Asse-Terheide.

Kleine Raak editie februari 2011
Beste K.W.B. vrienden,

Na vele natte grijze dagen valt er vandaag, net als ik het voorwoord van de Kleine Raak
februari 2011 schrijf, nu en dan een straal zonlicht door het venster en plots lijkt alles veel
mooier, kleuriger….met een leuk muziekje er bij en de herinnering aan de activiteiten van de
voorbije maanden kom ik in de gepaste sfeer voor een positief voorwoordje.
Toch is positief zijn vandaag niet zo vanzelfsprekend... de beelden van natuurrampen dichtbij
en veraf, de onrust in Tunesië, Egypte, ..... de onderhandelingen over de toekomst van ons
land stimuleren niet echt in positieve zin.
Hopelijk zijn de zonnestralen van deze namiddag, de eerste sneeuwklokjes in de tuin de
voorbode van een prachtige lente. Februari is immers een
“positieve maand “... de
donkerste dagen zijn voorbij, het schooljaar is over halfweg, de studenten blazen even uit na
de eerste examenperiode en iedereen begint uit te kijken naar lenteactiviteiten binnen en
buiten, uit en thuis.
KWB Terheide doet dit ook, met de “traditionals” : kookavonden 2 en 3, kaartavonden 6 en 7,
de opruimactie Vlaanderen Proper schuiven we naar de lente toe.
Een nieuwkomer bij deze activiteiten is de wandeling door het centrum van Asse met uitleg
over de geschiedenis van onze gemeente, een activiteit die we “op stap met Jaak” doopten
omdat Jaak Ockeley, historicus en KWB’er ons (KAV en KWB) gidst.
Zoals steeds vind je verslagen van voorbije activiteiten, uitslagen van de kaartavonden in dit
blaadje net als enkele uitnodigingen voor wat komt .

Kom gerust eens af ... je bent welkom .
Tot slot een positief dankwoordje aan jullie, onze leden, die in 2011 “massaal” lid wilden
blijven .
Natuurlijk ook een gemeende dankjewel aan iedereen in of uit het bestuur die meewerkte om
onze afdeling “springlevend” te houden.
Jullie positieve inbreng doet ons echt deugd. Bedankt !

het KWB-bestuur
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Komende activiteiten
Kaartavonden
Nog 2 kaartavonden te gaan, op vrijdag 25 februari en vrijdag 25 maart.
Kom gerust af, nieuwe kaarters zijn nog altijd welkom. De eerste helft van het klassement
krijgt een braadkip. Wij beginnen te kaarten om 19u30. Inschrijving kan vanaf 19u.
De uitslagen van onze kwb’ers op de kaartavonden van december en januari vind je verder
in dit boekje.

Op stap met Jaak door Asse
Jaak Ockeley gaat met ons op stap langs de Sint-Martinuskerk, de markt, het oud Gasthuis,
het station, de muziekschool…. ja, juist, … allemaal gebouwen of plaatsen die je kent …
maar deze hebben allemaal een geschiedenis … en daar kan Jaak uren over vertellen.
Samenkomst op de parking Koensborre zondag 27 februari om 13u30.

Laatste kookavond en slotfeest
Ons kookseizoen is ook al ver gevorderd, in december hebben wij fazant leren klaarstomen
en de kookavond van februari was een culinaire toer door Vlaanderen. Van elke Vlaamse
provincie een gerecht. Garnalen, peren, konijn en witloof … aan u om er de provincies op
vast te pinnen.
Nog een laatste keer steken wij het gas aan op vrijdag 11 maart om dan in april af te
sluiten met het slotfeest. Met 33 koks zijn deze kookavonden toch altijd een belevenis.

“Asse proper”
Voor de twaalfde keer organiseert het gemeentebestuur een zwerfvuilactie in de gemeente.
KWB profiteert altijd van deze gelegenheid om Asse-Terheide terug voor een jaar zwerfvuil vrij
te maken.Wij rekenen op minstens 20 vrijwilligers om op zaterdag 12 maart een
voormiddag buk-oefeningen te komen doen.
Wij spreken af om 9u ’s morgens op het Sint Hubertusplein. Na de geleverde inspanning gaan
wij zoals de traditie het vereist samen kip met friet eten in het Klavier op kosten van KWB.
Zorg dat je erbij bent !

Quiz KWB Krokegem
KWB Krokegem organiseert voor de 8e keer deze gezellige quiz op vrijdag 18 maart om 19 u
in de parochiezaal van Krokegem.
Op de nieuwjaarsreceptie waren er (meer dan) genoeg kandidaten om de 2 ploegen die we
inschreven te “bemannen”. Begin januari vastleggen wat je op 18 maart zeker zult doen is
niet zo makkelijk en daarom een vraagje aan de quizzers....
Graag een “bevestiging van deelname” aan de quiz uiterlijk tegen 3 maart zodat we op onze
bestuursvergadering van 4 maart de ploegen kunnen samenstellen.
Bel, mail, schrijf of zeg het aan Jan De Wever

2

‘Op trot met Rob’ … uitstap in Leuven op vrijdag 6 mei
Wij nemen de trein in Asse om 09u29, na een overstap in Brussel komen wij in Leuven aan om
10u23. Daar wacht Rob Wauters ons op en neemt ons op sleeptouw voor een dagje
'Ontdek Leuven'.
Wat staat er op het programma :
- korte kennismaking met Bouworde en Her&Der (werkgever van Rob) met een koffietje,
- stadswandeling, klein begijnhof, groot begijnhof , stadhuis, …
- bezoek aan de schatkamer van Sint-Pieter
- eventueel brouwerij Domus of bezoek aan Museum M.
- bij goed weer een terrasje op de Oude Markt (de langste toog ter wereld genoemd).
- bij slecht weer de prachtige interieurs op de Oude Markt
Tussendoor de innerlijke mens versterken in een van de vele restaurantjes.
Je ziet het, alles is voorhanden op er een gezellige dag van te maken, inschrijven is noodzakelijk
en wij vragen 10 euro inschrijvingsgeld. Dit geld wordt gebruikt om eventuele inkomgelden te
betalen en de rest gaat naar de pot.
KWB neemt de kosten van de treinreis op zich en 2 traktaties in het restaurant.
Om 17u24 nemen wij de trein terug en komen aan in Asse om 18u12.
Inschrijven via de website of via pascal.willems@skynet.be
Mis dit niet !

Dag van de kwb in domein Planckendael.
Op de eerste zondag van mei biedt kwb zijn leden al sinds vele jaren een mooie gezinsuitstap
aan. Op 1 mei 2011 (van 10u tot18u) maken wij van Planckendael voor één dag een bruisend
kwb-park. Onze leden kunnen uitzonderlijke kortingen krijgen :
- kinderen onder de 3 jaar : gratis
- kinderen van 3 tot en met 11 jaar : € 12.50
- kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen : € 13.50
De normale toegangsprijs bedraagt €21 voor volwassenen en €17 voor kids tot 17 jaar.
Voor wie ? alle kwb-leden en hun familieleden en voor nieuwe leden.
Meer info in de Raak van februari op pagina 26.
Wat doet KWB-Terheide ?
Wij zorgen ervoor dat jullie kaarten op 1 mei klaar liggen aan de kwb-inkom van Planckendael.
Wat doen jullie ?
Jullie schrijven in voor 31 maart via de website of via een betaling op de kwb-rekening met
vermelding ‘dagvandekwb’.
Jullie zorgen voor eigen vervoer, afspreken kan natuurlijk met de gezinnen die ingeschreven zijn
om samen te rijden of samen de trein te nemen.
Profiteer van deze uitzonderlijke aanbieding.
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Survivalweekend 2011 op 27/28 en 29 mei
Godfried heeft het volgende voorstel op tafel gelegd, vrijdag 27 mei rond 17u vertrekken wij met
de trein in Denderleeuw naar een onbekende bestemming. De benen worden ingestapt met een
5 km lange wandeling en daarna zetten wij onze tenten op. Wij gaan eens goed eten zodat wij
er sterk opstaan voor de volgende dagen. Inderdaad, voor zaterdag staat er ongeveer 25 km op
het menu en zondag, iets minder, 20 km. Zondagavond zijn wij om 18u terug in Denderleeuw.
Het organisatie team moet nog terplekke gaan verkennen in verband met slaapgelegenheid en
eetgelegenheid voor zaterdag en zondag, dus veel kan er daarover nog niet meegedeeld worden.
Schrijf in voor 01 mei. Je moet er zeker bij zijn
De treinreis is ten laste van de kas, het voorschot dat wij vragen is voor eten, slaapgelegenheid,
drank, … Wij houden het zeer democratisch.
Voorschot: 30 EURO te storten op rekeningnummer KWB: 068-2459997-07

Gezinsweekend 2011 op 26/27 en 28 augustus
De Bosberg, een kleinschalig familiaal centrum van de Gezinsbond, vormt samen met de
recreatieparken Kelchterhoef, Molenheide en het Staatsnatuurreservaat Tenhaagdoornheide de
parels van het Park Midden Limburg. Met de natuur en recreatiemogelijkheden in de buurt is het
een trekpleister voor de "actieve rustzoeker".
Zo staat het op hun website en wij kunnen dat bevestigen, het is daar een paradijs om te fietsen
en dat gaan wij daar zeker doen. Wij gaan wel een nieuwe formule proberen, wij hebben voor
half pension geopteerd. Dit wil zeggen dat wij zaterdagmiddag zelf voor ons eten zullen moeten
zorgen , maar aan de andere kant betekent dit dan wel dat wij een activiteit kunnen plannen
over de hele dag zonder terug te moeten naar de Bosberg.
Men dient in te schrijven voor 1 april door middel van een voorschot van 50 euro/per persoon te
storten op rekeningnummer 068-2459997-07.
Prijzen: Volwassenen (+12jaar) betalen per persoon
Kinderen tussen 7 en 11 jaar
Kinderen tussen 3 en 6 jaar

100 Euro
80 Euro
60 Euro

Inbegrepen: vrijdagavond : avondmaal , zaterdag : ontbijt en avondeten, zondag : ontbijt en
middagmaal.
De inkomprijzen/kosten van de nog te kiezen activiteiten zijn ten kosten van kwb.
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Herfstwandeling langs “Het Hellepad” 24 oktober 2010
Oktober is reeds enkele jaren de “stapmaand” van KWB Terheide... de pompoentocht met 145
en de herfstwandeling met 17 deelnemers brachten ook dit jaar heel wat “beweging”.
Ook de Trage Wegenwandeling, een organisatie van de gemeente Asse was voor die dag
gepland. Zeven dapperen maakten er daarom een dagwandeling van.
Zondagvoormiddag stappen langs “trage wegen”.... aperitiefje.bij Stinne.. middagmaal in Mollem
en dan de hoofdschotel aanvatten : 12 kilometer Hellepad.
De 7 voormiddagstappers hadden amper hun middageten doorgespoeld of de 10
namiddagwandelaars kwamen aan. Het weer was prima, niet te warm, niet te koud, een
wolkje maar flink wat zon . Met een tamelijk lange tocht voor de boeg werd bij de start al flink
doorgestapt.
De Hellepadwandeling loopt over 3 gemeenten, Asse, Merchtem en Opwijk. Naast landelijke
wandelpaden stap je ook door “bewoond gebied”. Door Merchtem bijvoorbeeld waar aan het
station een tweede startpunt van de wandeling is.
De hele tocht is bewegwijzerd en talrijke infoborden geven uitleg aan nieuwsgierige wandelaars.
Tussen Mollem en Mansteen mochten de kappen op en de paraplu’s open want de zon was al
een tijdje verdwenen achter dreigende regenwolken. De bui die volgde was “ niet zo nat” als
gevreesd en we stapten dapper voort.
Anne, met stapmeter, probeerde ons “nauwkeurig” op de hoogte te houden van onze
stapprestaties ... maar het apparaat bleef onze inspanning onderschatten.
Toch bereikten we de kerk van Mollem voor het donker was.... flink gestapt.... geen drankstop
onderweg maar wel de infoborden bestudeerd.
Café “Rie van Pol” was open.... de Kriek, de Geuze en andere dranken waren lekker, de babbels
plezant en ontspannend en iedereen tevreden over de “geleverde sportieve prestaties”.

Sint en Pieten op bezoek op 27 november 2010
Als Sint en Pieten iets beloven dan doen ze het ook .....
en als KWB Terheide medewerking belooft dan zorgen ze er voor dat alles in orde is....
Zo kwam het dat op zaterdagnamiddag, 27 november, Frans en Chris Monné, “op de bok”, de
Sint en Pieten en een paar KWB bestuursleden samen in de huifkar op ronde gingen.
Heel veel huizen moesten ze niet bezoeken. De rondrit langs de Groen-, de Heuvel-, de
Lepelstraat , het Dorpveld, een stop in de wijk en een ommetje langs Domentstraat bracht ons
“voor den donkeren” naar de laatste halte in de Lepelstraat.
Overal werden Sint en zijn gevolg goed ontvangen.... soms met een liedje, een versje , een briefje
of een tekening en een drankje.
Sint en Pieten hadden voor ieder kind een speelgoedje mee en een stuk fruit en een zakje snoep.
Omdat het Sinterklaasfeest is mag dat wel eens.
En ja .... de jongens en meisjes leken wel wat onder de indruk van het bezoek en beloofden
natuurlijk heel flink te zijn.....
Dank zij de koetsiers met paard en kar mochten Sint en Pieten in de huifkar ook genieten van
heel wat vriendelijk getoeter van de voorbijrijders.
’t Was alweer donker toen voor ons, de KWB mannen de rit eindigde maar voor Sinterklaas en
zijn helpers begon dan het avond- en nachtwerk.....
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KWB Terheide dankt de Sint en beide Pieten voor hun fijn bezoek .... de families voor de
ontvangst en natuurlijk ook Frans en Chris met paard en kar want zonder hen geen gezellige
rondrit.
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1
4
7
11
16
38
41
42
50
52

Uitslag Kaartavond

Monné Chris
Van Holsbeeck Lucien
Van Ransbeeck Frans
Verbeken Petrus
Willems Constant
Jacobs Marc
Willems Raymond
Boriau Jozef
Weeckers Lea
Nevens David

17 december.
260
209
187
170
155
55
20
18
-47
-89

Ondanks het slechte weer kwamen er toch nog 52 moedigen door de sneeuw en kou om te
genieten van de 4e kaartavond van het seizoen.
Het was al lang geleden dat een KWB lid nog eens de eerste plaats veroverde en Chris kon
met de eer gaan lopen. Nog meer KWB leden in de top 10 met Lucien op 4 en Frans met een
mooie zevende plaats. Minder goed verging het met Lea en David, maar het kan vlug verkeren.
Rudy.

Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 7 januari 2011
“Een pak volk” op onze nieuwjaarsbijeenkomst ..... meer zelfs dan verwacht, ook al werkten
we dit jaar met voorinschrijving en betaling (met terugbetaling als je er bij was). Het gevolg
van onze “goedheid” ( = er kan nog wel eentje bij) kwam later op de avond aan het licht.
Vele aanwezigen hadden elkaar begin januari al begroet en “bewenst” maar toch werden
die vrijdagavond weer heel wat “beste wensen, goede gezondheid...”gewisseld.
Het klaarzetten van de zaal en het wensen zorgde voor een beginnnend dorstgevoel ... en
daarmee mag je niet blijven rondlopen. Dit jaar gaven we een feestelijker tintje aan de
receptie met schuimwijn van Domaine Holvast.
Jurgen Holvast, Assenaar en wijnmaker, liet ons proeven en gaf met een
powerpointpresentatie uitleg over zijn “hobby” : wijn maken.
Het lekkere frisse vocht maakte de tongen los en stimuleerde de eetlust. Maar eerst werd
nog een glaasje rode wijn geproefd. De witte wijnproductie van dit jaar was reeds uitgeput
maar later op de avond mochten we nog iets straffers proeven : “Eau de vie” een eigen
distilaat van de familie Holvast.
Na het nieuwjaarswoordje met vooral aandacht voor de komende werking mochten we aan
tafel.
De frietjes, de ketels stoofvlees en vol-au-vent stonden klaar en natuurlijk ook “onze
Bertus”, het feestbier van KWB Terheide.
Toen bijna iedereen een tweede maal in het rijtje naar de ketels gestaan had maakten de
keukenpieten (opwarmers en frietenbakkers) kennis met het “lege ketel fenomeen” en
moesten de noeste werkers met frietjes en lik saus en wat mayonaise “de avond in”.
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Het werd weer een gezellige avond, jong en minder jong samen, kennismaken, babbelen,
info wisselen, luisteren en bespreken. Het hoort er natuurlijk allemaal bij net als afwas,
afdroog, dweilen, opruimen en (heel laat of heel vroeg) veilig thuiskomen.

Wat info over Domaine Holvast : Terlindenweg 142 te Asse
Gelegen in het glooiende landschap van Asse (o.a. een perceel in Hambos, Terheide) De
heuvels bestaan uit zand-leem gronden die afwisselend gevolgd worden door
ijzerzandsteen, kalkfracties, rolkeien en klei van Asse.
De eerste aanplantingen gingen van start in 2001. De drie percelen zijn in totaal 1.5 ha groot
en er werden een 3000 wijstokken aangeplant.
Meer info kan je vinden op www.domaineholvast.be
Jurgen Holvast

De 2 brouwers hadden mekaar vlug gevonden … ☺
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19e KWB Quiz in Mollem

15 januari 2011

Als je met je ploeg al een tiental keer aan deze quiz deelgenomen hebt begin je tot het “vaste
meubilair” te horen..... en als je dan meestal in de top van het klassement eindigt krijg je ook
een ijzersterke reputatie. Voor sommige deelnemende ploegen was het naar een schijnt een
kleine opsteker dat “door omstandigheden” onze KWB ploeg eventjes te laat ingeschreven
was en zo pas als eerste reserve zou kunnen aantreden. Onze “vaste meubilairplaats” op de
eerste rij was vlug ingenomen en ploegen die vorige jaren net buiten de top 5 eindigden
begonnen “ te dromen van een plaatsje bij de top”
Donderdagavond hadden we (bijna)alle hoop op deelname opgegeven maar vrijdagnamiddag
bleek dat een ploeg verstek gaf (Mollem Dander .... broertje van Mollem Deen) en dus mocht ik
vlug de ploeg van vorige jaar samenroepen om zonder “zware voorbereiding” naar Mollem te
rijden.
In het volgende stukje staan heel wat woorden vetjes afgedrukt in een vrij raar verslagje ..
het zijn enkele antwoorden van de meer dan 100 antwoorden uit deze toffe quizavond.
Met de staart van een hagedis, de linkervoorpoot van een salamander, de schil van een
schorseneer, een pluim uit de staart van een heggemus, een snorhaar van een veldmuis,
de kers van de physalis, de angel van een daas, een slakkenhuis, de blaadjes van een in
juffertje’t groen en een takje rozemarijn maakten Sigmund Freud en Buster Keaton een
drankje waarmee je zowel kampioen hinkstapspringen als de rugbycompetie in
Queensland zou kunnen winnen.
Van winnen gesproken ..... Vonck en Van der Noot wonnen de Brabantse Omwenteling niet,
Elsschot en Teirlinck geen Nobelprijs, Ceaucescu noch zijn Securitaté kwamen in
aanmerking voor de Vredesprijs... Hellen Shapiro en Joop De Knecht (van : Ik sta op
wacht....) wonnen nooit het Eurovisiesongfestival en .... KWB Terheide won de quiz in Mollem
ook niet.
Joker (157 punten) was net als vorig jaar de beste en wij (136) werden na de Van Bellekes
(ook 136) en de Kwistenbiebels (138) vierde.
“Gezien de voorgeschiedenis” een prima resultaat.
Rijkelijk voorzien van prijzen en prijsjes en nog een beker voor bovenop onze trofeekast
mochten we KWB Mollem bedanken voor hun late uitnodiging en hun puike organisatie.
Volgende jaar willen we er weer bij zijn en vermits “het verstand met de jaren komt” is er
nog hoop voor ons.

Bowlingavond op zaterdag 22 januari 2011
Maandagavond 24 januari ... puzzelronde in “de Allerslimste mens ter wereld” Tussen alle
aangeboden woorden ook een combinatie die sommige deelnemers aan de bowlingavond
zeker uit ervaring herkenden : Baan 8 – spare –strike – au ! mijn rug !.
Voor ons was het wel baan 18, één van de 3 banen die bespeelden (we hadden er vooraf
wel 6 besteld ... ) Spare, leerde Erik Van Looy de onwetende kijkers is alle kegels weg in
beurten maar enkele bowlers (zowel mannen als vrouwen) hadden van strikes hun
specialiteit gemaakt. Zo moet je minder gooien voor meer punten weten ze .
Het laatste puzzelstukje “Au, mijn rug” was voor mij, gelukkiglijk, niet weggelegd (evenmin
als Strike) maar “van horen zeggen” weten we dat de come-back van J.D.W. eenmalig zou
kunnen zijn vanwege de hierboven vermelde uitroep.
We sloten de avond gezellig samen af aan Meldertvijver.
Volgend jaar willen we weer ..... misschien met een baantje meer !!
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12
20
26
28
29
33
40
42
42
49
58
65

Uitslag Kaartavond

Matthijs Marcel
Weeckers Lea
Boriau Jozef
Nevens David
Jacobs Marc
Luypaert Pierre
Van Malder Rudy
Willems Constant
Monné Chris
Van Holsbeeck Lucien
Uyttersprot Jean
Van Ransbeeck Frans
Verbeken Petrus

28 januari.
176
167
152
130
128
128
117
95
89
89
75
52
4

Records zijn er om gebroken te worden en met liefst 72 deelnemers zijn onze kaartavonden
een groot succes. Geen echte uitschieters bij de KWB leden die zich voor het grootste deel in het
midden van de uitslag plaatsten en de dag erop “Kip” konden eten. Gelukkig is het KWB team
door de jaren heen geroutineerd geworden want véél volk betekent goed doorwerken voor de
helpers om iedereen van drank en eten te voorzien. Het is ook plezierig om te mogen
vaststellen dat er steeds veel helpers zijn om de zaal op te ruimen en daarna iedereen eventjes
Rudy.
blijft plakken om bij te praten.

Mannen voor de toekomst,…
aanschouw jong-KWB ☺
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