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Voorwoord 
 
Beste lezer van het Raakje 
 
Met de ijzige temperaturen van tegenwoordig is het misschien nog een 
beetje te vroeg om van de lente te beginnen dromen, alhoewel ... 
En net zoals de lente nieuw leven aanbrengt, durf ik ook uit te kijken 
dit jaar naar de nieuwe (jonge) leden in onze KWB afdeling. 
Alvast hartelijk welkom aan de nieuwe (jonge) leden die zich 
aangesloten hebben tijdens de Legodag.  Er zijn verderop in dit Raakje 
nog enige activiteiten te vinden waarop we deze nieuwe mensen 
kunnen verwelkomen. 
 
Vraag je buren misschien ook eens mee op een KWB-Holven activiteit.  
We brengen de volgende weken onder meer een bezoek aan de 
koffiebranderij Mokapi, we zorgen een gezellige avond toneel of je kan 
als hobbykok je niveau omhoogtillen met onze wereldberoemde 
kooklessen enz... 
 
Zolang we als wijkmeester en/of bestuursleden (jonge) nieuwe mensen 
durven aanspreken in onzen parochie, zolang zal er ook een sociaal 
netwerk bestaan in Holven of niet?  Laten we hopen dat onze 
vereniging in 2016 nog flink kan groeien met nieuw bloed. 
Bedankt trouwens aan iedereen die KWB-Holven helpt te maken tot 
wat ze is.  En voor jou, trouwe lezer van het Raakje, het motto blijft:  
"solidariteit voorop", "hart in plaats van hard"... maar niet alleen met 
woorden... ook met daden... dat is waar KWB-Holven voor gaat. 
Doe mee(r) met KWB-Holven! 
 
We hopen je te mogen ontmoeten bij één of andere KWB-Holven 
gelegenheid.  Tot spoedig! 
 
De redactie 
 
Alain Teunckens 



4 
 

Voorstelling nieuwe dagelijks bestuur KWB-Holven 
 

In november 2015 werd er door het bestuur van KWB – Holven een 
nieuw dagelijks bestuur gekozen.  Frank Wagemans en Marc De Soete 
hebben na enkele jaren actief geweest te zijn, besloten om het 
dagelijks bestuur te verlaten.  Frank en Marc zullen zich blijven 
inzetten als wijkmeester van de KWB.  We willen hem dan ook langs 
deze weg zeer hard bedanken om hun inzet binnen het vorige 
dagelijks bestuur.  Als nieuwkomer mogen we in het vernieuwde 
dagelijks bestuur Alain Teunckens verwelkomen.  Ne" jonge gast" die 
staat te springen om zich actief in te zetten binnen KWB – Holven. 
Hoe ziet het nieuwe dagelijks bestuur er nu uit? 
 
Pol Goris 
 
Voorzitter en verantwoordelijke voor de algemene leiding.  Hij zorgt 
ervoor dat iedereen samen (het dagelijks bestuur en onze volledige 
bestuursploeg) een hechte ploeg vormt en dat KWB-Holven een 
bruisende buurtbeweging blijft.  Pol zorgt ook voor de 
ledencommunicatie naar de leden. Als jullie een mailtje binnenkrijgen 
over één of ander activiteit komt dat dus van hem. 
 
Geert De Peuter 
 
Geert is ondervoorzitter.  Hij heeft een tijdje geleden één jaartje een 
sabbatjaartje genomen, maar hij kon het niet laten om zich toch volop in 
te zetten in het dagelijks bestuur.  Een trouwe officier die al vele jaren 
ervaring heeft.  Geert is medeverantwoordelijk voor Korpus.  Toezicht 
houden op de materialenkast in Holvenia is ook een taak van Geert. 
 
Bruno Van Houte 
 
Penningsmeester of kassier en dus verantwoordelijk voor de financiële 
kant van KWB Holven.  Bruno is ook de verantwoordelijke voor het 
toneel en voert hierover de communicatie tussen de werkgroep toneel 
en het bestuur van KWB-Holven. 
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Alain Teunckens  
 
Na enkele jaren in de algemene bestuursvergadering te zitten neemt 
hij nu een volgende stap in het dagelijkse bestuur. Hij is de redacteur 
van het Holvense Raakje.  Alain zorgt ervoor dat jullie maandelijks via 
ons blaadje op de hoogte blijven van de KWB – activiteiten.  Hij is ook 
de secretaris van KWB-Holven. 
 
Ronny Vleugels 
 
Manusje-van-alles en hij is de aankoper binnen de groep van het 
dagelijks bestuur.  Ronny is ook de trekker van de kooklessen en het 
ledenfeest.  Ronny zet zich al vele jaren in binnen het dagelijks bestuur. 
 
Johan Lenaerts 
 
Verantwoordelijke van de ledenadministratie.  Hij zal ervoor zorgen dat 
onze ledenadministratie, onze leden-mailinglist en Korpus (het 
ledensysteem van KWB –nationaal) in orde blijven.  Alles wat met licht 
en geluid heeft te maken is vaak de verantwoordelijkheid van Johan.  
Kortom hij beheert de technische zaken binnen KWB-Holven. 
 
Joeri Van Boven 
 
Hij is een manusje-van-alles.  Joeri is verantwoordelijk voor vele kleine 
karweitjes.  Daarom niet onbelangrijk, want bij een actieve organisatie 
horen vele kleine klusjes. 
 
Wim Huysmans 
 
Kwb-Holven organiseert vele activiteiten per jaar. Dit houdt zekere 
risico’s in.  Een verzekering is daarom bij het organiseren van 
activiteiten geen overbodige luxe.  Wim zorgt ervoor dat we voor 
iedere activiteit administratief in orde zal zijn. 
Wim zorgt ook voor de communicatie met de cultuurraad. 
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Foto Dagelijks Bestuur werkjaar 2015-2016 
 

 
 
Extern buiten het dagelijks bestuur zijn er de vele werkgroepen die 
vaak doorslaggevend zijn voor de goede werking van een activiteit.  Dit 
zijn leden die als vrijwilligers een engagement opnemen.  Elke 
werkgroep heeft een specifieke taak.  Als lid van zo'n werkgroep ben je 
verantwoordelijk voor een cruciaal onderdeel van een activiteit. 
We denken aan de werkgroepen van: de pensenwandeling, de 
legodag, de bierproefdag, toneel, kaarten, ... 
De verantwoordelijke voor onze facebookpagina is Roger Tormans. 
Johan Alen staat in voor het beheer van de website. 
 

Familienieuws: 
 
• Proficiat aan: René Laenen met de geboorte van zijn
 achterachterkleinkind Emma 
• Innige deelneming bij het overlijden van Gusta Druyts de 
 vrouw van Marcel Vansant 
• Innige deelneming bij het overlijden van de moeder van Jan 
 Theunis 
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Wat geweest is: 
 

Vrijdag 8 januari: Kaarten 
 
Ook deze keer weer 30 zetters ondanks het feit dat we onze prijskamp 
moesten verschuiven van de eerste naar de tweede vrijdag van de 
maand omwille van Nieuwjaar. 
 

Iedere zetter weer naar huis 
met lekkere prijzen, 
voornamelijk vleesprijzen 
maar ook lekkere vol-au-vent 
en omwille van de eerste 
prijskamp van het jaar ook 
een fles Cava. 
Proficiat aan de winnaar! 
 

 
Hieronder vind je de uitslag. 

 
1 Ceusters Gust  178 
2 Belmans Roger  177 
3 Wijnants Dirk  176 
4 Plu Michel  174 
5 Moors Herman  171 
6 Laenen Rene  168 
7 Bens Louis  164 
8 Clissen Rik  160 
9 Caers Ludo  158 
10 Belmans Viktor  155 
11 Breugelmans Mariette 154 
12 Lievens Frans  146 
13 Vermeulen Jos  143 
14 Vandesande Sus 140 

15 Bartholomeus Alex 137 
16 Maes Wieza  134 
17 Klopfel Viktor  132 
18 Pelgroms Jozef 131 
19 Nevelsteen Eddy 129 
20 Govaerts Frans  113 
21 Swinnen Viktor  110 
22 Blockx José  106 
23 Dams Karel  101 
24 Verwimp Marcel 96 
25 Bertels Angela  95 
26 Laenen Therese 80 
27 Vangenechten Gaston 72 
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Zondag 10 januari: Legodag 
 

De Legodag was een groot 
succes!  Om 10.30h stonden 
de eerste bezoekers al aan 
de kassa.  Vele kinderen, 
ouders, opa’s en oma’s 
stonden aan te schuiven 
voor de deuren van zaal 
Holvenia om mee te doen 
aan de tweede Legodag.  
Lego is weer helemaal in. 

Steeds meer mensen, jong en oud, verzamelen de blokjes en bouwen 
er ook hun eigen creaties mee.  
 
Onze tweede legodag gaf de liefhebbers van dit soort speelgoed de 
mogelijkheid om samen te knutselen en ideeën uit te wisselen.  
Misschien waren er wel mensen die deze mogelijkheid zagen om dat 
unieke Lego-blokje op de kop te kunnen tikken! 
Bijna iedereen is opgegroeid met het speelgoed van Lego.  De naam 
LEGO is samengesteld uit de Deense woorden 'leg godt', wat 'speel 
goed' betekent. 
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Met Lego kan je werkelijk alles bouwen, de enige beperking is je 
verbeelding.  Wat Lego onderscheidt ten opzichte van ander speelgoed 
is dat de mogelijkheden om objecten te bouwen eindeloos zijn.  We 
zagen imposante bouwwerkjes, futuristische figuren, tal van 
internationale gebouwen en vele technologische snufjes. 
 

 
 
Fantastisch waren de ruimteschepen van Star-Wars. 
Ruimteschepen, voertuigen, buitenaardse wezens, Clone-troopers in 
knappe uitrustingen en andere minifiguren waaronder Darth Vader.  
De complete geschiedenis van LEGO Star Wars-saga kwam aan bod.  
Had je nog niet alles gevonden, dan lag er nog een boek waar je alles 
uit de verschillende episodes kon opzoeken. 

 

 



10 
 

Er waren diverse 
speelhoeken gecreëerd.  
Iedereen kon naar hartenlust 
bouwen.  Tevens was er 
wederom een speciale hoek 
met DUPLO-blokken voor de 
allerjongsten. 
Urenlang gingen kinderen 
aan de slag met 
tienduizenden legoblokjes, 
wat kan je als kind nog meer 
wensen!  Je kan zowat alles 

maken; alleen je fantasie was de grens! 
Op deze tentoonstelling bleek ook dat Lego niet alleen een 
speelgoed voor jongens is maar ook voor meisjes!  Er bestaat een 
heel gamma bouwstenen voor iedereen. 
Even pauzeren, geen probleem, in de zaal genoten de kinderen van 
een "Lego-Movie" filmvertoning. 
De ouders waren ook tevreden.  Zij konden hun kroost zorgloos in 
de gaten houden en ondertussen bijpraten met vrienden en buren, 
terwijl ze genoten van een hapje en een drankje. 
 

 
 



11 
 

Elk uur werd er een mooie legoprijs onder de 
aanwezige verloot.  De kinderen vonden dit wel 
leuk (misschien voor sommige ouders iets 
minder), maar het gevolg was dat vele mensen 
(kinderen) bleven zitten (spelen). 
Onze hoofddoelstelling werd vandaag volledig 
bereikt!  Namelijk (jonge) mensen 
samenbrengen en hen in (persoonlijk) contact 
samenbrengen met andere mensen.  Dit was 
duidelijk een activiteit waaraan het hele gezin 
kon deelnemen. 
Met meer dan 500 bezoekers mogen we deze keer van een succes 
evenement spreken.  Daarnaast hebben we een tiental jonge nieuwe 
leden (gezinnen) kunnen overtuigen lid te worden van onze vereniging.  
Ze zullen opgevolgd worden en uitgenodigd worden op één van onze 
volgende activiteiten. 
 

 
 
Als laatste willen we een speciale attentie geven voor de mensen van 
OLBC.  Zij verdienen zeker speciale vermelding in dit Raakje.  Deze 
mensen offeren een groot stuk van hun vrije tijd op als vrijwilliger voor 
onze KWB afdeling.  De werkgroep van de Legodag, Lise en Rina (foto's 
en organisatie) en de mensen van de OLBC-club verdienen zeker een 
pluim! 
 
Op naar de derde editie! 
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Zondag 10 januari: Nummering kaarten toneel 
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Zaterdag 16 januari: Kerstboomverbranding 
 

Een prachtige dag, die zaterdag van 
de Kerstboomverbranding.  Een fris 
temperatuurtje, maar zeer 
aangenaam droog weer om alle 
voorbereidingen te treffen. 
Toffe samenwerking met de 
wijkwerking van de Leunen om met 
een enthousiaste groep de tentjes 
op te zetten en de brandstapel voor 
te bereiden (met dank aan het 
stadsbestuur voor de vlotte 
samenwerking bij het aanbrengen 
van de bomen). 
 
 

Eerst was er een fakkeltocht.  Bedankt aan het talrijk opgekomen 
(jonge) volk. De fakkeltocht was voor veel mensen vroeger een 
vertrouwd onderdeel 
geworden van de 
kerstboomverbranding. 
Dus moest dit onderdeel er 
dit jaar weer bij zijn. 
 
Nadien het hoogtepunt.  
Vuurtje stoken, dat doen we 
allemaal graag!  Vanaf 19 uur 
werd de houtstapel in 
lichterlaaie gezet, dit in 
aanwezigheid van een 
steeds groter wordende 
groep toeschouwers. 
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De massaal opgekomen kinderen genoten rond het vuur, de 
volwassenen vonden hun vrienden en kennissen in de tentjes.  Hot-
dogs, smoutebollen, appelbeignets en allerlei soorten drank, … Nog 
net niet te laat voor je beste nieuwjaarswensen uit te spreken! 
 

Onze KWB-Holven stand 
had veel succes.  Onze 
frisdrank en pintjes 
waren al uitverkocht na 
twee uur.  Een topper 
blijft ons geheime recept 
van de bekende 
limoncello en 
bombardino.  Eenmaal 
geproefd smaakt dit 
naar meer! 
 

Er was een gezellige drukte in de tent.  Iedereen gezellig samen onder 
het canvas, ondertussen gezellig genietend van een drankje of een 
hapje.  Enkele aanwezigen van bevriende verenigingen deden de 
belofte om volgend jaar ook te zorgen voor een tentje: hoe meer zielen 
hoe meer vreugde.  
Ook het afbreken en 
de opkuis onmiddellijk 
of de dag nadien 
gebeurde in een 
perfecte 
samenwerking.  
Proficiat aan alle 
medewerkers en 
natuurlijk tot volgend 
jaar! 
 
Weeral een schot in de roos ! 
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Zaterdag 16 januari: Kerststal afbreken 
 
Het is al lang na Driekoningen, dus het is dringend tijd voor het 
afbreken (demonteren) van de kerststal. 
Wij vonden dit jaar gelukkig weer een zestal devote vrijwilligers voor 
het helpen hierbij. 
De start werd gegeven om 
09.00h.  Een beetje fris maar niet 
erg, het winterzonnetje was 
trouwens van de partij. 
Met onze draadloze 
boormachines in de aanslag, 
draaiden we de bouten eruit 
alsof het lieve lust was.  Toch 
waren er een paar bouten die 
serieus tegenwerkte.  "Waar is 
de koevoet" (met veel gevloek)?  Volgend jaar zeker nieuwe vijzen en 
bouten aankopen, want een aantal koppen draaiden helemaal zot! 
Misschien gingen we iets te overhaast te werk, want Staf en Geert 
maakte een flinke tuimeling!  Niet erg bleek achteraf. 
 
Blij en voldaan dat alles weer was opgeborgen achterin de berging van de 
pastorie.  De gehele activiteit nam ongeveer een anderhalfuur in beslag.  

Omdat vele handen het werk 
licht maken en we dit jaar op 
twee extra vrijwilligers 
mochten rekenen was het 
demonteren reeds geklaard 
om 10.30h.  Een record denk 
ik!  Vlug nog wat bijpraten en 
we sloten de arbeid af met een 
pittige borrel. 
 
 

Bedankt aan de helpers: Staf, Geert, Pol, Paul, Bert en Alain. 
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Donderdag 21 januari: Pingpong 
 
Matige opkomst deze keer tijdens deze sportieve ontspanning. Omdat 
we echter samen met KWB-Sint-Amands pingpongen, werd gekozen om 
het toch te laten doorgaan.  Met 
een achttal leden konden we ons 
verwarmen in het ietwat 
opgekalefaterd gebouw.  Ik begin 
te begrijpen waarom deze club 
verhuist naar Bel.  Elk kiest een 
tegenstander, een uurtje goed 
doorkloppen en daarna een klein 
half uurtje pauzeren met een drankje.  Na de pauze nog een paar 
wedstrijdjes tegen de verschillende tegenstanders en de nieuwjaarskilo's 
vlogen er weer van af! 
 
Let op!  In maart zal de voorlaatste keer zijn dat we hier kunnen 
sporten.  Dus roepen we iedereen nog eens op om uit die luie zetel te 
komen en er eens een ferme lap op te geven.  Volgende afspraak op 
donderdag 14 maart om 21.00h. 
 

Zondag 24 januari: Opbouw decor toneel 
 
Toneel is niet alleen spelen.  De grote zaal van "Holvenia" heeft geen 
vaste toneelbestemming dus moet elk jaar het decor en de zaal vanaf 
nul worden heropgebouwd.  Dit moest gebeuren in verschillende 
stappen. 
 
Eerst de opbouw van het decor.  Dit wil zeggen decor laden, decor 
lossen, ordenen, alles uitleggen volgens plan, opbouw.... 
We willen alleen maar zeggen: ..."Ieder plankje heeft zijn plaatsje"! 
 
Ten tweede opbouw elektriciteit.  Het juiste licht op de juiste plaats 
zonder valse schaduw. 
We willen alleen maar zeggen:..."Om een belichting te plaatsen is meer 
dan een "peerke" nodig"! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsz7m7tZ3KAhXFthoKHZnBBf4QjRwIBw&url=http://www.simoc.be/uitslag_tt.htm&bvm=bv.111396085,d.d2s&psig=AFQjCNHF1rzCn6PajJGO3wLseQhs3d_XIQ&ust=1452452526983468
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Ten derde het geluid en beeld.  Naast de teksten van de spelers dient 
er soms ook achtergrond geluid toegevoegd te worden.  
Openslaande deuren, wegrijdende auto, de bel die gaat... 
We willen alleen maar zeggen:..."Om het geluid in elkaar in laten 
vloeien is er meer nodig dan alle geluidjes opnemen en daar alle 
"witjes" voor de geluidjes wegknippen"! 
 
De vaste technische ploeg zorgde voor de nodige middelen.  Enkele 
handige Harry's vatte direct de koe bij de horens.  Al snel was 
duidelijk dat vele handen het werk licht maken. 
Aan alle schrijnwerkers, elektriciens, de mensen van de decoratie, de 
catering, de logistiek, de techniek, de administratie enz... 
 
Aan iedereen die kan meehielp op zondag 24 januari en later...bedankt 
alvast!  Jullie leverde weeral een prachtprestatie! 
 

Zaterdag 30 januari: Ledenfeest 
 
Verslag zie volgend Raakje maart 2016. 
 
 



18 
 

Wat komen gaat: 
 
Vrijdag, zaterdagdag, zondag 5,6,7 februari 
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… 
 
Kaarten aan 7,5 euro bij Fons en Simonne Vennekens- Hufkens.  Ze zijn 
telefonisch bereikbaar op het nummer 0486/119 666 tussen 17 en 19 
uur. Je kan ook een e-mail sturen naar: 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!) 
 
Tenslotte willen we een warme oproep doen om naast een plezante 
avond te beleven, er ook veel mensen nodig zijn voor de goede 
werking.  Je kan je hiervoor inzetten als vrijwilliger.  We denken aan 
bijvoorbeeld decorbouwer, tapper of garçon.  We rekenen op vele 
helpende handen.  Je kunt je als helper registreren via de doodle:  
http://doodle.com/poll/6g46dby3s6x8i2s2. 
 
Ieder lid ontving hierover reeds een email op 18/01/2016 van Pol Goris 
onder de titel: Helpende Handen Toneel. 
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Zondag 14 februari: Demonteren decor toneel 
 

Het is de zondag na de laatste 
toneelvoorstelling dus is het tijd voor het 
afbreken van het decor, daar zijn we 
sterk in.  Beter gezegd : vakkundig 
demonteren van de bouwelementen. 
Als je agenda nu open ligt en je merkt 
een open vakje in je agenda, dan hebben 
we goed nieuws. 

We starten om 09.00h met het verhuizen en demonteren van de 
decorelementen, lichtbak, schminktafel enz... met andere woorden 
alles terug naar de opslagplaats.  Vele handen maken licht werk en 
we rekenen op een flinke opkomst.  Koffie en een koek tussendoor 
helpen ons op kracht. 
Tegen het eind van de namiddag zal alles opgeborgen zijn voor het 
toneel van 2017!  Elke hulp, hoe klein ook is zeker welkom! 
Vrijwilligers melden zich door te reageren op de e-mail die we nog 
rondsturen of je kan contact opnemen met de verantwoordelijk 
Lenaerts Johan.  Hij is bereikbaar op het e-mailadres: kwb-holven-
geel@telenet.be 
 

Donderdag 18 februari: 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! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWqZLo2v7JAhWKhhoKHZi2CfgQjRwIBw&url=http://www.seniorplaza.nl/Jar50_Cabaret_Toneel.htm&psig=AFQjCNFtOTo0mtXqzqcLY8or42buXLgFvw&ust=1451397352680429
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi17f7q3PvJAhUByhoKHXSwBcEQjRwIBw&url=http://www.simoc.be/rang_tt.htm&psig=AFQjCNFrv5wDESVlu7ZKL9Mn9UnFwNcf2w&ust=1451294818905873
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Vrijdag 26 februari: Wijnproefavond 
 
Er komt een tweede wijndegustatie in wijnzaak Umbria.  Wegens 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 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 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6p4CHtZ3KAhVL1xoKHfTBD8EQjRwIBw&url=http://eten-en-drinken.infonu.nl/bier-en-wijn/152188-wijnproeven-voor-beginners.html&psig=AFQjCNHTA39vrrABWuGolD05DKtnJwtYnA&ust=1452452379083703
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV19zkx_nJAhUHiRoKHS77CYwQjRwIBw&url=http://www.lekkersmetstreken.be/producenten/ambachtelijke-koffiebranderij-mokapi&psig=AFQjCNGnRBtZi9ITeKqUuC8O5oNcxp45Gg&ust=1451220488068804
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF78adyPnJAhXD2hoKHYJPAngQjRwIBw&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-het-embleem-van-de-chef-kok-van-het-beeldverhaal-image18391569&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNHq_V0fJnvXy4HE8O_kCZWZcbAV-A&ust=1451220604909729
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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 bij 
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 (3 avonden 
aan 15 euro plus slotavond inclusief partner aan 25 euro), op 
rekeningnummer van KWB-Holven: BE41787552293610 voor het 
ganse lessenpakket voor vier avonden amusement, lekker eten en 
aangepaste wijnen. 
 
De eerste les is op dinsdag 01/03 om 19.00h.  Indien je een les niet kan 
volgen, kan je 15 euro terugkrijgen, enkel en alleen indien je Ronny ten 
laatste op zondag hebt verwittigd! 
 
Onderstaande sterrenchefs mogen zich dus niet (meer) inschrijven, 
want de kooklessen zijn enkel toegankelijk voor kwb-leden! 
 

 
 
Wees er tijdig bij, want het aantal plaatsen is beperkt! 
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Ontspanning.  Kan jij de panda spotten? 
 

 
 

Even stilstaan! 
 
De 62 rijkste mensen bezitten in 2016 evenveel als de “armste” 3,5 
miljard mensen op aarde.  Bovendien is hun vermogen met 44 % 
gestegen de jongste vijf jaar,  terwijl dat van de armste helft van de 
wereldbevolking met 41 % daalde.  De 62 rijkste mensen hadden vorig 
jaar een gezamenlijk vermogen van 1.760 miljard dollar! 
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Achterklap 
 

Werkgroep parochiequiz zoekt medewerkers 
 
De quiz van zaterdag 28 november laatstleden was een succes.  Maar 
om steeds een succesvol te zijn, moet er hard gewerkt worden. 
 
Elk jaar steken vrijwilligers van KWB-Holven een kant-en-klare quiz in 
elkaar.  De parochiequiz is gericht op een doorsnee volwassen 
quizpubliek.  De vragen zijn uitdagend maar zeker niet onhaalbaar. 
Een quiz organiseren vraagt wel wat voorbereidingswerk. 
 
De werkgroep rond deze parochiequiz zoekt een aantal nieuwe 
vrijwilligers.  Voel je jezelf geroepen om een quiz voor te bereiden met 
alles erop en eraan: PowerPoint presentaties maken, vragen opstellen, 
antwoordbladen verbeteren (jury), reglement opstellen, scoreblad 
beheren, quizmaster, ophalers, technisch assistent, enz... dan hebben 
we voor jou een perfecte uitdaging. 
 

 
 
Inlichtingen Rony Van Hemelen.  Hij is bereikbaar op het e-mailadres: 
rony.van.hemelen@gmail.com. 
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Theaterfestival van de Kempen zaterdag 2 april 2016 
 
Het theaterfestival van de Kempen is 
een festival waarbij de leden van de 
toneelgroepen de kans krijgen om 
gedurende maximum 15 minuten hun 
kunnen op het podium te tonen. 
Dit festival wordt in een vijftal 
Kempense gemeenten georganiseerd; 
dit jaar heeft ook Holven het initiatief 
genomen om Kempens (of ander) 
talent aan te trekken. 
De bedoeling is om enkele avonden goed toneel te brengen en om de 
toeschouwers, die het amateurtoneel genegen zijn, de kans te bieden 
een ander genre dan de eigen klassieke producties van toneel te laten 
beleven. Zowel monologen, dialogen, vertellingen, eenakters, mime en 
figurentheater zijn toegelaten tijdens dit festival. Met andere woorden: 
voor ieder wat wils. 
De duur van elk optreden is maximum 15 minuten; een achttal 
optredens worden op één avond aan u gepresenteerd. 
Het Theaterfestival van de Kempen gaat door op zaterdag 2 april in het 
parochiecentrum van Holven. Begin 20 uur. De inkom bedraagt €3 per 
persoon hiervoor krijg je buiten klassetoneel ook nog een hapje 
aangeboden. 
 
Inkomkaarten zijn te verkrijgen bij Mireille Vanuytsel  en Frans Willekens 
(frans.willekens@skynet.be), 014 56 07 46 of 0472 62 32 17 (na 18 uur.) 
Het Theaterfestival van de Kempen is een organisatie van Opendoek 
vzw. 
 

Te onthouden data: 
 

Kaarten:  op vrijdag  5 februari wordt geannuleerd  4/3 
 

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


