Asse-Terheide.

Kleine Raak editie februari 2014
Beste K.W.B. vrienden,
Bij een nieuw jaar horen wensen, plannen, dromen. In de voorbije maand januari hebben we
vermoedelijk ruimschoots de tijd gehad om gezinsleden, familie, collega’s op het werk, buren en
vrienden “het beste” te wensen voor 2014. In “beste wensen”, twee simpele woorden wordt mooi
samengevat wat we toch zo nodig hebben … het best mogelijke voor al wie ons dierbaar is… het beste
met gezondheid, met de relaties binnen het gezin, de familie, het werk, de buurt . Een gevoel van
zekerheid, van veiligheid is zeker nodig om een gelukkig jaar te beleven. Hoewel de wensmaand
januari voorbij is sturen we met deze Kleine Raak Terheide toch nog onze “beste wensen” voor het
pas begonnen jaar.
Wensen en dromen is makkelijker dan wensen en dromen realiseren. We kunnen zelf heel wat
meewerken maar hebben toch nooit “alles in handen”. Voor een gezellige, vriendelijke samenleving,
voor een “bruisende buurt” mee zorgen is één van de wensen = opdrachten waar we als KWB
Terheide willen meehelpen. Dat deden we in de voorbije maanden met traditionele activiteiten : de
kaartavonden, een kookavond, de pompoentocht, het Sinterklaasbezoek, kermisschieting en
stekbolling, herfstwandeling , nieuwjaarsreceptie, bowlingavond, quiz in Mollem en de nieuwe
activiteit : op stap met de warmtecamera. Onze reporters ter plaatse brengen van deze activiteiten
zoveel mogelijk verslag uit in woord en beeld.
Informatie over de activiteiten van de volgende maanden, nog 2 kaartavonden, 2 kookavonden en het
slotfeest, Asse Proper, informatieavond : Watt met lampen (een totaal nieuwe activiteit en de survival)
vind je ook in dit blaadje.
Wat ons, het bestuur ook bezig houdt is een lichte daling van het aantal deelnemers aan enkele
activiteiten. Soms spelen weersomstandigheden mee, (bvb bij de herfstwandeling) , soms is een (te)
gevuld programma wat druk en moet er gekozen worden. Ook de samenstelling van onze ledengroep
speelt zeker mee. De “jeugd van 15 en 20 jaar geleden is nu volwassen en de kleintjes zijn soms nog
te klein om mee te doen. Maar hoop doet leven en daarom zeggen we graag welkom aan Wim
Camermans als bestuurslid en aan Alain Dubois en Patrick Moerenhout als nieuwe leden.
We hopen jullie dikwijls te kunnen verwelkomen want “genieten van onze werking” kan je best door
mee te doen. Deze wens geldt natuurlijk niet alleen voor de nieuwe maar voor ALLE LEDEN !
het KWB-bestuur
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Familienieuws
Dinsdagnamiddag 8 oktober overleed Herman Van Elsen, oud-voorzitter en oudste lid van KWB
Terheide. Herman kende Terheide en zijn inwoners en vele inwoners van Terheide kenden Herman.
In de brochure 25 jaar KWB Terheide lezen we in een overzicht van Frans Wambacq hoe Herman
samen met enkele BJB vrienden (de jeugdbeweging in Terheide) de kern vormde die in 1949 KWB
Terheide oprichtte. Als jongeman was Herman iemand met een overtuiging, met een doel : zich
inzetten voor mensen op allerlei vlakken.
Samen met zijn vrienden bouwde hij de afdeling uit… te beginnen met teerfeesten, toneel en
“recollecties” (bezinningsmomenten). Sociaal dienstbetoon was één van de pijlers van de werking.
Herman woekerde met tijd en de energie want naast vader van een groot gezin en zijn werk als
onderwijzer was hij onder meer ook 14 jaar lang (van 1955 tot 1969) voorzitter van de afdeling en
engageerde hij zich met succes in de gemeentepolitiek.
Ondanks problemen met het zicht bleef Herman steeds nauw betrokken met “het leven” in zijn
gemeente , zijn parochie en de werking van onze KWB afdeling.
Met Herman verliest KWB Terheide niet alleen zij medestichter, oudste lid, oud-voorzitter en
bestuurslid , een stukje “ band met het verleden” maar ook een “trouwe supporter” die blij was dat
hun werk verder werd gezet.
In onze herinnering blijft hij verder leven want tal van zijn uitspraken en realisaties zullen daartoe
bijdragen.

Hier zie je Herman op de viering van 50jaar KWB met enkele andere oud-voorzitters.
Eind november ontviel ons vrij plotseling KWB-lid Pierre Van den Branden. Pierre sukkelde de
laatste tijd wat met zijn gezondheid na verblijf in het ziekenhuis. Hij stierf zachtjes thuis in de
Groenstraat waar hij als alleenstaande woonde in een zeer bescheiden woning: een ‘studio’
avant la lettre zegden de buren al wel eens. Pierre leefde zeer eenvoudig maar gastvrij, zijn
deur stond letterlijk en figuurlijk altijd open : zijn broer Albert bezocht hem dagelijks net als
vele buren en vrienden die een babbeltje gingen slaan of een pintje gingen drinken bij hem.
De gesprekken gingen dikwijls over zijn hobby van de voorbije decennia: de sport en
voornamelijk de duivensport die een ware passie was voor hem. We bieden de familie ook via
deze weg onze oprechte deelneming aan.

Voor hun inzet , het meebouwen aan een betere wereld willen we Herman en Pierre dankbaar
gedenken in de Eucharistieviering van Paaszaterdag 19 april 2014 om 17 u in de Sint-Hubertuskerk
van Terheide.
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Komende activiteiten
Kaartavonden
Nog 2 kaartavonden om uw plaats te verbeteren in de algemene rangschikking,
kaartavond nummer 6 op vrijdag 28 februari en de laatste kaartavond met
prijsuitreiking op vrijdag 28 maart.
Wij beginnen te kaarten om 19u30. Inschrijving kan vanaf 19u.
Nieuwe kaarters zijn ook nog altijd welkom.

Kookavond in februari en maart en het slotfeest in april
Met de kookavond van december, die David Meysman voor zijn rekening had genomen,
hebben wij de kookactiviteit van dit werkjaar feestelijk ingezet.
De kookavond van februari , die als thema ‘Koken met bier’ meekreeg, wordt verzorgd door
Patrick Van Hemelrijck, de broer van, die wij allemaal nog kennen van vorig jaar.
Wees op tijd op vrijdag 21 februari, om 19u beginnen wij er aan.
De derde kookavond gaat door op vrijdag 21 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 5 april.Dit jaar is er live-muziek voorzien, de muzikale
noot wordt verzorgd door FDM-band.

Ook nieuw is dat alle leden met hun partner kunnen inschrijven ook al zijn ze niet naar de
vorige kookavonden geweest. De enige voorwaarde is dat de man in de namiddag alles komt
helpen klaar maken. Wij vragen 15 euro all-in. Inschrijven via de website of via uw
wijkmeester.
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Watt met je lampen, dinsdag 11 maart.
Een infoavond over het gebruik van lampen.Moet ik nu halogeen verlichting, spaarlampen of
ledverlichting gebruiken ? Op al uw vragen krijg je een antwoord op dinsdag 11 maart 2014.
Draai thuis enkele vaak gebruikte lampen uit en neem ze mee naar de infoavond. We nemen
deze lampen onder de loep en kijken of er alternatieven zijn.
In heel wat woningen hangen laagspanningspots terwijl dit zelden nuttig is. We gaan zelf met
suikertjes, kniptang en schroevendraaier aan de slag en vervangen een laagspanningsfitting
door een hoogspanningsfitting.
Wij beginnen eraan om 20u op de zolder van de school.
(Als het kan breng een universele tang , een schroevendraaier en een cuttermesje mee)

“Asse proper”, zaterdag 22 maart.
Voor de 15e keer organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de OVAM een
zwerfvuilopruiming in de gemeente. Deze actie is gepland tijdens het weekend van 21 tot
en met 23 maart 2014.
Wij rekenen op minstens 20 vrijwilligers om op zaterdag 22 maart van 9u tot 13u alle
straten van Asse-Terheide zwerfvuil vrij te maken. Daarna nodigt KWB alle helpers uit
voor ‘kip met friet’ in ‘Het Klavier’.
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 !

Schieting staande wip, donderdag 24 april.
Voor de eerste keer organiseren wij een schieting op staande wip. Deze activiteit is gepland
op donderdag 24 April 2014 in Asse. Meer info en begin uur volgt nog via mail en website
want is een beetje afhankelijk hoe lang het klaar is op het eind van april.

Vrt-bedrijfsbezoek, vrijdag 9 mei.
Na Delhaize, Mort-Subite, PIVO en Bomaco bezocht te hebben de vorige jaren hebben wij nu
een bezoek vastgelegd aan de VRT. Tijdens dit bezoek schetsen de professionele VRT-gidsen
een duidelijk beeld van de belangrijke rol die radio, tv en online in ons dagelijks leven spelen.
Zij leggen u uit hoe de programma’s tot stand komen en nemen u mee achter de schermen
van regiekamers en studio’s.
Wij gaan op vrijdag 9 mei met het openbaar vervoer naar de Reyerslaan, daar verwachten ze
ons tegen 11u30. Het bezoek duurt ongeveer 1uur en 30 minuten.
Daarna gaan wij iets eten. Omdat wij iets zullen moeten reserveren is inschrijven verplicht.
Dit kan via de website of via uw wijkmeester
Meer info over … trein, tram, bus … volgt later.
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Survivalweekend 2014 op 30 mei / 31 mei en 1 juni
Dit jaar gaan we naar een voor velen onbekend stukje België. We trekken door het land van
de Terrils, de getuigen van een industrieel verleden.
Wisten jullie dat er ongeveer 340 grote puinhopen (1200 in totaal) als een ketting door 43
gemeenten van Wallonië lopen? Deze vertegenwoordigen ongeveer een volume van 700
miljoen ton steenpuin!
In 1984 sloot de laatste mijn en de patrones van de mijnwerkers was de heilige Barbara
(dezelfde als de pompiers!), hoog tijd dus om de streek van de Borinage eens te verkennen.
Zoals reeds aangekondigd gaat de survivaltocht door in het weekend van 30/05-01/06.
Praktische zaken volgen later. Geïnteresseerden kunnen reeds een mailtje
sturen naar pauldesadeleer1@gmail.com of naar het KWB bestuur..
Schrijf in voor 01 mei. Je moet er zeker bij zijn.
De treinreis is ten laste van kwb, het voorschot dat wij vragen is voor eten, slaapgelegenheid,
drank, …
Inschrijving door 40 EURO te storten op rekeningnummer KWB: BE90 6528 2094 4832

Gezinsweekend 2014 op 22/23/24 augustus
Voor het gezinsweekend in augustus hebben wij gekozen voor de ‘Duinse Polders’.
Wij zijn daar enkele jaren geleden al eens te gast geweest.

http://www.duinsepolders.be/nl/info/index.asp

Wat biedt de ‘Duinse Polders’ ons in Blankenberge?
•
•
•
•

Gezellige familiale sfeer, heerlijke keuken
Strand, duinen en zee op 100 m.
Avontuurlijk speelplein., minigolf, tennis, volley-, basket- en minivoetbal.
Animatie voor groot en klein in hoogseizoen.

Praktisch :
Wij hebben 15 kamers gereserveerd in half pension.
Wat er zeker op het programma al staat is een fietstocht en een (strand)wandeling.
Men dient in te schrijven voor 1 mei door middel van een voorschot van 50 euro/per persoon
te storten op rekeningnummer BE90 6528 2094 4832.
Prijzen: Volwassenen (+15jaar) betalen per persoon
110 Euro
Jeugd 6 tem 14 jaar
85 Euro
Kinderen tussen 2 en 5 jaar
65 Euro
De inkomprijzen/kosten van de nog te kiezen activiteiten/bezoeken zijn zoveel mogelijk ten
kosten van Kwb.
Zorg dat je erbij bent !!!!!!!!!!!!
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Kermisschieting

-

4 november 2013

Maandag 4 november hadden we terug onze jaarlijkse kermisschieting in’t café 3 voor 1 frank. KWBTerheide was dit keer aanwezig met 12 schutters, het totaal aantal deelnemers werd geteld op 22.
Waar is de tijd naartoe dat er op zo een avondje kermisschieting 50 tot 60 personen mee deden?
Vervlogen tijden ......
Dirk van Achter zorgde ook weer voor het gebruikte materiaal van pijl en boog. We mochten de pijlen
gebruiken waar “Fons” op stond. Als je een pijl gebruikte van een andere deelnemer, owee ......
In onze groep waren er 5 personen die een vogeltje konden afschieten, waaronder mezelf.
Het was een heel plezante avond en iedereen had er wel zin in zodat het redelijk laat werd. Nochtans
moesten de meesten van ons de volgende dag vroeg uit de veren om te gaan werken. Maar dat kon de
pret zeker en vast niet bederven.
David N.

Stekbolling

-

22 november 2013

Omdat deze activiteit toch al een paar jaar op het programma staat hebben sommige leden zich al
kunnen optimaliseren in deze volkssport. Als deze specialisten dan via onschuldig kaart trekken in
dezelfde ploeg belanden krijg je uitslagen als 4-13; 2-13. Met andere woorden, veel spanning was er
niet, ik hoorde zelfs de opmerking : ‘Oei , is het nu een spelletje om ter verst van de stek ?’.
Je kan je het niveau van de bollers al indenken ? Geen probleem, het is ons te doen voor ’t plezier,
voor de warmte van de kachel en voor de advocaat hoorntjes bij de koffie ☺.
Volgend jaar in november een nieuwe afspraak op het bolplein met de ondertussen nieuwe cafébaas.
Pascal

Uitslag Kaartavond 3 -

29 november 2013

Wij geven alleen de kwb-leden hun prestatie weer :
7
11
17
27
28
38
40
50
61
67

Uyttersprot Jean
Monné Chris
Luypaert Pierre
Boriau Jozef
Van Malder Rudy
Van Ransbeeck Frans
Van Holsbeeck Lucien
Willems Raymond
Dubois Alain
David Nevens

211
189
161
124
122
90
84
39
10
-75

.

De volledige uitslagen kan u raadplegen op de KWB Asse Ter Heide website - met dank aan Godfried.
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Sint op bezoek bij KWB-kinderen - 30 november 2013
.

De goede heilige man bezocht de kwbkinderen. Overal werd hij en zijn pieten
hartelijk ontvangen door de kinderen en
hun ouders en/of grootouders.
Bedankt vanwege de Sint en de pieten.
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Uitslag Kaartavond
12
22
27
41
46
51
55
56
61
65

-

Van Malder Rudy
Boriau Jozef
David Nevens
Willems Raymond
Monné Chris
Van Ransbeeck Frans
Willems Pascal
Luypaert Pierre
Uyttersprot Jean
Van Holsbeeck Lucien

27 december 2013
172
128
119
80
71
67
62
57
16
-49

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

Nieuwjaarsreceptie

-

3 januari 2014

Blijkbaar had De Bondt te lang gewacht om onze Bertus te bestellen bij Mort-Subit en de brouwerij was de
dagen na nieuwjaar gesloten zodanig dat wij een receptie hadden zonder Bertus.
Niet getreurd, de frigo stond vol, keuze genoeg en er werd volop met aperitiefhapjes geleurd.
Er werden nieuwjaarswensen overgemaakt en gezellig gekeuveld.
Ondertussen werden er foto’s geprojecteerd genomen door David Nevens van alle voorbije survivals.
Daarna … vol-au-vent of stoofvlees met friet.

22ste KWB-Quiz Mollem

-

11 januari 2014

“We hebben in Mollem een reputatie hoog te houden” las ik in het verslag van de voetbal Terheidequiz … een 3e plaats is een prima prestatie en dus was Jan De Wever al heel vroeg naar Mollem
vertrokken op feestdag 11 november om zeker te zijn van een plaatsje voor KWB 1 en 2. Een goede
aanloop dit keer want Jan was de eerste inschrijver. Natuurlijk hebben we veel geblokt en
geprobeerd van alle grote en kleine feiten van begin 2014 te onthouden. De jaarverslagen van 2013
van buiten geleerd enz… Maar we leerden al weer vlug dat wat tien, twintig of honderd jaar geleden
gebeurde gemakkelijk in ons bolletje blijft hangen dan iets wat we pas gelezen hadden. Tweede zwak
punt : de joker goed inzetten.
Net als vorige jaren was er weer geen enkele reeks van 5 onderwerpen waarvan we durfden zeggen :
“dat is het”. Dus even de kat uit de boom kijken en inzetten op reeks 5. Net in die reeks maakten we
weer de meeste fouten. Een , voor ons onbekende rol van Ward De Ravet in een TV reeks uit
vervlogen tijden, een misser in 5kamp brachten weinig extra punten. Reeks 3 daarentegen met
Mollem, film, normaal gezien niet ons sterkste punt leverde nu 10 op 10, het maximum. We misten
ook nog een muskusrat, zonder staart, wisselden Vermeulen met Nathan, wisten Zorgnet Vlaanderen
niet, herkenden ook Vivaldi niet, liedjes van de Monkees en Procul Harum kunnen we meezingen
maar de titels uit de jaren 60 bleven achter. Stoeten, feesten, kerken, beroemde dames vormden
weinig problemen. De leeftijden +10, + 20,…. Tot +90 linken aan 5 foto’s was een regelrechte
ramp …. 0 op 5.
De tweede joker leverde ook maar dubbele van 6 op …. Top 10 leek al ver weg !
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We keken niet echt met veel spanning uit naar de uitslag. Die kwam er, zoals steeds vrij vlug aan.
KWB 2 eindigde 25e met 121 punten, na een zware inzinking in reeks 2.
KWB 1 was weggezakt uit de top 10 en was 13e met 141 punten, net als 4 andere ploegen.
Van Bellekens, met 1 punt voorsprong op het duo KWB Merchtem en Landbekers vormden het
podium.
K.W.B. Mollem bestaat niet meer als K.W.B. afdeling maar hun quiz blijft doorgaan … wij willen
ook nog doorgaan maar die gaatjes in ons geheugen vormen ook “gaatjesvormige cijfers” in ons
resultaat.
Als je bijvoorbeeld weet in welk jaar Mandela vrij kwam, de vlaggen van Uruguay en Suriname
herkent, weet hoe de nieuwe parochie Mollem, Merchtem, Bollebeek heet, welk werktuig de soldaten
van het Vreemdelinglegioen altijd bij hebben, de andere naam voor de Japanse mispel kent of weet
voor welk land de letters Py staan op een vliegtuig, kun je zeker onze ploegen versterken…. Geef
maar een seintje in november 2014 !
Flor Verhasselt

Op stap met de warmtecamera -

27 januari 2014

Na een korte introductie van de werking van de camera op de muren en de dakvensters van de
zolder kregen wij een presentatie over isolatie en warmteverliezen bij een woning.
Tijd om dan alles in de praktijk te bekijken in de woningen van Edward en Bart.
In de passieve woning van Edward bleek alles volgens het boekje, en bij Bart bleek het ook nog
mee te vallen qua warmteverlies, hij heeft nu bevestiging gekregen van wat hij al dacht over de
zwakke punten in zijn woning.

Uitslag Kaartavond
3
8
10
34
46
48
64

Willems Raymond
Van Malder Rudy
Uyttersprot Jean
Boriau Jozef
Luypaert Pierre
David Nevens
Van Ransbeeck Frans

-

31 januari 2014
227
196
181
103
53
40
-83

Nog een laatste goede raad :
Laat uw lidgeld renderen door naar de activiteiten te komen.
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