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Voorwoord: oktober 2016 
 
Beste KWB'er 
 
De vakantie zit er voor de meesten weer op.  Iedereen is terug aan het 
werk, de kinderen of kleinkinderen zijn terug naar school. 
We genoten van een prachtige nazomer, we draaien binnenkort weer 
onze klokken terug en nu schrijf ik alweer een voorwoord voor een 
volgend raakje, samen met een - hopelijk - zachte winter. 
Alles valt terug in zijn normale doen en we leven weeral in een bepaalde 
routine.  Natuurlijk gaan wij als KWB-werking in de komende maanden 
ook terug in volle vaart.  In feite waren we al bezig, want gedurende de 
laatste weken kon iedereen terugblikken op een geslaagde start.  Op 
dinsdag 30 augustus konden meer dan 100 leden van onze afdeling de 
vakantie afsluiten met een zeer geslaagde broomshooting.  Onze 
volgende grote activiteit is natuurlijk het familieweekend.  Als 
inspanning kan je conditie testen tijdens onze pensenwandeling, als 
ontspanning testten we onze kennis in de parochiekwis.  
Waar we als bestuur en ook jullie als leden dit werkjaar zeker iets aan 
willen doen is verjonging binnen onze KWB-afdeling.  In deze drukke 
tijden zeker geen gemakkelijke opdracht.  En toch, met z'n allen 
anderen aanspreken om bij de KWB te komen... we moeten het 
proberen!  Het zal zeker niet gemakkelijk zijn. 
Overal staan kwb’ers bekend voor hun grote betrokkenheid, en dat al 
vele jaren lang.  Betrokkenheid voor en met mensen in de vertrouwde 
omgeving, maar ook in een ruimere samenleving.  Als KWB willen een 
brede sociale beweging zijn in een kleiner wordende wereld. 
 
Beste KWB'er geniet van het leven en probeer zoveel mogelijk 
activiteiten deel te nemen.  Tot binnenkort! 
 
De redactie 
Alain Teunckens 
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Wat geweest is: 
 
Dinsdag 30 augustus: Broomshooting 
 
Als afsluiter van de vakantie hadden zich meer dan honderd leden voor 
deze activiteit ingeschreven voor alweer de 12de editie.  Wat opviel dat 
er deze keer veel jonge gezinnen aanwezig waren voor deze activiteit: 
99 volwassenen en 26 kinderen.  Met zoveel aanwezige was dit 
misschien wel een recordopkomst voor deze 12de editie! 

Om 17u30 kwamen de eerste gezinnen aan 
om deel te nemen  een partijtje Kubb.  Nieuw 
was dit jaar was het spel Mölkky.  In dit Fins 
werpspel mikken spelers naar 12 
genummerde houten paaltjes. Je scoort de 
punten op één omgegooid paaltje of het voor 
het aantal omgegooide paaltjes. Wie het 
eerst exact 50 punten haalt, wint. 
Het nieuwe spel viel bij vele gezinnen 
duidelijk in de smaak. 
 

Het weer was ons zeer gunstig gezind.  We konden gerust spreken over 
een sint-michielszomer.  Het was zoeken naar een goed plaatsje buiten 
op de terrassen. 
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En dan was het eindelijk zover: de 
barbecue!  Groenten, fruit en 
sausjes werden in buffet 
aangeboden en kon binnen 
afgehaald worden.  Het gebakken 
vlees werd op temperatuur 
gehouden op een 
warmhoudplaat.  Vlees bakken 
ging snel in een reuzenpan en op 

de grote barbecue van Johan konden we gemakkelijk het tempo 
bijhouden. 
Iedereen was het erover eens: de worsten waren goed gebakken, de 
biefstuk smaakte overheerlijk en ook de saté's mochten er wezen, net 
zoals al de bereide groenteschotels. 
Een massa groenten, aardappelen, pasta, 
...aangekocht en zelf klaargemaakt. 
Het dagelijks bestuur had zijn best 
gedaan.   Vele kwamen al vlug terug voor 
een tweede of derde maal terug om 
opnieuw aan te schuiven.  Buikje vol!  
Iedereen genoot met volle teugen en dit 
bij de laatste warme zonnestralen. 
Als dessert werd een bakje met enkele bollen vanille-ijs uitgeschept al 
dan niet met (veel) slagroom.  
Terwijl de mama's en papa's bijpraten bij een lekkere frisse pint konden 
de jongeren naar hartenlust ravotten in de speeltuin of op het grasveld. 

Iedereen had het heerlijk naar zijn zin. 
Nadat ons eten beetje verteerd was, 
was het tijd om onze beentjes uit te 
zwieren met een spannende 
broomshooting. De leden werden 
verdeeld in zes categorieën. Er werden 
behoorlijke lengtes met de bezem 
afgelegd.  Er werden zelfs afstanden 
behaald van bijna 20 meter. 
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Onder een begeesterend 
enthousiasme gaf iedereen het 
beste van zichzelf: om ter verst 
met af een toe een fausse keu.  Er 
sneuvelde zelfs enkele bierglazen! 
Onze ervaren broomshootwedstrijd-
speaker Dominique kwam op het 
einde van de wedstrijd als laatste aan 
het woord.   Alle deelnemende 
kinderen kregen een snoepzak.  De 
eerste drie deelnemers van elke 
categorie kreeg een speciale prijs en 
een eervolle vermelding in de 
geschiedenisboeken van onze KWB-
afdeling. 

 
Uitslag: 
 
Kinderen meisjes: 6 tot 9 jaar 
1. Truus De Block 
2. Kaat Martens 
 
Kinderen jongens: 6 tot 9 jaar 
1. Ruud Helsen 
2. Tristan Van Boven 
 
Kinderen meisjes: 9 tot 12 jaar 
1. Liesel Helsen 
2. Lien Van Houte 
3. Kaat Van Houte 
 
 

Kinderen jongens: 9 tot 12 jaar 
1. Rune Van Boven 
2. Thomas Martens 
3. Robin Martens 
 
Vrouwen: volwassen 
1. Ine Van Hemelen 
2. Joke Helsen 
3. Ils De Smedt 
 
Mannen: volwassen 
1. Senne Lenaerts 
2. Rob Lievens 
3. Wesly Verachtert 

 
Zo was iedereen tevreden na deze leuke afsluiter van de vakantie! 
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Als laatste willen we een speciale attentie geven voor de mensen die als 
vrijwilliger een handje hebben geholpen.  Zij verdienen zeker een 
speciale vermelding.  Bedankt aan An en Rina (afwas en opruimen).  
Roger, Nick en Gert voor het verzorgen van de tap en Chris voor het 
bakken van het vlees.  Tine en Anne voor het scheppen van het ijs.  
Hopelijk heb ik niemand vergeten.  Ze verdienen zeker een pluim!  
Bedankt! 
 
Zaterdag en zondag 24-25 september: Camping Holven 
 
Chiro Alowio Holven en KWB Holven organiseerde samen een 'vakantie 
in eigen straat'!  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.  Wat begon 
een paar jaar geleden als 
een klein initiatief met een 
handvol gezinnen, groeide 
inmiddels uit tot één van de 
grootste activiteiten van 
Kwb-Holven en Chiro-
Holven.  Tijdens een vol 
weekend konden weer een 
aantal kwb'ers deelnemen 
aan een kampeerweekend.  Traditioneel werd de speelweide voor de 
Chiro-lokalen ingenomen door tentjes. 
De organisatie mikte vooral op mensen van Holven zelf, maar er liepen 
toch ook andere mensen rond van andere parochies. 
Ter hoogte van de chirolokalen in de Heistraat was iedereen welkom 
vanaf de namiddag.  De Chiro leiding had een programma voor de 
kinderen en voor de volwassenen.  Het was amuseren geblazen voor de 
kinderen met de typische chiro-spelletjes. 
Gewoon gezellig een pintje drinken en wat bijpraten met je 
dorpsgenoten was het doel van deze avond. 
Van al het spelen krijg je natuurlijk honger.  Nadien volgde een BBQ.   
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M'n oog viel direct op langgerekte 
gevarieerde tafels met allerlei uitgekiende 
groenten in diverse kleuren en presentaties. 
Heerlijke sauzen en bijhorende gerechten 
lagen uitnodigend te wachten op de 
gelukkigen die aanwezig mochten zijn op dit 
festijn.  Tijd om aan te schuiven voor de 
lekkere kippenbil, de curryworsten, de satés, 
de worsten, de hamburgers...  Dat dit alles 
heerlijk smaakt bij het glaasje wijn en/of een 

biertje heeft geen uitleg nodig.  Daarna gezellig samen zitten rond een 
echt groot kampvuur.  De economisch geprijsde drankjes deden verder 
hun werk, zodat het kampvuur verder evolueerde tot in de vroege 
uurtjes. 
Om 08.30h zorgde Bruno 
voor heerlijke koffie.  Voor 
de kampeerders was er een 
zondagontbijt met vers 
gebakken sandwiches, 
pistolets en beleg.  Moe 
maar voldaan verlaten de 
kampeerders onder een 
stralende zon het terrein. 
Voila, meer moet dat niet 
zijn.  Op naar volgend jaar. 
 
Zij die er niet bij waren, weet wat je gemist hebt!? 
 
Vrijdag 30 september: Startvergadering 
 
Verslag zie volgend raakje 
 
Vrijdag 7 oktober: Kaarten 
 
Uitslag: zie volgend raakje 
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Wat komen gaat: 
 
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 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 
lessenpakket voor vier avonden amusement, lekker eten en aangepaste 
wijnen. 
 
De eerste les is op dinsdag 11/10 om 19.00h.  De volgende lessen vinden 
plaats op woensdag 19/10

 

 (in plaats van dinsdag 18/10), dinsdag 25/10 en 
dinsdag 08/11. Indien je een les niet kan volgen, kan je 20,00 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! 
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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.  In 

de omgeving van Asten ligt een provinciaal natuurpark De Peel; 
Toverland; het stadje Helmond. 
Omwille van het vertrek van de parkverantwoordelijke en een slechte 
communicatie heeft het allemaal zo lang geduurd voor we de 
definitieve voorwaarden kennen voor het weekend. 
Het park beschikt over een subtropisch zwembad(je) diameter 25 à 30 
meter met glijbanen, ook een binnenspeeltuin (prijzen zijn inclusief de 
verhuurprijzen).  Ook is er een bowlingbaan (prijs is niet inclusief) en er 
is ter plaatsen een pizzeria en een soort dorpsplein met bar. 
Er een supermarkt waar vrijwel alles verkrijgbaar is en deze is op vrijdag 
open tot 19.00u.  We kunnen voor de bestellingen voor zaterdag op 
voorhand doormailen zodat dit zaterdag ter plaatse kan afgehaald en 
betaald worden, (prijzen hiervoor volgen voor de deelnemers van het 
weekend).   Er bestaat de mogelijkheid om te ontbijten in de pizzeria of 
op het dorpsplein, dit kan vanaf €5,00 p/p voor een basic ontbijt, de 
definitieve prijzen moeten we nog ontvangen. 
 
De tarieven voor de slaapplaatsen: 
 
Prinsenhof Mobilehome: 4 personen  € 99,00 
 
Peelchalet:    6 personen  € 109,00 
 
Prinsenchalet:   6 personen  € 119,00 
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Voor zaterdagavond wordt er een BBQ voorzien aan €5 p/p en €3 per 
kind.  KWB zorgt enkel voor een zaal, het vlees en een drankje per 
persoon.  De groenten en eventueel brood zijn door de deelnemers te 
voorzien. 
Voor een beeld bij de accommodaties zie website:  
 
http://www.vakantieparkprinsenmeer.nl/verblijf/accommodaties 
 
Inschrijven voor het familieweekend kan tot 30 september bij Geert, hij 
is bereikbaar via zijn de-mailadres: geert.depeuter@telenet.be 
 
 
Vrijdag 4 november: Kaarten 
 
Inschrijven ter plaatse vanaf 19u30 tot 19u50, inleg 3 euro. 
 
Van oktober tot maart organiseren we maandelijks een 
zetterprijskamp.  Zowel leden als niet-leden 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. 
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Vrijdag 11 november: Pensenwandeling 
 

Vertrek tussen 8.30 en 15 uur, 
aankomst voor 18 uur 
Start en aankomst: zaal Holvenia, 
Kapelstraat Geel 
Wandeling grotendeels in het 
groen langs kleine rustige wegen. 
Door het systeem van lussen 

bepaal je onderweg welke afstand je wenst af te leggen. 
Deze wandeling maakt deel uit van het Provinciaal criterium van KWB 
en telde de voorbije jaren telkens meer dan 1000 deelnemers. 
Wandelaars kunnen kennis maken met het centrum en de groene 
omgeving van Geel. 
Er zal een controlepost zijn in de 
lokalen van Berkven met verse soep, 
broodjes, koffie, frisdranken en 
bieren. 
 
Wel aangekomen zal er gelegenheid 
zijn om aan zeer democratische 
prijzen te smullen van vers gebakken 
pannenkoeken en natuurlijk, gelet op 
de naam van de wandeling, lekkere 
witte en zwarte pensen met 
appelmoes. 
Voor de kinderen is er een 
springkasteel voorzien. 
 
 
Info:  Johan Alen 014 58 52 33 – 0478 80 22 69 
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Maandag 14 en dinsdag 15 november Rijbewijs: cursus voor 
begeleiders 
 

Uw eigen dochter of zoon leren 
autorijden is nog steeds de 
goedkoopste wijze om een rijbewijs 
te behalen. Dat kan naargelang de 
formule tot 1.200 euro besparing 

opleveren. Bovendien bewijzen de verkeersstatistieken dat jongeren 
die met ma of pa hebben leren rijden, tot de betere bestuurders 
behoren. Dus verhouding ‘prijs kwaliteit’ is zeer goed.  
Wie als begeleider met een leerling-bestuurder de weg op wil, kan maar 
beter goed voorbereid zijn. Een opfrisbeurt is geen overbodige luxe. 
Tijdens twee avonden worden de begeleiders theoretisch en praktisch 
bijgeschoold. De KWB’s van Geel organiseren daarom deze lesavonden. 
Ook onze KWB doet daaraan mee. 
Ben je al gestart met het oefenen op de baan? Geen erg: dan heb je al 
gemerkt dat je met vragen komt te zitten waarvan je het antwoord niet 
zeker weet. 
 
Inhoud van de lessen: 
 
Theoretisch: Een begeleider moet kennis hebben van de alle 
verkeersregels, dus ook de nieuwe verkeersregels. Verder moet je 
weten welke (technische) kennis uw dochter of zoon over de wagen 
moet beschikken.  
Praktisch: De tweede avond wordt er stil gestaan bij het rijden zelf en 
de begeleidershouding. De kleine en grote valkuilen worden grondig 
doorgenomen. Verder nog een heleboel praktische tips om uw dochter 
of zoon goed te begeleiden. De parcours in Geel – Oevel – Olen en 
Herentals worden onder de loep genomen. Zodoende worden ma en pa 
betere begeleiders. 
En de leerling? 
Is het goed dat de leerling mee deelneemt? Dat is zeker een voordeel. 
Een geïnformeerd team verhoogt de slaagkansen. 
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Zoon(s), dochter(s) en/of tweede begeleider nemen gratis deel 
 
Wanneer, waar, hoeveel: 
 
• Lessen gaan door tussen 19.30 uur – 22.00 uur 
• Feestzaal Elsum, Dr Peetersstraat 90, 2440 Geel 
• Kostprijs: KWB-leden 14 euro en  niet-leden 20 euro 
 Leden van hetzelfde “gezin” nemen gratis deel.  
 
Inschrijven: 
 
• Dit is nodig via rijbewijs-kwb-geel@hotmail.com  
 
 Graag de volledige naam van de deelnemers: begeleider(s) en 
leerling(en), adres, wel of niet-KWB-lid. Indien wel KWB-lid  vermelden 
van afdeling. 
 
Elk jaar is de cursus volzet: schrijf tijdig in.  Elke inschrijving ontvangt 
een bevestiging. 
 
Info:  
0475 85 62 29 (Bart) 
 
 
Zondag 20 november: Ledenwandeling 
 
Deze wandeling wordt ingericht voor de helpers van de 
Pensenwandeling.  Zo hebben de helpers zelf ook de kans om te 
genieten van de mooie plekjes van Geel die we zelf aan andere 
promoten. 
Plaats en aanvang maken we nog bekend via mail. 
De helpers drinken der ene van de kas. 
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Vrijdag 25 november: Whisky tasting 
 

Na een wijnproefavond van vorig jaar staat er nu een 
whiskytasting op de agenda.  We gaan dit jaar verder 
op het concept van vorige jaren.  Namelijk een 
gezellige avond waarbij we zestal whisky’s proeven 
met bijhorende hapjes. Het maakt niet uit of je nog 
nooit whisky geproefd hebt of een doorwinterde 
whiskyliefhebber bent. 
Een spreker geeft een deskundige uitleg.  Als 

deelnemer leer je waar en door wie er voor het eerst whiskey 
gedistilleerd werd. 
Elke whisky van een welbepaalde streek heeft zijn specifieke 
eigenschappen wat betreft kleur,geur,smaak enzovoort.  Je ervaart de 
typische eigenschappen (kleur,geur,smaak) per streek. 
Deze avond gaat door in zaal Holvenia en we starten om 20.00 uur. 
Inschrijven kan bij Gert Verresen.  Hij is bereikbaar op het mailadres: 
gert.verresen@telenet.be of op nummer 0472624625. 
Deze educatieve avond wordt je aangeboden voor de prijs van 15,00 
euro voor leden en niet-leden betalen 20,00 euro.  Let op!  Het aantal 
plaatsen is beperkt tot 35 deelnemers.  Wees er tijdig bij! 
 
Zaterdag 26 november: Parochiekwis 
 
Zin in een uitdaging?  Dan heeft KWB-Holven goed nieuws voor jou, om 
jullie nogmaals uit te nodigen in de grote zaal van 
Holvenia waar er een reeks vragen 
worden afgevuurd. 
In een vriendschappelijke sfeer wordt 
er gestreden om de eer. 
Er zullen diverse onderwerpen worden 
aangesneden met intermezzo enkele 
rode draden. 
Een aandenken voor elke deelnemer. 
Kwiservaring is niet noodzakelijk. 
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Per kwisploeg betaal je €9.  Maximaal 6 personen per ploeg. 
Volgende onderwerpen komen aan bod:  olympische spelen; ken Geel; 
verkeer; de boekskes, ken ze; ABC-raketronde; varia, actualiteit; muziek; 
aardrijkskunde; 10 voor taal; countdown; lucky seven; 1-2-3 
De parochiekwis staat voor gezelligheid, creativiteit en originaliteit...   
Inschrijven kan bij Geert via het e-mailadres: geert.depeuter@telenet.be 
Uiterste inschrijvingsdatum tot 25/11. 
Om 19.30 uur gaan de deuren open en om 20.00 uur wordt de eerste 
vraag gesteld!  Deze activiteit mogen jullie zeker niet missen! 
Meedoen is zoveel belangrijker dan winnen. 
 
Woensdag 30 november: Sint en Zwarte Piet op bezoek 
 

Ook dit jaar hebben de Sint en zijn Pieten ons al 
laten weten dat ze op bezoek willen komen bij de 
brave kindjes in Holven.  Inschrijven hiervoor kan 
tot vrijdag 25 november. 
 
Dit kan door onderstaande info door te mailen 
aan Frank:  waf@telenet.be 
 
 

Graag vermelden: 
 
- Naam en voornaam van het  kind 
- Leeftijd 
- Adres waar de Sint mag langskomen 
- Korte tekst met info over kind 
- Email en GSM nummer ouders 
- Gewenst tijdstip (namiddag / vooravond) 
- Moet de Sint iets moet afgeven 
Kostprijs: 3,00 euro per kind (grote snoepzak voor elk kind inbegrepen) 
Het definitieve tijdstip van het bezoek zal je in de week ervoor 
ontvangen per mail. 
De sint en zwarte piet 
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Oproep: Inzamelactie Bh’s 
 
Voor de jaarlijkse toneelvoorstelling zijn onze mensen op zoek naar veel 
bh’s, heel veel bh’s. 
Heb jij er thuis nog liggen die niet meer gebruikt worden zouden wij 
daar heel blij mee zijn.  Je mag ze meegeven met je kernlid of aan 
iemand bezorgen van de toneelgroep die je kent, je mag ze ook 
binnenbrengen bij Mireille Vanuytsel, Pastoor Op De Beeckstraat 79 of 
bij Simonne Hufkens, Velodroomwijk 52. 
Na de voorstellingen worden ze geschonken aan een goed doel. 
 
Alvast bedankt, de toneelgroep. 
 
Ontspanning 
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Te onthouden data: 
 
Kaarten 
 
op vrijdagen:   04/11  09/12/2016 
 
    06/01  03/03/2017 
 
 
VERNIEUWING KWB-LIDMAATSCHAP 2017 
 
Het jaar 2016 loopt op z'n einde en daarmee ook uw lidmaatschap van 
onze vereniging.  Eén van de volgende weken krijg je een bestuurslid op 
bezoek om het in orde te maken.  Om zonder onderbreken lid te blijven 
en de RAAK te ontvangen moeten wij alles half december doorgegeven 
hebben.  Dus: niet té lang wachten! 
Het KWB-lidgeld 2017 blijft onveranderd op € 25,00, lichamelijke 
ongevallenverzekering tijdens KWB-activiteiten inbegrepen.  Alle 
gezinsleden maken automatisch deel uit van onze vereniging en kunnen 
deelnemen aan onze activiteiten tegen verminderde prijs.  In afspraak 
met ons bestuur betalen sommige leden (o.a. mensen met een 
handicap en financieel zwakken) een verminderde bijdrage van 15,00 
euro. 
Naast 10 keer de RAAK en 11 kleine Raakjes, kun je deelnemen aan en 
ben je verzekerd tijdens activiteiten die wij of Kwb-nationaal 
organiseren. 
In het kwb-voordelenboekje krijg je informatie over kortingen die je 
kunt krijgen als kwb-lid. 
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Margriet Hermans: Een tocht als vluchteling. Kwb onbegrensd 
 
De bevolking van Vlaanderen wijzigt grondig.  We 
zien heel wat nieuwkomers uit alle windstreken.  
Vluchtelingen uit Syrië, Irak, Afghanistan… maar 
ook uit Somalië en andere streken van Afrika. 
Sommigen zullen terugkeren wanneer het weer 
veiliger is in hun land van herkomst, anderen 
zullen hier blijven wonen.  Met de campagne ‘kwb 
onbegrensd’ reikt kwb de hand naar de nieuwkomers in onze buurt.  
Huisvesting, onderwijs en tewerkstelling zijn belangrijk om mensen een 
menswaardig bestaan te laten uitbouwen.  Maar integratie moet ruimer 
verlopen.  Ook kwb heeft hierin een taak en is het aan haar richtpunten 
en doelstellingen verplicht om werk te maken van solidariteit en 
gelijkwaardigheid. 
Zangeres en ex-politica Margriet Hermans houdt 5 voorstellingen voor 
kwb rond haar ervaringen in het tv-programma ‘Terug Naar Eigen Land’. 
In dat programma legde Margriet Hermans samen met Zuhal Demir, 
Bert Gabriëls, Veroniek Dewinter, Jean-Marie Dedecker, Ish Aït Hamou 
en programmamaker Martin Heylen de weg af die vluchtelingen naar 
Europa volgen. 
De reis langs de vluchtelingenroute van het Midden-Oosten en Noord-
Afrika naar Europa ontlokte bij de ex-politica wel eens harde 
standpunten, maar Margriet is achteraf toch vooral aangedaan. Ook na 
de reis wilde Margriet zich ook engageren voor de vluchtelingen. 
Alle voorstellingen starten stipt om 20u en duren ongeveer 1u30 
waarna er nog even tijd is om vragen te stellen. 
Interesse?  De voorstellingen gaan door op: 
 
donderdag 10/11/2016 CC Muze - Dekenstraat 40 - Heusden-Zolder 
donderdag 17/11/2016 – CC Vredeberg - Vredebergstraat 12-14, Lier 
 
Tickets te bestellen via de website: 
http://www.kwbeensgezind.be/site/iframes/tickets_margriet.html 
Extra info: https://www.youtube.com/watch?v=7FMpV-Zy_-k 
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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! 
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