsteen staat mijn brief! Trippeltrappel, trip 
trip trap, kom maar binnen, klap, klap, klap... 
Dit zijn maar enkele herinneringen die de kinderen (en natuurlijk ook 
sinterklaas, zwarte piet en de ouders) beleefde tijdens de talrijke 
huisbezoeken.  Wie het huisbezoek gemist heeft zal weeral een jaartje 
moeten wachten.  Tot volgend jaar... 
 

Vrijdag 4 december: Kaarten 
 
Voor onze derde prijskamp van het seizoen waren er net zoals de vorige 
vrijdagen 32 kaarters opgedaagd.  Dat het weer spannend was kan je zien 
aan de bijgevoegde uitslag.  Zoals steeds weer prachtige prijzen gaande van 
verse braadkippen en mignonetten tot potten haring en lekkere bordeaux 
wijn.  Hieronder vind je de uitslag.  Proficiat aan de winnaar. 
 

 Naam          Punten 
1 Bens Eric  177 
2 Bens Louis  175 
3 Hannes Jos  175 
4 Baeles Marcel  172 
5 Vangenechten Gaston 171 
6 Verwimp Marcel  169 
7 Swolfs Dimpna  162 
8 Belmans Roger  161 
9 Nuyts Emiel  158 
10 Vandesande Sus  157 
11 Boeckx Roger  156 
12 Nevelsteen Lidy  155 
13 Belmans Jules  154 
14 Laenen René  151 
15 Caers Ludo  148 
16 Dams Karel  148 
 
 

 Naam          Punten 
17 Bertels Angèle  143 
18 Vermeulen Jos  139 
19 Dolores   139 
20 Mertens Lieve  137 
21 Clissen Rik  135 
22 Wouters Mariette 134 
23 Laenen Trees  134 
24 Belmans Viktor  133 
25 Van Roosbroeck Denis 133 
26 Moors Herman  132 
27 Lievens Frans  120 
28 Cools Jacqueline  117 
29 Nevelsteen Eddy  110 
30 Kempen Rachel  107 
31 Pelgroms Jozef  99 
32 Bartholomeus Alex 69 



7 
 

KWB Geel-Holven  Raakje januari 2016 

Zaterdag 12 december: Opbouwen kerststal 
 
Om 9u zijn we de dag gestart met het verhuizen en monteren van de 
kerststalpanelen. De kerststalonderdelen moesten deze keer diep van 
onder het stof gehaald worden uit de centrale opslagplaats achter  de 
pastorie.  Was alles nog 
aanwezig, waren er nog 
genoeg schroeven en bouten?  
Van al dat gehef, geduw, 
gepuzzel krijg je al vlug dorst 
en honger, onze oplaadbare 
boormachines waren snel 
leeg, dus moest er tussendoor 
dan ook eens tijd gemaakt 
worden voor een goeie borrel, 
een tas koffie en een lekkere koek. Als de basisconstructie er staat, 
begint het gepuzzel van de panlatten. Met wat duw- en trekwerk 
liggen die ook in een mum van tijd op z’n plaats. 
Nog even de open stroken met dakpannen dichtleggen en kindeke 

Jezus kan weeral droog in z’n 
kribbe liggen. 
We vergeten natuurlijk de ouders 
niet "Jozef en Maria" en alles is 
klaar.  Bijna vergeten we de 
verlichting en de kerstmuziek nog 
op herhaling te zetten.  Omdat 
we met zoveel handige helpers 
waren, stond de stal in al z’n 
glorie al te pronken om 13u. Een 

beetje later als verwacht konden we dan nog wat tijd maken voor een 
tas koffie of een lekkere jenever samen met de mannen van de 
toneelgroep die ook aan het werken (drinken) waren. 
Aan de vier helpers: bedankt!!! 
 
Staf, Pol, Geert en Alain 
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Kunst in Holven 
 
Van enkele Holvense dorpsgenoten kregen we het volgende bericht. 
 
Wij zijn opzoek naar creatieve mensen die hun werken willen 
tentoonstellen in onze parochiezaal . 
Voor jullie is het een ideale gelegenheid om met uw werken naar 
buiten te komen , U mag uw werken ook verkopen . 
Laat U niet afschrikken, we mikken zeker niet op  kunst met een grote ‘K’. 
Alle vormen van kunst zijn welkom bv. Schilderwerken,  keramiek, 
parels , foto , kalligrafie , houtbewerking , juwelen enz…. 
 
Graag maken we met U kennis  en willen we de praktische zaken 
bespreken.  Indien interesse laat het ons weten . 
Deze tentoonstelling ten voordelen van de noden in onze parochie 
gaan door op zaterdag 1 oktober 2016 van 13 uur tot 19 uur en op 
zondag 2 oktober 2016 van 13 uur tot 18 uur  in de grote zaal van het 
parochiecentrum van Holven. 
Er wordt 10 euro gevraagd bij de inschrijving. 
 
Graag spoedig inschrijven via mail  stozefholven@gmail.com of 
telefonisch op het nr.0499 088745 voor 31 januari 2016 
 
Dirk Van Van Den Broeck 
Leden P.T  en Kerkraad 
 
Davignon Lief 
 
Nachtegalenstraat 13 
 
Tel 014/58 07 34 of gsm  0499/ 08 87 45 
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Wat komen gaat: 
 
Zondag 10 januari: Legodag 
 
We organiseren in samenwerking met de Overpeltse Lego Bouwers 
Club voor de tweede maal een 'bouwen met Lego dag' op zondag 10 

januari 2016 van 11u tot 17u in 
onze parochiezaal. Deze dag 
willen we (nieuwe) jonge 
gezinnen aantrekken.  
Hierdoor kunnen we ons 
ledenbestand en werking 
verjongen. 
Wat is er die dag te beleven?  
Wel, je kan de bouwwerken die 
de OLBC tentoonstelt 
bewonderen (echte pareltjes) of 
je kan zelf je handen uit de 

mouwen steken of Lego films bekijken. Samen met de 
ouders/grootouders kunnen de kinderen een namiddag bouwen met 
duizenden kleine 
bouwsteentjes.  Eigen 
werken worden 
tentoongesteld of je kan 
aan ruil / verkoop doen 
van je eigen lego blokken. 
Ouders worden 
ondertussen verwend met 
hapjes en drankjes aan 
zeer democratische 
prijzen. Elk uur wordt er 
een mooie lego-prijs 
verloot onder de aanwezigen. Iedereen van harte welkom. KWB Holven 
leden gratis, anderen 2,5 euro inkom persoon. 
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Zondag 10 januari: Nummering kaarten toneel 
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Zaterdag 16 januari: Kerstboomverbranding 
 
“Nieuwjaarswensen achter de rug, vele mensen nog niet gezien om 
ook een voorspoedig nieuw jaar te wensen... Zaterdag 16 januari krijgt 
iedereen de kans om toch de gehele parochie te ontmoeten rond de 
kerstboomverbranding. Enkele Holvense verenigingen zullen dan één 
gezamenlijke kerstboomverbranding organiseren. 
Eén grote locatie waar er natjes en een droogjes voorzien zullen zijn, 
enkele personen die zorgen voor het vuur, ... meer moet het voor ons 
niet zijn. En als alle mensen met de juiste bedoeling afzakken naar deze 
plaats, kan daar spontaan een Holvens feestje ontstaan.  
Daarom wordt iedereen verwacht op zaterdag 16 januari aan de 
vrachtwagenparking aan de Leunen (Groenstraat richting 
voetbalvelden Leunen).  Om 18.15h start een fakkeltocht van ongeveer 
een half uur. Vanaf 19.00 uur start dan de kerstboomverbranding 
(natuurlijk onder voorbehoud van stormachtig weer).  KWB Holven 
voorziet in haar standje de enige echte zelfgemaakte 'Bombardino en 
Limoncello. Dit alleen al maakt het interessant om die avond af te 
zakken naar deze bijeenkomst. 
 

Donderdag 21 januari: Pingpong 
 
Ook al speel je dit maar zelden, onze ervaren spelers leren je wel de 

voornaamste knepen.  Voor wie geen 
eigen palet heeft, geen nood, er liggen 
altijd wel enkele oude paletten in de 
zaal.  Wil je genieten van een leuke 
avond ontspanning (in plaats van 
weeral een avond in de zetel met een 
zak chips), dan is dit jouw uitdaging!  
Let op, het zal het laatste jaar dat we 

op deze plaats kunnen spelen.  De club heeft een nieuwe locatie in 
Geel-Bel gevonden die bijna klaar is.  Vanaf 21 uur, TTC Geel in de 
Kollegestraat.  Drank aan democratische prijzen. 
Iedereen welkom! 
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Zondag 24 januari: Opbouw decor toneel 
 
Ook bij de opbouw van het toneeldecor 
kunnen we nog wel wat knutselaars 
gebruiken. We beginnen eraan op 
zondagmorgen om 9u. We zoeken nog 
hulp om te timmeren, te behangen, te 
schilderen en vooral helpers met 
creatieve ideeën om van het podium 
een knusse bühne te maken. De 
afwerking zal misschien meerdere 
dagen in beslag nemen. Wil je wel eens helpen, laat dan iets weten. 
We hopen veel helpers te mogen begroeten, immers vele helpende 
handen maken licht werk. Tussendoor zorgen we voor een 
ochtendhapje en drankje. 
Contactadres verantwoordelijke toneel: Lenaerts Johan.  Hij is  
bereikbaar op het e-mailadres: kwb-holven-geel@telenet.be 
 

 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis0oSaoMXJAhUBVRoKHXGNCKcQjRwIBw&url=http://www.ho-vanderheijden.nl/&psig=AFQjCNGV8ZCY5hnd6iqrncZFZIgAaP6k9Q&ust=1449423160527333
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Zaterdag 30 januari: Ledenfeest 
 
Kwb Holven geeft"kleur en eensgezindheid" in deze donkere winterse 
dagen met een gezellig ledenfeest.  Zoals gewoonlijk vieren we 
gezamenlijk ons ledenfeest eind januari.  Dit jaar opteren we voor een 
winterbbq.  We beloven een top-cullinaire avond voor iedereen tot in de 
kleine uurtjes.  Deuren open om 19.00u. 
Het aperitief zal gepresenteerd worden in de vorm van cava of fruitsap, 
het menu aangeboden in buffetvorm.  Een uitgebreide beschrijving kreeg 
je al in het vorige Raakje van december 2015.   Het nagerecht wordt door 
het dagelijks bestuur verzorgd. 
Vervolgens kunt u genieten van een comedy spektakel verzorgd door 
Lukas Lelie.  We zijn bijzonder trots dat we zulke grote naam kunnen 
aankondigen!  In februari 2014 won Lukas Lelie de Culture Comedy 
Award.  Ook de Humo's Comedy Cup mag Lukas intussen op zijn naam 
schrijven.  Hij beschrijft de triestige staat van zijn leven en onbegrip 
tegenover de wereld rond hem. 
Lukas Lelie was in november 2015 te zien in 'De Slimste Mens Ter 
Wereld'.  Lukas Lelie werd dus wel even de Slimste Mens (alvast voor 

één dag, wie weet ook de leukste 
mens op ons ledenfeest). 
Momenteel werkt hij aan een eigen 
avondvullend programma waarmee hij 
in 2017 de zalen in wil.  Die show zal de 
titel "Ik doe mijn best" meekrijgen. 
Inschrijven bij onze 
feestverantwoordelijke Ronny Vleugels op 
het e-mailadres: 
ronnyvleugels@gmail.com 
 

Afsluitdatum voor inschrijving 23/01/2016 (of vroegtijdig bij volzetting 
van de zaal Holvenia  ).  Wat betaalt u hiervoor per persoon? 
- € 30,00 (enkel voor KWB - leden) en- € 20,00 (kinderen t.e.m 14 jaar) 
 
Iedereen van harte welkom! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh18Tt7sHJAhUKuxQKHbt4DnwQjRwIBw&url=http://utrechtinternationalcomedyfestival.nl/sessions/the-mix-met-hans-gommer-valdemar-pustelnik-lukas-lelie-tom-sligting/&psig=AFQjCNGw6AiDs035jPFlHCEDltv1AGdPbw&ust=1449306751162360
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Vrijdag, zaterdagdag, zondag 5,6,7 februari: Toneel 
 

Donderdag, vrijdag, zaterdag 11,12,13 februari: Toneel 
 
Onze toneelgroep speelt dit jaar: ‘DE AVERECHTSE STEEK’ 
Een tragikomedie van Julia Engelen, geregisseerd door Jos Hufkens. 
Een klein groepje dames komt wekelijks bij elkaar om te breien. Anne-
Marie leidt het groepje als een echte dictator.  Vooral Germaine en de 
nieuweling Tanja moeten het ontgelden. Op een dag komt de 
kentering: Germaine en Tanja verzetten zich en Germaine wordt 
uitgeroepen tot de nieuwe voorzitster.  Lang duurt hun plezier niet.  
Anne-Marie neemt weergaloos wraak… 
Zij spelen dit voor u in het parochiecentrum Holvenia op 5-6-11-12 en 14 
februari om 20 uur en op zondag 7 februari 2015 om 14u30 
Kaarten aan 7,5 euro bij Fons en Simonne Vennekens- Hufkens. 
Het nummeren van de kaarten is op zondag 10 januari 2015 tussen 9u30 en 
12.00 uur  in “Holvenia”. Daarna telefonisch op het nummer 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 definitie na 
overschrijving op rekening nr BE84103027217359 binnen de 8 dagen. 
(Alle kaarten dienen op voorhand betaald te worden!) 
 

Vrijdag 26 februari: Wijnproefavond 
 
Er komt een tweede wijndegustatie in wijnzaak Umbria.  Wegens te 
groot succes waren alle plaatsen onmiddellijk volzet! 
 

Zaterdag 27 februari: Bezoek koffiebranderij Mokapi 
 
Er zijn weinig dingen die de geur van een heerlijke kop koffie bij de 
ochtendkrant overtreffen.  We geven onze leden de mogelijkheid voor 
een ontdekking van een Kempisch kopje troost gemengd en gebrand 
op artisanale wijze, stammend uit 1881!  Tijdens de rondleiding krijg je 
in een volledige operationele koffiebranderij te zien.  Krijg je een 
bijzondere inkijk in het bedrijf, bespreekt de eigenaar uitgebreid over 
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het unieke brandproces en bekijken we Arabica, Maragogype, Robusta,  
Deca enz...  Kom, proef en kies zelf uw mélange!  Kostprijs 5 euro 
(normale prijs 8 euro). Vertrek om 09.30h met de wagen (mogelijkheid 
tot carpoolen) op de parking van zaal Holvenia.  Rondleiding van 
10.00h - 12.00h.  Adres: Eindhoutseweg 17a 2431 Veerle.  Inlichtingen en 
inschrijvingen bij Pol Goris op het e-mailadres: polgoris@hotmail.com 
 

Dinsdagen 01/03,08/03,15/03 en 22/03/2016:  Kooklessen 
 
We komen weer goed op dreef om onze tweede sessie van vier 
kooklessen voor mannen te organiseren.  Deze lessenreeks zal gericht 
zijn op beginnende keukenpieten samen met al iets meer ervaren maar 
toch nog ‘groene’ chefs.  Inschrijven bij Ronny Vleugels:e-mailadres: 
ronnyvleugels@gmail.com. 
Afsluitdatum voor inschrijving 23/02/2016 (of vroegtijdig bij volzetting). 
Wat betaalt u hiervoor per persoon?  Inschrijving pas definitief bij 
overschrijving van €70,00 op rekeningnummer van KWB-Holven: 
BE41787552293610 voor het ganse lessenpakket voor vier avonden 
amusement, lekker eten en aangepaste wijnen.  Enkel voor kwb-leden! 
 

Te onthouden data: 
 
Kaarten:  op vrijdag  8/1   5 februari wordt geannuleerd  4/3 
 

Pingpong: op donderdag  21/1     18/2     17/3     21/4 
 

De KWB-bestuursleden wensen 
iedereen een voorspoedig en 
gezond 2016! 
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