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LARUMSE RAAK  

Op komst 

Reeds geweest 

wekelijks 
Mountainbike  

wekelijks 
koersfietsers 

13 maart 
Virtual Reality 

27 maart 
Schlagerfestival  

27 december 
Quiz voor het goede doel 

21 december 
Walk for life  

4 januari 
3-koningen, 3-kroegentocht 

10 januari 
Snooker  

30 januari 
Kookles 4 

25 januari 
Kleiduifschieten 

14 december 
Larum Kerst 

6 december 
Cinema-café 

10 december 
Kookles 3 

7 maart 
Dag van de Vrijwilliger  

22 februari  
Startavond fietsclub kwb 

24 februari 
Roemeniërestaurant 

1 maart 
Eerste rit van ‘t seizoen: koersfietsers WTC 

24—25—26 april 
Wandelweekend Ardennen 

2 & 4 april 
Zwerfvuilactie 

11 januari  
Inschrijving online 50 km: De Zotte 

2—7 april 
Roemeniëreis 

Het tijdschrift van KWB, RAAK, viel 
enkele dagen/week geleden bij u in 
de brievenbus. Bij deze Raak zat een 
folder (zie foto) die informatie geeft 
over ledenvoordelen (kortingen) die 
je krijgt mits het tonen van je lidkaart. 
Bekijk dit eens en je kunt weerom 
enkel euro besparen.  
 
Ook op uw lidkaart 
Wanneer je je lidkaart bekijkt, zal je 
zien dat er ook kortingen zijn van 10 
%. Zo wordt je lidmaatschap bij onze 
Larumse KWB weer meer waard. 

Uw ledenvoordelen 
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Startavond fietsers & eerste rit 

Om het fietsprogramma van dit jaar 
toe te lichten, houden we op vrijdag, 
21 februari onze jaarlijkse startverga-
dering. We verzamelen om 19.30u in 
’t Cafeeke zodat we om 20u kunnen 
starten. We zorgen voor een natje en 
een drankje 
 
Nieuwe fietsers 
Heb je enige interesse … hoe klein 
ook? Kom eens luisteren hoe de kwb-
fietsclub is georganiseerd en op welke 
wijze er gereden wordt. Jongste: 18 
jaar, oudste +70. Mannen en vrou-
wen. 
 
Hoe werkt de kwb-fietsclub 
Er zijn twee koersfiets-ploegen: de 

Aas en de Bees. Ze vertrekken beide 
elke zondagmorgen aan de kerk in 
Larum. Soms is dat om hetzelfde uur, 
als het wat warmer wordt, vertrekken 
de Aas iets vroeger. De Aas rijden iets 
sneller en verder dan de Bees. Wie 
niet goed weet met welke ploeg mee 
te fietsen, kan om zeker te zijn al eens 
met de Bees meerijden. Je mag steeds 
eens meerijden op een zondagvoor-
middag. Wil je eens proberen, kom 
dan naar de kerk. Je kan voor het juis-
te vertrekuur eens informeren via ie-
mand van kwb of via 
email: wtc.kwb.larum@gmail.com  
 
Sociaal gebeuren 
Het fietsen is belangrijk en er is ook 
heel wat kans om te babbelen. Maar 
na de rit is er voor de liefhebbers ge-
legenheid om nog iets te drinken in 
het Larumse café De Goor. 
 

START 2020 
Op zondag 1 maart is er de ope-
ningsrit van het nieuwe seizoen 
die om 9.00 uur aan de kerk van 
Larum vertrekt. Er staat dan een ritje 

van respectievelijk 65  km (Aas) of 50 
km (Bees) op het programma. 2 korte 
ritten aan een gemoedelijk tempo, 
zodat iedereen terug kan aansluiten. 
Kan je pas later in het seizoen aanslui-
ten, dan is dat geen probleem. Maar, 
mee starten heeft het voordeel dat je 
geleidelijk op kan bouwen. Twijfel je? 
Neem dan contact op. 
Van harte welkom. 

Kleiduifschieten 
Een datum voor het kleiduifschieten is gevonden. KWB 
heeft voor 16 personen gereserveerd.  
Kleiduifschieten is een sport die beoefend op een groot 
open veld buiten de bebouwde kom waar men met een 
hagelgeweer vliegende kleischijven probeert te verbrijze-
len.  
Dat wordt een aparte activiteit. 
 
PRAKTISCH 
♠ Zaterdag 25 januari 
♠ 13.30 u vertrek aan de kerk  

♠ € 30 
♠ Minimum 18 jaar 
♠ Geen alcohol gedronken hebben 
♠ Identiteitskaart meebrengen 
♠ Inschrijven via de websiteknop. 

KWB Larum heeft een straffe traditie om kooklessen voor 
manen te organiseren. Daardoor behoort de Larumse man 
tot de beste “kokers” van België. 
Ook dit werkjaar gaat KWB kooklessen organiseren. 
 
PRAKTISCH 
♠ Donderdag 30 december 
♠ 19.30 u 
♠ Parochiezaal, St Corneliusstraat 11, in de keuken 
Een kok is nog niet gevonden, maar misschien is er ie-
mand van de leden die zelf wel wil les geven of een goede 
tip heeft. 
Vooraf inschrijven via website (knop). 

Kookles voor mannen nr 4 

De start van het fietsseizoen vorig jaar begin maart. 
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Onze KWB is bijna 30 jaar verbroe-
derd met de OLB mannenbeweging 
van Slatina-Timiş in Roemenië. Om de 
twee jaar wordt er een uitwisselings-
reis gemaakt om met elkaar kennis te 
maken en om uit te wisselen over el-
kaars vereniging.  
Het Geels Roemeniëkomitee organi-
seert een restaurantdag in Zaal St 
Amands. Door daar te gaan eten, 
steun je de mannenbeweging van 
Slatina-Timiş, maar ook de vrouwen-
beweging, de jeugdbeweging, de vrij-
willigersbrandweer en het gezond-
heidscentrum. Dit restaurant is ge-
kend om zijn prima keuken met een 
zeer ruim buffet naar keuze.  
 

Praktisch:  
♣ zondag 16 februari  

♣ € 20 euro volwassenen 
(kinderen € 10) 

 
Inschrijven: paul.helsen@pandora.be  
of 014 72 35 29  

Dag van de vrijwilliger op Teunenberg 

Roemeens Restaurant: goede doel 

Jaarlijks zijn er tienduizenden vrijwil-
ligers actief. Ook in onze KWB zijn 
heel wat vrijwilligers actief voor en 
achter de schermen. Deze vrijwilligers 
worden in de bloemen gezet gedu-
rende de “Week van de Vrijwilliger”. 
Zoiets laten we bij onze KWB niet zo-
maar passeren. Wij gaan onze vrijwil-
ligers waarderen en uitnodigen op de 
Dag van de Vrijwilliger op Teunen-
berg in Olen op zaterdag 7 maart. 

 
HET PROGRAMMA 
11.00 straattheater 
12.00 optreden De Nootoplossing 
13.00 einde 
 
HOE VERTREKKEN 
Vanuit Larum vertrekken we aan het 
kerkplein met : 
♣ Met de fiets om 10:00 u. op het 

kerkplein 

♣ Met de auto’s om 10:30 u. op het 
kerkplein 

Diegenen die graag rechtstreeks naar 
ginder gaan de start van de dag van 
de vrijwilliger is op 11.00 u in Teunen-
berg Olen (Boerenkrijglaan zonder 
nummer). Je vindt ons daar dan wel. 
 
INSCHRIJVEN 
Je kan inschrijven via de website van 
KWB Larum vanwaar je rechtstreeks 
terecht komt op de website van de 
organisatie. We moedigen al onze 
KWB leden en hun gezin om in te 
schrijven voor deze dag en je als vrij-
williger in de bloemetjes te laten zet-
ten.  
Wie inschrijft krijgt gratis eten en 2 
dranken. 

Virtual Reality 
Altijd al eens een actieheld willen zijn? 
Denk jij een topsoldaat te zijn?  
Beschik jij over de juiste vaardighe-
den? Kan jij de druk aan als je team-
genoot geraakt wordt?  
Ga vrijdag 13 maart dan mee naar 
de VR-base in Geel en daar dompelen 
we je onder in een virtuele wereld vol 
actie, geweld, spanning en spel. 
Wie is de  beste Virtual Reality-
soldaat van de KWB? 
Inschrijven: in de volgende Larumse 
Raak meer info. 
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Op 27 maart trekken we naar 2 jaar-
lijkse gewoonte naar het schlagerfes-
tival in Hasselt.  We hebben met KWB 
Larum een optie genomen op 50 toe-
gangstickets. Die zijn allen de deur 
uit. 

De mensen die ingeschreven zijn, 
worden geïnformeerd. 

  

Schlagerfestival 

Wie wil deelnemen aan het wandelweekend voor mannen: 
noteer deze data: 
♣ 24—25—26 april. 
 
Smeer uw boterhammen al en leg ze in de koelkast al 
klaar. 
Inschrijvingsnieuws komt in de volgende Larumse Raak. 

Zwerfvuilactie 
Spijtig maar het 
is elk jaar no-
dig.  Telkens 
weer ruimen we 
een 80-tal plastic 
zakken met afval 
bij elkaar.  Ook 
dat is KWB, na-
melijk: meer zorg 

dragen voor onze dorpsgemeen-
schap. 
Ben je benieuwd wat je zoal in onze 
straten en grachten kunt vinden? Wil 
je uw bijdrage leveren aan een 
schoon milieu? Wil je mee helpen. Je 
bent steeds welkom. 
 

TWEE MOMENTEN 
Twee dagen gaan we op pad: 
♦ donderdagavond 2 april van 

18.00 u tot het duister wordt 
♦ en zaterdagvoormiddag  4 april 

van 9.00 u tot 12.00 u.  

Waar:  
Start op het kerkplein. 
KWB zorgt samen met de milieudienst 
voor afvalzakken, handschoenen en 
afvalgrijpers. 
KWB zorgt voor een hapje en drankje 
tijdens de pauze. 

Doe mee met ons ! 

Roemeniëreis: inschrijven 

Op woensdagavond 1 april zal een 
KWB & Femma-groep van ongeveer  
14 personen  vertrekken naar Slatina-
Timiş. Een jongerendelegatie van Chi-
ro (en Scouts?) zal ook deelnemen. 
De terugkomst is op dinsdag 7 april. 
Het is 2 jaar geleden dat er nog een 
reis georganiseerd werd naar Slatina-
Timiş (zuidwesten van Roemië). Er zal 

per minibus gereden worden, maar 
per vliegtuig is ook mogelijk.  
In Slatina-Timiş zal er tijd zijn voor 
uitwisseling  over het verenigingsle-
ven, organisatie van de jogging,  
bergwandeling, cultuur  … . Er wordt 
in gastgezinnen geslapen per twee. 
Wie interesse heeft, neemt contact 
via: 0475 85 62 29 (Bart). 

Wandelweekend 



kwbgeellarum@gmail.com  reknr BE30 0835 1690 4111  

 

Larum Kerst 

Reeds voorbij — Vaderlandsche geschiedenis 

Cinema café: Niet schieten 

Het Kafeeke werd omgetoverd tot 
cinema. Toen de deur openging, 
kwam de geur van popcorn je al tege-
moet. Het leek net echt. 
Er stonden twee films geprogram-
meerd, maar de Lion King werd niet 

getoond. De opkomst was niet van 
die orde (10-tal mensen) dat er in 
onderling overleg beslist werd om 
(enkel) de film Niet Schieten te bekij-
ken. Zeg nu zelf: in welke cinema kan 
je mee beslissen welke film je wil 
zien? Enkel in de KWB-cinema. 
De film Niet Schieten (over de Bende 
van Nijvel) was spannend en zette je 
soms om het puntje van je stoel. Een 
geslaagde filmavond voor de aanwe-
zigen. 

De kookles werd unaniem omschreven 
als “goed en kwalitatief”. Het werd een 
serieuze menu: voorgerecht, soep, 

hoofdschotel en dessert. ’t Was dan ook 
een feestmenu. 13 personen overleef-

den de kookles en konden de dag daar-
na nog naar ’t werk. 

Wintereditie Zotte 50: walk for life tvv de Fietsbieb 

Kookles 3 

In Geel centrum werd de kerstmarkt 
afgelast omwille van de felle wind. De 
politie kwam in Larum ook langs om 
te melden dat alle tenten afgebroken 
moesten worden. Zo gezegd, zo ge-
daan. Misschien was de afgelasting 
van de Geelse kerstmarkt wel een 
voordeel voor Larum. Er was volk, veel 
volk. Was iedereen naar Larum geko-
men? Ondanks dat er geen afslui-
tingsmuur van tenten stond, was het 

een zeer gezellige sfeer: lekkers, live-
muziek, veel geklets, de kerstrun 
kwam langs… . De wind was een 5-tal 
uur bovendien niet van de partij. De 
opbrengst van de markt gaat naar 
Samana en de Cliniclowns van het 
ziekenhuis. Proficiat. En, de kalkoen 
werd gewonnen door Sander Geu-
kens. We wensen de kalkoen nog een 
aangenaam verblijf bij Sander. 

De wintereditie van de Zotte 50 trok 
ongeveer een kleine 40 personen. ‘s 
Morgens vanaf 7 uur op pad  in 
groep. We gingen eerst richting Kas-
terlee om daar de eerste stopplaats te 
hebben. Enkele wandelaars haakten af 
en enkele wandelaars kwamen erbij. 
Daarna richting parochiezaal in Larum 
voor het middagmaal. 

’s Middags kwamen we op Radio 2 
met een interview. We hebben het 
zelf niet gehoord, want we kregen de 
“post” niet gevonden. Omstreeks half 
twee gingen we terug op pad richting 
Luihoeve en Den Bliek. Om 18.30 u 
kwamen we na 50 km terug in Larum 
aan. 
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Drie koningen, drie kroegentocht 

De Zotte 50: inschrijvingen 50 km 

We verzamelden 600 euro ten voor-
dele van de Fietsbieb Geel. De vrijwil-
ligers van de Fietsbieb trakteerden 
met ter plaatse gebakken wafels. 
Met speciale dank aan de helpers van 
de soep en andere etenswaren en ook 
aan Rien die bijna 50 km de kwb-vlag 
in de hand hield. 

Op 1u30 was de 50 km uitverkocht. 
Gelukkig kan iedereen de kortere af-

standen nog mee wandelen. Is dat 
wandelen niets voor u?  Dan mag je 

altijd een handje komen helpen. 

Snooker 

Ze gingen met 11 naar de snookerta-
fel. Het blauwe krijt vloog er in ‘t 
rond. Sommigen wisten niet dat ze 
naast de tafel moesten gaan staan en 
legden zich op de tafel om te snooke-
ren. Gelukkig wist Sander Geukens 
hoe het moest en hij won. Tiens, dië 
Sander won nog ergens op de kerst-
markt. Die man heeft veel geluk of 
kan snookeren? 

Het was ideaal wandelweer om onze 
traditionele jaarlijkse nieuw jaar wan-
deling aan te vatten. Er kwamen dan 
ook 17 dapperen opdagen om een 
stapje in de wereld te zetten. Na ons 
aperitief bij café de Goor vertrokken 
we langs onze nieuwe trage weg en 
vervolgens het Zwaarvoederspoor 
richting de fiets-o-strade die we volg-

den tot aan het Drij Zillenhof. De 
waard was zo vriendelijk om speciaal 
voor ons den toog open te doen voor 
een paar uurtjes. Hier werden we ook 
nog getrakteerd met lekkere belegde 
broodjes a volonté die best smaakten 
met een frisse pint. Om toch nog een 
stuk van de Nootoplossing mee te 
pikken vertrokken we omstreeks 21.30 

u naar de Schuur. Eenmaal daar aan-
gekomen ging de tijd bliksemsnel en 
voor we het beseften was het al mid-
dernacht en dus hoge tijd om terug te 
keren naar Larum centrum. Na het 
drinken van nog enkele slaapmutsen 
was het hoge tijd om ons beddeke op 
te zoeken. 

Trefquiz  

We gingen met 2 ploegen naar de 
trefquiz van Beweging.net Geel. Er 
waren 26 ploegen. Voor de eerste 
plaats speelden we niet, maar een top 
5 zou mooi zijn voor één of voor bei-
de ploegen. ‘t Ja. Het werd wat an-
ders. We eindigden op de 21ste en de 

23ste plaats. Nochtans hadden we 
heel wat vragen juist, maar we denken 
ook een aantal niet juist.  
Soit. Het was plezant en we wonnen 
met één ploeg een prijs. Olé. 


