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Voorwoord
Beste lezer van het Raakje
2016 is al bijna vier maanden oud als ik dit als redacteur neerschijf. De
eerste (enige?) winterprik is al voorbij, de sneeuw is een herinnering en
de zon brengt kleur en warmte.
Ik doorblader even het jaarprogramma van 2015-2016 en ik kom tot de
conclusie dat heel wat van ons jaarprogramma is gerealiseerd in onze
afdeling. Zoals steeds vind je hier enkele verslagen en foto's van onze
activiteiten. “Originele activiteiten” zijn er deze keer niet bij. Onze
bestuursploeg is al wel “getraind" in het organiseren van de jaarlijks
weerkerende activiteiten maar toch gaat dat ook niet zomaar! Er is
inderdaad veel inzet, denkwerk, voorbereiding nodig om met een kleine
afdeling zo'n uitgebreid programma ieder jaar opnieuw te realiseren.
Willen we als vereniging blijven bestaan en ons ledenaantal op peil
houden, dan moeten we uiteraard een degelijk jaarprogramma aanbieden
voor het hele gezin. Inderdaad, de KWB is geen mannenbeweging, maar
een "gemengde beweging" voor het hele gezin!!!
Dank zij de wijkmeesters, het bestuur, de medewerkers en onze leden,
is dit allemaal mogelijk. We willen dan ook iedereen bedanken voor hun
inzet, in het verleden, vandaag, maar zeker ook in de toekomst.
Het dagelijks bestuur heeft de laatste jaren een verjongingskuur
ondergaan, waardoor de continuïteit van de werking van de KWB kan
blijven bestaan. Toch blijven we nog steeds op zoek gaan naar
kandidaat bestuursleden en uiteraard zijn ook nieuwe leden steeds
welkom. Ook leden die als "losse medewerker" willen helpen bij de
organisatie van, of tijdens een activiteit, zijn altijd welkom!
Wil je nog meer weten over onze vereniging, bezoek dan onze website
of stuur een mailtje naar kwbholvenredactie@gmail.com.
KWB-Holven kom erbij!!!
De redactie
Alain Teunckens
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Wat geweest is:
Vrijdag 26 februari: Wijnproefavond

De tweede wijnproeversavond op 26 februari in wijnhandel Umbria kon
rekenen op maximale belangstelling van onze KWB-leden.
Het ontvangst werd ingezet met een sprankelende Spumante.
Wijnsommelier Lina liet ons kennismaken met de typische Italiaanse
druivensoorten Grechetto, Trebbiano Spoletino in een drietal witte
wijnen met verschillende smakenpalletten van kiwi tot vanille.
Gastvrouw Nicole vertelde verschillende anekdotes tijdens het
degusteren van 4-tal rode wijnen: van
jonge wijn van Sangiovese druif tot en
met 16 maanden in Franse eikenhouten
vaten gelagerde wijn van Sagrantino
druiven.
Hierbij mochten we kennismaken met
de Umbrische truffel- en olijfolie en
pesto. Iedereen heeft er met volle
teugen van genoten van deze
degustatie.
Gezelligheid troef ! Organisatoren Bruno en Gert
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Zaterdag 27 februari: Bezoek koffiebranderij Mokapi
Op deze zonvolle zaterdagvoormiddag organiseerden we een bezoek
aan de koffiebranderij Mokapi te Veerle-Laakdal.
Er waren een twintigtal geïnteresseerde leden
aanwezig. Sommige leden hadden nog wat
bagage in hun lichaam zitten van de vorige
activiteit. Zie verslag vorige bladzijde. We
konden tijdens het bezoek genieten van het
koffiegebeuren binnen een artisanale en
familiale omgeving. Sinds 1881 wordt hier
trouwens in Veerle koffie gebrand!
Wij volgden de koffieboon doorheen de geschiedenis, we leerden wat
de kenmerken zijn van de verschillende ruwe koffiesoorten en we
maakten het volledig productieproces mee van de koffie tot aan de
verpakking. Ondertussen waren er doorlopende koffiedegustaties en
met huisgemaakte versnaperingen (koekjes en cake).
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Onze deskundige gids Wim gaf ons
tijdens de rondleiding een uitstekend
inzicht hoe de groene koffieboon
omgetoverd wordt tot drinkbare koffie.
Wij konden de koffieboon volgen
doorheen de geschiedenis. Van de
oorsprong in Ethiopië, verder naar de
Arabische wereld tot in Europa, tot
uiteindelijk heel de wereld mocht
kennismaken met dit bakje troost.
Ten tweede leerde we waar de productie
-en de verwerkingsplaatsen van koffie
zijn gelokaliseerd: dit zijn MiddenAmerika, Afrika en Azië. Alle
koffieproducerende landen liggen in de
zogenaamde koffiegordel. Een strook tussen de Kreeftskeerkring en de
Steenbokskeerkring (23,5° boven en onder de evenaar). De
temperatuur, de hoogteligging, de vochtigheidsgraad, de hoeveelheid
zon en bodemgesteldheid zijn daar heel gunstig voor de koffieplant.
Een koffieplant kan reeds bessen dragen na circa drie jaar. In één bes
bevinden zich twee koffiebonen. De rijpe bessen zijn glanzend felrood.
De meeste koffie wordt eens per jaar met de hand geoogst. De
plukkers moeten er op letten dat onrijpe, zieke of overrijpe bessen niet
in de oogst terecht komen, omdat dit de koffiekwaliteit aantast. Bij de
verdere verwerking van de geoogste koffiebessen kan de droge of een
natte methode gehanteerd worden.
Koffie is een natuurproduct, geen oogst is hetzelfde. De meeste koffie
die je vindt in de supermarkt bestaat niet uit één koffiesoort, maar uit
een melange van meerdere koffiesoorten en bevatten een combinatie
van Arabica- en Robusta - bonen. Volgens Wim werkt Mokapi enkel met
de Arabica Maragogype kwaliteitsbonen van pure origine,
gecertificeerd en van hoge kwaliteit. Van sommige koffies was er zelfs
beperkte producties (limited editions).
De Arabica- en Robusta zijn de twee best gekende koffiesoorten. De
Arabica-soort bevat duidelijk minder cafeïne dan Robusta. Arabica kan
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je duidelijk herkennen aan
de vorm en het golfje in de
boon. Arabica is meestal
de duurdere soort en wordt
vaak manueel geoogst. De
Robusta-plantages liggen
doorgaans in de laagvlaktes
en zijn niet afgeschermd
van de zon.
De karakteristieke smaak
en het aroma van koffie ontwikkelen zich tijdens het branden. Tijdens
het branden ontwikkelen zich wel meer dan 800 stoffen die het smaaken geurkarakter van de koffie bepalen. De koffie wordt gebrand rond
de 220°c bij Mokapi. Sommige gebrande koffiebonen glimmen meer
dan andere. Dat heeft te maken met de graad van de branding. Hoe
donkerder de bonen zijn gebrand, hoe meer de olie in de boon naar de
oppervlakte komt, hoe bitterder de koffiesmaak. Vandaar de extra
glans. Er zijn verschillende brandgraden die ook de smaak van uw kopje
koffie bepalen. De smaak van uw kopje koffie wordt dus bepaald door
de brandtijd en de temperatuur. Als de gewenste brandtijd is bereikt
voegt men koude lucht toe (geen water), wat de smaak van de
gebrande koffie ten goede komt.
Na het bezoek was er een mogelijkheid om de
diverse soorten koffie te kopen. Een ruim
assortiment aan veertien verschillende soorten.
Indien gewenst worden de bonen gemalen.
Iedere bezoeker kreeg een kleine attentie. Een
klein pakje van hun streekproduct koffie: een
huismélange.
Besluit: een zeer interessant bezoek! Wim en Jef
namen ons echt op sleeptouw in hun koffiebranderij.
Een verhaal over geuren, kleuren en smaken!
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Dinsdagen 01/03,08/03,15/03 en 22/03/2016: Kooklessen
Na zoveel jaren zijn we nog altijd niet volleerd, daarom een nieuwe
reeks van vier kooklessen in het voorjaar voor (nieuwe) leden die nog
iets willen bijleren. Opnieuw van de partij waren onze “huischefs"
Franky en Jan. Zij zijn opnieuw bereid gevonden om ons bij te staan bij
de bereidingen van het aperitief, het voorgerecht, het hoofdgerecht tot
aan het dessert. Misschien kunnen in deze nieuwe editie ook iets leren
over tafelmanieren en etiquette?

Ikzelf heb me laten overreden om later aan te sluiten bij de groep. Dus
toen ik op dinsdag 8 maart de keuken binnen kwam – ik was goed op
tijd – waren er al een paar leden naarstig bezig. Ik had de eerste les niet
meegekookt. Maar aansluiten was toch geen probleem. Wat men
opviel: de doorgewinterde kookmannen draaiden reeds als een goed
geoliede machine. Iedereen kende ondertussen reeds zijn opdracht.
Ik kwam terecht bij het aperitief en het voorgerecht of beter bij de
personen die het voorgerecht en het aperitief zouden klaarmaken.
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Bert, Bruno en Steven– mijn kookpartners – waren reeds druk bezig
met de “mise en place”van de soep. Ook de andere teams lieten zich
niet onbetuigd en gaven het beste van zichzelf.
Al snel kwamen de eerste echte geluiden van het ontkurken van de
flesjes pils. “Da ziene ik geire”, zei daar iemand. Ik trouwens ook.
Het was echt druk aan de gasfornuizen. Men waande zich bijna aan het
klaverbad te Lummen. Je moest aanschuiven om een gasbek te
bemachtigen. En net op dat moment kwamen de eerste hapjes en het
aperitief eraan. Een gin tonic, daarna een crostini met tomaat, paprika
en ansjovis, aangevuld met pittig gevulde minitomaatjes. Dit deed onze
smaakpapillen een eerste keer tintelen!

Al snel kwam men aandraven met een heerlijke tomatensoep met
daarin jawel: een klein vogelnestje. Dat was lekker! Ondanks het feit
dat een aantal leden op regime zijn lieten een paar mensen zich toch
tweemaal bedienen … de snoodaards!
Tussen de soep en de patatten werden er een paar goede oude koeien
(grappen) uit de gracht gehaald. De meeste grappen waren wel van de
tijd dat de dieren nog spraken! Dat even ter zijden.
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En dan kwam de
“deus ex machina”
van Alain (de
plekker) in actie. Hij
zorgde voor
opwinding aan de
afwasmachine, een
stapel afwas stond
daar al lang zo
onaangeroerd. "Lui
zweet is gauw
gereed" werd
geroepen. Dus
iedereen aan het werk! Iedereen keek naar het wonder dat geschiedde.
Borden en glazen kwamen glanzend uit het toestel terwijl de groep
nadien op het gemak verder konden genieten van het nagerecht.
Spijtig genoeg stond nauwelijks vijftien minuten later de volgende
lading afwas reeds klaar.
Nu even doorbijten, want er
wacht nog de opkuis van de
zaal en de keuken.
Eénmaal thuis kan ik alweer de
slaap niet vatten. Eerst nog
een uurtje woelen in mijn bed.
Voor ik het besefte ging de
wekker om zes uur af. Mijn
maag lag nog altijd overhoop
want de menu van gisteren was
nog altijd een ongelijke strijd
aan het voeren. Dat wordt
weeral uitwaaien op de moto!
Volgende keer toch maar ietsje minder eten en drinken, maar deze
belofte is een hemd der dwazen denk ik. Oei, er komen nog twee
kooklessen. Ik zie al uit naar volgende dinsdag. Toffe avond!
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Vrijdag 4 maart: Kaarten
Dit was de laatste wedstrijd van het seizoen.
Als we de balans opmaken van de 5 wedstrijden mogen we wel van een
succes spreken. Het aantal spelers varieerde van 30 tot 34 kaarters.
1. Klöpfel Victor
2. Neyens Jos
3. Haeseldonckx Elza
4. Nevelsteen Eddy
5. Lievens Frans
6. Bruggeman Mariette
7. Kempen Rachel
8. Wijnants Dirk
9. Boeckx Roger
10. Pelgroms Jos
11. Cools Jacqueline
12. Blockx José
13. Vandesande Sus
14. Witvrouwen Frans
15. Bartolomeux Alex
16. Nevelsteen Lydia
17. Bens Louis

178
177
176
173
162
161
155
154
154
152
152
152
150
146
146
145
144

18. Swolfs Dimpna
19. Wouters Mariette
20.Bertels Angela
21. Govaerts Frans
22. Peeters Nick
23. Ceusters Gust
24. Verwimp Marcel
25. Belmans Roger
26.Clissen Rik
27. Dams Karel
28.Belmans Juul
29.Vermeulen Jos
30.Maes Wieza
31. Swinnen Victor
32. Plu Michel
33. Laenen Rene
34.Moors Herman

140
139
136
135
134
128
128
121
120
115
114
111
111
103
103
76
69
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Vrijdag 25 maart: Avondzoektocht
Hoe was het?
Het weer zat goed, een koude avond met veel maanlicht, ideaal voor
een wandeling door de Molse bossen, gewapend met een zaklamp,
fluovest en paar stevige stapschoenen aan de voeten. Er waren een
dertigtal wandelaars opgekomen, volgens de organisatie zoveel als de
vorige jaren. Iedere groep kreeg een schoudertas met de opdrachten
en een equipement voor onderweg. Met deze bagage, zouden de
groepen de tocht tot een goed einde moeten kunnen brengen. Na de
uitleg van de organisatie waren de vijf groepen vertrokken voor een
tocht in de duisternis.
Pol en Alain hadden een nieuw spel uitgedacht, waarbij er bij elke
opdracht een SMS of een foto moest doorgestuurd worden naar de
jury. Deze nieuwe vorm van oplossen
werd door een aantal jonge mensen
zeer op prijs gesteld. Wij als jury hadden
het voordeel, dat we op elk moment
konden volgen waar elke groep zich
bevond. Bijsturen was gelukkig niet te
vaak nodig. Waar we niet op gerekend
hadden was dat in deze bosrijke
omgeving de draagwijdte van de
mobieltjes soms onvoldoende was.
Direct na de start volgt de eerste
opdracht: …niet gemakkelijk! Eerst
moest je de vraag goed bekijken in
spiegelschrift. Goed opletten is
natuurlijk altijd aangeraden, want
ogenblikkelijk erna volgde er al een
tweede vraag. Een praktische opdracht.
Er was een doos verstopt met
verkleedkledij. Niet iedereen had dit zo
begrepen als een verkleedpartij, want
iemand ging zelfs uit de kleren!
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Dit is de eerste keer dat ik als redactie een foto moet censureren.
Deze afbeeldingen kom je alleen maar tegen op websites waar een 18+
paswoord is vereist. Hier hadden we als jury niet meteen op gerekend.
Eenmaal op weg waren de kruispunten, open terreinen en de bossen
als bakens in de nacht en vond iedereen een weg naar de volgende
opdrachten. De hele zoektocht was een kleine 5 km lang door de
contreien van Mol - Achterbos. Dit gebied bleek voor velen deelnemers
onbekend terrein te zijn.
De speurtocht ging richting SCK, waar de
groepen grenzend tegen een stuk bos
wandelden waar de toegang uit den boze
was. Ogen goed openhouden was de
boodschap, want onderweg zaten er
enkele onverwachte vragen verscholen
tussen het kreupelhout en andere notariële
aangelegenheden.
Niks te klagen, het was wel koud, maar het
was droog. Sommige stukken wandelpad
lagen er wel vettig bij door de overvloedige
regen van de voormiddag, maar waar is het gezegde ook al weer ”hoe
vettiger hoe prettiger”.
Met een stevige "welriekende soep" op de rustplaats, ging het “totalloss-door-het-bos” (waar kennen we dat nog van?), onder het waken
van de volle maan door, naar nog meer en moeilijkere opdrachten.
Plots alarm, het noodnummer! "Waar lopen we hier eigenlijk rond, we
zijn hier toch ooit als eens geweest", lamenteerde er iemand! "Nog
even volhouden", was ons antwoord. Maar in den donkere is toch
helemaal anders! Nog even de jeneverstand meenemen als intermezzo.
Dit was voor vele leden een opkikker en hartverwarmend!
Na behoorlijk wat speurwerk en opdrachten ontcijferen kwam elke
groep terug in de “bewoonde wereld" en zag iedereen terug de
vertrekplaats verschijnen. De kantine komt in zicht. Oef, we hebben
het gehaald zullen een aantal jongeren gedacht hebben en gelukkig zijn
we niet verdwaald. Maar ja, iedereen had wel een noodnummer.
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Zullen we het nummer wederom voor de grap nog éénmaal uittesten?
Neen toch niet, laten we direct landen...
Aangekomen in de zaal werd elke groep overvallen door de geur van
...ja, warme kip met appelmoes. Direct chargeren was de boodschap,
dat smaakt!!! Nog eens de opdrachten en de oplossingen overlopen
voor we afgeven. Misschien zit er wel de eerste plaats in, hoopten een
aantal gezelschappen. Er was duidelijk een rivaliteit tussen enkele
groepen! Een trofee als prijs was er niet te winnen. Voor sommigen
deelnemers was het “parels voor de zwijnen”. Het was vooral te doen
om de eer en de gezelligheid!

Na het feliciteren van de winnaars gingen we moe, maar tevreden naar
huis toe. Een plezante avond, vol beweging, spel en lekkere kip.
Bedankt Ronny's (2x) voor het fourneren van de kip en het bemannen
van de jeneverpost. Natuurlijk moeten we de Frans niet verzuimen
voor het uitkienen van de wandelroute.
Op naar morgen voor een nieuwe dag om nieuwe dingen te beleven.
Een mooie tocht door ons eigen Kempense groen en een avond om
mee te nemen in onze herinnering. Hopelijk gaat iedereen volgend jaar
weer mee? U toch ook?
Twee “verlichte” juryleden: Pol en Alain
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Wat komen gaat:
Zondagnamiddag 17 april: Culturele uitstap naar Expo Ungenau
Kunst met een hoek af ...in de tentoonstelling Ungenau wordt
een hommage gebracht aan Jan Hoet door een selectie van
kunstwerken van het S.M.A.K. Kwb Holven organiseert op 17 april
a.s. een begeleid bezoek vanaf 14.00 u. We verzamelen aan de
ingang van de exporuimte van de Halle (locatie Markt nr 1
centrum - Geel of het oude gemeentehuis) om 13.50u. Een gids
zal ons tekst en uitleg geven bij de kunstwerken.
Deelnemen: KWB - leden betalen 5,00 euro per persoon en nietleden 7,00 euro. Inschrijven mag op voorhand op het e-mail adres:
yvienne.goris@telenet.be. Achteraf wordt er nog eens gezellig
bijgepraat in één van de drankgelegenheden op de markt.
Donderdag 21 april: Pingpong
Misschien de laatste keer dat we een balletje
kunnen slaan in de kollegestraat! 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!
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Zaterdag 30 april: Bierproefavond
De 8ste Holvense Bierfeesten!
Onder deze titel brengt KWBGeel-Holven een weekend in het
teken van bieren van kleine
brouwerijen. Bedoeling is om
de mensen van Holven kennis te
laten nemen van de rijkdom die
wij in België op dit vlak kunnen
thuisbrengen. Iedereen
liefhebber van het gerstenat binnen en buiten onze vereniging die ook
wel eens van een speciaal biertje houdt is die zaterdag welkom 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 issue.
Altijd andere, soms zeeropzienbarende bieren. Een gezellige avond,
steevast een schot in de roos.
Ook dit jaar hebben we weer een markante aankondiging. We hebben
niemand minder dan de brouwer van het Vals Paterke kunnen strikken
om ons op doortocht door het bierlandschap te begeleiden. Hij gaat
ons overdonderen met negen verschillende noemenswaardige bieren.
Als het lukt kunnen wij als eerste proeven en gewaarworden van zijn
nieuwste ontwikkeling: DONKER VALS PATERKE!!! Een echte
wereldprimeur! We lassen halfweg een windstilte in waar we
boterhammen met kipkap en kaas aanbieden.
Iedereen is welkom leden en niet-leden. Inschrijven kan tot de uiterste
datum van 23 april bij Ronny Vleugels op het emailadres
ronnyvleugels@gmail.com. Let wel, om praktische redenen moeten
we een maximum aantal deelnemers van 40 personen afbakenen. We
starten de bierproefavond in zaal Holvenia om 20.00u. Aarzel dus niet
te lang. KWB-leden voldoen dit succesnummer voor slechts 10,00 euro,
niet- leden vereffenen 15,00 euro voor deze leuke avond.
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Zondag 1 mei: Kermiscafé
Wie na zaterdag nog niet alles heeft geproefd kan vanaf 14.00u nog een
uitgelezen vervolg breiden aan de Holvense Bierfeesten. 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. Tijdens deze gelegenheid kan je proeven van maar liefst 20
verschillende bieren van kleine brouwerijen. Diverse smaken en
geuren, blond en donker worden aangeboden. Voor elk wat wils en alle
sterke bieren aan €2,50!
Ondertussen kunnen de kinderen hun hart ophalen op het dorpsplein.
Hier staat een Vlaamse kermis met paardenmolen, schietkraam,
viskraam en frietkraam (met overheerlijke smoutebollen).

Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind en kunnen we met zijn
allen genieten buiten in het zonnetje aan een gezellig tafeltje.
Wat kan het leven toch aangenaam zijn!
Gratis inkom en iedereen welkom!
Echt een plezant initiatief!
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Zaterdag 7 mei: Vissen
Op zaterdag 7 mei organiseren de
KWB’s van Bel, Holven en Sint-Dimpna
een gezamenlijke viswedstrijd aan de
gemeentelijke visvijver Kasseman
waaraan iedereen mag deelnemen.
Iedereen is 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 tot
09.00 uur, de wedstrijd start om 10.00 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.
Het vissen kan alleen met maden (geen voeder). Breng ook een leefnet
mee, ongeveer 2 meter lang als het kan).

Even stilstaan!
De ecologische voetafdruk van de Belg blijft
vergroten. Ons land staat ondertussen in de
top vijf van landen met de grootste
ecologische voetafdruk ter wereld. Samen
met Denemarken staan we helemaal
bovenaan in het EU-lijstje. De ecologische
voetafdruk per Belg bedraagt 7,45 hectare
(wereldwijd gemiddeld 1,8 ha en in Europa
4,3 ha), terwijl dat twee jaar geleden nog
7,14 ha was.
Als alle mensen zouden leven met de voetafdruk berekend voor de
gemiddelde Belg, dan zouden we vier planeten nodig hebben!
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Zaterdag 21 mei: Garageverkoop
Is het tijd voor de grote
voorjaarskuis of heb je te
veel spullen die je eigenlijk
wel van de hand wil doen?
Dan is de garageverkoop op
21 mei misschien wel iets
voor jou. Het enthousiasme
waarmee elk jaar steeds
meer kopers en verkopers
elkaar ontmoeten, is
overweldigend.
Het idee is simpel. Je bouwt je eigen garage om tot een winkeltje
waarin je al je oude spullen te koop aanbiedt. Deelnemers, verspreid
over de hele gemeente, toveren hun garage om tot een leuke
verkoopsruimte. Jong en oud gaan snuisteren tussen de talrijke
tweedehandsgoederen. Voor kooplustigen is het de unieke kans om
iets leuks op de kop te tikken voor een zacht prijsje. Dankzij dit initiatief
krijgen afgedankte, maar nog niet versleten spullen een nieuwe
bestemming. De levensduur van de producten wordt verlengd
waardoor ze minder snel in de afvalketen terecht komen. Op deze
manier werken we samen aan een beter milieu!!!
De garageverkoop vindt plaats tussen 09.00 en 17.00 uur. Ben je
geïnteresseerd? Iedereen mag deelnemen. Zowel leden als niet-leden.
Let op! Voor deelname aan deze activiteit is vooraf inschrijven verplicht.
Interesse? Stuur een mailtje naar: geert.depeuter@telenet.be.
Inschrijven kan tot 7 mei. De deelnameprijs is 2,00 euro.

Te onthouden data:
Pingpong: op donderdag 21/4
Fietsen: op vrijdagen 20/05 10/06 22/07 26/08
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Achterklap
Donderdag 28 april: Voordracht Bruno Tersago
Als het VRT-nieuws of Radio 1 overschakelt naar
‘Onze man in Athene’ verschijnt vaak Bruno
Tersago op het toneel. Tersago woont sinds 2000
in Griekenland. In die periode is dat een land met
een solide toekomst. Maar wanneer in 2010 uitlekt
dat de nationale schuld de pan uitswingt verandert
alles. Het IMF, de Europese Centrale Bank en de
Europese Commissie strijken neer en maken van
het land een laboratorium. De wieg van de
democratie zakt weg in de zomp: vandaag leven 2,5 van de 10 miljoen
Grieken onder de armoedegrens, 3,8 miljoen anderen flirten ermee.
Bruno heeft een boek geschreven naar aanleiding van de economische
crisis in Griekenland. In dit boek maakt Bruno Tersago geen grote
analyses. Zijn verhalen raapt hij op van de straat. Ze zijn nooit
vergezocht of moeilijk te begrijpen. Ze schetsen een wereld die fatsoen
veracht, gewetenloosheid voedt, de arbeidsmarkt tot een bloedbad
herschaapt, kinderen met lege magen naar de schoolbanken stuurt,
oudjes zelfmoord doet plegen en een rijke kaste van oligarchen ontziet.
Maar ze vertellen ook van verzet en hoop op verandering. Groeten uit
Griekenland is een langgerekte mokerslag die pijn doet en het koudste
bloed aan het koken brengt.
‘Voor analyses over Griekenland vanuit het perspectief van de bankiers
en de financiële markten hebben we politicologen en economen. Voor
verhalen die de Griekse crisis een gezicht geven is er Bruno Tersago.’
Samen met Sociaal Forum Kempen heeft Neena Salaets deze journalist
uitgenodigd in Geel om te komen spreken over het leven van de Grieken.
Bruno Tersago zal aanwezig zijn op donderdag 28 april om 20.00h in
het Sint-Jozefinstituut, Blok V (bovenste verdieping), Technische
Schoolstraat 52 in Geel. Deelnemen is gratis. Inschrijven of inlichtingen
via Facebook of email: neena.salaets@kwb.be. Neena Salaets is
bereikbaar op het nummer: 0474/466.596

