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Voorwoord: ‘Iedereen Verdient Vakantie'
Voor velen breekt de periode weer aan om, samen met de rest van het
gezin of met kennissen, een week of langer naar één of ander
buitenlands vakantieoord te trekken. Toch hoef je niet ver weg om het
vakantiegevoel te krijgen. Ook in ons eigen land valt er altijd wel iets te
beleven!
We geloven allemaal in de effectieve positieve effecten van vakantie.
Dankzij de vele getuigenissen van vakantiegangers horen we vaak hoe
belangrijk vakantie voor hen is. Het hoofd even leeg maken, de
kinderen die zich kunnen uitleven, ouders die eindelijk eens tot rust
komen, … Het is voor iedereen belangrijk om eens in een andere
omgeving te zijn, om de batterijen terug op te laden en tot rust te
komen. We kijken uit naar een vakantie en denken er nog lang aan
terug. Vakanties betekenen een onderbreking van de routine, een
ontsnapping uit de dagelijkse omgeving en sleur. Iedereen heeft de
kans om te ontspannen, om tot rust te komen. Vakanties bieden de
mogelijkheid om het leven eens op een andere manier te bekijken en
om na te denken over dingen die belangrijk zijn, maar die vaak
overschaduwd worden door dagelijkse verantwoordelijkheden.
In tijden van economische crisis kan praten over vakantie frivool lijken.
Toch moeten we vakantie beschouwen als een ervaring die bijdraagt tot
algemeen welzijn. Deze begeerte is vaak langduriger dan de vakantie
zelf. Deze hunkering naar de start, het verlangen en aftellen naar de
eerste verlofdag blijft in ieders geheugen vaak nazinderen.
Vakanties dragen bij tot het versterken van de fysieke en
psychologische veerkracht van mensen. Deze ‘veerkracht’ maakt ons
terug flexibel. Iemand met een veerkrachtige persoonlijkheid heeft het
vermogen om vanuit moeilijke en belastende situaties weer terug te
veren. Het aftellen kan beginnen!
Prettige vakantie voor iedereen!!!
De redactie
Alain Teunckens
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Wat geweest is:
Vrijdag 3 juni: Jaarlijkse planningsvergadering
Op 19.00u werd door Pol onze voorzitter de start gegeven van onze
jaarlijkse planningsvergadering. Voor de verandering werd deze
gehouden in de veranda van café De Campus. Met een twintigtal leden
waren we om samen na te denken en te discuteren over een nieuw
aanbod aan activiteiten voor het volgende werkjaar.
Tijdens de vergadering kwam Pol met nieuwtje opgelegd vanuit KWB
nationaal! Waar we ons aanbod tot nu toe over een schooljaar lieten
lopen, maken we nu de omschakeling naar een kalenderjaar. Wat wil
zeggen dat de activiteiten worden aangeboden voor de laatste
maanden van 2016, en heel volgend jaar – tot december 2017 zullen
lopen!
De vergadering bestond uit drie delen. Namelijk het overlopen van het
aanbod van KWB-nationaal, het verzamelen van de eigen ideeën en
voorstellen van de leden en het overlopen van de klassiekers.
Om de vergadering gestructureerd te laten verlopen deelden we
gekleurde blaadjes uit. De groene dienden om de voorkeursactiviteit op
te schrijven, gele voor die activiteiten die nog oké waren en het rode
voor die activiteiten waarvan gedacht werd dat dat niets zou worden.
Enkele weken voordien vond in Malle een bijeenkomst plaats waar
Alain, Johan en Pol een voorstelling kregen uit het programma aanbod
van KWB. Dit hielp hen om nu de voorstelling te brengen. Hier een
greep uit de voorstellen:
•
Pop-up buurtcafé: ‘Doe je buurt bewegen’;
•

Möllky (het nieuw kubb spel);

•

Opgepast! Lichaam in beweging;
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•

Starten met een vierkante meter moestuin;

•

In het spoor van een asielzoeker:
Een tocht vol beleving door Brussel.

•

Kwb geefcafé Delen is zilver, weggeven is goud!

•

Kwb Geestig Leuk Pompoenen snijden is (g)een kunst;

•

Workshop pralines maken;

•
Van Brussel tot Bagdad Over islam, geweld en beeldvorming.
De lijst met voorstellen was lang, maar alle onderwerpen mochten we
beoordelen.
Als 2de volgde er nog een rondje nieuwe ideeën reveleren. Er waren
zoals elk jaar leden die vele nieuwe eigen ideeën aanbrachten! Ook hier
zullen we als dagelijks bestuur ons serieus moeten bezinnen wat we
hieruit kunnen realiseren.
Als laatste overliepen we de terugkerende activiteiten.
Als bestuur nemen we ons voor om de voorstellen terug te koppelen
naar al onze leden. We vinden het namelijk belangrijk dat alle leden
voor een stuk mee kunnen aangeven wat hun voorkeur wegdraagt. Hoe
we dit concreet gaan aanpakken weten we nog niet. Dit zal nog beken
worden op de volgende bestuursvergadering.
Zoals voorzien bleven we mooi binnen de vooropgestelde tijd zodat we
om 21uur konden genieten van een barbecue! Dat hadden we verdient
na twee uur vergaderen. Groenten, fruit en sausjes werden in buffet
aangeboden, het gebakken vlees kon buiten afgehaald worden.
Iedereen was het erover eens: de worsten waren goed gebakken, de
bbq smaakte overheerlijk!
Kortom het was weeral plezierig daar in café De Campus. Inderdaad zo
gaat de tijd wel heel vlug voorbij en is het vrij vlug laat.
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Zaterdag 4 juni: Vissen
Uitslag viswedstrijd KWB Holven

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Naam

Gewicht

Van Doninck Roel
Wijnants Kevin
Van Doninck Theo
D'Joos Steven
Van de Weijer Marc
Tops Frans
Caers Ludo
Hannes Wim
Moors Chris
Van Dingenen Mario
Haesen Staf
Belmans Karel
Hufkens Jos
Sterckx Eddy
Van Sweefeld Jos
Tops Sven
Tops Jef
Bertels André
Deliën Alfons

45,750 kg
38,850 kg
34,950 kg
33,450 kg
31,500 kg
22,650 kg
16,500 kg
16,100 kg
13,800 kg
13,500 kg
11,350 kg
10,700 kg
8,400 kg
8,350 kg
8,000 kg
2,850 kg
2,700 kg
2,550 kg
1,150 kg

Een dikke merci voor Rigina voor haar voortreffelijke hulp die dag.
Staf
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Vrijdag 10 juni: Fietsen
Bij deze avondfietstocht reden we langs Larum, Sint-Jozef Olen, langs
de molen van 't veld en de Ark van Noë, naar Café de Kroon in Kasterlee
(slechts ééntje gedronken). Nadien nog langs Ten Aard om dan terug in
Holven aan te komen. We hadden 32 km gefietst.
Staf

Zondag 12 juni: Vissen
Bij deze wedstrijd waren er maar 14 vissers opgekomen. Lag het
mogelijk aan het slechte weer (donderweer) of zal het EK
voetbaltornooi hier ook voor iets tussen zitten? Het zal wel beiden
geweest zijn! Staf
Uitslag viswedstrijd KWB Holven

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Naam

Gewicht

Verdonck Marc
Stesses Louis
Haesen Staf
Heylen Roger
Op de Beeck Jan
Bertels André
Moons Linda
Deliën Alfons
Tops Frans
Molenberghs Ludo
Ceusters Mon
Caers Ludo
Lenaerts Hans
Thaels Rob

15,950 kg
15,700 kg
11,500 kg
10,800 kg
10,650 kg
10,600 kg
8,950 kg
8,250 kg
6,950 kg
6,550 kg
4,000 kg
3,650 kg
2,900 kg
1,950 kg
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Wat komen gaat:
Dinsdag 30 augustus: Broomshooting
Om de vakantie op een mooie manier af te sluiten gaan we ons nog
eens meten in de 11 de editie van onze broomshooting. We starten om
17u30 met een Kubb tornooi, Kubb is
een werpspel waarbij twee ploegen
elkaars houten pionnen omver
moeten gooien vooraleer ze de
vijandelijke koning kunnen slaan en
zo de overwinning behalen. Om 1900
uur kun je dan genieten van onze
barbecue. Naargelang de
weersomstandigheden kun je binnen
in de kantine of buiten op het terras eten. Heb je liever vegetarisch
i.p.v. vlees dan moet je dit bij inschrijving vermelden. En daarna gaan
we natuurlijk broomshooten, ervaren deelnemers weten ondertussen
dat enige oefening en aangepast schoeisel voor een beter resultaat
kunnen zorgen, maar dat de traditionele “fausse keu’s” die elk jaar
worden afgeschoten niet te vermijden zijn. Lachen en vloeken liggen
deze avond zeer dicht bij elkaar. Waar spreken we af? De
hondenschool op de Fittelaarsdijk. De prijs van de BBQ ligt vast op 5,00
euro voor volwassenen en 2,00 euro voor kinderen tot 12 jaar.
Inschrijven kan tot 23 augustus bij Bruno en dit via mailadres:
bruno.nele@gmail.com
Deze activiteit is enkel toegankelijk voor
alle leden en hun gezin!
Een speciale boodschap voor (nieuwe)
leden die deze activiteit niet kennen.
Dit evenement is een schitterende
belevenis voor volwassen en kinderen!
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Zaterdag 3 september
Federatie Geel: "Derde federale bedevaart naar Scherpenheuvel"
Programma:
-

14 uur kleine vlakke kruisweg
14 uur grote kruisweg
15.00 uur Viering in de Mariahal

We vragen aan onze verenigingen om hun vlag mee te brengen om
samen processie te vormen.
Men kan:

te voet met vertrek op Ten Aard om 07.00 uur,
om Holven 07.30 uur , om station om 08.00uur enz...

Men kan:

met de fiets: vertrek om 10.00 uur aan de kerk van
Geel-Holven

Men kan:

met de bus : vertrek Electrabel Holven om 10.10 uur
prijs: 12,00 euro voor de bus
Busbedevaart + middagmaal = 35 euro

Er kan een middagmaal genomen worden in Sint-Jozef. De maaltijd
bestaat uit soep, frietjes met vidé, dessert en één drank naar keuze.
Inschrijven noodzakelijk voor elke vorm van de bedevaart dit kan via
het parochiesecretariaat of bij pastoor Dirk 014 58 06 66.
Kom mee!!!!
Samen willen wij een gemeenschap vormen rond O.L-Vrouw.
De parochieverantwoordelijke
Lief Davignon
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Zaterdag en zondag 1 en 2 oktober
De parochie Holven viert dit jaar haar 80 jaar bestaan,
Het Parochieteam en de kerkraad organiseren, om dit te vieren,
een tentoonstelling “KUNST IN HOLVEN“.
17 Holvense kunstenaars stellen hun werken tentoon.
Er is een zeer gevarieerd aanbod van schilderwerken,tekenen,
kaligrafie,fotografie, boekbinden , keramiek, juwelen maken , kaarten
maken enz….
Deze tentoonstelling is twee dagen te bezichtigen.
Zaterdag 1 oktober van 13uur tot 19uur.
Zondag 2 oktober van 11uur tot 19 uur.
Telkens in de grote zaal van het parochiecentrum van Holven
Kapelstraat 16
Inkom gratis,
Er is gelegenheid om iets te drinken, er is ook taart en een broodje te
verkrijgen.
Tot dan …..

Vrijdag zaterdag en zondag 14-15-16 oktober
We gaan dit jaar naar Nederland op familieweekend. Dit weekend zal
doorgaan op van datum 14-15-16 oktober in het park Prinsenmeer te
Asten. Asten is gelegen tussen Eindhoven en Venlo.
Het bestuur is volop bezig met het uitwerken van een programma. Hou
deze datum dus al zeker vrij in jullie drukke agenda!
Meer info over het familieweekend zal je krijgen in het raakje van
september. Tot dan.
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Even stilstaan! Voedselverspilling

Het verlies aan eetbaar voedsel in de wereld bedraagt ongeveer 1,3
miljard ton per jaar, dit is één derde van het voedsel wereldwijd. De
verliezen vinden plaats in elke regio in de wereld. In onze Westerse
wereld is er vooral verlies op het einde van de keten, bij de consument
thuis. Alle Vlaamse gezinnen gooien per jaar 116.000 tot 168.000 ton
bruikbaar voedsel in de vuilbak. Om een concreter beeld te vormen:
een Vlaamse restafvalzak bevat gemiddeld 15 % voedselresten.
Voedsel is te waardevol om te verspillen. Het is zonde van de
grondstoffen en van de inspanningen die geleverd zijn voor de
productie. Er moeten in de toekomst initiatieven genomen worden om
voedselverspilling tegen te gaan. Vaak is de afstand tussen de
consument en voedselproducerende sector te groot geworden hier in
Vlaanderen. Dit leidt tot voedselverspilling: te veel mensen weten niet
meer waar hun voedsel vandaan komt en hoe de productie ervan
werkt. Voedsel is ook te goedkoop om als waardevol gekoesterd te
worden. Om voedselverspilling te vermijden, zal er volgens ons dan
ook meer nodig zijn dan een lijst met tips voor het kopen, koken en
bewaren van voedsel.
Te vaak wordt er te onzorgvuldig omgegaan met eten of wordt het
zelfs bewust weggegooid. Als consument kan je dus zelf aan de slag
gaan om de voedselverspilling terug te dringen. Dringend tijd dus om
met zijn alle hierover eens goed na te denken!
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Te onthouden data:
Fietsen: op vrijdagen 22/07 26/08
Ontspanning
1. Welk symbool moet er komen in het middelste vakje?

2. Waar loop ik?
Ik loop in de ...,
terwijl ik de wolken ...,
denk ik: het wordt een ...
Vul op de puntjes woorden in die dezelfde lettervolgorde hebben, maar
waar de spaties op verschillende plekken mogen staan.
Voorbeeld: meneer - men eer - me neer.

De KWB-bestuursleden
wenst iedereen een
prettige vakantie!

