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Familienieuws: 
 
• Veel beterschap aan Lievens Jef met de operatie aan de knie 
• Innige deelneming bij het overlijden van de moeder van Ronny 
 van Hemelen 
• Innige deelneming bij het overlijden van de vader Gunther Bertels 
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Voorwoord 
 
Beste lezer van het Raakje 
 
Na vele natte grijze regenachtige dagen valt er vandaag, net als ik het 
voorwoord van het Raakje maart 2016 schrijf, nu en dan een straal 
zonlicht door het venster en plots lijkt alles veel mooier, 
kleuriger….met een leuk muziekje er bij en de herinneringen aan de 
topactiviteiten van de voorbije maanden kom ik in de gepaste sfeer 
voor een positief voorwoordje.  Ik kijk met veel vreugde terug aan het 
ledenfeest en de Lego-dag.  Wat waren dit leuke momenten.  Om maar 
niets te zeggen over het toneel.  De groep leverde weeral een 
prachtprestatie. 
 
Hopelijk zijn de zonnestralen van deze namiddag, samen met de eerste 
schietende knoppen aan mij magnolia in de tuin de voorbode van een 
prachtige lente.  Maart is immers een “positieve maand “... de 
donkerste dagen zijn nu wel voorbij, het schooljaar is meer dan halfweg 
en iedereen komt terug naar buiten.  De eerste warme 
buitenactiviteiten mogen er nu wel komen.  We kijken er met zijn allen 
naar uit.  Welkom aan de lente zou ik zeggen! 
 
Positief denken samen met het eerste lentezonnetje zet KWB-Holven  
enkele traditionele activiteiten in het programma.  Ik verlang nu al naar 
de avondzoektocht, het familieweekend en natuurlijk het kermiscafé. 
Zoals steeds vind je verslagen van voorbije activiteiten, de uitslagen van 
de kaartavonden in dit blaadje net als enkele uitnodigingen voor wat 
komt. 
 
Natuurlijk ook een gemeende dankjewel aan iedereen in of buiten het 
bestuur die meewerkte om onze afdeling “springlevend” te houden. 
Jullie positieve inbreng doet ons echt deugd.  Bedankt ! 
 
De redactie 
 
Alain Teunckens 
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Wat geweest is: 
 

Zaterdag 30 januari: Ledenfeest 
 
Zaterdag halftien 's morgens.  De leden van het dagelijks bestuur zijn al 
vroeg op post voor de voorbereiding van het ledenfeest.  Geert en Alain 
nemen de zaal voor hun rekening.  Hoe gaan we de zaal schikken?  Dat 
probleem werd pas na veel palaver opgelost.  De tafels werden 
geplaatst in blokken en niet in rijen, of toch niet? Toch wel! 
 
Bent u een zoetebekje?  Dan zat je vandaag zeker goed.  Frank, Johan en  
Ronny toverde op een paar uur tijd een uitgebreid dessertbuffet uit hun 
mouw.  Lekkere rijstpap op grootmoederswijze of met fruitgarnituur, 
tiramisu en chocomouse. 
Zowat rond halfacht treden ongeveer een 70-tal leden met kinderen, 
goedgemutst, zaal Holvenia binnen.  Daar had ons jaarlijkse ledenfeest 
plaats.  Enkele minder dan vorig jaar... toen kwamen er 80 leden 
meevieren.  Dit terzijde.  Bij de binnenkomst konden de leden een 
aperitiefje nemen, door onze bestuursleden keurig klaargezet, een 
deugddoende traditie die iedereen kon bekoren.  Daarna volgen de 
hartelijke begroetingen met onderling leuke conversaties.  Ondertussen 
worden de glaasjes van de leden zo nodig bijgevuld door gedienstige 
bestuursleden.  De sfeer zat er zo al bij de aanvang in. 

Even voor negen vraagt 
onze voorzitter om zich 
aan tafel te begeven.  
Toen was het tijd om aan 
te schuiven aan het 
buffet.  "Laat het buffet 
nu maar komen beste 
traiteur".  Smakelijk!  Er 
stonden een veelvoud 

aan lekkere hapjes klaar, vlees, verschillende soorten vis, groenten, 
warme sauzen, kortom het hele gamma was aanwezig.  Dat het 
smaakte kon je wel merken.  Natuurlijk wil iedereen nog een tweede 
portie.  Wie niet? 
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Cadeautjes krijgen is steeds aangenaam, 
maar misschien is geven nog leuker.  
Franky (en vrouwtje Dominique) werd in 
de bloementje gezet voor zijn inzet.  Onze 
voorzitter overhandigde hem een korf met 
enkele bieren, wijn en streekgerechten.  
Dominique kreeg een boeket bloemen. 
Een welgekomen pauze werd ingelast 
alvorens het dessertenbuffet verscheen.  
Opnieuw werd een gamma aan heerlijke 
zoetigheden ons voorgeschoteld.  De 
laatste gaatjes moesten gevuld worden. 
Een pallet van ravissante zelfgemaakte 
caloriebommetjes en opgediend met de 
nodige etiquette!  Van beroepsernst 
gesproken!  Bedankt Franky! 

 
De kinderen bleven niet aan tafel zitten.  Ze hadden aan iets speciaals 
gedacht.  Waarom geen nerfbattle houden in de vrije kleine zaal?  Ze 
kwamen helemaal los met de door hen zelf meegebrachte wapens en 
munitie.  Al snel was het in en rond de kleine zaal een spel van schieten, 
schuilen, bespieden en besluipen.  Een waar ``slagveld`` tekende zich af! 
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Na een tas koffie en de bijhorende babbels is het tijd voor het 
hoogtepunt van de avond.  Een optreden van niemand minder dan 
Lucas Lelie!  Lukas Lelie dus, een jong veulen van amper 25 jaar, 
televisieregisseur van opleiding, maar zo werkloos als wat. 
Waarover hij zich dan ook niet druk maakt, maar er garen uit spint om 

er comedy van te maken.  Geestig, 
spits, anders en to the point.  Hij 
maakte een set van ongeveer (amper) 
40 minuten vol!  Was Lucas grappig?  
Wel, ja dus, maar de set was tekort!  
Lelie kwam, zag en overwon 
(gedeeltelijk).  Hij lanceerde een eerste 
dwaasheid en iedereen had binnen de 
eerste tien seconden al een vette lach.  
En als een reutelmachine ging hij 
tekeer.  Een mitraillettevuur aan 
grappen, de ene al grappiger dan de 
andere, de zaal ging goed mee op het 
ritme van zijn slagzinnen.  Enkele 
goedgerichte kwinkslagen, dansend in 

zijn eigen, vreemd universum.  Dat van de half sukkel, half geestigaard, 
die zich bijna excuseert omdat hij er één is. 
 
Meteen werd duidelijk wat de grootste angst is van de stand-
upcomedian: autorijden. "Ik ben heel bang van autorijden. Ik vind dat 
extreem eng", luidde het.  De angst ging tot het einde van de E40 in 
Oostende volgens Lukas.  Was het daarom dat zijn set zo kort was, 
omdat de weg naar Gent zo lang was!!?? 
Met sommige grappen werd er gegierd.  Er was niet veel nodig om 
iemand op het verkeerde been te zetten en dat gebeurde dan ook bij 
een zekere regelmaat.  Een serieuze overpeinzing en zelfspot kwam 
ook wel eens in het verhaal naar voor.  Niet echt bedoeld voor kleine 
kinderen in de zaal, maar voor hen die er waren was het wel een flinke 
les in het gebruik van nieuwe woorden en van niet al te propere 
manieren. 
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Na een (voldoende) geslaagd optreden( vertaald als te weinig interactie 
met de mensen in de zaal) tijd om nog een glaasje te drinken  Even een 
drankje tappen om te bekomen.  Aan de toog wordt natuurlijk de drank 
gehaald, maar voor een paar mensen was dit de ideale parkeerplaats 
voor de late uurtjes. 
Kortom het was weeral plezierig daar in zaal Holvenia.  Inderdaad zo 
gaat de tijd wel heel vlug voorbij en is het vrij vlug laat.  
We waren blij verrast voor de vele helpende handen te zien om de zaal 
op te ruimen.  In de kleine uurtjes, verlaten we dan ook tevreden en 
voldaan de zaal en keert iedereen rustig huiswaarts door de weeral 
zachte, zoete en regenachtige nacht. 
 
Ook bedankt voor de helpende handen van 
Rina.  De bescheiden en frugale bloemstukken 
(less is more) getuigde van een hoog allooi van 
vreemdsoortigheid en scheppingsvermogen.  
Verder maken we gewag van Lise en Senne 
voor het verzorgen van de foto's en de tap. 
 
Bedankt aan iedereen, we hebben echt 
genoten van dit feest! 
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Vrijdag, zaterdagdag, zondag 5,6,7 februari 
Donderdag, vrijdag, zaterdag 11,12,13 februari: Toneel 
 
Onze toneelgroep speelde dit jaar: ‘DE AVERECHTSE STEEK’. 
Regie: Jos Hufkens 
 
Acteurs: Jill Lievens, Hilde Govaerts, Lise Lenaerts, Christel Van Hout, 
Lies Vleugels, An Laureyn, Frans Willekens 
 
Technische begeleiding: Johan Lenaerts, Mireille Vanuytsel, Hilda 
Helsen, Simonne Hufkens, Hilde Van Herck 
 
Hoe was het?  Op vrijdagavond 5 februari was er een zinderend gevoel 
in zaal Holvenia.  Het was de première van onze toneelgroep.  De zaal 
was zo goed als uitverkocht.  Toen de mensen binnenkwamen, 
begonnen de harten van de acteurs al een beetje harder te bonken.  
Nadat er een korte inleiding was gegeven over het praktisch verloop, 
ging het licht uit en de spot aan.  De spits ging er meteen af: de zaal 
wist onmiddellijk over wat het toneel ging.  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… 
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Doorheen het optreden werden heel wat 
mooie en pakkende momenten gespeeld.  Er 
werd vol overgave verteld.  De acteurs 
rollebolde over de bühne.  Af en toe een 
leuke grap van één de figuranten en een 
volumineuse lach kwam op ieders gezicht.  
De inleving was echt subliem. 
De verhoudingen tussen de (vrouwelijke) 
personages en een simpel uilskuiken werden 
tot op de spits gedreven, hetgeen tot 
hilarische taferelen leidde.  Het toonde 
weerom hoe kwetsbaar een groep mensen 
kan zijn... 
Er kwamen komische stukken in voor, maar 
ook droevige harde emotionele voorvallen.  Het was echt genieten met 
volle teugen hoe onze acteurs hun rol speelden.  Het was een streling 
voor het oog en oor.  Het gaf een warme kracht aan je hart en je geest. 
Voor, tijdens en na de pauzes werden de toeschouwers in de watten 
gelegd door een team van tappers en keukenpersoneel.  Allemaal 
vrijwilligers die een stukje van hun vrije tijd willen opofferen aan KWB 
en/of Femma. 
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Na de voorstelling konden we nog wat 
nababbelden met de actrices en de acteur 
van de toneelopvoering.  We kijken nu al 
uit naar het volgende toneelstuk en hoop 
dat er nog vele zullen volgen. 
Bedankt acteur en actrices, bedankt 
toneelmeester, bedankt schminkster, 
bedankt technische ploeg, bedankt 
helpers voor en achter de schermen… 
Zonder jullie spelen we geen toneel in 
Holven. 
 
Enfin, bedankt voor deze knappe 
opvoering. 
 
Tot volgend jaar. 
 

Zondag 14 februari: Demonteren decor toneel 
 
Het is de zondag na de laatste toneelvoorstelling dus was het tijd voor 
het afbreken van het decor, daar zijn we sterk in.  Beter gezegd: 
vakkundig demonteren van de bouwelementen. 
De start werd gegeven om 09.00h.  Al het theatermateriaal wordt op 
een vakkundige wijze ontmanteld. De decorelementen, de lichtbak, de 
schminktafel enz... met andere woorden alles terug naar de vertrouwde 
opslagplaats voor een jaartje onder het stof.  Vele handen maken licht 
werk.  Enkele handige Harry's vatte direct de koe bij de horens.  Al snel 
was duidelijk dat vele handen het werk licht maken. 
Koffie en een koek tussendoor hielpen iedereen op kracht. 
Tegen het eind van de dag was er van de knusse bühne niet veel te 
merken.  Gelukkig gebeurde alles zonder ongelukken.  Een stelling 
zorgde voor de veiligheid.  We zijn klaar voor het toneel van 2017! 
 
Bedankt aan alle vrijwilligers die zich meldden voor een helpende hand! 
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Donderdag 18 februari: 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 onze corpulente lichamen zien er weeral een beetje 
beter uit.  De kilo's vlogen er weer van af! 
 
Let op!  In april zal het de laatste 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 17 
maart om 21.00h. 
 
 

Vrijdag 26 februari: Wijnproefavond 
 
Verslag zie volgend Raakje. 
 

Zaterdag 27 februari: Bezoek koffiebranderij Mokapi 
 
Verslag zie volgend Raakje. 
 

Dinsdagen 01/03,08/03,15/03 en 22/03/2016:  Kooklessen 
 
Verslag zie volgend Raakje. 
 
 
 

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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Wat komen gaat: 
 
Donderdag 17 maart: 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 is gelegen in de Kollegestraat.  Drank aan 
democratische prijzen. 
 
Iedereen welkom! 
 

Vrijdag 25 maart: Avondzoektocht 
 
Vrijdagavond 25 maart wordt onze jaarlijkse avondzoektocht ingericht 
in samenwerking met Femma. 
We verzamelen aan het kerkplein om 19u00 om ten laatste te 
vertrekken om 19u15 naar de startplaats van de wandeling.  Er is 
mogelijkheid tot carpooling.  Dit jaar start de wandeling van de 
terreinen van SV Flurky, Achterbos-Zelm te Mol.  Zorg voor warme en 
aangepaste kledij en waterdichte schoenen.  Ook handig om bij te 
hebben zijn een goede zaklamp, pen en meetlat!  Voor de veiligheid 
draagt iedereen een fluovestje zodat je goed zichtbaar bent.  Elke 
deelnemer krijgt in de loop van de wandeling het verwachte ‘lekkers’ 
als opkikker en iets straffer... 
Femma zorgt voor een lekkere kom soep onderweg! 

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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De vragen onderweg zijn gericht op een doorsnee publiek en natuurlijk 
komen de kinderen ook aan hun trekken.  De raadsels zijn uitdagend 
maar zeker niet te moeilijk. 
Het wordt een wandeling die 
geschikt is voor de niet-getrainde 
wandelaar.  Zelf uw wegen 
zoeken, schatten opgraven, 
ronddolen op onbekend gebied.   
Het hoort er allemaal bij. 
De tocht is beperkt tot een zestal kilometer zodat we zeker voor 23.00h 
binnen zullen zijn. 
Na het wandelen is het tijd voor het buikje te vullen met een hartige 
snack en kan er gezellig bijgepraat worden bij een lekkere pint. 
Interesse?  Schrijf je vandaag nog in via mail bij Ronny Vleugels: 
ronnyvleugels@gmail.com 
Deelnemen: leden betalen 5 euro en niet-leden betalen 8 euro per 
persoon.  Inschrijvingen kan tot 23 maart!! 
 
Iedereen kan en mag deelnemen. 
 

Zaterdag 30 april: Bierproefavond 
 

Iedereen drinkt wel eens graag een 
pintje.  En omdat we bij onze 
vereniging ook wel eens van een 
speciaal biertje houden, organiseren 
we op de zaterdag voor Holven kermis 
een heuse bierproefavond in zaal 
Holvenia.  Het is dus de bedoeling om 
mensen in contact te laten komen met 
de verschillende curieuze bieren.  

Telkens brengen we een ander thema. Altijd andere, soms zeer 
verrassende bieren.  Een gezellige avond, steevast een schot in de roos. 
 
De praktische info krijg je nog via een e-mail en/of het volgend Raakje. 
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Zondag 1 mei: Kermiscafé 
 
Omdat er tijdens de kermis eens gedronken mag worden, besloten 
enkele leden om zelf een tijdelijk café te openen.  Dit is nu ondertussen 
al enkele jaren een traditie die bij meer en meer door (jonge) mensen 
gesmaakt wordt.  KWB Holven zorgt voor een diversiteit aan biertjes, 
die kunnen geproefd worden, terwijl de kinderen genieten van de 
kermis.  Wat kan het leven toch aangenaam zijn! 
 
Echt een plezant initiatief! 
 
De praktische info krijg je nog via een e-mail en/of het volgend Raakje. 
 

Vrijdag, zaterdag en zondag 14/15/16 oktober: Familieweekend 
 
Dit jaar zal het familieweekend niet doorgaan 
op 16-17 april.  De datum wordt verschoven naar 
het najaar van 2016.  We zoeken ondertussen 
naar een toplocatie! 
Extra info in volgend raakje! 
 

Ontspanning.  Terugblik op het WK-veldrijden 2016 
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Even stilstaan! 
 
KWB gaat voor schone kleren! 
 
KWB en de zusterorganisatie 
Wereldsolidariteit slaan de handen in elkaar.  
KWB kiest er resoluut voor om Schone Kleren 
onder de aandacht te brengen van alle leden. 
Op 24 april 2013 stortte in Bangladesh een 
kledingfabriek in. 1.129 kledingarbeidsters 
lieten er het leven.  Velen van hen waren op 
dat moment aan het werken aan bestellingen 
van westerse kledingketens.  Ook jouw kleding wordt gemaakt in 
Bangladesh, kijk maar op het label in jouw trui, blouse of T-shirt.  Daar is 
niets mis mee, alleen moeten de Bengaalse kledingarbeidsters dit wel 
kunnen doen zonder doodsangsten uit te staan en voor een leefbaar 
loon.  De Schone Kleren Campagne zet zich in om de loon– en 
arbeidsvoorwaarden van kledingarbeiders wereldwijd te verbeteren. 
 
Geert en Alain hebben kregen vorige maand tijdens een infosessie de 
doelstellingen van Wereldsolidariteit te horen.  Ze werken aan sociale 
ontwikkeling, wereldwijd.  Gericht op menswaardig werk en sociale 
bescherming voor iedereen.  Wil je meer weten over dit project?  Dan 
kan je meer lezen op de website van:  http://www.wereldsolidariteit.be/ 
of spreek ons aan. 
 
Tip!  Hou jij van kokkerellen in stijl?  Met een schone schort van 
Wereldsolidariteit, gemaakt en bedrukt in eerlijke omstandigheden, 
mag er al eens gemorst worden in de keuken. 
Je kan hiermee de organisatie steunen.  Geert en ik hebben tijdens een 
infosessie de stijlvolle schort mogen bewonderen.  Voor de mannen van 
de kooklessen (en natuurlijk ook andere leden) een aanrader!!! 
 
Zie: http://www.wereldsolidariteit.be/steun-ons/schorten 
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Achterklap 
 

Theaterfestival van de Kempen zaterdag 2 april 2016 
 
Het Theaterfestival van de Kempen 
vindt al 24 jaar plaats.  Nog nooit 
mochten we het festival in Holven 
verwelkomen.  Tot nu. 
Op zaterdag 2 april ontvangt de 
toneelgroep Femma KWb Holven 
een aantal amateurgezelschappen 
en/of acteurs die gedurende een 15-
tal minuten hun podiumtalenten 
ten beste geven. 
In Holven zullen 8 of 9 optredens plaatsvinden.  Wij mochten het 
programma al eens vooraf bekijken en humor en komedie zijn de 
troeven van deze avond.  Alvast een opsteker voor de lachebekken 
onder ons. 
 
Deze unieke avond gaat door op zaterdag 2 april om 20 uur. Voor € 3,00 
krijg je niet alleen toneel van de bovenste plank maar ook nog eens een 
lekkernij bovenop. 
De theaterliefhebber heeft alleszins geen reden om thuis te blijven. 
 
Kaarten kan je bestellen bij Frans en Mireille Willekens-Vanuytsel, tel. 
014 56 07 46 (tussen 18 en 19 uur) of 0472 62 32 17 of via e-mail: 
frans.willekens@skynet.be. 
 
Het Theaterfestival van de Kempen is een organisatie van Opendoek vzw. 
 

Te onthouden data: 
 

Kaarten:  op vrijdag  4/3 
 

Pingpong: op donderdag  17/3     21/4 


