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Voorwoord: november 2016 Druk druk druk!!! 
 
Beste KWB'er 
 
Hoe gaat het met je?  Druk druk druk … ik betrap er mezelf ook op! 
Misschien toch niet zo goed bezig dan?  Misschien toch wat meer tijd 
maken voor elkaar!  Kwb brengt naast die drukte ook animo in onze 
parochie (en elders).  Er is altijd wel iets te doen: wandelen, ledenfeest, 
infoavond, uitstappen, … 
Mensen die elkaar ontmoeten, typisch kwb!  Fantastisch dat zulke 
vriendschappelijke ontmoetingen bijna op elke activiteit aan bod komt.  
En dat in onze maatschappij, die vaak zo individualistisch en hard kan 
zijn.  Met kwb dragen we nog een extra steentje bij voor een ‘warmere’ 
samenleving.  Ook dit werkjaar zullen we als bestuur deze gedachte 
weeral in praktijk trachten te brengen. 
In deze donkere herfstmaanden komen we allemaal minder buiten en is 
sociaal contact dikwijls moeilijker te leggen.  De buren zitten ook 
binnen en in vele gevallen kennen we ze zelfs amper! 
Daarom proberen wij als KWB Holven onze rol als gezinsbeweging 
(voor jong en oud) te spelen door geregeld diverse activiteiten te 
organiseren en zo mensen samen te brengen. 
We kijken vol enthousiasme terug op een meer dan geslaagde 
startvergadering en een aangenaam familieweekend.  Van de koks hoor 
ik dat de menu's zeer gewaardeerd werden en dat alles verloopt in een 
perfecte samenwerking. 
Dus ook de volgende maanden reiken we je genoeg mogelijkheden aan 
om mekaar op een toffe manier te blijven ontmoeten. Lees steeds 
aandachtig het Raakje en je blijft van alles op de hoogte!  En vergeet 
zeker niet je vrienden, familie , buren mee uit te nodigen zodat ook zij 
onze KWB afdeling leren kennen. 
 
We verwachten jullie massaal! 
De redactie 
Alain Teunckens 
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Wat geweest is: 
 

Vrijdag 30 september: Startvergadering 
 
Iets meer dan een vijftigtal personen hadden zich ingeschreven voor 
onze jaarlijkse startvergadering.  Tegen 19 uur werd iedereen verwacht 
in zaal Holvenia voor de startvergadering van het werkjaar 2016-2017. 
Na het binnenkomen kreeg iedereen een aperitiefje of een fruitsapje en 
ondertussen genieten van een losse babbel met bekenden.  Al vlug  was 
het tijd voor de start van onze ledenvergadering want bij de meeste 
hoorde we de magen reeds knorren.  Nu de eetlust opgewekt was bij 
de aanwezigen ging iedereen aan tafel. 
Maar eerst kwamen onze voorzitter Pol en ondervoorzitter Geert aan 

de bak.  Zij hadden een 
ludieke bedscene in elkaar 
gebokst met als achtergrond 
de voorstelling van het 
jaarprogramma tot 
december 2017! 
Deze korte sketch met 
typetjes van man en vrouw 
werden ten tonele gebracht 
in een gepast decor!  Pol en 

Geert probeerde steeds de leden te betrekken door te vragen aan 
elkaar te stellen.  Nadien werden de antwoorden verwerkt in een satire. 
Genoeg gelachen nu!  We hadden 
honger!  Iedereen kon nu aanschuiven 
voor een heerlijke portie Zeeuwse 
mosselen of een stukje gebraden kip 
met appelmoes.  Volgens de kenners 
waren de mosselen dit jaar uitstekend!  
Dat het smaakte kon je wel merken.  
Natuurlijk wil iedereen nog een 
tweede (of derde) portie.  Wie niet? 
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Op een ludieke manier 
werden de aanwezigen 
van op hun stoel 
getrakteerd op een avond 
amusement.  Deze keer 
geen humor, dansles of 
spelen.  Neen, we 
verkozen dit jaar als 
supplement voor een 
beetje magie.  We konden 
kennis maken met Magic 
Danny. 
Magic Danny trad op als 
close-up goochelaar.  

Danny is een goochelaar die zijn trucs en handigheidjes gebruikt om 
onze ogen te misleiden. 
Bij Magic Danny was het genieten van de wonderen van zijn 
handigheden en dat terwijl we aan het eten waren. We  zaten er met 
onze neus er letterlijk op en nog zagen we niet hoe de trucjes in elkaar 
zaten!  Zijn optreden was doorspekt met humor, fantasie en emotie. 
Een voorstelling met een schalkse toets.  Hij goochelde onder andere 
met kaarten, munten, bankbriefjes, rekjes,  koorden, enz .... 
Vele leden vonden de trucs  een bijzondere ervaring.  Danny liet de 
gasten niet alleen maar amuseren, maar liet  hen ook het onmogelijke 
aanschouwen. 
Als laatste danken wij de keukenploeg uiteraard enorm voor hun 
culinaire inzet.  Ook bedankt voor de helpende handen van Rina.  De 
bescheiden en modeste bloemstukjes getuigde van een hoog allooi van 
creativiteit.  Jullie verdienen weerom een dikke pluim. 
 
Bedankt aan iedereen, we hebben echt genoten van deze 
startvergadering! 
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Vrijdag 7 oktober: Kaarten 
 
Voor de eerste kaartavond van het seizoen mochten we ondanks de 
voetbal van de Rode Duivels toch weer op 28 kaarters rekenen. 
 
     voor   tegen 
 
1 Belmans Roger   174   46 
2 Laenen Theresa  174   67 
3 Hannes Jozef   171 
4 Nuyts Emiel   162 
5 Nevelsteen Eddy  154 
6 Laenen René   150   100 
7 Wouters Marcel  150   126 
8 Moors Herman   147 
9 Ceusters Gust   146 
10 Nevelsteen Lydy  131 
11 Cools Jacqueline  129 
12 Govaerts Frans   127 
13 Mertens Godelieve  126 
14 Clissen Rik   123 
15 Vangenechten Gaston  121 
16 Vermeulen Jos   120 
17 Nuyens Jos   118 
18 Plu Michel   117 
19 Van Roosbroeck Denis  115 
20 Swolfs Dimp   107 
21 Boeckx Roger   107 
22 Verwimp Marcel  106 
23 Kempen Rachel  106 
24 Bertels Angele   105 
25 Pelgroms Jos   94 
26 Van Herck Hilde  88 
27 Wouters Mariette  85 
28 Caers Ludo   31 
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Vrijdag zaterdag en zondag 14-15-16 oktober: Familieweekend 
 
Vrijdagavond iets voor 19.00 uur arriveren de meeste leden keurig op 
tijd in het vakantiepark Prinsenmeer te Asten (Nederland).  Gelukkig 
was er niemand echt vroeg aangekomen, want anders was het even 
balen.  De internationale betaling was iets te laat doorgegeven zodat 
vroege vogels moesten wachten op de sleutel van de caravan. 
Na onze valies op zijn plaats te hebben gezet worden we uitgenodigd 
voor een stevige avondwandeling.  Spijtig dat het regenachtig was die 
avond. 
Terug thuis was er nog tijd voor een babbeltje, een mopje of wat 
andere grapjes terwijl we rustig ( de meeste toch) nog wat konden 
drinken.  Ik weet niet wie het licht heeft uitgedaan, maar het was mijns 
inziens niet echt laat voor de meeste. 
In de voormiddag was iedereen vrij.  Maar door het mindere weer 
verkozen vele gezinnen eens het zwembad te verkennen. 
Weer of geen weer, in het subtropisch zwemparadijs is het altijd feest 
voor de kinderen.  Alles op het gebied van waterfun was hier verzameld 
onder één dak.  Het zwemparadijs biedt voor ieder wat wils.  Een 
donkere of een snelle glijbaan, een stoombad, sauna en een whirlpool 
voor diegenen die kiezen voor ontspanning. 
Na de middag hadden we de inmiddels gekende wandeltocht.  Deze 

keer in het nationaal park De 
Groote Peel.  Nu was de zon 
wel van de partij.  Dit 
natuurpark is één van de 
laatste, grotendeels 
ontgonnen 
hoogveengebieden die niet 
in cultuur zijn gebracht van 
Nederland.  De Groote Peel 
wordt beschouwd als één 
van de vogelrijkste gebieden 
van West-Europa met een  
indrukwekkend moeras.   
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Daarvan maakte het zoontje van Inge en Jalal 
onmiddellijk kennis mee.  We waren nog 
maar pas twee kilometer ver en deze kleine 
snuiter had er niets beter op gevonden om 
even kennis te maken met het drijfzand.  
Gelukkig was Nele zeer aandachtig en werd 
Noah vlug gered.  Er zat niets anders op dan 
terugkeren voor Noah en zijn ouders! 
Het was genieten in deze prachtige natuur.  
Zowel in de lucht als op de grond, getuigen 
de vele vogels, kikkers en salamanders.  
Teruggekeerd in het ecologisch gebouwde 
bezoekerscentrum genoten we nog van een 
Nederlands biertje of een koffie met lekkere 
Limburgse vlaai. 
's Avonds hebben we met zijn allen samen 
gegeten.  Voor de meeste was het "All you 
can eat" programma een aanlokkelijke 
verleiding om zich eens goed te laten gaan.  
De bergen friet, satés en ribbekens werden in een mum van tijd 
verslonden. 
Nadien werd nog wat nagepraat en gelachen in de verschillende 
caravans.  Al vlug merkten we dat het al laat was en gingen de meeste 
van ons onder de dekens. 
We sloten 's zondags af met nog een zwempartij, een kuubwedstrijdje 
en dit onder een stralende zon. 
 
We hebben er echt van genoten. 
 

Dinsdagen 11-18-25 oktober en 08 november: Kooklessen 
 
Verslag zie volgend raakje 
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Wat komen gaat: 
 

Vrijdag 4 november: Kaarten 
 
Inschrijven ter plaatse vanaf 19u30 tot 19u50, inleg 3 euro. 
 

Vrijdag 11 november: Pensenwandeling 
 

Vertrek tussen 8.00 uur 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.  Bestel je pensen dadelijk bij inschrijving en wandel gratis!  
Kinderen tot 12 jaar wandelen gratis, volwassenen betalen 1,50 euro of 
1,20 euro voor leden van KWB?  Vooraf inschrijven hoeft niet. 
Voor de kinderen is er een springkasteel voorzien en krijgen na hun 
wandeling een gratis pannenkoek. 
Wil je als actief KWB lid ons komen helpen tijdens de wandeling? Geen 
probleem, je zult zien, je wordt direct opgenomen in de groep. 
En er is voor elk wat wils, achter de toog, afdragen, in de keuken, ... 
Vooral tussen 10u en 18u kunnen we heel wat helpers gebruiken. 
 
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 graag je 
afdeling vermelden. 
 
Elk jaar is de cursus volzet: schrijf dus 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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Zaterdag 10 december: Opbouwen kerststal 
 

In de kersttijd verschijnen er in tal 
van parochies kerststallen.  Wij als 
KWB Holven zullen zeker niet 
achterblijven!  Het opstellen van 
een kerststal is niet altijd zo 
eenvoudig.  Daarom zoeken we 
jonge en minder jonge vrijwilligers 
voor een paar uur vrome arbeid. 
Afspraak om 09.00 uur aan de kerk.  
We rekenen op vele helpende 

handen om de kerststal op te bouwen. Materieel hoef je niet mee te 
brengen.  We zorgen tussendoor voor een warmhoudertje.  Hoe meer 
handen, hoe vlugger we klaar zijn!  Werkplezier en andere leute 
gegarandeerd.  Interesse of wil je wel eens helpen, laat dan iets weten 
aan Pol Goris via e-mailadres polgoris@hotmail.com.  Pol is ook 
bereikbaar op zijn GSM via het nummer 0477/614190. 
We hopen veel helpers te mogen begroeten, immers vele helpende 
handen maken licht werk. 
 

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. 
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Ontspanning 
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Te onthouden data: 
 

Kaarten 
 
op vrijdagen:   04/11  09/12/2016 
 
    06/01  03/03/2017 
 
Inschrijven ter plaatse vanaf 19u30 tot 19u50, inleg 3 euro. 
 
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. 
 

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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Even stilstaan! 
 

Werkbaar werk, het is een wat wollig begrip 
dat we de laatste tijd steeds vaker zien 
opduiken.  Een concept dat past binnen het 
debat over de hogere pensioenleeftijd en 
langere loopbanen.  Hoe blijft dat langer 

werken draaglijk, hoe maken we dat realistisch? (zie voorwoord)  Het 
aantal mensen dat om fysieke en/of psychische redenen niet meer kan 
werken, stijgt immers elk jaar.  Als we langer moeten werken, moeten 
we dat ook aankunnen.  Het moet werkbaar zijn. 
Hieronder vind je enkele cijfers. 
 
* 65 % van de Vlaamse werknemers zegt door te kunnen werken tot aan 
hun pensioen 
 
* 25% meer arbeidsongeschikten 
die kampen met psychische 
stoornissen op vier jaar tijd 
 
* 80% van de zelfstandigen 
worstelt met combinatie werk-
privé 
 
* 10,4% van de werknemers in 
België waren in 2014 gedurende 
een kortere of langere periode van 
het jaar in loopbaanonderbreking, 
tijdskrediet of thematisch verlof en 
werkten dus niet of deeltijds.  Deze 
stelsels komen nog steeds het 
meest voor bij vrouwen (67,6 % van 
de onderbrekers). 
 
Bron: http://www.werkopmaat.belgie.be/nl/cijfers 
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Extra Muros 
 

 
 
“Welke tocht maakt een asielzoeker bij zijn aankomst in België? Een 
aanschouwelijke les in gastvrijheid(?), in rechtvaardigheid en in 
menselijkheid. De afgelegde route is een confrontatie met mensen uit 
het warme zuiden en mensen uit het kille noorden. 
De tocht duurt tussen 2 en 3 uur. Na de wandeling is er nog een warme 
drank en een keramiekboterham voorzien in Het Anker, Marcqstraat 25 
1000 Brussel.  Organisatie: kwb en Tochten van Hoop i.s.m. 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, FMDO, Masereelfonds, Pasar en 
Voyaach www.tochtenvanhoop.eu  www.kwb.be  
Onze afspraak: aan het station Brussel-Noord 
Zondag 8 januari 2017.  Vertrek 13.00 u 
Prijs: 7 € ,  leden 5€.  Inschrijven: je kan individueel of als groep/afdeling 
inschrijven.  Graag via Kristel Van Tuycom via e-mail: 
kristel.vantuycom@kwb.be of telefonisch 02/246.52.33 
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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! 
 
 

 
 


