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LARUMSE RAAK  

Op komst 

Reeds geweest 

18 april 
Kroegentocht 

30 januari 
Kookles 4 

25 januari 
Kleiduifschieten 

wekelijks 
Mountainbike  

wekelijks 
koersfietsers 

13 maart 
Virtual Reality 

27 maart 
Schlagerfestival  

7 maart 
Dag van de Vrijwilliger  

22 februari  
Startavond fietsclub kwb 

24 februari 
Roemeniërestaurant 

1 maart 
Eerste rit van ‘t seizoen: koersfietsers WTC 

25—26 april 
Wandelweekend Ardennen 

2 & 4 april 
Zwerfvuilactie 

2—7 april 
Roemeniëreis 

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. 
 

EERSTE RIT 2020 
Op zondag 1 maart is er de eerste rit 
an het nieuwe seizoen die om 9.00 
uur aan de kerk van Larum vertrekt. 
Er staat dan een ritje van respectieve-
lijk 65 km (Aas) of 50 km (Bees) op 
het programma. 2 korte ritten aan 
een gemoedelijk tempo, zodat ieder-
een terug kan aansluiten. Kan je pas 
later in het seizoen aansluiten: geen 
probleem. Maar, mee starten heeft 
het voordeel dat je geleidelijk op kan 
bouwen. Twijfel je? Neem dan contact 
op. Van harte welkom. 

De start van het fietsseizoen vorig jaar begin maart. 

21 maart  
Natuurwandeling 



kwbgeellarum@gmail.com  reknr BE30 0835 1690 4111  

 

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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 Natuurwandeling 
In de Vallei van het Merkske in de 
Noorderkempen verken je vanuit het 
bezoekerscentrum De Klapekster 
maar liefst drie natuurgebieden: het 
beekdal, de Castelreesche Heide en 
Wortel-Kolonie. Het bezoekerscen-
trum is ondergebracht in de voormali-
ge landlopersboerderij van Wortel-
Kolonie. We gaan een kleine 20km 
wandelen in deze gebieden van na-
tuurpunt.                                        
We vertrekken op zaterdag 21 maart 
om 8.30 u aan de kerk en we zorgen 
ervoor dat het tempo gemaakt is 
voor. Ten laatste om 17.00 u willen we 
terug in Larum zijn. Zeker uw lunch-
pakket niet vergeten. 

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. 

‘t Is volzet. 

De mensen die ingeschreven zijn, 
worden geïnformeerd. 

Schlagerfestival 

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 of 
woensdag 8 april. Het is 2 jaar gele-
den dat er nog een reis georgani-
seerd werd naar Slatina-Timiş 
(zuidwesten van Roemenië). Er zal per 
minibus gereden worden, maar per 
vliegtuig is ook mogelijk. In Slatina-

Timiş zal er tijd zijn voor uitwisseling  
over het verenigingsleven, organisatie 
van de jogging,  bergwandeling, cul-
tuur  … . De jongeren gaan 2 spelda-
gen organiseren en de volwassenen 2 
joggings i.s.m. de lokale verenigingen. 
Er wordt in gastgezinnen geslapen 
per twee. We snuiven ter plaatse ook 
cultuur op. Wie interesse heeft, neemt 
contact via: 0475 85 62 29 (Bart). 
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Beste dorstige. De kroegentocht zal 
dit jaar terug doorgaan. Maar, let op! 
Het is geen sowieso een kwestie van 
dorst hebben. ‘t Is meer een kwestie 
van sociale connectie, unieke kroegen 
en echte dorpscafé’s, kletsen tegen 
elkaar, nieuwe mensen leren kennen 
… en op tijd een bruisend waterke 
drinken. Waar we dit jaar naartoe 
trekken: dat is voor een volgende af-
levering. 
Daarom tot volgende maand graag. 
We hebben nog even tijd tot 18 april. 

Kroegentocht 

De narcissen beginnen al een klein 
beetje boven de grond te komen en 
dan beginnen we opnieuw te dromen 
van de lente. En in de vroege lente 
staat telkens ons wandelweekend in 
de Ardennen op het programma. 
Dat gaat ook dit jaar weer door in de 
buurt van La Roche, zodat we kunnen 
overnachten in de chalet van Jos en 
François.  We vertrekken op zaterdag 
25 maart in de vroege ochtend en 
komen zondagavond omstreeks 20.00 
u terug aan in Larum. 
 

IN GROEPJES GEDROPT 
Naar jaarlijkse traditie voorzien we 
voor zaterdag een tocht van 20-

25km. Deze afstand wordt afgelegd in 
kleine groepjes van 3-4 personen. Je 
wordt op een bepaalde locatie ge-
dropt en met behulp van een staf-
kaart tracht je ’s middags de soeppost 
te vinden om de inwendige mens te 
versterken. Nadien ga je verder op 
zoek naar het eindpunt. Op het eind-
punt zorgt onze schitterende kook-
ploeg voor een heerlijke maaltijd en 
bij het genieten van een trappistje 
kunnen we nog samen navertellen 
over de belevenissen van de dag. 
 

Op zondag gaan we in groep een 
mooie wandeling van 15 à 20 km ma-
ken in de Ardense bossen. Na aan-
komst staat het tafel weer gedekt en 
zorgen we ervoor dat we niet met 
hongerige magen naar huis hoeven te 
komen. 
  

PRAKTISCH 
De kostprijs van dit weekend schom-
melt tussen50 euro, afhankelijk van 
het aantal drankjes die we nuttigen. In 
deze prijs is alles inbegrepen, vervoer 

eten en drinken voor het ganse week-
end. 
 
Je kan inschrijven via de knop op de 
website.  
 
Zorg dat je tijdig inschrijft, want het 
aantal plaatsen is beperkt. Zoals je 
weet was het vorig jaar snel volzet. 
 

Wandelweekend voor mannen 
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AED in Larum 

Kleiduifgeschoten  

De KWB en Landelijke Gilde kochten 
samen een AED aan. De twee vereni-

gingen tastten zelf in hun geldbuidel 
omdat stad Geel dit niet deed. Beide 

verenigingen geven op deze wijze iets 
terug aan de Larumse gemeenschap 
met de gelden die ze via hun activitei-
ten in hun kas kregen.  
In maart zal deze geïnstalleerd wor-
den. U hoort er later nog van in deze 
Larumse Raak. 

Een nieuwe activiteit voor de eerste 
keer in de 65-jarige geschiedenis op 
onze kwb kalender was het kleiduif-
schieten. Een sportactiviteit. Hiervoor 
zijn we de grens overgestoken naar 
het Nederlandse Weert. Met 18 per-

sonen hebben we, nadat we eerst 
vakkundige uitleg hebben gekregen 
en natuurlijk zonder alcohol, mogen 
schieten op inkomende, uitgaande, 
dwarse en 'konijnen kleiduiven’. Soms 
met geluk, soms pure klasse, hebben 

de meeste onder ons toch het nodige 
geschoten. Een geslaagde activiteit 
die we ooit opnieuw op de kalender 
moeten plaatsen. 

Reeds voorbij — Vaderlandsche geschiedenis 

Kookles 4 

We hadden geen kok kunnen strik-
ken, maar er waren creatieve geesten 
aanwezig zoals Filip die de leerlingen 
in het werk zette. Het werd een gezel-
lige avond voor de 12 leerlingen die 
aanwezig waren. 


