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Familienieuws:
•
•
•
•

Innige deelneming aan Ludo en Hilda Caers-Gilis bij het
overlijden van hun zoon Jan Caers.
Innige deelneming aan Chris en Anita Van Hove-Sterkx bij het
overlijden van hun schoonzoon Jan Caers.
Innige deelneming aan Françoise Kolsteeg, de partner van Willy
Janssens.
Innige deelneming aan Denise Dierckx, bij het overlijden van
haar echtgenoot Denis Janssens.
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Voorwoord: september 2016 Drie, Twee, Eén, START.
Verdorie ik denk als redacteur nog in Olympische modus operandi. Zo
kunnen ons nieuw werkjaar beginnen, figuurlijk althans. We hebben
met onze eigen kwb afdeling opnieuw een sterk programma in elkaar
gestoken. Met een erg verscheiden aanbod, om toch maar iedereen
iets te kunnen bieden denken we aan: gezelligheid, vorming, beweging,
ontspanning… Hopelijk slagen we daarin en kunnen wij jullie (nieuwe)
leden ontmoeten bij één of meerdere van onze activiteiten.
Eigenlijk doen wij hetzelfde als wat culturele centra en (andere)
commerciële aanbieders doen: een aanbod presenteren voor een ruim
publiek: jullie allen. Alleen organiseren wij het allemaal zelf met
vrijwilligers en zijn onze activiteiten soms anders. We weten ook dat
goed lopende activiteiten veel mensen samenbrengt. Als we het aantal
aanwezigen tellen op al onze activiteiten, dan gaat het misschien wel
om enkele honderden… Als we het aantal manuren tellen van
voorbereidende vergaderingen enz...: dan wordt het wellicht misschien
wel een getal met drie nullen.
Allemaal vrijwilligerswerk. Is dit allemaal nodig vandaag de dag?
Sommige mensen vinden dit blijkbaar niet meer van zelf sprekend!
Voor ons is het duidelijk: kwb is een beweging van en voor gewone
mensen. Wij vormen een sociaal weefsel, waar mensen elkaar
ontmoeten en iets voor elkaar doen, in respect en verdraagzaamheid.
Loont dat de moeite? Absoluut. De enthousiaste vrijwilligers die zich
belangeloos inzetten voor een goed doel, dat is zo mooi. We hebben
hen echt nodig in onze samenleving!
We nodigen jullie derhalve graag uit om de komende weken deel te
nemen aan onze diversiteit van activiteiten. Als jullie intussen nog
vragen, opmerkingen of suggesties hebben, mail ze ons gerust door of
spreek iemand van de bestuursleden aan. We zullen er met veel plezier
rekening mee houden. Zijn jullie klaar voor een nieuw werkjaar? Wij
alvast wel!
De redactie:

Alain Teunckens
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Wat geweest is:
Zaterdag 2 juli: Vissen
Maar 13 deelnemers aan de start. Lag het aan het voorspelde onweer?
Dat onweer kwam er toch in de namiddag. Het onweer ging gepaard
met heel veel regen, hagel en bliksem. Gelukkig was alles snel voorbij.
Uitslag: viswedstrijd KWB Holven
Naam
Gewicht
1.

Vandeweyer Marc

79,000 kg

2.

Wijnants Kevin

43,100 kg

3.

Haesen Staf

38,400 kg

4.

D'Joos Steven

27,570 kg

5.

Belmans Karel

26,500 kg

6.

Bertels André

25,650 kg

7.

Tops Frans

19,550 kg

8.

Tops Paul

19,250 kg

9.

Van Sweefelt Jos

17,600 kg

10.

Sterckx Eddy

17,000 kg

12.

Deliën Alfons

14,250 kg

13.

Deliën Conny

6,350 kg

Dank aan alle medewerkers:

Staf
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Vrijdag 22 juli: Avondfietstocht
Deze fietstocht vond plaats in een heerlijke avondtemperatuur. We
konden genieten van een aangename 25 °C. Het groep bestond uit een
leuk gezelschap.
Via Ten-Aard, naar Kasterlee-Lichtaart naar nummer 30 van het
fietsknooppuntennetwerk. Dit is ook de naam van het nieuw pas
geopende café! Pintje gedronken en enkele stevige babbels.
Om dan langs de mosselgoren terug in Holven te komen na 28 km.
Staf

Dinsdag 30 augustus: Broomshooting
Verslag zie volgend raakje
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Wat komen gaat:
Zaterdag en zondag 24-25 september: Camping Holven

“Camping Holvenië”
....Vakantie in eigen dorp....
Met dit idee startte KWB Holven
samen met Chiro Holven nu 7 jaar
geleden, om voor één weekend een
camping openen, in Holven zelf!
Camping Holvenië: op de terreinen
áchter de chirolokalen.
Na een eerder schuchter begin, is dit ondertussen uitgegroeid tot een
heus begrip!
We mikken echt op mensen van Holven zelf. We bieden een GRATIS!
kampplaats aan.
Inderdaad, de echte diehards blijven ‘s avonds slapen in hun tentje, de
anderen kunnen ook gewoon thuis gaan slapen, maar kunnen wel alles
meedoen.
We houden de organisatie bewust zeer simpel (zoals op een echte
camping hé). Voor de middag worden er een paar grotere tenten
opgezet, stoelen gezet en tafels gedekt, en enkele spellen klaar gezet.
Je kan dan ook je eigen tentje opzetten. Iedereen mag hieraan komen
helpen – dan wordt het al vree gezellig.
Na de middag is het amuseren geblazen: jongens en meisjes die willen
kunnen bij chiro terecht voor enkele typische chiro-spelletjes. De leiders
verwachten jullie.
Voor de ouders wordt er ook animatie voorzien, naast het gekende
Kupp spel, hebben we ook de mensen van de Geelse Katapult-club
uitgenodigd, die ons een gratis initiatie aanbieden. Echt een unieke
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gelegenheid. Je kan ook gewoon gezellig een pintje drinken: alles kan,
niets moet. Iedereen kan meedoen met KWB – groot én klein.
’s Avonds is er BBQ voorzien voor 20,00 euro/pp voor volwassenen. De
kinderen onder de 12 jaar betalen 10,00 euro/pp. Maar voor leden van
KWB en Chiro, én hun gezin is er een korting voorzien van 5,00 euro per
persoon!.. Daarna gezellig samen zitten rond een echt groot kampvuur;
hoor ik daar een gitaar...?
Drank is voorzien aan zeer lage prijzen: frisdrank en bier voor 1,25 euro;
zwaardere bieren voor 2,50 euro.
Zondag morgend langzaam wakker worden en samen ontbijten voor
slechts 5,00 euro. Nog een spelletje doen, en daarna alles opbreken.
Doe je het ganse pakket mee, dan bieden wij voor leden een totaalprijs
voor dit alles aan van 20,00 euro/pp. Zeg nu zelf: belachelijk weinig voor
een weekend plezier met allemaal mensen van Holven!
Echt ongelooflijk toch: kamperen in uw eigen dorp !
Groot voordeel: je moet niet ver rijden en zo leer je nog eens mensen
kennen van Holven.
Aarzel niet en noteer alvast zaterdag 24 september in uw agenda!
Inschrijven kan je met mail campingholven@gmail.com.
Bestuur KWB en Chiro Holven.

Vrijdag 30 september: Startvergadering
Wij nodigen iedereen uit op deze startavond waarop wij ons nieuwe
jaarprogramma zullen voorstellen. Daarnaast blikken we ook even
terug op het voorbije jaar en brengt onze penningmeester verslag uit
over onze financiën.
Maar deze avond mag gerust iets meer te bieden hebben. Onze alom
geprezen koks zullen weer zorgen voor de overheerlijke mosselen. Als
alternatief voorzien we ook kip of een vegetarische maaltijd.
We voorzien natuurlijk ook ontspanning. In afwachting en tijdens van
het nuttigen van de mosselen, brengt Magic Danny een gevarieerde
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goochelshow aan tafel vol humor en plezier. Nadien kunnen jullie
genieten van een extra bedscene. Maar wat dit gaat worden willen we
nog even geheim houden.
Kostprijs voor dit eetfestijn met animatie bedraagt 7,00 euro voor wie
mosselen eet en 5,00 euro voor wie kip of vegetarisch eet. Niet leden
betalen respectievelijk 12,00 euro en 10,00 euro. Inschrijven kan tot 26
september via je bestuurslid of bij polgoris@hotmail.com. Pol is ook
bereikbaar op zijn GSM via het nummer 0477/614190.

Vrijdag 7 oktober: Kaarten
Inschrijven ter plaatse vanaf 19u30 tot 19u50, inleg 3 euro.
Van oktober tot maart organiseren we maandelijks een
zetterprijskamp. Zowel dames als heren zijn hier van harte welkom,
iedereen die graag een kaartje legt.
De verdeling van de tafels gebeurt via trekking, vier spelbeurten. Voor
elke deelnemer een prijs minstens ter waarde van de inleg.

Dinsdag 11 oktober: Kooklessen
We komen weer goed op dreef om onze eerste 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 02/10/2016 (of vroegtijdig bij volzetting).
Wat betaalt u hiervoor per persoon? Inschrijving pas definitief bij
overschrijving van €80,00 (totaal voor de vier avonden), op het
rekeningnummer van KWB-Holven: BE41787552293610 voor het ganse
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lessenpakket voor vier avonden amusement, lekker eten en aangepaste
wijnen.
De eerste les is op dinsdag 11/10 om 19.00h. Indien je een les niet kan
volgen, kan je 20 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!

Vrijdag zaterdag en zondag 14-15-16 oktober: Familieweekend
Na het uitstel van het voorjaar hebben we gekozen om het weekend te
laten doorgaan in vakantiepark Prinsenmeer in Asten (nabij Eindhoven
Nederlands Noord-Brabant). 66km vanuit Geel en net geen uurtje
rijden met de wagen.
Het park beschikt over een subtropisch zwembad en indoor speelpaleis,
dus moest het in oktober net wat minder weer zijn, geen nood ofwel
water/speelpret ofwel genieten van de bezienswaardigheden in de
buurt.
Een stacaravan heb je voor €110,00 en een lakenpakket kost €9,50 per
persoon.
Wij zorgen zoals steeds voor een wandeling en een BBQ op zaterdag
avond. Voor de BBQ betalen we €6,00 per persoon en de kinderen tot
12j €4,00.
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Het park heeft een supermarkt,
bowlingbanen en buffetrestaurant.
Ontbijten in groep is ook mogelijk
vanaf €5,00 per persoon en €3,50
per kind.
Informatie over bezienswaardig
heden in de buurt volgen per mail,
eveneens de prijzen van broodjes in de supermarkt en de prijzen in het
buffetrestaurant.
Zie ook http://www.vakantieparkprinsenmeer.nl

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 …..
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Even stilstaan! Wereldbevolking
Per minuut komen er op onze aarde 158 mensen bij. Dat is een nettoaangroei: de wereld telt 267 geboortes per minuut, maar ook 109
overlijdens. Deze aangroei komt bijna uitsluitend voor rekening van de
ontwikkelingslanden. Die krijgen er iedere minuut 154 mensen bij.
Tegen 2050 zullen we op deze aarde met 9,5 miljard zijn. Vooral de
bevolking van Afrika zal dan twee keer zo groot zijn als nu.
De Verenigde Naties (VN) schatten de mondiale populatie op 31 oktober
2011 op 7 miljard of 51 per vierkante kilometer. In 1960 waren we nog
maar met drie miljard, in 1930 nog maar met twee miljard. Volgens The
World Factbook zou de toename in 2011 ongeveer 76,4 miljoen zijn. Elke
dag komen er circa 220.000 mensen bij!!!
Positief nieuws is dat de wereldbevolking blijft dus stijgen, maar de
stijging neemt gelukkig af. In België wonen momenteel 354 mensen per
vierkante kilometer en de VN verwacht dat onze bevolking zal groeien
van 11 miljoen nu naar 12,5 miljoen rond 2050.
Keerzijde is de veroudering van de wereldbevolking. In 1950 waren er
nog 12 actieve personen om één bejaarde te onderhouden, in 2010 is
dat gezakt naar 9. In België zijn er nu nog 4. De toekomst ziet er somber
uit. Wereldwijd zullen er in 2050 nog vier actieve mensen zijn om één
bejaarde te onderhouden, in België nog twee.
Een mooi overzicht (online) van enkel wereldparameters vind je bij:
http://www.worldometers.info/nl/
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Te onthouden data:
Kaarten
op vrijdagen:

07/10

04/11

09/12/2016

06/01 03/03/2017

Ontspanning
Hoeveel driehoeken zie je op dit plaatje hieronder?

