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Familienieuws:
•
•
•

Veel beterschap aan Lien en Bruno Van Houte
Proficiat aan Godelieve en Jos met hun gouden huwelijk
Proficiat aan Hans Maes en zijn vrouw met de geboorte van hun
dochter Dite
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Voorwoord: Zinvol of zinloos
Ik moet bekennen dat ik even heb getwijfeld of het Raakje wel de juiste
plek is om een zwaar geladen reflectie neer te pennen. Maar wat ons
vorige maand is overkomen is, vraagt evenwel om enige reflectie, goed
beseffende dat iedereen een eigen mening heeft over de woelige
gebeurtenissen van de laatste weken.
Momenteel leven we in een wereld die draait op volle toeren en wij
moeten meedraaien of het leven stopt! De dagen en maanden vliegen
voorbij. Wij beginnen reeds de vijfde maand van het jaar. Weet jij je
nieuwjaarswensen nog? De winter was geen winter (op een paar koude
dagen na) en iedereen kijkt al uit naar de zomer. Er is intussen ook nog
de lente maar alles draait zo snel dat wij het vergeten.
De wereld draait op volle toeren en wij zitten op de mallemolen van het
leven. En dan plots slaat het noodlot toe, zo kort bij ons wat gisteren
nog veraf leek. Een halve dag of één dag stopt ons hectisch leven maar
toch draait de mallemolen weer op volle toeren. Voor de wereld telt
alleen gisteren en morgen. Vandaag wentelt de wereld weer op volle
toeren en wij moeten meetollen met of tegen onze zin.
Een belangrijke foutfactor is dat de zender en ontvanger elkaar dikwijls
niet meer kennen, dat we niet meer de tijd nemen om elkaar te leren
kennen, te leren begrijpen, te leren inschatten, … waardoor we
belangrijke nuances in de boodschap dreigen te verliezen die de vele
nieuwe communicatietechnologieën niet kunnen opvangen!!!
Indien we meer zouden investeren in intermenselijke contacten, dan
hadden sommige vragen die politiekers nu stellen misschien niet
moeten gesteld worden. Deze contacten beginnen in ons eigen gezin,
dorp of parochie, op de werkvloer, in de sportclub of verenigingen
zoals onze eigen KWB-Holven…
Mensen zijn en blijven sociale wezens. We moeten met zijn allen opnieuw
meer tijd nemen voor een gezellige babbel want samen komen we hier
sterker uit. Een belangrijke vraag in deze wereld. Is ons leven nog zinvol
of zinloos? Aan jou opnieuw de uitdaging! KWB kom erbij!
De redactie
Alain Teunckens
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Wat geweest is:
Zaterdag 2 april: Theaterfestival van de Kempen
Jaarlijks vindt in de Kempen het Theaterfestival plaats. Dit is een festival
waarin toneelgroepen het beste van zich laten zien in sketches,
monologen, eenakters, poppenspelen, … kortom elke amateurpodiumkunstenaar kan gedurende 15 minuten een optreden ten beste
brengen.
Dit jaar werd dit al voor de 24ste maal in de Kempen georganiseerd.
Maar in 2016 organiseerde onze toneelgroep van KWB en Femma dit
voor de eerste keer in Geel en dan nog wel in Holven.
De 9 gebrachte optredens van een zestal toneelverenigingen/artiesten
boeiden de meer dan 100 aanwezigen: de zaal bulderde, glimlachte,
grinnikte of luisterde gespannen naar komische of uit het leven
gegrepen toestanden. Onder de pauze trakteerde de groep nog met
een lekkere koffiekoek die door iedereen gesmaakt werd. Zeg nu zelf:
voor € 3,00 inkom twee uur en half topentertainment krijgen en
bovendien nog een hapje kunnen verorberen dat zijn fijne dingen voor
de mens.
Het was dan ook niet te verwonderen dat op het einde van de avond
iedereen tevreden huiswaarts keerde.
Vraagt dit om een vervolg in 2017?

Zondagnamiddag 17 april: Culturele uitstap naar Expo Ungenau
Met veel enthousiasme werden we gegidst door de tentoonstelling
Ungenau. Geen intellectuele of diepzinnige inzichten maar een
gepassioneerde en humoristische vertelling over de kunstenaars en hun
werken . Kunst, verrassend of ...verrassend eenvoudig. Onze verruimde
blik richtte zich daarna naar de Markt, waar we napraatten tussen pot
en pint.
Gert Verresen
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Donderdag 21 april: Pingpong
"De laatste avond" zo was het toch aangekondigd.
We konden enkel de "die hards" begroeten, eigenlijk hadden we wel
wat meer opkomst verwacht, maar niet getreurd, zij die er wel waren
hebben er nog van genoten.
Ideale temperatuur, niet te koud en ook niet te warm, eens de spieren
goed opgewarmd, hebben we kunnen wisselen om tegenover iedereen
een matchke te spelen. Na de pauze nog even wat spelletjes afwerken
om natuurlijk te kunnen eindigen in dubbelspel.
Het geeft eigenlijk toch een raar gevoel om te moeten denken dat dit
hoogst waarschijnlijk de laatste KWB ping-pong avond was.
We gaan ons later bezinnen of er nog een vervolg komt.
Geert De Peuter

Zaterdag 30 april: Bierproefavond
Zondag 1 mei: Kermiscafé
Zaterdag 7 mei: Vissen
Zaterdag 21 mei: Garageverkoop
Verslagen zie volgend raakje van juni.
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Wat komen gaat:
Zaterdag 7 mei: Vissen
Op zaterdag 7 mei organiseren de
KWB’s van Bel, Holven en SintDimpna 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 KWBsfeer. 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).

Vrijdag 20 mei: Fietsen
Afspraak om 18u30 aan de kerk voor de eerste van onze maandelijkse
vrijdagavondfietstochten tijdens de zomermaanden. We rijden aan een
gemiddelde snelheid van 15 km/u. Halfweg houden we een gezellige
tussenstop bij een drankgelegenheid. We zijn terug in Holven rond 22 u.
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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.
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Vrijdag 3 juni: Jaarlijkse planningsvergadering
Op vrijdag 3 juni om 19.00u
houden we onze
planningsvergadering.
Tijdens deze avond gaan we
frisse en scherpzinnige ideeën
met elkaar uitwisselen. Op een
democratische manier gaan we
voorstellen voor ons programma
voor het volgende werkjaar
bespreken. De activiteiten die door KWB-nationaal worden
aangeboden zullen we zeker overlopen om er een keuze uit te maken,
maar we zijn vooral benieuwd naar nieuwe ideeën.
Geen vermoeiende debatten of discussies, gewoon de fantasie even
laten werken en wat brainstormen. Ieder KWB-lid is welkom om mee te
denken en te beslissen over hoe ons programma er volgend jaar gaat
uitzien. Wie onze kalender van de voorbije jaren een beetje heeft
gevolgd zal merken dat er telkens hier en daar een nieuwe activiteit
wordt toegevoegd. Meestal ontstaan zulke ideeën tijdens de
planningsvergadering. (dit hoeft daarom niet altijd zo te zijn). Zit je met
een idee of denk je nuttige tips te hebben voor ons, twijfel niet, laat het
ons weten. Beter is natuurlijk dat je je eigen idee uit de doeken komt
doen op vrijdag 3 juni. Waar spraken we af? We vergaderen in de
veranda van café De Campus, gelegen aan de Larumseweg 99 ( vlakbij
Thomas More). We bieden de deelnemers nadien een etentje aan.
Later kan er nog bijgepraat. We roepen zeker ook de vrouwen op om
hun ideeën met ons te delen. Blijf dus niet in uw zetel liggen die avond!
Kom gerust mee bouwen aan een dynamische beweging.
We houden met alle voorstellen rekening. De enige voorwaarde is
natuurlijk dat er voldoende mensen mee aan de kar willen trekken om
een nieuw initiatief uit te werken. Inschrijven is verplicht!
Gelieve een seintje te geven aan onze voorzitter Pol Goris. Hij is
bereikbaar op het GSM: 0477 61 41 90 indien je komt meedenken of
stuur een mailtje naar: polgoris@hotmail.com. Tot dan!
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Even stilstaan!
Armoede gewikt en gewogen.
De algemene indicator voor kinderarmoede
staat op vuurrood. Het aantal kinderen dat
in armoede wordt geboren in België neemt
het laatste decennium alsmaar toe en neemt
intussen dramatische proporties aan. In
2013 werden 11,2 procent van de kinderen geboren in een kansarm
gezin. Dit is 0,7 procentpunt meer dan in 2012. Recente cijfers voor
2014 tonen nog een lichte stijging. Tegenover de eerste meting
(Armoedebarometer van 2012, cijfers betreffen 2010) is de
kinderarmoede gestegen met 2,6 procent.
Sinds 2008 is de armoede daadwerkelijk gestegen. Verschillende
federale en Vlaamse maatregelen die tijdens de vorige en huidige
regeringen werden genomen, krijgen slechts nu hun uitvoering. De
gevolgen van deze en andere maatregelen zullen pas duidelijk worden
in de toekomstige armoedebarometers. Eén duidelijke conclusie kan
reeds genomen worden: deze en vorige regeringen hebben en zullen
de armoede doen stijgen.
Kinderen uit eenoudergezinnen, gezinnen met een lage
arbeidsparticipatie, kinderen met een moeder van niet-Belgische
origine en kinderen uit grote gezinnen hebben een hoger risico om in
armoede op te groeien. Armoede wordt een chronisch probleem.
Meer zelfs, de vele nieuwe besparingsmaatregelen zullen de crisis
verder verdiepen. De Armoedebarometer 2015 geeft weinig hoop. De
doelstellingen vooropgesteld tegen 2017, zijn nog lang niet in zicht, op
geen enkel levensdomein. Bovendien geeft het beleid de indruk niet
wakker te liggen van dit probleem.
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De stabiliteit van het armoederisico in Vlaanderen en de situatie in
andere EU-landen wordt gezien als een overwinning in de strijd tegen
armoede. Onzin natuurlijk als 10,8% van de Vlamingen in armoede leeft
en de kinderarmoede jaar na jaar toeneemt.
Grafiek: Evolutie kansarmoede-index bij zeer jonge kinderen

Bronnen:

Decenniumdoelen 2017, Armoedebarometer 2015 en
Kind en gezin

Te onthouden data:
Fietsen: op vrijdagen 20/05 10/06 22/07 26/08
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Ontspanning

KWB kruiswoordraadsel
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Achterklap
Is dit Raakje uitgelezen? Geef hem een nieuw tweede leven!
We hopen dat je plezier hebt beleefd aan het lezen van dit Raakje.
Gewoontegetrouw gooi je deze nu bij het oude papier? Maar misschien
kan je er nog iemand die (nog) geen KWB lid is een plezier mee doen?
Een familielid, een vriend, een buur, … iemand voor wie dit Raakje en
KWB-Holven misschien iets kunnen betekenen.
Als je dit wil doen, kan je eenvoudig het Raakje aan de betrokkene
bezorgen en iemand van het bestuur of je wijkmeester op de hoogte
brengen. Zo krijgt dit Raakje nog een tweede leven en beleeft er nog
iemand anders plezier aan!
KWB is één van de grootste socio-culturele verengingen in Holven en
biedt het gehele jaar door tal van activiteiten! Voor 25,00 euro ben je
met je het ganse gezin lid van KWB voor het hele werkjaar!

