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Voorwoord: Een voorspoedig nieuwjaar!
Nieuwjaar is de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt
gevierd. In de westerse wereld is dit op 1 januari, in andere culturen
vaak op andere data. Bij deze viering zijn wederzijdse gelukwensen en
goede voornemens gebruikelijk', zo leert Wikipedia.
Het eind van een jaar is een goed moment om even terug te kijken op
het voorbije jaar en onszelf af te vragen of we op de goede weg zijn.
Het is een cliché, maar daarom niet minder waar. Voor veel mensen is
de jaarwisseling een moment van bezinnen. Het is ook dan dat
voornemens worden uitgesproken, er worden keuzes gemaakt. Het
nieuwe jaar staat immers symbool voor vernieuwing en frisheid.
Gelukkig nieuwjaar wensen, voornemens hebben, streven naar,…
Natuurlijk mag je plannen koesteren en idealen hebben, maar als je
jezelf kunt aanvaarden zoals je bent, heb je al heel wat bereikt.
"Iets om even over na te denken"!
De nieuwjaarmaand is ook de tijd bij uitstek om eens iets voor een
ander te doen. Mensen betekenen heel graag iets voor iemand anders.
We gaan steeds meer op zoek naar manieren om anderen te helpen.
Misschien kunnen we in onze eigen omgeving beginnen? Wie in onze
buurt kan op vandaag een extra steuntje in de rug gebruiken? Hoe
kunnen we … voor vuurwerk zorgen?
Vuurwerk is ontstaan uit angst voor kwade geesten. De kans dat deze
met oud en nieuw opdoken was groot. Vandaar dat mensen van
oudsher rond de jaarwisseling veel lawaai produceerden en daarom dan
ook vuurwerk afstaken.
Voor wie zouden wij een beetje ‘vuurwerk’ kunnen zijn?
Gelukkig Nieuwjaar!
Alain Teunckens
Redactie Kwb Holven
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Familienieuws:
•

Veel beterschap aan Ronny Vleugels na een operatie

Wat geweest is:
Dinsdagen 11-18-25 oktober en 22 november: Kooklessen
De wildmenu's waren voortreffelijk gekozen en uiteraard vakkundig
klaargemaakt door de verschillende kookploegjes in dit najaar 2016.
Lekker rode wijnen gaven deze wildmenus (hindemedaillon met gratin,
fazantenborstfilet met tijmkrokantje en calvadossaus en hazerugfilet
met knolselderpuree en bessenchutney) extra smaak. Nadien lekker
tafelen en bijpraten . Deze activiteit is voor herhaling vatbaar !!!
Dank voor de deskundige begeleiding van Frank en Jan en de logistieke
ondersteuning van Ronny.
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Vrijdag 25 november: Whisky tasting
Op vrijdag 25 november konden we nog eens whisky gaan proeven en
ruiken. Er kwamen een dertigtal mensen van alle leeftijden opdagen
voor de degustatie. Ook de vrouwen waren goed vertegenwoordigd.
De werkgroep van deze avond had Gunter Vaes gevraagd voor deze
presentatie. Gunter is voorzitter van de whisky-club 100°PROOF. Eind
jaren ’90 is Gunter met zijn jongere broer, geïnteresseerd geraakt in
Schotland en whisky. In 2004 hebben ze naar aanleiding van hun
groeiende passie voor whisky de “100°PROOF Whiskyclub” opgericht.
Dat Gunter alles weet van whisky moeten we insiders niet vertellen. De
prijs van “Beste whiskyclub in België 2009” op het whiskyfestival van
Gent was een mooie erkenning voor al het werk en liefde die hij erin
steekt.
De eerste “dram” van 2 cl whisky was een Teeling Grain Whisky uit Ierland
van de avond. Een mooie Ierse whiskey met rijping op wine cask, met zijn
46% alcohol is dit een volle en rijke whiskey met lichte goudgele kleur. Jack
Teeling, oprichter van de Teeling Whisky Co, komt uit een familie die lang
geassocieerd word met Ierse
whiskey. Teeling was de eerste
nieuwe Ierse whiskey
distilleerderij in Ierland in meer
dan 100 jaar. De Teeling Whisky
Co is een heropleving van de
Independent Spirit of Ireland.
Een whisky die voor vele leden in
een goede smaak viel. Voor mij
trouwens ook. Een volle smaak
van kokos en vanille. De revelatie
van de avond vond ik persoonlijk.
De whisky blijkt een heel
toegankelijke whiskey te zijn. Met een zachte, zoete en lichte houtsmaak
wordt de tong zeker goed geprikkeld. Een whiskey die ik persoonlijk in huis
zou halen om eens op mijn gemak van te proeven. Een destillaat waar we
nog veel van gaan horen volgens Gunter.
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Als tweede in de rij kwam Nikka Takatsuru Pure Malt . Uitgebracht in
2014, dus nog een heel jonge whisky en heeft geen leeftijd vermeld op
het etiket! De oudste whiskydistilleerderij van Nikka is Yoichi gevestigd
op het meest noordelijke eiland van Japan, Hokkaido. De malt whisky
die hier vandaan komt is te vergelijken met de Schotse Islay's, zwaar en
geturfd. Deze distilleerderij was de grondlegger van de Japanse
whiskyindustrie. Momenteel produceren zij op een zeer hoog niveau
whisky's! Soms zelfs beter dan de Schotse waar de oprichters de stiel
geleerd hebben,volgens Gunter. Deze pure malt is een combinatie van
single malt whisky's afkomstig van de befaamde Japanse
distilleerderijen Yoichi en Miyagikyo. De smaak is net zo zoet als de
geur. Zijn afdronk is met name zeer fruitig denkend aan appels. Het te
jonge karakter van deze whisky viel voor een aantal mensen minder in
de smaak, nog een te sterke jonge alcohol aanwezig. Weinig
aromatische oliën.
Als derde whisky kwam Tamdhu aan de beurt, gelegen aan de oevers
van de Spey. Tamdhu heeft heel wat ups en downs meegemaakt in de
20ste eeuw. De producent werd een aantal keren gesloten en terug
geopend. Tamdhu gebruikt water uit de Spey rivier, omdat de rivier
door een veengebied stroomt, draagt dit water bij aan het
smaakkarakter. Tamdhu is uniek omdat dit de enige distilleerderij in de
Speyside is die zelf zijn gerst op locatie kan mouten en volledig
onafhankelijk is van de toelevering van grondstoffen door derden.
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Gerijpt in eiken sherryvaten, de beste in de whisky-industrie. Een
afdronk met fruit en vanille en een hint van turfrook.
Een mooie climax vlak voor de pauze; even tijd nemen om de papillen
voor te bereiden op deel twee van de tasting, waar we de rokerige kant
van Schotland gingen opzoeken.
Even een windstilte inlassen. De nodige versterking werd opgedaan
met een traditionele speciaal brood en water. Ook waren de hapjes
tussendoor van hoge kwaliteit. Stiltonkaas, forelmousse, zalm en cake.
Alle hapjes waren aangepast aan de bijhorende whisky.
Na de pauze worden de zintuigen weer aan het werk gezet want we
zijn beland aan Glendronach Cash Strengh. Glendronach distilleerderij
is een Schotse whisky distilleerderij gelegen in de Speyside whisky
district. Deze distilleerderij is ook regelmatig van eigenaar verwisselend.
Glendronach heeft nog een opmerkelijke eigenaar gehad. Charles
Grand, de zoon van de stichter van Glenfiddich in 1920.
De neus verraadt ons een zachte siroop. Verder aromatische tonen van
rum rozijnen en mandarijn. In de achtergrond is amandel
waarneembaar. Smaak geeft ons rijpe pruimen en gouden rozijnen.
Een subtiele hint van chocolade maakt het tot een mooi geheel. Finish
in de keel een afdronk van elegante sherry invloeden. De
warmbloedige alcohol blijft lang hangen in de keel. Persoonlijk vond ik
deze de nummer twee van deze avond.
We zijn al vlug beland aan de voorlaatste tasting: Ardmore Legacy.
Ardmore heeft zijn
eigen ideeën en
identiteit altijd
behouden. Deze
distilleerderij is nog de
enige in de schotse
Highlands die een
peated whisky maakt.
En waar de rest van de
whisky makende
wereld over is gestapt
op de goedkopere
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grote houten vaten, blijft Ardmore al haar whisky’s narijpen op de
authentieke Quarter Casks. Deze intense tweede rijping geeft Ardmore
whisky’s hun kenmerkende diepe zachte smaak. Quarter Cask zijn
kleinere vaten. Hierdoor heeft de vloeistof meer contact met het hout
en rijpt de whisky sneller. De afdronk was lang, zacht en verwarmend.

Ten slotte kwam Talisker Skye. Het is de enige malt whisky die
geproduceerd wordt op het eiland Skye
Het bronwater uit de highlands wordt rechtstreeks naar de stokerij
geleid en door verschillende lagen turf gefilterd. De omringde zeelucht
zal gedurende de jaren de whisky rust gunnen en mee het zilte aroma
bepalen. Het grootste gedeelte van Talisker wordt gebruikt als Single
Malt. Weetje: Talisker wordt door Johnnie Walker gebruikt voor zijn
blended whisky.
Over smaken en kleuren valt natuurlijk niet te discussiëren, maar deze
whisky tasting was dus weerom een succes! Dat konden alle
deelnemers wel beamen. Ook Gunter was erg tevreden over zijn
enthousiast en leergierig publiek. Weeral een verhaal over geuren,
kleuren en smaken! Zeker voor herhaling vatbaar. Nogmaals een dikke
merci voor Gert en Ronny voor het organiseren van deze avond. Jullie
verdienen een dikke pluim!
Alain
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Zaterdag 26 november: Parochiekwis
26 november quizavond in zaal Holvenia. Onze parochiezaal zat weeral
goed vol voor de 19e editie. Dit jaar hadden we net zoals vorig jaar
weer 25 teams in onze zaal. In totaal dus bijna 150 deelnemers. De
deelnemers konden weer rekenen op een afwisselende quiz doorspekt
met vele foto´s, rode draden en een spannende raketronde. Het was
ruim kwart over acht wanneer Frans Willekens het reglement overliep
en we van start gingen voor de eerste vraag. Dit was het begin van
ruim drie uur pittig denkwerk. Deze ludieke kwisavond was geschikt
voor zowel gelegenheidsploegen als de recreatieve kwisploegen
waarbij het serieus denkwerk werd afgewisseld met leuke spelrondes.
Dat het spannend zou worden bleek al uit de eerste tussenresultaten
tijdens de pauze.
De werkgroep had gezorgd voor een uitermate verzorgde
multimediapresentatie zodat iedereen alles goed kon volgen. Moeilijke
vragen werden afgewisseld met iets minder moeilijke.
Met een rode draad fotoronde werd de avond aangevangen. Via zeven
reeksen met een gevarieerd aanbod aan thema’s, afgewisseld met een
muziek-,1-2-3-, en racketronde tot een Lucky 7 werden de deelnemers
steevast aan het denken gezet.
Regelmatig kon er eens
goed gelachen worden.
Het werd een
aangename, leerrijke en
amusante avond onder
vrienden. Iedereen,
van de eerste tot de
laatste, was daarvan
overtuigd. Tijdens de
pauzes en na de quiz
werd nog duchtig
nagekaart en overlegd.
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Dit jaar kregen we een verrassende winnaar: 'k Doecht het nog! Ze
kregen de overwinning echter niet cadeau want de andere deelnemers
Brodders Veteranen bleven slechts hangen op een neuslengte op de
tweede plaats. In het eindklassement eindigden op slechts twee punten.
Op naar de 20ste feesteditie! Wij zullen als KWB Holven ons best doen
om volgend jaar in de jubileumuitgave nog beter te doen! Ik hoop
alvast op een feestelijke editie.
Tot dan!
Alain
Uitslag parochiekwis 2016
1 'k Doecht het nog!
2 Brodders Veteranen
3 Net op tijd
4 kwistet ma kwast vergete
5 Pauw Patrol
6 Oud scouts mannen
7 Music Devils
8 Chiro Alowio oud leiding
9 Voorzichtig op de baan hé
10 Oud scouts vrouwen
11 GASKOVA de echte
12 De Sukkelaars

159
157
149
148
145
143
142
141
140
138
133
133

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

E=MC²
Gaskova Dames
Ziedewel
Het gedacht was er
't Kruispunt
Elk zijn talent
Gebundertd
De Reigers
Lindenhof
Tafel 6
ENIGMA
De Betweters

132
130
128
127
119
115
114
108
107
105
83
79
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Woensdag 30 november: Sint en Zwarte Piet op bezoek
Het pietenpak, dat is wat de twee laatste
Sint seizoenen veel te sprake komt.
Natuurlijk zouden wij KWB-Holven niet zijn
als we dit volledig ter zijde lieten. Voor alles
is er een oplossing. Wij hadden dit jaar een
blanke chauffeur en een extra (blanke) hulp.
De pieten zelf waren natuurlijk nog steeds
zwart en vuil van de talloze schouwen waar
zij steeds door moeten kruipen. Ze waren
wel minder zwart omdat er steeds meer
gaskachels zijn in plaats van de klassieke
houtvuren. Het aantal kinderen dat de Sint
dit jaar bezocht was wel veel meer dan de andere jaren. Onze Sint
mocht op bezoek komen tijdens een verjaardagsfeest van de dochter
van één van onze leden, waar niet minder dan dertien kinderen
aanwezig waren.
Onze Sint had het bij momenten lastig
om de kinderen één voor één aan de
beurt te laten. Op andere plaatsen was
er een grootouder aanwezig waardoor
onze zwarte pieten echt soms moesten
laveren om het snoep her en der te
verstoppen.
De twee zwarte pieten waren dit jaar wel
veel braver dan op eerdere bezoeken
(niet overal moest de stofzuiger boven
gehaald worden na het vertrek).
Dit zijn maar enkele herinneringen die de
kinderen (en natuurlijk ook sinterklaas,
zwarte piet en de ouders) beleefde
tijdens de talrijke huisbezoeken. Wie het huisbezoek gemist heeft zal
weeral een jaartje moeten wachten. Tot volgend jaar...
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Vrijdagen 9 december: Kaarten
Voor onze derde prijskamp van het seizoen waren er net zoals de vorige
vrijdagen een 30-tal kaarters opgedaagd. Dat het weer spannend was
kan je zien aan de bijgevoegde uitslag. Zoals steeds weer prachtige
vleesprijzen. Hieronder vind je de uitslag. Proficiat aan de winnaar.
1 Pelgroms Jos
2 Neyens Jos
3 Goelen Paul
4 Boeckx Roger
5 Vandesande Sus
6 Vangeel Guido
7 Govaerts Frans
8 Lievens Frans
9 Laenen Theresia
10 Dams Karel
11 Verwimp Marcel
12 Vermeulen Jos
13 Wijnants Dirk
14 Bens Louis
15 Belmans Roger

177
173
171
169
163
162
162
159
158
152
149
145
144
142
142

16 Nuyts Mil
17 Bartholomeus Alex
18 Nevelsteen Lydy
19 Vangenechten Gaston
20 Moors Herman
21 Van Roosbroeck Denis
22 Ceusters Gust
23 Caers Ludo
24 Bertels Angel
25 Mertens Lief
26 Nevelsteen Eddy
27 Clissen Rik
28 Plu michel
29 Kempen Rachel
30 Swolfs Dimphna

138
137
131
129
127
126
126
124
122
120
120
104
102
101
97
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Zaterdag 10 december: Opbouwen kerststal
Om 9u zijn we de dag gestart met het verhuizen en monteren van de
kerststalpanelen. De kerststalonderdelen moesten deze keer diep van
onder het stof gehaald worden uit
de centrale opslagplaats achter de
pastorie. Was alles nog aanwezig,
waren er nog genoeg schroeven en
bouten? Van al dat gehef, geduw,
gepuzzel krijg je al vlug dorst en
honger, onze oplaadbare
boormachines waren snel leeg, dus
moest er tussendoor dan ook eens
tijd gemaakt worden voor een goeie borrel en een lekkere wafel. Als de
basisconstructie er staat, begint het gepuzzel van de panlatten. Met
wat duw- en trekwerk liggen die ook in een mum van tijd op z’n plaats.
Nog even de open stroken met dakpannen dichtleggen en kindeke
Jezus kan weeral droog in z’n kribbe liggen.
We vergeten natuurlijk de ouders niet "Jozef en Maria" en alles is klaar.
De Heilige familie neemt hierdoor weer haar intrede in onze pittoreske
stal. Bijna vergeten we de verlichting en de kerstmuziek nog op
herhaling te zetten. Omdat we met vijftal handige helpers waren,
stond de stal in al z’n glorie al te pronken om 12u.
Geert zorgde later nog voor de klank en een nieuw
kindje Jezus. Het kindje is deze keer goed vast
verankerd. Want vorig jaar was hij door een
iemand met slechte bedoelingen verdwenen.
De mooie stal is een druk bezochte attractie voor
families en kinderen tijdens de decembermaand in
Holven . Elke dag zal de kerststal geopend zijn tot
aan het weekend van Driekoningen.
Aan de vijf helpers: bedankt!!!
Staf, Pol, Geert, Paul en Alain
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Wat komen gaat:
Vrijdag 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 ter waarde van de inleg.

Zaterdag 7 januari: Demonteren kerststal
Het is na Driekoningen, dus het is dringend tijd voor het afbreken
(demonteren) van de kerststal.
De start wordt gegeven om 09.00h. Iedereen welkom.

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 de prijs van 1,00 euro. 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.
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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.

Zondag 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.
Inlichtingen bij Bruno Van Houte, hij is bereikbaar via e-mail:
bruno.nele@skynet.be of telefonisch op nummer 0473 98 64 23
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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 vers en vooral delizioso!
Wat zullen we jullie deze avond presenteren?
Koude gerechten
Vitello tonato (kalfsgebraad met tonijnsaus)
Caprese salade met buffelmozzarella, pesto en
zongedroogde tomaatjes
Carpaccio van zwaardvis met geroosterde citroen en granaatappelpitjes
Geroosterde groene asperges met parmezaan en parmaham
Gerookte zalm rolletje gevuld met mascarpone, limoen, koriander op
radicchiosalade
Alles gereserveerd met excellente Italiaanse wijnen!
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Warme gerechten
Spaghetti met kip en boschampignons, pancetta en roomsaus
Ravioli met gehaktvulling, erwtjes en tomaat en basilicumsaus
Schartongrolletjes met rozemarijn, citroen, kerstomaatjes en kappertjes
Varkenssavourette gestoofd in groentenbouillon en tuinkruiden
Mascarpone-aardappelpuree
Wintergroentjes uit de oven in rozemarijnolie
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. Luc Kean is de pseudoniem voor Luc Verstricht .
Hij is opgegroeid in het uitgangsleven want zijn ouders hadden een
dancing. Luc begon met optreden ongeveer een drietal jaren geleden.
In het begin was het karaoke. Maar Luc wou steeds verder gaan en
vond zijn optreden steeds weer een nieuwe belevenis. Al vlug kwamen
er echte optredens. Zijn repertoire is toch al aardig gevuld. Een
gevulde avond van twee uur is geen probleem. Tijdens zijn optreden
heeft Luc Kean steeds een goede vriend bij, die hem bijstaat voor het
starten van de muziek en het afregelen van de micro. De show is
gevuld met werk van Tom Jones, Englebert Humperdinckx en vele
Nederlandstalige ambiance muziek. Hij doet dit hoofdzakelijk uit pure
liefde voor muziek en het plezier dat de hele zaal er kan aan beleven.
Inschrijven bij onze feestverantwoordelijke Pol Goris op het e-mailadres:
polgoris@hotmail.com. Afsluitdatum voor inschrijving 25/01/2016 (of
vroegtijdig bij volzetting van de zaal Holvenia  ).
Wat betaalt u hiervoor per persoon? De democratische prijs van slechts
€ 20,00 (enkel voor KWB - leden) en- € 15,00 voor kinderen t.e.m 16 jaar.
Alles inbegrepen! We beginnen eraan om 19.00h! Tot dan!
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Vrijdag, zaterdagdag, 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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Zondag 12 februari: Demonteren decor toneel
Het is de zondag na de laatste toneelvoorstelling dus is het tijd voor het
afbreken van het decor, daar zijn we sterk in. Beter gezegd : vakkundig
demonteren van de bouwelementen.
Als je agenda nu open ligt en je merkt een open vakje in je agenda, dan
hebben we goed nieuws.
We starten om 09.00h met het verhuizen en demonteren van de
decorelementen, lichtbak, schminktafel enz... met andere woorden
alles terug naar de opslagplaats. Vele handen maken licht werk en we
rekenen op een flinke opkomst. Koffie en een koek tussendoor helpen
ons op kracht.
Tegen het eind van de namiddag zal alles opgeborgen zijn voor het
toneel van 2017! Elke hulp, hoe klein ook is zeker welkom!
Vrijwilligers melden zich door te reageren op de e-mail die we nog
rondsturen of je kan contact opnemen met de verantwoordelijk Bruno
VanHoute. Hij is bereikbaar op het e-mailadres:
bruno.nele@skynet.be of telefonisch op nummer 0473 98 64 23

Dinsdagen 14 en 21 februari: Kooklessen
Dinsdagen 7 en 14 maart: Kooklessen
Voor iedere amateur kok onder ons starten we
binnenkort opnieuw met een tweede korte
lessenreeks. Deze keer is het voorjaar aan de
beurt en kunnen we deze keer met andere
gerechten werken!
Je hebt geen bijzondere voorkennis nodig. De kooklesgevers zijn
gemotiveerde en goed opgeleide koks die het menu, de info en de
producten van de kooklessen aanpassen aan het niveau.
Graag nodigen wij ook dit werkjaar iedereen uit op onze kooklessen. De
lessen gaan door in een reeks van vier kookavonden. Telkens maken we
een volledige maaltijd klaar. Op het einde van de avond wordt dit alles
door de deelnemers geproefd, beoordeeld en doorgespoeld met een
glaasje wijn. Deze lessen gaan door in de keuken van zaal Holvenia.
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Inschrijven bij Ronny Vleugels e-mailadres: ronnyvleugels@gmail.com.
Afsluitdatum voor inschrijving 08/02/2017 (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 op dinsdag 14/02/2017 start om 19.00h.
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!
Wees er tijdig bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

Ontspanning

Ik ben een beetje "horrified". Een foto genomen in het Britse parlement.
"De Verkozenen des Volks" hebben meer aandacht voor hun eigen
Twitteraccounts dan voor het parlementaire werk van hun collega.
Krijgen deze politici het land terug op de rails? Ik betwijfelt het!
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Te onthouden data:
Kaarten op vrijdagen:

06/01

03/03/2017

Even stilstaan! Vervroegde veroudering.
Weigert je wasmachine dienst na twee jaar? Loopt
je mixer vast net wanneer de garantietermijn
verlopen is? Wil je smartphone niet meer updaten
na 18 maanden? Je bent niet alleen. Het fenomeen
dat onze spullen teistert, heet ‘vervroegde
veroudering’.
Het meest ophefmakend was een onderzoek naar wasmachines. Wat
bleek? Slechts één van de 24 geteste machines haalde zonder
kleerscheuren de tien jaar. Besturingssystemen van smartphones
krijgen na een tijd geen automatisch updates meer. Bij Android worden
geen updates meer geïnstalleerd na 18 maanden en bij iOS gaat de
iPhone erg traag werken na verloop van tijd.
Het is een duidelijke trend: producten worden niet meer gemaakt zoals
in de tijd van je oma. De markt van high-tech- en huishoudtoestellen is
verzadigd, waardoor fabrikanten winsten willen boeken door de
consument ertoe aan te zetten zijn toestel zo snel mogelijk te
vervangen. Bij vervroegde veroudering is er vaak sprake van
minderwaardig materiaal. Er worden geen herstelonderdelen
aangeboden of die zijn te duur.
Slechte producten zijn voor niemand goed. Het tast de koopkracht aan,
want alles samengenomen is veel goedkope rommel duurder dan één
goed product. Het is slecht voor het milieu, want de ontginning van de
vele grondstoffen die nodig zijn om steeds nieuwe spullen te maken is
schadelijk, en leidt tot een navenant hoge CO2-uitstoot. Bovendien
belanden al die wegwerpspullen vaak op groeiende en giftige bergen
elektronisch afval in derdewereldlanden, wat ronduit gevaarlijk is voor
de mensen die er werken en leven. Maar het is ook niet goed voor onze
eigen economie: de neerwaartse trend in productkwaliteit is misschien
een plus voor de Chinese export, maar creëert geen lokale jobs.
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De KWB-bestuursleden wensen iedereen een
voorspoedig en gezond 2017!

