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Voorwoord: "Amerika de droom op drift"
Vorige maand hoopte ik en vele andere
burgers dat we na 08/11/2016 ons laatste
woord hadden gezegd over Donald Trump.
Misschien dat we over enkele maanden nog
eens een halve lach aan zijn echtscheiding
van Melania moesten wijden, maar voor de
rest zou The Orange One al lang uit de
actualiteit verdwenen zijn. De boerse
zakenman die - haha, weet je nog? - ooit op een haar na bijna president
van Amerika was geworden. Dat hoopten we. Niet dus!
Ik hou dus m'n hart vast. Realisten denken dat het allemaal nog wel zal
meevallen. Ja, president Trump verdient een kans. Al was het maar
omdat we geen andere keuze hebben. Maar toch kan ik mij moeilijk
verzoenen met het idee dat deze narcist nu plots de machtigste man
ter wereld is, gewoon omdat hij één belofte deed: dat niets bij het oude
zou blijven.
We zullen zien hoe Trump alles gaat oplossen wat fout zit in zijn land.
Hoe hij al die fabrieksbanen gaat terugbrengen zonder de prijzen van
producten dramatisch op te drijven. Hoe hij reageert wanneer hij te
maken krijgt met z'n eerste schietpartij op een school, of met een
massamoord gepleegd door iemand die geen lid is van zijn achterban.
Of wanneer er een dramatisch internationaal incident plaatsvindt en de
ogen van de wereld zich vertwijfeld richten op de VS. We zullen zien
hoe deze reality-tv-ster omgaat met de onvoorstelbare druk van het
presidentschap. Hillary Clinton was geen goeie kandidate, maar ze was
wel de minst slechtste keuze. Ik vermoed dat ze zich misselijk voelt over
haar aandeel in dit verhaal. Ze vraagt zich allicht af waarom zoveel
mensen haar dermate verachten dat ze dit konden toelaten.
De verkiezingen leek wel een slechte B-film uit Hollywood. Hoe lopen
Amerikaanse films altijd af? Lopen die niet altijd goed af? Laten we
hopen van wel. Op 08/11/2016 waren miljoenen Amerikanen in een roes,
ze besloten om een tatoeage met 'Make America Great Again' te laten
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zetten. Misschien worden die mensen op een dag wakker en zullen
denken: 'What the héll were we thinking?!'
Ik schrijf dit voorwoord naar aanleiding van het boek ( en de
overwinning van Trump) dat ik las in de zomervakantie "Amerika de
droom op drift" van Björn Soenens. Hierin lees je over de
ontevredenheid die raast als een tornado over Amerika. Dit is het
tijdperk van haat en nijd en de opkomst van Donald Trump.
Waarom is de droom op drift? In dit boek lees je de onstuitbare passie
over het land dat hem mateloos fascineert:
van Pocahontas tot Lehman Brothers, van
Reagan tot Trump, van Nina Simone tot
Bruce Springsteen. Hij schetst een
verbluffend tableau over Amerika vroeger
en nu. Een land van verdampte dromen en
bedriegers. Over de opkomst van de latino's
en de paranoia in de Amerikaanse politiek.
Over Airbnb en Uber, over winners en
losers. Een onmisbaar boek voor al wie
snakt naar kennis en inzicht over de
Verenigde Staten.
Zeker een aanrader!!!
De redactie
Alain Teunckens

Familienieuws:
•

Veel beterschap aan Maria Lievens (schoonzus van Staf Haesen)
Veel beterschap aan Frans Hannes met zijn operatie
Veel beterschap aan Johan Lenaerts met zijn verbrande hand
Veel beterschap aan Tony Matheve en zijn vrouw Christiane
Vanuytrecht
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Wat geweest is:
Dinsdagen 11-18-25 oktober en 08 november: Kooklessen
De laatste les van 08/11 werd verplaatst naar 22/11. Een samenvatting
van de lessenreeks krijg je dus in het raakje van januari 2017.

Vrijdag 4 november: Kaarten
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Moors Herman
Caers Ludo
Kempen Rachel
Nuyts Mil
Wouters Marcel
Wijnants Dirk
Vandesande Sus
Verwimp Marcel
Nevelsteen Lydy
Wouters Mariette
Mertens Lief
Neyens Jos
Boeckx Roger
Dams Karel
Vangenechten Gaston
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Bertels Angela
Peeters Nick
Belmans Roger
Belmans Juul
Vermeulen Jos
Van Roosbroeck Denis
Clissen Rik
Bartholomeus Alex
Laenen René
Plu Michel
Lievens Frans
Bens Louis
Goelen Paul
Swolfs Dimpna
Pelgroms Jos
Govaerts Frans

143
133
132
129
129
125
121
118
114
100
100
98
93
87
78
70
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Vrijdag 11 november: Pensenwandeling
Onze pensenwandeling editie 2016 was er weer eentje om in te
kaderen. Het weer stond grotendeels aan onze kant en de wandeltocht
die was uitgestippeld was volgens vele mensen een pareltje.
Ondanks de stevige concurrentie van andere wandelingen in de regio,
kwamen wij uiteindelijk toch uit op net geen 800 wandelaars. Dat zijn
300 wandelaars minder dan vorig jaar, maar de mensen bleven deze
keer lang zitten in zaal Holvenia. Het volk kwam traag op gang. De
regenval van de laatste dagen had hiermee waarschijnlijk iets mee te
maken. We hadden weerom een mooie afwisselende wandeling, deels
door (onbekende) paadjes van Geel centrum, deels door de velden
richting Berkven en de gemeentevijver. De lokale bossen vormen nog
een flinke brok natuur met hoge naaldbomen
en loofbomen, doorkruist door weiden,
zandwegen en smalle paadjes. Hiervoor kregen
we veel positieve reacties, zeker over de
bewegwijzering van de tocht.
Dat heel de wandeling niet volledig in het groen
verliep werd opgemerkt door Johan Jacobs
(ondervoorzitter
KWB-Punt). Hij
melde me een vorm
van zeer asociaal en
flegmatiek gedrag in het stadspark van Geel.
Bijgevoegde foto heeft dan ook geen
commentaar nodig. Sluikstorten is een
schande: het bevuilt ons leefmilieu en ziet er
vies uit, het veroorzaakt milieuhinder en
overlast (zie verder in het Raakje: even
stilstaan).
Eventjes werden we overklast door de drukte, rond 12u30 zat de zaal
bijna helemaal vol en werkte ons uitgedokterd systeem op volle toeren.
Eventjes moesten een aantal wandelaars op het podium gaan zitten,
maar na een uurtje op volle kracht bleek de piek voorbij te zijn.
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Er waren 488 porties pensen
verkocht (dit zijn er 50 meer
dan vorig jaar). We mogen dan
ook zeker tevreden zijn. Het
systeem waarbij de garcons
enkel de bestellingen
opnemen, het drinken brengen
en de keukenploeg zelf het
eten brengt, bleek echt wel te
werken. Ook kwam er deze
keer hulp van een aantal zeer
jonge helpers. Er kwamen veel
positieve reacties (van
bijvoorbeeld andere KWB-afdelingen) over het feit dat er zoveel (jonge)
helpers aanwezig waren. Hoe doen jullie dit toch? Samen iets
verwezenlijken en samen een project ondersteunen is voor vele leden
onder ons een eerste prioriteit. De enorme empathie van de leden was
duidelijk af te lezen van onze gezichten!
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Maar ook het sociaal engagement werd niet
vergeten bij KWB Holven. Zo brachten wij
weer thee en koffie van de Wereldwinkel aan
de man. Vanwege het 11.11.11 steunpunt in de
zaal kregen we warmdoende SMS dat de
opbrengst dit jaar goed was.
Bedankt aan alle helpers, want zonder jullie
werk gaat dit echt niet! Er werden dit jaar
ook enkele nieuwe leden aan de lijst
toegevoegd, wat altijd plezier doet.
Jullie hebben allen hard gewerkt, maar ik
mag hopen dat jullie er ook plezier aan
beleefd hebben, want dat is het
voornaamste!
De uiteindelijke afrekening moet nog gebeuren, maar dat zal zeker
positief uitvallen. Deze opbrengst zal later zeker goed besteed worden
voor onze KWB-leden. Zo kan iedereen aan de andere activiteiten in de
toekomst deelnemen voor een
democratisch prijsje. Hopelijk zien
we elkaar daar weer.
Nogmaals bedankt en je mag alvast
zondag 12 november 2017 noteren in
jullie agenda: een feesteditie van de
10de Pensenwandeling!
Bedankt aan het ganse werkteam
van de pensenwandeling: Ronny,
Jef, Chris, Marc, Frans, Roger,
Willem, Elie, Wim, Johan en
natuurlijk de vele vrijwilligers die
deze (vrije) dag wilden opofferen
voor een goed doel.
Het zijn er te veel om op te
sommen!
Alain
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Zondag 20 november: Ledenwandeling
Omwille van de onheilspellende weersverwachtingen hebben we het
zekere voor het onzekere genomen en werd de ledenwandeling
afgelast. Met rukwinden van 100km per uur wilden we geen risico’s
nemen. Maar een afgelasting is geen afstel enkel uitstel.
We beloven op een later tijdstip de geplande wandeling en consumptie
voor de vrijwilligers opnieuw aan te kondigen.

Vrijdag 25 november: Whisky tasting
Zaterdag 26 november: Parochiekwis
Woensdag 30 november: Sint en Zwarte Piet op bezoek
Verslagen zie volgend raakje van januari 2017
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Wat komen gaat:
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.

Vrijdagen 9 december en 6 januari: Kaarten
Inschrijven ter plaatse vanaf 19u30 tot 19u50, inleg 3,00 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.
Let op! Kaarten van 2 december is verplaatst naar 9 december!
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Zaterdag 14 januari: Kerstboomverbranding
“Nieuwjaarswensen achter de rug, vele mensen nog niet gezien om ook
een voorspoedig nieuw jaar te wensen... Zaterdag 14 januari krijgt
iedereen de kans om toch de gehele parochie te ontmoeten rond de
kerstboomverbranding. Enkele Holvense verenigingen zullen dan
samen één gezamenlijke kerstboomverbranding organiseren.
Eén grote locatie waar er natjes en een droogjes voorzien zullen zijn,
enkele personen die zorgen voor het vuur, ... meer moet het voor ons
niet zijn. En als alle mensen met de juiste bedoeling afzakken naar deze
plaats, kan daar spontaan een Holvens feestje ontstaan.
Daarom wordt iedereen verwacht op zaterdag 14 januari aan de
vrachtwagenparking aan de Leunen (Groenstraat richting
voetbalvelden Leunen), dit vanaf 19.00 uur. KWB Holven voorziet in de
verkoop van fakkels aan democratische prijzen. Later zal onze afdeling
in haar standje de enige echte zelfgemaakte 'Bombardino en
Limoncello presenteren. Dit alleen al maakt het interessant om die
avond af te zakken naar deze bijeenkomst.

Zondag 15 januari: Legodag
We organiseren in samenwerking met de
Belgische Lego Fantasie Bouwers voor de derde
maal een 'bouwen met Lego dag' op zondag 15
januari 2016 van 11u tot 17u in onze parochiezaal.
Deze dag willen we (nieuwe) jonge gezinnen
aantrekken. Hierdoor kunnen we ons
ledenbestand en werking verjongen.
Wat is er die dag te beleven? Wel, je kan de bouwwerken die de BLFB
tentoonstelt bewonderen (echte pareltjes) of je kan zelf je handen uit
de mouwen steken of Lego films bekijken. Eigen werken
tentoonstellen of aan ruil / verkoop van je eigen lego blokken doen. Elk
uur wordt er een mooie lego-prijs verloot onder de aanwezigen.
Iedereen van harte welkom. KWB Holven leden gratis, anderen 2,5 euro
inkom per persoon.
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Zaterdag 22 januari: Decor opbouw toneel
Nog twee weken voor de première en dan gaat onze toneelgroep
terug op de bühne! Het resultaat van een halfjaar lezen, schrappen,
zweten en zwoegen wordt dan ten tonele gebracht. Om alles in een
mooi ensemble te brengen moet er eerst een mooi decor, goed geluid
en uitgekiende verlichting geïnstalleerd worden.
Zaal Holvenia heeft geen vast toneelpodium of vaste belichting.
Daarom wordt elk jaar het decor, lichtbalk en de technische toren
vanaf nul heropgebouwd. Dit gebeurt in verschillende stappen. Ieder
paneel, iedere lamp, ieder kabeltje heeft zijn plaatsje.
Voor de handige Harry's onder ons is dit een bericht dat je zeker moet
lezen. Wie zijn creativiteit wil laten botvieren is dit de ideale moment.
We starten om 9 uur en hopen veel helpers te mogen begroeten,
immers vele helpende handen maken licht werk. Tussendoor zorgen we
voor een ochtendhapje en drankje.

Zaterdag 28 januari: Ledenfeest
Kwb Holven geeft"kleur en eensgezindheid" in deze donkere winterse
dagen met een gezellig ledenfeest. U wordt verwelkomd met een
lekkere prosecco of fruitsap. Dit jaar presenteren we jullie op het
heerlijkste wat de Italiaanse fijne keuken te bieden heeft. Alles
gepresenteerd op een originele en creatieve manier. Iedereen die
graag eet en/of drinkt zal die avond een hoogstaande culinaire avond
beleven. Het eten wordt verzorgd door traiteur De Dis uit Turnhout. Zij
hebben reeds hun sporen verdiend. Hun Italiaanse restaurant had een
eervolle vermelding in de Gault&Millau gids als Italiaans restaurant.
Zij zoeken naar authentieke producten, speciaal met zorg geselecteerd.
Laat u deze avond verleiden door creativiteit, innovatie en authentieke
smaken. Altijd eccellente, gusto en vooral delizioso!
Vervolgens kunt u genieten van een avond met ambiance verzorgd
door Luc Kean. Een eigen lid uit onze KWB afdeling die heel de zaal op
zijn hand zal krijgen.
Hou deze datum vrij in je agenda!
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Vrijdag, zaterdag, zondag 3-4-5 februari: Toneel
Donderdag, vrijdag, zaterdag 9-10-11 februari: Toneel
Klachten, een klucht van Paul Coppens, speelt zich af op het
klachtenbureau van het grootwarenhuis Janssens en Zonen. De chef
Robert is een echte rokkenjager en besluit er een dagje tussenuit te
knijpen wanneer er controle is van de boekhouding. De klerk,
eenvoudig van geest, maar vol goede bedoelingen, is als volslagen leek
in het vak zeer vereerd wanneer hem voor één dag de leiding van het
klachtenkantoor wordt toevertrouwd. Het wordt echter niet zijn beste
dag en hij komt van de ene penibele situatie in de andere terecht.
Voldoende ingrediënten om een avondje te genieten !
Onze toneelgroep speelt dit voor u in het parochiecentrum Holvenia op
3-4-9-10 en 11 februari om 20 uur en op zondag 5 februari 2017 om 14u30.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan 7,5 euro bij Fons en Simonne VennekensHufkens. Het nummeren van de kaarten is op zondag 08 januari 2017
tussen 9u en 10.30 uur in “Holvenia”. (Deuren open om 8.00 uur.)
Daarna vanaf maandag 09 januari 2017 telefonisch op het nummer
0486/119 666 tussen 17 en 19 uur of via e-mail toneel.holven@gmail.com
Je reservatie via telefoon of via e-mail is pas definitief na overschrijving
op rekening nr. BE 84103027217359 binnen de 8 dagen. (Alle kaarten
dienen op voorhand betaald te worden!)
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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

Te onthouden data:
Kaarten
op vrijdagen:

09/12/2016
06/01/2017
03/03/2017
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Even stilstaan!
Sommigen vinden dat het veel te
duur is om afval op een
fatsoenlijke manier te laten
verwijderen en dumpen hun
afval stiekem ergens in de omgeving. Zij wentelen de kosten voor hun
eigen afval af op de gemeenschap. Dat is asociaal en verhoogt de
kosten voor al wie het afval wel laat ophalen zoals het hoort.
Zwerfvuil is niet alleen vies en slordig, draagt bij tot een
onveiligheidsgevoel, maar kan ook schade berokkenen aan mens en
dier. Grote hoeveelheden zwerfvuil vervuilen de bodem en blijven heel
lang in ons milieu aanwezig. Met het ‘zwervend vuil’ komen ook
microplastics, schadelijke oplosmiddelen en verfresten vrij.
Zwerfvuil betekent ook een grote budgettaire last voor de gemeenten.
Zij staan in voor het opruimen van al die rommel.
Aan deze klus wordt jaarlijks 60 miljoen euro gespendeerd: geld van de
belastingbetaler dat zoveel nuttiger besteed kan worden.
In totaal werd er langs de Vlaamse gewestwegen zo'n 3.572 ton zwerfvuil
ingezameld. De cijfers tonen ook grote provinciale verschillen. Zo werd er
in Limburg in 2013 amper 272 ton zwerfvuil opgehaald en in VlaamsBrabant 1.346 ton. Na Vlaams-Brabant volgen Antwerpen (933 ton), WestVlaanderen (696 ton) en Oost-Vlaanderen (325 ton).

