Asse-Terheide.

Kleine Raak editie februari 2013
Beste K.W.B. vrienden,
Begin van een nieuw jaar worden veel goede voornemens gemaakt, voornemens die nogal vlug ,
omwille van allerlei redenen niet gerealiseerd, zelfs vergeten of weggemoffeld worden.
Zo vlug mogelijk na een KWB activiteit een verslag schrijven … op tijd aan het voorwoord van Kleine
Raak beginnen denken, schrijven of intikken zijn voorbeelden van kleine voornemens die
vooruitgeschoven worden. Nog eerst even dit, dan nog dat en dan …. begin ik er wel aan.
Vandaag, even over halfweg januari is al een deel “thuiswerk” gemaakt. Het toeval heeft immers een
handje (in mijn geval een voetje) toegestoken . Een voet in gips ( doe het even rustig aan) en een
sneeuwlaag die niet alleen voor lange files maar ook voor koude tenen zorgt helpt me om dit jaar
tijdig met mijn schrijfsel in orde te zijn zodat Pascal, de hoofdredacteur van ook op tijd kan beginnen
aan het tik- en fotowerk voor een spiksplinternieuwe Kleine Raak Terheide.
Voor nieuwjaarswensen is het al wat laat in februari maar hopelijk ben je goed gestart en heb je
kunnen genieten van onze januari –activiteiten (receptie, quiz, kaart -en bowlingavond) en natuurlijk
hopen we ook dat je in het “klassieke aanbod” van volgende maanden enkele (alle ?) activiteiten de
moeite vindt om deel te nemen.
Als deelnemer laat je immers je lidgeld renderen. Een extra rendement geniet je ook als je gebruik
maakt van het Voordelenboekje dat je ontving bij Raak januari. Blader het even door en misschien
vind je wel een tip om een deeltje van je lidgeld terug te verdienen.
Bij elke hernieuwing van het lidmaatschap zijn er wel enkele leden die om diverse redenen geen lid
wensen te blijven…. Hun vertrek werd echter wel opgevangen door jonge instroom. In de voorbije
maanden konden we nieuwe jonge leden inschrijven. Koen Van Ransbeek, Kevin Van Geysegem,
Edward Van Keer werden lid van onze afdeling. Van harte welkom en we hopen jullie dikwijls te
ontmoeten op onze activiteiten.
Voor de komende maanden staan de kookavonden met het slotfeest, 2 kaartavonden, 2 quizavonden,
een bedrijfsbezoek, de opruimactie en de survival op het programma.
Verslagen over wat voorbij is, aankondiging en uitnodiging voor komende activiteiten vind je zoals
steeds in deze Kleine Raak maar natuurlijk ook op de KWB website. KWB’ers die hun mailadres
doorgeven vinden daar ook “Nieuws …. Heet van de naald”.
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Activiteiten bedenken, organiseren, plannen, realiseren, evalueren vraagt heel wat creativiteit en
“arbeid”….. Gelukkig kunnen we rekenen op een flinke bestuursgroep en een grote groep
medewerkers die steeds klaar staan om van onze afdeling een hechte, actieve vriendengroep te maken.
Aan iedereen die zijn “steen” bijdraagt graag van harte dank en toch nog een wens.
Laat ons ook in dit jaar “genieten van de mooie dagen” , van de vriendschap en van een bruisende
buurt.
het KWB-bestuur

Komende activiteiten
Kaartavonden
Nog 2 kaartavonden om uw plaats te verbeteren in de algemene rangschikking,
kaartavond nummer 6 op vrijdag 22 februari en de laatste kaartavond met
prijsuitreiking op vrijdag 29 maart.
Wij beginnen te kaarten om 19u30. Inschrijving kan vanaf 19u.Nieuwe kaarters nog
steeds welkom, men zegge het voort.

Kookavond in februari en maart en het slotfeest in april
Met de kookavond van december, die als thema ‘patapas’ had, hebben wij eens een ander
concept geprobeerd, wij hadden geopteerd voor een avond met hapjes die allemaal aardappel
als hoofdingrediënt hadden Voor de kookavond van februari grijpen wij terug naar het
gewone concept en heeft David Meysman een ‘gewone’ menu samengesteld.
David zijn gewone ‘recepten’ kennende is deze kookavond volgens mij een niet te missen
activiteit.Wees op tijd op vrijdag 8 februari, om 19u beginnen wij er aan.
De derde kookavond gaat door op vrijdag 8 maart, de kookgroep moet hiervoor het menu nog
samenstellen. Noteer de datum alvast in uw agenda.
Op de derde kookavond worden ook de inschrijvingen voor het slotfeest gestart. Het slotfeest
gaat door op zaterdag 20 april.

“Asse proper”
Voor de veertiende keer organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de OVAM
een zwefvuilopruiming in de gemeente. Deze actie is gepland tijdens het weekend van 15
tot en met 17 maart 2013.
Wij rekenen op minstens 20 vrijwilligers om op zaterdag 16 maart van 9u tot 13u alle
straten van Asse-Terheide zwerfvuil vrij te maken. Omdat het voor KWB Asse-Terheide
niet om het geld te doen is dat wij ontvangen van de gemeente nodigen wij alle deelnemers
na het opruimen uit voor de traditionele kip met friet.
Wij spreken af om 9u ’s morgens op het Sint Hubertusplein. Graag inschrijven via de
website http://www.kwb-terheide.be (Komende activiteiten -> Asse Proper).
Dit voor de verzekering van de gemeente.
Zorg dat je erbij bent !

2

Quiz ploeg
KWB- Terheide gaat deelnemen aan de quiz van KWB-Peizegem (Den Boskant Quiz) en
aan de quiz van KWB Krokegem.
Die van KWB-Peizegem gaat door op vrijdag 22 maart, wij zijn met één ploeg
ingeschreven , er kan 6 man meedoen. Normaal gezien heeft de ploeg van vorig jaar
voorrang om hun prestatie over te doen of indien mogelijk te verbeteren
KWB-Krokegem organiseert voor de 10e keer zijn quiz en dit op vrijdag 19 april.
Hier zijn wij met 2 ploegen ingeschreven, het zijn ploegen van 5 man.
Het zelfde principe, de ploegen van vorig jaar hebben voorrang, maar heb je interesse ?
Bel, mail, schrijf of zeg het aan Jan De Wever, misschien komt er een plaats vrij.

De Nieuwe Snaar op vrijdag 3 mei
De voorstelling van de Nieuwe Snaar in de nieuwe cultuurzaal van Asse is uitverkocht.
Wij hebben nog 2 kaarten beschikbaar voor 18 euro stuk.Vlug zijn is de boodschap.
Bel naar Flor Verhasselt op 024526751

Bedrijfsbezoeken op vrijdag 24 mei
Wij hebben terug een mooi programma kunnen samenstellen voor onze bedrijvenbezoekdag
op vrijdag 24 mei.
In de voormiddag gaan wij op bezoek bij Eclair, dit is een industriële bakkerij in het
industrieterrein van Mollem van Carrefour. Daarna gaan wij iets eten, wij gaan proberen te
reserveren bij ‘Den Oude Belg’ in Relegem, dit is een beetje afhankelijk van het aantal
personen die mee gaan eten.
Vandaar is het niet ver om PIVO te bezoeken. Daar kunnen wij in het opleidingscentrum voor
de brandweer een oefening gaan bekijken en een stukje van de opleiding “PHTLS”, prehospital trauma life support, bijwonen.
Er zal ook een gids zijn voor een korte uitleg over historisch/ecologische geschiedenis van het
PIVO, en het vertonen van een historisch film van 12 minuten staat ook op het programma.
Inschrijven via de website.

Survivalweekend 2013 op 31 mei / 1 en 2 juni
Heb je goesting om 3 dagen rond te trekken in de vrije natuur. Dan moet je mee op het
survivalweekend. Wij vertrekken vrijdagnamiddag met het openbaar vervoer naar een tot nu
onbekende streek, een korte tocht, ergens eten en tentjes opzetten. Zo ziet de eerste dag er
uit. De tweede dag is een dag stappen, stappen en nog eens stappen …. met de nodige
rustpauzes natuurlijk ☺. Het is voor iedereen zeker te doen.
De laatste dag trekken wij dan terug richting station of bushalte, om rond 18u terug via het
openbaar vervoer in Asse te zijn.
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.
Inschrijving 40 EURO te storten op rekeningnummer KWB: BE90 6528 2094 4832
3

Gezinsweekend 2013 op 23/24/25 augustus
Mont-Saint-Aubert : een domein met een prachtig uitzicht op Doornik

Gelegen op de top van Mont-Saint-Aubert, op enkele minuten van Doornik is Floreal Panoramique de
ideale plaats om ons gezinsweekend te organiseren in een prachtige natuurlijke setting.
Floreal Panoramique beschikt over 46 kamers in hotelformule met WiFi en balkon. Zijn gastronomisch
restaurant “ Les 5 Clochers” biedt een geraffineerde Franse keuken.
Tijdens uw momenten van ontspanning kan u op de grote zonovergoten terrassen van onze taverne
genieten van de lokale keuken of onze speciale bieren.

Tal van mogelijkheden om de omgeving te ontdekken :
Doornik:
•
•
•
•

Het historisch centrum met zijn kathedraal en zijn Belfort, UNESCO-werelderfgoed.
7 musea, waarvan het Museum voor Schone Kunsten, het oeuvre van de architect Victor Horta,
meester in de Belgische Art Nouveau.
Themarondleidingen met gids + bezoek aan de brasseries, chocolaterieën.
Boottocht op de Schelde,…

Kasteel van Beloeil:
•

Een van de mooiste kastelen en tuinen van België.

Meer info op http://www.florealgroup.be/nl/page/mont-saint-aubert.html

Praktisch :
Wij hebben 15 kamers gereserveerd in half pension.
Men dient in te schrijven voor 18 maart door middel van een voorschot van 50 euro/per
persoon te storten op rekeningnummer BE90 6528 2094 4832.
Prijzen: Volwassenen (+25jaar) betalen per persoon
Jeugd 12 tem 18 jaar
Kinderen tussen 3 en 11 jaar

110 Euro
80 Euro
40 Euro

De inkomprijzen/kosten van de nog te kiezen activiteiten zijn ten kosten van Kwb.
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 Kermisschieting

-

5 november 2012

Op maandag 5 november ging de jaarlijkse kermisschieting door bij Erika in cafe 3 voor 1 frank. Dit
jaar was KWB-Terheide aanwezig met 10 leden en het totaal aantal deelnemers werd geteld op 27.
De verschillende bogen en pijlen die we konden hanteren werden meegebracht door Dirk van Achter.
Hij had zelfs 10 splinternieuwe pijlen voorzien met opvallende roze pluimen.
De gelukkigen die op deze editie een volgeltje konden weg schieten waren Dirk, Godfried en David
Meysman.
Het was terug een heel leuke avond en iedereen had er zin in zodat het uiteraard heel laat werd. Wat
ook niet mocht ontbreken na het schieten waren de soms heftige doch vriendschappelijke discussies
tussen pot en pint.
Nochtans moesten de meesten van ons de volgende dag vroeg uit de veren om te gaan werken. Maar
dat kon de pret zeker niet bederven.
David N.

 Stekbolling

-

16 november 2012

Hooligan teistert Stekbolling.
Iedereen was op tijd op post om gezamenlijk naar Lombeek te bollen, wel met de auto, maar kwestie
van in de juiste sfeer te komen.
Rond 20u waren we reeds onze bollen aan het keuren en afhankelijk van een rode of zwarte kaart
werden de 2 groepen ingedeeld: 10 man wil zeggen 2 groepen van 5. Voor de groep met de groene
bollen speelden Godfried, Pascal, Paul, Kevin en David N. De rode bollen werden gerold door Bart,
Chris, Dimmy, David M. en Rudy.
Groen begon héél straf, vooral Godfried met zijn “holle bol” (iemand zei dat het temaken had met het
verstand) en Groen stond als snel 4-0 voor. Het vuur kwam in de houtstoof (het zaaltje heeft een
ferme stoof) maar doofde snel uit bij groen want rood haalde het vrij vlot met 9-13. Tweede reeks
zelfde scenario 7-13.
Reeks 3 werd ontsierd door een hooligan die een van de stekken uit de grond had gehaald… maar…
het was maar een grapje… net zoals de bollen eventjes verstoppen zodat op een bepaald moment
Godfried met een vierkante blok wou beginnen gooien. Rood stond ondertussen al 1-10 voor toen
Pascal zijn duivels ontbond en enig mooi via de zijrand zijn bol plak op de stek parkeerde en Groen
van een extra verdiend punt zou gaan verzien… maar, tactiek telt ook in deze sport: rood kegelde zijn
bol weg en weg punt. Reeks drie ging dan ook logisch naar Rood.
Een warm zaaltje, op tijd en stond drinken en Willy die met boterhammen rondkwam en nog een reeks
stekbollen: meer moet een mens niet hebben om zich een avond te amuseren. De laatste reeks was
voor Groen, kwestie van iedereen iets te gunnen. Nog een laatste pint en iedereen content en op tijd
terug in Terheide, want sommige mensen moesten de volgende ochtend gaan werken.
Een activiteit die we deze winter nog eens kunnen overdoen. Meer hierover in de Kleine Raak of via
de website.
Rudy.
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Sint op bezoek bij KWB-kinderen



-

26 november 2012

.

De heilige man bezocht de kwb-kinderen. Overal werden wij hartelijk ontvangen door de
kinderen en hun ouders en/of grootouders. Bedankt vanwege de Sint en de pieten.
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 Uitslag Kaartavond

-

30 november 2012

.
5
11
17
19
25
38
43
49
54
56
59
66

Luypaert Pierre
Willems Raymond
Monné Chris
Boriau Jozef
Weeckers Lea
Jacobs Mark
Matthijs Marcel
Van Holsbeeck Lucien
Willems Constant
Van Ransbeeck Frans
Uyttersprot Jean
Van Malder Rudy

212
175
146
141
127
87
77
61
31
23
13
-17

Op de derde kaartavond van het seizoen mochten we maar liefst 68 kaartsters en kaarters
verwelkomen. Nochtans hadden we omstreeks kwart na zeven niet echt de indruk dat we veel volk
mochten verwachten. En naar gewoonte komen er nog deelnemers toe als we willen beginnen, zodat we
het starten een tiental minuutjes uitstellen… en zelfs nog een extra tafel klaarzetten. David N. liet zich
excuseren, zijn vliegtuig was vast gesneeuwd in Moskou. Gelukkig kunnen we - zoals steeds - rekenen op
heel wat KWB handen om de kaartavond in goede banen te leiden, en zelfs met het ronddelen van onze
traditionele Sinterklaas taart konden we de avond toch nog rond de klok van elf afsluiten, wat onze
deelnemers stellig waardeerden.
In de besparingsronde van de regering kon een muis voor afleiding zorgen, wij mochten vaststellen dat,
in onze voorraadruimte, een kleine knager van chips houdt, het liefst van al zoute. Helaas omgekomen in
actie….
Gezellig napraten doen we steeds en aangezien wij de actualiteit volgen kwam de heisa rond Arco en Acw
uitgebreid ter sprake. In een negatief daglicht natuurlijk, want zoals velen, zijn we als vereniging ook
een gedeelte van onze spaarcenten kwijt. Maar … we gaan er geen activiteit voor laten … kaarten doen we
alvast in december, januari, februari, en maart… als de wereld ondertussen niet is vergaan.
(De Maya’s hebben héél lang geleden voorspeld dat de wereld zal vergaan op 21 december 2012. Gelukkig
zijn ze er al een paar keer naast geweest… dus … tot dan ... hopelijk ☺)
Rudy.

 Uitslag Kaartavond
4
7
18
26
27
34
35
43
47
59
67
68

Willems Constant
Weeckers Lea
Willems Raymond
Van Malder Rudy
Monné Chris
Uyttersprot Jean
David Nevens
Van Ransbeeck Frans
Boriau Jozef
Van Holsbeeck Lucien
Luypaert Pierre
Jacobs Mark

-

30 december 2012

211
204
162
131
129
96
90
72
58
19
-54
-112

.

De volledige uitslagen kan u raadplegen op de KWB Asse Ter Heide website - met dank aan Godfried.
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 Nieuwjaarsreceptie

-

4 januari 2013

Op de nieuwjaarsreceptie werden er foto’s getoond van KSA kampen en activiteiten van vele jaren
geleden. Sommige van onze leden stonden er dan ook op als jonge knaap of als leider.
Deze fotoreportage is te verkrijgen bij Pascal. (Te groot om door te sturen via e-mail).

 21ste KWB-Quiz Mollem

-

12 januari 2013

Hoeveel keer namen we als KWB ploeg al deelnamen aan deze quiz was een vraagje dat de deelnemers
van onze ploeg als opwarmertje aan zichzelf stelden die avond in Mollem. Niemand die het juiste aantal
kende…. Een telling van de bekers op de kast in ons lokaal zou een hint kunnen zijn, maar ’t was niet
altijd prijs…. Een duikje in het archief leverde lente 1997 op als onze” Mollempremière” en
vermoedelijk minimaal 14 deelnames waarvan 9 maal een podiumplaats. We hadden dus een reputatie te
verdedigen.
Dit jaar geen probleem bij de inschrijving. Jan was nog vroeger opgestaan dan vorig jaar en dus
hoopten we vooraan te zitten, kwestie van alle details te horen en te zien. Eerste, kleine tegenvaller, we
zaten op dezelfde plaats als vorig jaar…. de laatste rij, naast ons net als in 2012 de winnaars van dat
jaar. Aan het succesrecept van de quiz werd niet geraakt, meer dan 100 vragen, een schiftingsvraag, 2
jokers en een rode draad. Deze rode draad bracht ons onmiddellijk op een twijfelachtig spoor, maar de
tweede foto zorgde voor de bevestiging. Joepie 8 punten binnen, dachten we maar foto 4 en 5 leerden ons
dat we iets te vroeg victorie kraaiden… resultaat een kale rode draad. Toch namen we met 6,8,9 en 2
keer 10 op 10 een prachtstart. De joker leverde wel geen maximum maar toch 2x 9 punten (net als in
2004). Deeltje 1 sloten we af op de 2e plaats. Maar dan kwam de klassieke dip… Perfecto, de naam van
een kledingstuk, Sam Mendes, regisseur van Skyfall, wisseling veld met woelmuis, een kwartel die een
leeuwerik bleek te zijn, Paulette i.p.v. Paula deden ons geen deugd. Steps, Watson en Mirage
daarentegen waren op de valreep meevallers dank zij het intense denkwerk van Jan en Bruno.
De tweede joker goed spelen moest lukken. Het werd een even grote flop als in 2004 want het dubbele
van 1 punt zijn nog steeds 2 schamele punten. Eandis voluit, Innocenti, graaibonus waren helemaal of
deels onbekend. Met een maximum op de volgende reeks konden we de zaak niet meer rechtzetten en ook
de “wissel van boot in parachute” (mars van de parachutisten ipv mars van de marine) was een foute
gok;
Lang wachten op de uitslag is in Mollem ook niet nodig. Met applaus en een doos prijzen worden alle
ploegen beloond voor hun prestatie. KWB Terheide 2 (Michaël, David, Johan, Edwin, Koen en Chris T)
haalde met 108 punten de 24e plaats. KWB 1 (Rudy, Bruno, Jean, Jan, Frans en Flor)bleven de
Snotneuzen voor en eindigden net als vorig jaar 3e met 150 punten.
De Van Bellekens en 4 Vedetten en een Duvel waren net als vorig jaar het kopduo met 5 en 10 punten
meer.
We hopen dat KWB Mollem ook volgend jaar de quiz organiseert…. Ze doen het immers prima en wij
hopen er weer “op tijd bij te zijn”.

 Uitslag Kaartavond
3
9
12
14
16
21
27
35
55
63

Van Ransbeeck Frans
Boriau Jozef
Uyttersprot Jean
Willems Constant
Van Malder Rudy
Willems Raymond
Weeckers Lea
David Nevens
Matthys Marcel
Luypaert Pierre

-

25 januari 2013
245
198
185
177
165
143
116
91
12
-64
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 Bowling -

19 januari 2013

Daar onze president door een gips aan zijn voet en onze secretaris door een toegediende spuit
verstek moesten laten gaan werd de verantwoordelijkheid stilletjes doorgeschoven op mijn zwakke
schouders.
Drieëntwintig inschrijvingen, dertien volwassenen en tien jongeren verdelen over vier banen, dat is
niet simpel. Drie banen voor de groten onder ons en een baantje voor de pubers. Gelukkig was de
voorzitter nog capabel om de verdeling op zich nemen en het mij dan door te mailen. Voor mij zou
het onbegonnen werk geweest zijn. Hij kent iedereen. Weet welke teenagers door kunnen gaan voor
kleine volwassenen en ingezet kunnen worden om met de groten mee te spelen.
Aangekomen aan de Tragel, goed op tijd, begaf ik mij naar de balie met het lijstje in de hand. Zo kon
men de namen al invoeren in hun systeem waardoor we geen tijd zouden verliezen. Om tien vóór acht
was iedereen er, behalve onze Chris met zijn aanhang. Daar we vanaf acht uur gehuurd hadden
besloten we maar te beginnen. We zouden wel in hun plaats spelen tot ze er waren.
Een kwartier later was iedereen er. Zo werd het tijd om een rondje van de kas te geven. Daarvoor
heb ik één van de twee niet meespelende dames ingehuurd om de consumpties van iedereen te
noteren. (Goed gedaan Anita!)
Santé, afwezige schatbewaarder. Spijtig voor onze Bart, die ons kwam steunen, dat hij iets te laat
was. Ik had de rekening voor de KWB juist afgesloten.
De ambiance was er zo goed dat de twee uren snel voorbij waren. Te snel als je het mij vraagt. Ikzelf
heb me weinig van het puntenaantal aangetrokken. Ik hoorde nadien dat Marc een goede score had.
Om af te sluiten zijn we op de terugweg gestopt in het café “My Way”. Zo kon de ene zijn winst
vieren en de andere zijn verlies.
Daar ik de zondag verplichtingen had, heb ik het gezelschap te vroeg moeten verlaten.
Ik zou zeggen: tot volgend jaar aan iedereen.
Godfried

 Schieting

-

1 februari 2013

Zoals elk jaar hadden we afgesproken in “Drie voor één Frank” voor onze jaarlijkse boogschieting.
Ik weet niet wat de oorzaak was maar we leken op een “diesel”. Ook die heeft tijd nodig om op gang te
komen. Het eerste uur werd er alleen gebabbeld zodat er van schieten weinig in huis kwam.
Met speelkaarten werden er dan toch twee ploegen gevormd. De rode en de zwarte ploeg. Zes tegen zes.
Al moest David Nevens in het begin voor zijn broer spelen, om zo aan onze twaalfde deelnemer te
komen. Intussen was het al negen uur voorbij. Meer dan tijd om de eerste pees op te spannen en de
pijlen te laten zoeven. De competitie was gestart.
Pluimpje één, pluimpje twee, pluimpje pluimpje…. Stoksken was de kampioen.
Hij nam de hoofdvogel en een zij-vogel voor zijn rekening. Dankzij een goede afstelling van de boog
door Dirk en Chris had Dimitri de tweede zij-vogel afgeschoten. En met veel chance natuurlijk!
Na een tijdje kwam onze burgervader ook mee spelen en Chris had blijkbaar twee collega’s
brandweermannen uitgenodigd.Zo waren we, op het eind van de avond met vijftien aspirant-schutters.
Zoals in ieder competitie zijn het de beste die winnen, jammer genoeg voor de zwarte ploeg.
Het was twaalf uur gepasseerd als de pijl en boog werden opgeborgen.Blijkbaar had het jong geweld
nog geen zin om naar huis te gaan. Eens terug in de gelagzaal werden er andere pijlen boven gehaald.
Er werd nog darts gespeeld. ‘Willen nillens’ zouden ook de andere meespelen. Zo waren we al snel met
elf dartsspelers die om het snelst driehonderdenéén punten moesten werpen. Lag het aan de hoed of niet
maar ik was het snelst uit met aan het einde van de rit een “dubbel acht”.
Daar er velen op “dubbel één” strandden werd het al snel laat.
Gelukkig was het vrouwtje al in het dromenland als ik thuis arriveerde. Zo werd het nog een rustige
nacht. Al was het een korte.
Godfried
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