Asse-Terheide.

Kleine Raak editie februari 2015
Beste K.W.B. vrienden,
Lang geleden leerde onze meester ons het mooie spreekwoord : “de tijd vliegt snel….gebruik hem
wel”. Het woordje wel heeft meerdere betekenissen : een “bron”, echt in wel waar, maar ook goed als
we spreken over welvaart, welzijn, weldoen, welkom, welgezind, weldaad, welstand …….
Dat de tijd vliegt ondervinden we dagelijks…. De eerste dagen van het nieuwe jaar lijken nog maar
pas voorbij en we zijn al meer dan 1 maand ver in 2015.
Hebben we onze tijd “wel gebruikt” is de vraag die we nogal eens moeten stellen.
Een deel van de vrije tijd stak in de KWB activiteiten waarover je in onze Kleine Raak een verslagje
kunt lezen.
In januari bijvoorbeeld kon je deelnemen aan de Nieuwjaarsbijeenkomst van KWB Terheide, de 5e
kaartavond, de bowlingavond, genieten van Steven Goegebeur in CC Asse of “in beperkter gezelschap
van de bestuursvergadering, de Quiz in Mollem en de nieuwjaarsreceptie van de Federatie Essene.
Wie er bij was weet of de tijd wel gebruikt werd….
Ook in volgende maanden willen we een deel(tje) van jullie vrije tijd helpen opvullen. We denken
hierbij aan de laatste twee kaartavonden, de kookavonden van februari en maart en vergeten zeker
ASSE PROPER niet. KWB Terheide blijft hier aan meewerken. We maken tijd om de rommel op te
ruimen van onze medeburgers die geen tijd hebben om gebruikte verpakkingen, doosjes, blikjes,
flessen en etensresten een plaats in hun vuilnisbak te geven.
“Tijd verliezen” doen we ook als er weer eens een file staat op de Steenweg of in Asse Centrum.
Natuurlijk is er voor het fileprobleem geen wondere hokus-pokus oplossing maar er wordt nagedacht,
ontworpen en verworpen. Femma Terheide en KWB organiseren eind februari een infoavond rond
Mobiliteit in Asse. Een avond die we warm aanbevelen !
Er zal nog veel tijd voorbij tikken eer het zomer wordt maar boeken voor het KWB weekend, dit keer
in de Antwerpse Kempen moet ook in de komende weken gebeuren.
Graag ook nog een gemeende dank je wel aan al onze KWB vrienden die de inspanningen van de
bestuursploeg waarderen en lid bleven van onze vereniging.
Alle KWB ‘ers van 2014 wilden ook in 2015 lid blijven.
Dat doet echt deugd !
We gaan hopelijk een boeiende, gezellige tijd tegemoet en we willen die tijd wel gebruiken.
het KWB-bestuur
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Familienieuws
Geboorte van Lars Camermans : zoontje van KWB’er Yves Camermans.
Geboorte van Warre Timmermans : zoontje van KWB’er Chris Timmermans.
Warre is de 700ste baby dit jaar geboren in de maternitiet van het OLV Ziekenhuis.
Proficiat aan de vader en de moeder van beide kleine KWB’ertjes.

Komende activiteiten
Infoavond Mobiliteit Asse
Je hebt allicht volgend strooibriefje al in de bus gekregen.
Kom luisteren naar de plannen van de beleidsmensen ivm het verkeer in Asse.
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Kaartavonden
Nog 2 kaartavonden te gaan,
op vrijdag 27 februari en de prijsuitreiking op vrijdag 27 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
In december hebben wij het kookseizoen
ingezet. De kookavond van februari neemt
David Meysman voor zijn rekening en voor
maart gaat Patrick Van Hemelrijck (broer
van Bart) een menu uitwerken.
Dat wordt weer smullen.
Wees op tijd op vrijdag 13 februari en 13
maart, om 19u beginnen wij er aan.

Op de derde kookavond worden ook de
inschrijvingen voor het slotfeest gestart.
Het slotfeest gaat door op zaterdag 25 april.
Dit jaar wordt de muzikale noot verzorgd
door dansorkest duo ‘Just 4 You’.

Alle leden met hun partner kunnen
inschrijven ,ook al zijn ze niet naar de
vorige kookavonden geweest. De man mag
altijd in de namiddag komt helpen om alles
klaar te maken. Wij vragen 18 euro all-in.
Inschrijven via de website of via uw
wijkmeester.

“Asse proper”, zaterdag 14 maart.
Na de kookavond van maart staat er de actie ‘Asse Proper’ op het programma.
Wij rekenen op minstens 20 vrijwilligers om op zaterdag 14 maart van 9u tot 13u alle
straten van Asse-Terheide zwerfvuil vrij te maken. Voor de 16e kaar willen wij met onze
deelname KWB zichtbaar maken in onze gemeente. Wij nemen alle straten onder handen
en nemen alles wat er niet moet liggen en niet te zwaar is mee naar één van de
ophaalpunten waar de gemeentediensten het later zullen komen oppikken.
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 !
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Doe mee in het Repair Café!
Repair Café is een buurtinitiatief dat repareren promoot als alternatief voor
weggooien, dat reparatiekennis wil behouden en dat - via het organiseren van
repareerbijeenkomsten - de sociale cohesie in de buurt wil versterken.
KWB-Terheide organiseert een Repair Café op woensdag 20 mei in de parochiezaal
van Asse-Terheide.
Inwoners van Asse-Terheide kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen, om
die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, weer in orde te maken.
Ons Repair Café zoekt handige vrijwilligers onder de KWB’ers.
Of ken je een Handige Harry ? Vraag of hij niet graag zijn kennis deelt..
Wij zoeken mensen met verschillende vaardigheden om tijdens de Repair Cafébijeenkomsten aanwezig te zijn als reparatiedeskundige. We zoeken vooral mensen
die handig zijn met:
* kleding/textiel
* elektrische apparaten

* fietsen
* meubels/houten voorwerpen

En die het leuk vinden om hun kennis te delen met buurtgenoten.
Interesse? Mail naar pascal.willems@skynet.be.
Dit Repair Cafe kadert in een reeks van drie:
-Femma Walfergem op zaterdag 26 april 2015
-KWB Terheide op woensdag 20 mei 2015
-KVLV Kobbegem op zondag 31 mei 2015
Meer info volgt.

Openlucht bioscoop op zaterdag 9 mei
Zin in een leuke avond? Kom dan zeker genieten van de kwb openluchtbioscoop en geniet van
een combinatie van gezellig samenzijn, een leuke, interessante film en een avondje in open
lucht. Zet deze activiteit alvast in je agenda.

Meer info volgt.
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Survivalweekend 2015 op 29 , 30 en 31 mei
Paul De Sadeleer zal terug een tocht in elkaar steken waarbij wij op vrijdag tussen 16u en
17u zullen vertrekken en zondagavond rond 18u terug zullen landen in Asse.
Laat je niet afschrikken door het woord survival.Het is een trektocht met de rugzak door een
tot nu toe onbekende streek, dus dat kan zowel een heuvelachtige als een platte streek zijn.:-)
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 de kwb-kas, het voorschot dat wij vragen is voor eten,
slaapgelegenheid, drank, …
Inschrijving door 40 EURO te storten op rekeningnummer KWB: BE90 6528 2094 4832

Gezinsweekend 2015 op 28/29/30 augustus Turnhout
Voor het gezinsweekend in augustus hebben wij gekozen voor het ‘Hotel Corsendonk Viane’
in hartje Turnhout.

http://www.corsendonkviane.be/

De speelkaartenstad Turnhout ligt in het noordoosten van de provincie Antwerpen.
Als hoofdstad van de Kempen biedt Turnhout u een ruim aanbod aan gezellige cafés,
tavernes en restaurants. Heerlijk shoppen kan u in een van de vele winkelstraten die
Turnhout rijk is. Op zaterdag is er de markt, en op zondag kan u in de ochtend een bezoek
brengen aan de rommelmarkt op het warandeplein.
Een gevarieerd aanbod aan musea zorgt voor de nodige portie cultuur: het Nationaal
Museum van de Speelkaart, het Taxandriamuseum en het Begijnhofmuseum.
Dus mogelijkheden genoeg om een heel weekend vol te krijgen.
Praktisch :
Wij hebben 15 kamers gereserveerd in half pension.
Men dient in te schrijven voor 30 maart door middel van een voorschot van 50 euro/per
persoon te storten op rekeningnummer BE90 6528 2094 4832.
Prijzen: Volwassenen (+15jaar) betalen per persoon
120 Euro
Jeugd 6 tem 14 jaar
85 Euro
Kinderen tussen 2 en 5 jaar
65 Euro
Zorg dat je erbij bent !!!!!!!!!!!!
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Herfstwandeling 26 november
Identiek scenario als vorig jaar maar dit keer was er beter weer voorspeld en die voorspelling had
natuurlijk gunstige gevolgen. Vijftien wandelaars (een stijging van 500 % tov 3 deelnemers in
2013) en aangenaam wandelweer.
De kloostermuur van de abdij was het vertrekpunt en even verder daalden we de Blokweg af en
kwamen “ aan het hopveld, aangelegd als herinnering aan de vele draadvelden van weleer die zo
karakteristiek waren voor het landschap.” We volgden een tijdje de kleine Kluiswandeling en
bezochten de mooi gerestaureerde Kluiskapel. Naast de hoplochtingen die nog in exploitatie zijn
zagen we ook een “minilochting” een veldje voor de teelt van hoppescheuten, een arbeidsintensieve
activiteit voor het vroege voorjaar.
Aan de overkant van de Steenweg kwamen we in mooie, bosrijke omgeving met veel afwisseling,
rustige wandelwegen, goed bewegwijzerd en met mooie vergezichten …. Echt de moeite waard !
We weken wel even af van de uitgestippelde route want kilometers wandelen met zon en steeds
maar denken aan de lekkere producten die met hop bereid worden zorgden voor “grote dorst”.
Dorst verdrijven kan best met BLAF, (BL eke AF fligem) …. dat hebben we met succes geprobeerd.
Gesterkt door “het bier met hoppe is seer goed en gezond” bereikten we langs de Langestraat en de
Weimeersweg de bekende toren “de abdij van Affligem, eens de hoptuin van Europa”. En ook hier
konden we nakaarten en genieten van ….. BLAF of ??? , “ieder naar eigen godsvrucht en
vermogen”.
In de brochure Affligem, Hoppeland een realisatie van de Gemeentegidsen van Affligem lazen we
ook dat in 2007 het laatste hopveld gerooid werd. Maar met de aanleg van een nieuwe lochting in
het dal tegenover de abdij bleef de hop opvallend aanwezig in het landschap en is een verrijking
van het toeristisch aanbod van de gemeente. Ook in onze gemeente, Asse wordt de hopteelt steeds
opnieuw in beeld gebracht …. de Hopduvel en zijn stoet, het Hoppeveld op Waarbeek, de
hoppescheuten in het voorjaar …..De hop is zeker nog niet helemaal verdwenen in onze streken.

Stekbolling 5 december
Grote opkomst dit jaar, 15 deelnemers waren afgezakt naar Lombeek. Ondertussen is het café
overgenomen door Chris , deze is bij de meeste kwb’ers al bekend.
Door het groot aantal bollers hebben wij 3 ploegen moeten maken. De ploeg die aan de kant moest
blijven kon zich amuseren met Darts of een partijtje bakschieten. Ondertussen moest ook de
stoof brandend worden gehouden. De ploeg met de meeste ancien-bollers heeft natuurlijk
gewonnen, want oefening baart nog altijd kunst. Dus voor de nieuwe bollers, afspraak in het najaar
van 2015.
Pascal

Uitslag Kaartavond 3 -

28 november 2014

Kwb’ers maken een slechte beurt in november.
12
20
24
26
27
29
30
33
36

Willems
Van Damme
Boriau
Van Ransbeeck
Jacobs
Luypaert
Wauters
Monné
Van Holsbeeck

Raymond
Jonas
Jozef
Frans
Louis
Pierre
Lucas
chris
Lucien

166
130
117
108
95
92
89
81
61
6

Sint op bezoek bij KWB-kinderen - 29 november 2014
.

De Sint heeft zijn ronde gedaan in AsseTerheide en kwam tot de conclusie dat er
geen stoute kwb-kinderen zijn.
Enkele sfeerbeelden.
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Uitslag Kaartavond 4 -

19 december 2014

Sommige Kwb’ers zenden hun zonen uit.
Winnaar is Jonas Van Damme, zoon van Luc Van Damme. Proficiat Jonas.
1
7
9
11
16
26
29
33
36
37
38
47

Van Damme
Van Malder
Jacobs
Uyttersprot
Monné
Van Ransbeeck
Weeckers
Wauters
Boriau
Van Holsbeeck
Nevens
Willems

Jonas
Rudy
Louis
Jean
Chris
Frans
Lea
Lucas
Jozef
Lucien
David
Constant

298
197
190
178
143
100
84
79
64
60
59
39

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

KWB-Quiz Mollem

-

10 januari 2015

Dit jaar was KWB Terheide present op de quizavond van Mollem met slechts een ploeg,
alleen anciens die reeds jaren trachten hun grijze hersencellen actief te houden.
Opnieuw een volle zaal deelnemers en een quiz volgens het bekende schema...... 16 reeksen
van 5 onderwerpen waarbij 2 keer een joker kan ingezet worden om zo dubbele punten te
verdienen. Verder een schiftingsvraag, een rode draad reeks en 4 reeksen globovragen.
Hierbij krijgen we 5 vragen rond eenzelfde thema zoals voetballers met baard, zangeressen
die in Vlaams -Brabant wonen en 5 moeilijke anagrammen ( bvb. : maak met
mado.....ver...nzo een nieuw Nederlands woord).
Zoals steeds even overleggen op welke reeks de joker ingezet kan worden en zoals steeds
enkele kanshebbers maar geen enkele reeks die we echt zien zitten. Toch geen joker gezet
op reeks 1 en gelukkig maar want met 5 op 10 haalden we geen prima resultaat. Getallen
zijn nu eenmaal ons sterkste punt niet .... (Yperiet werd voor het eerst gebruikt in 19??,
Litouwen is het ?? € land) . Zelfde resultaat in reeks 2 en 1 puntje meer in reeks 3.
In reeks 4 moest het gebeuren ! En ...... we deden het ! Tien op tien dank zij een
binnenkind, gelatine, prof Englert, papaver en het nieuwe kieskanton, gevormd door de zes
faciliteitengemeenten : Sint -Genesius-Rode. Lang geleden dat we dat nog mochten meemaken !
Missers in de volgende reeksen waren o.a. : de vervanger van de Gordel, het Gordelfestival
, een nieuw gebouw in Parijs (Tour Triangle).
Deel 2 startte uitstekend met 9 en 8 maar o.a. de Semois i.p.v. de Sure en "een dag niet" de
naam van de "inbraakvrije dag" zorgden voor 2 keer 7 in de volgende reeksen.
Rudy was " in form" weten, juist gokken of originele namen bedenken zoals betonnaise,
een stevige saus ......
Jean wist nog enkele Mollemse antwoorden maar we misten de naam van het nieuwe
Colruyt concept en het vervangwoord voor bekoring in het nieuwe Onze Vader.
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In afwachting van de uitslag dronken we nog een glas, wonnen een pak prijzen met de
tombola, rekenden op een beter resultaat als vorig jaar, hoopten op een plaats in de top 5
....
Het werd een mooie 6e plaats. De "van Bellekes" waren niet te kloppen en 4Vedetten en een
Duvel, Joker, Einstein en KWB Merchtem vormden de top 5.
We waren dit jaar heel tevreden met ons resultaat en meer moet dat niet zijn .... (Alhoewel)
Flor

Familie Bowling - 17 januari 2015
Op zaterdag 17 januari zijn we met 12 man naar Tragel sport gaan bowlen.
Tegen 20:00 u was er afgesproken om te beginnen bowlen maar er was nog
1 baan bezet waardoor we later begonnen zijn, door dit toeval hebben we nog 20 min.
kunnen genieten van de disco bowling.
Dat vond iedereen zeer tof en hebben we besloten om volgend jaar maar om 21 u te
beginnen.
Nadien zijn we nog eens afgezakt naar de Grote Beer tot in de vroege uurtjes.
Iedereen heeft ervan genoten.
Wim

Uitslag Kaartavond 5 - 30 januari 2015
Een Kwb’er als winnaar in januari, proficiat Pierre !
1
7
9
13
24
35
42

Luypaert
Willems
Boriau
Van Ransbeeck
Van Keer
Van Malder
Uyttersprot

Pierre
Raymond
Jozef
Frans
Edward
Rudy
Jean

383
214
197
176
127
88
54

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