Asse-Terheide.

Kleine Raak editie februari 2016
Beste K.W.B. vrienden,
2016 is al bijna een maand oud als ik dit voorwoordje intik. De eerste (enige ?) winterprik is al
voorbij, de sneeuw is herinnering en de zon brengt kleur en warmte. Op de tafel voor mij liggen de
kleine Raak van oktober, de mini kleine Rak van december en januari. Even doorbladeren en zoals
ieder jaar heel wat activiteiten van onze afdeling teruggevonden : pompoentocht, 4 kaartavonden,
stekbolling en wipschieting, kookavond, Sint op bezoek, nieuwjaarsreceptie + , quiz in Mollem.
Meer dan 10 gelegenheden om samen te komen (en het lidgeld “terug te verdienen). Zoals steeds vind
je hier enkele verslagen en fleuren foto’s deze wintereditie van Klein Raak op . “Originele
activiteiten” zijn er niet bij. Onze bestuursploeg is al wel “ getraind” in het organiseren van de
jaarlijks weerkerende activiteiten maar toch gaat dat ook niet zomaar ! Er is inderdaad veel inzet ,
denkwerk, voorbereiding nodig om met een kleine afdeling zo’n uitgebreid programma ieder jaar
opnieuw te realiseren.
Graag hiervoor een dikke proficiat en “dank je wel” aan alle losse medewerkers en bestuursleden.
Naast de verslagen vinden jullie natuurlijk ook enkele uitnodigingen, want in de komende maanden
blijven we heel actief.
Even op een rijtje : Met 2 kaartavonden, 2 quizzen, 2 kookavonden en het slotfeest, bowling,
Vlaanderen (= ons deeltje van Asse) Proper, genieten van Ooit Gemist in CC Asse zijn de 3 komende
maanden goed gevuld. Toch stopt het daarmee niet want op zondag 1 mei “ziet KWB ze vliegen”
Met deze nieuwe activiteit slaan we een dubbelslag de combinatie van “bedrijfsbezoek en wandeling”
Op www.kwb-terheide.be vind je zoals steeds deze Kleine Raak, inschrijfmogelijkheden, programma
van de komende weken en foto’s.
Om het zeker niet te vergeten graag nog 3 belangrijke data voor mei en juni : woensdag 18 mei
RepairCafé, 27,28 en 29 mei Survival en zaterdag 25 juni Breugelfestijn.
Vorig jaar eindigde het voorwoord met “we gaan hopelijk een boeiende, gezellige tijd tegemoet en we
willen deze tijd WEL (= goed) gebruiken. Meer kunnen we voor de komende maanden ook dit keer
niet wensen.
Geniet er van !
Inschrijven voor Bowling via wijkmeester of web-site kan tot zondag 14 februari.
Wie mee wil op gezinsweekend van 26 tot en met 28 augustus dient in te schrijven door voorschot
van € 50 pp te betalen voor 26 februari !!
Alle kaarten van “Ooit Gemist” in CC Asse zijn “de deur uit” Ze worden in de komende weken
geleverd bij wie inschreef.
het KWB-bestuur
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Komende activiteiten
Kaartavonden
Nog 2 kaartavonden te gaan,
op vrijdag 26 februari en de prijsuitreiking op vrijdag 25 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 wordt
geleid door het duo David Meysman en
Bruno Reinders en voor maart gaat het duo
Luc en Patrick (broer van Bart) een menu
uitwerken.
Dat wordt weer smullen.
Wees op tijd op vrijdag 12 februari en 11
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 23 april.
Dit jaar wordt de muzikale noot terug
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 20 euro all-in,
voor kinderen van 6j tot 12j 10 euro en voor
kinderen ouder dan 12j tot 18j 15 euro.
Voor kinderen jonger dan 6j is het gratis.
Inschrijven via de website of via uw wijkmeester.

“Asse proper”, zaterdag 12 maart.
Het gemeentebestuur organiseert voor de 17de keer een ‘Asse Proper’ weekend.
Wij rekenen op minstens 20 vrijwilligers om op zaterdag 12 maart van 9u tot 13u alle
straten van Asse-Terheide , van Asbeek tot aan Meldert, zwerfvuil vrij te maken. Ons doel
is KWB zichtbaar te 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.
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Een ongewone daguitstap naar Brussel op zondag 1 mei 2016
Brussel, hoofdstad van België en van Europa, de laatste weken al een “wereld-nieuws – stad” is een
stad met vele gezichten. Govaka, de reisdienst van KWB en Pasar werkten samen met Brussels Airport
en de vzw Tochten van Hoop een aantrekkelijke en ongewone daguitstap uit naar Brussel.
Tijdens de voormiddag wandelen we door de Marollen in de schaduw van Brussel Zuid- station.
In de namiddag bezoeken we de luchthaven.
Concrete afspraken over vertrekuur, prijs en vervoer naar Brussel, naar Zaventem en terug maken we
later bekend maar vandaag stellen we het aanbod voor.
Zondag 1 mei zouden we graag met een groep mannen, vrouwen (kinderen kunnen ook mee) met
maximum 25 personen per trein naar Brussel Zuid rijden.

Daar start om 9 uur de wandeling Marollen. Deze wandeling wordt begeleid door een gids van de
vzw Tochten van Hoop. De organisatie toont Brussel zoals het is : een mooie stad, maar ook een stad
met een ernstige armoedeproblematiek.
Rond 11 uur eindigt deze wandeling en verplaatsen we ons per trein naar Zaventem.
Om 12.30 uur lunchen we in panoramisch restaurant “Wing Tips” op Brussels Airport.
De lunch bestaat uit een hoofdschotel naar keuze, afhankelijk van het seizoen, dessert en 1 drankje.

Van 14 tot 16 uur geleid bezoek aan Brussels Airport.
Onder begeleiding van een professionele gids maken we kennis met de vele aspecten van de
luchthaven. Deze rondleiding maakt ons wegwijs in het hele passagiersgebouw. Nadien gaan we door
de grenscontrole naar pier A of B, we bezoeken de Lichtstraat met o.a. de taksvrije winkels, eet en
drinkgelegenheden en gebedsruimten. Vanuit de Skyview Lounge krijgen we een prachtig uitzicht op
de inschepingsvloer. Na de passage in de douanecontrole ronden we het bezoek af in de Aankomsthal.
In de prijs van € 45 zijn de 2 gegidste bezoeken,het middagmaaltijd met 1 drankje en de treinreis
inbegrepen.
Inschrijven via de website of via uw wijkmeester, de eerste 25 inschrijvingen kunnen mee !!!
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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 heeft vorig jaar voor de eerste maal een Repair Café georganiseerd en dit jaar
vindt de tweede editie plaats op woensdag 18 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 Café-bijeenkomsten
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@proximus.be.

Survivalweekend 2016 op 27 , 28 en 29 mei
Wij vertrekken op vrijdag tussen 16u en 17u en zondagavond rond 18u zullen wij terug
aankomen in Asse. Een trektocht door een stukje onbekend België, dus dat kan zowel een
heuvelachtige als een platte streek zijn. :-)
Praktische zaken volgen later. Paul en/of Godfried hebben ons altijd al weten te verrassen.
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
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Herfstwandeling 25 oktober
Vrijdagavond, 17 oktober stapten 140 “ pompoenstochters” door het donkere, natte Kravaal.
Zondagnamiddag 25 oktober waren er natuurlijk niet zoveel wandelaars (14 en een hond) maar de zon
scheen en in het Kravaal was het rustig en vooral heel kleurrijk. We volgden een deeltje van het
pompoenparcours tot we uit het bos kwamen. Nu was er natuurlijk geen jeneverstand om op krachten
te komen maar sloegen we rechtsaf richting Mazenzele.
Twee wandelingen (Van Kravaal tot Kartelo en Kersenwandeling) gebruiken deze weg. We
herkenden het gebied van Natuurpunt waar we enkele jaren geleden “beheerwerken” uitvoerden
(gemaaid gras verzamelen in een container of stapelen in hooioppers) Zo werd de grond weer armer
en kregen planten en dieren weer kansen.
Even verder waren we in Mazenzele daar keken we uit naar de spiksplinternieuwe aanduidingen
:Kersenwandeling.
Veel kerselaars vonden we niet meer maar vroeger was het dorp bekend als “het witte dorp “ door de
lentebloesem van de vele hoogstamkerselaars .
Wie op de Steenweg voorbijrijdt kan niet vermoeden dat je via kleine, net onderhouden paden en
straatjes heel wat onbekende hoekjes van Mazenzele kunt ontdekken. Na korte tijd kwamen we op de
Dries, waar het bord met uitleg over de wandelweg staat, de officiële startplaats.
Even opletten om de Steenweg over te steken en dan weer richting bos. De maisdoolhof die voorbije
zomer vele bezoekers trok was er nu niet meer …. Het bos gelukkig nog wel.
Zo kwamen we na een tijdje weer op “ons pompoenparcours”en dubbelden het stukje weg van
“jeneverstand tot Vedderboom” want het landbouwmuseum van Ben en Leona Verhaevert was onze
stopplaats.
We konden er genieten van een frisse pint en kijken naar de verzameling oude landbouw-werktuigen,
karren en gebruiksvoorwerpen van toen onze ouders en voorouders leefden.
Een bezoek zeker waard. Elke 3e zondag van de maand is de Vedderboom (Schaapheuzel) open van 10
tot 21 uur. Bezoek op afspraak kan ook.
Meer info vind je op www.devedderboom.be ( dat is geen overblijfsel van de oude tijd !)
Vermits we “voor den donkeren” moesten thuis zijn stapten we via Schaapheuzel en Vogelzang naar
Terheide en dan kon iedereen, niet echt moe maar wel tevreden naar huis. Niet iedereen… want enkele
“dapperen” moesten nog even in de buurt van de kerk zijn en omdat de wintertijd net begonnen was
kwamen zij niet “voor den donkeren” thuis.

Stekbolling 20 november 2015
10 bollers waren afgezakt naar Lombeek. Het perfecte aantal om een avondje te bollen.
De kachel was al aangestoken door de cafébaas, er stond geen maat op David Nevens, hij bolde als
een professionele boller. Wij hebben hem zelfs gedwongen van bol te veranderen, maar nog bleef hij
uitstekend bollen, de andere ploeg (waaronder ik) had er geen antwoord op. En dan ging Koen Van
Ransbeek nog op de stek liggen met zijn laatste bol. Een sterke worp.
Mannen het was plezant, hopelijk tot volgend jaar.
Pascal
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Kaartavond – 27 November 2015
Uitslag van de Kwb’ers
11
12
13
23
27

Frans Van Ransbeeck
Jean Uyttersprot
Constant Willems
Jozef Boriau
Edward Van Keer

192
177
170
124
109

37 David Nevens
40 Pascal Willems

64
55

45 Lucien Van Holsbeeck
47 Raymond Willems

35
20

18 Pierre Tricot
52 Pierre Luypaert

141
-9

58 Rudy Van Malder

-63

Sint op bezoek bij KWB-kinderen - 28 november 2015
De sint ging op bezoek bij de KWB-kinderen. Op de website vind je vele mooie foto’s.

Uitslag Kaartavond 18 december 2015
Daar kerstmis op de laatste vrijdag van de maand viel moesten we uitwijken naar een weekje vroeger en was er
concurrentie met twee andere organisaties in de omliggende gemeenten. Desondanks mochten we op verheugen
op 64 deelneemster/deelnemers.
Met maar liefst 4 leden in de top 10 mochten de meeste KWB’ers niet klagen. Edward was de pineut met een
mooie afgelegde miserie die spijtig genoeg verloren werd en een héél groot verschil maakte in zijn eindscore.
Volgende keer hopelijk meer geluk.
De organisatie verliep zoals naar gewoonte uiterst vlot met Flor die de zaal in orde brengt en de wordt de
catering netjes verzorgd door Godfried, Wim, Dirk, Flor en Bart terwijl Jean, Pascal en Rudy voor het
verdelen van de tafels en uitslag zorgden.
Volgende afspraak: 28 januari 2016 19:30u beginnen we met het delen van kaarten.
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Van Ransbeeck

Frans

223

6

Boriau

Jozef

212

8

Willems

Constant

210

10

Matthijs

Marcel

192

25

Nevens

David

132

35

Willems

Raymond

97

43

Willems

Pascal

60

45

Luypaert

Pierre

54

53

Van Malder

Rudy

32

64

Van Keer

Edward

-122
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KWB-Quiz Mollem

-

10 januari 2016

VANBELLEKENS BOVEN IN 24e MOLLEMSE QUIZ (voorpaginanieuws van Klakson nr 520)

23 X organiseerde “Mollem” reeds een quizavond waarin algemene kennis getest wordt met zowel
weet- als denkvragen. Tot voor een paar jaar was de organisatie het werk van KWB Mollem maar
toen deze afdeling haar werking stopte bleef de quiz dank zij de samenwerking met de zaalvoetclub
verder bestaan. De succesformule sloeg weer aan en zo mochten wij opnieuw deelnemen op zaterdag
16 januari. De twee teams van KWB Terheide, jongste deelnemers : David , Johan, Chris, Dries, Yves
en Michaël en de ietwat oudere deelnemers Frans, Rudy, Jean, Jan, Rob en Flor hebben al wat
ervaring opgedaan in Mollem. Eenmaal vertrokken volgden reeksen van 5 vragen over allerlei
onderwerpen aan sneltempo …. Voor de pauze komt er een globoreeks met in supersneltempo
metreeksen vragen rond eenzelfde thema. Herkennen van nationale hymnes bvb is niet onze specialiteit
In het rode draad spel wordt na iedere vraagronde een tipje van de sluier opgelicht en kan men heel
wat punten winnen of kwijtspelen. Dit keer hadden we vlug Pater Karel ontdekt
De start van onze ploeg (“de ietwat ouderen”) was buitengewoon. We herkenden de cartoons van
François Hollande, Raoul Castro, het zelfportret van Rembrandt, herinnerden nog de naam van de
kazerne van Zellik, wisten dat de garnaalvissers in Oostduinkerke actief zijn en ook dat het reuzeembleem met de reddingsvesten gemaakt werd op Lesbos. Een perfecte start die spijtig genoeg geen
vervolg kreeg in de volgende reeks met o.a. de grondgebiedruil tussen Nederland en België, en het
repertoire van K3. Zonder echte flaters sprokkelden we aardig wat punten bijeen. Natuurlijk waren
er een paar missers zoals een 6050 m hoge berg die we niet kenden en die we een plaats in de USA
gaven al hoort hij thuis in Canada.
Als je de top 5 wil halen moet je regelmatig 10/10 halen en liefst met de Joker, waarmee je de score
verdubbelt. Spijtig genoeg haalden we die 10 niet met de joker, maar toch nog een paar keer in een
andere reeks. Wat we ieder jaar weer ondervinden is dat “de nieuwe leerstof”, zoals gebeurtenissen
in 2015 of januari 2016 moeilijker een plaats krijgen in ons geheugen. Zo moest ik in de dagen voor
de quiz misschien wel 20 keer herlezen waar de afkortingen OCAD en AMAB (nieuwe naam voor
Beschutte Werkplaats) voor staan.
Het was weer laat in de avond toen de uitslag bekend werd KWB 2 had het niet zo goed gedaan. Ze
werden lijstduwer. In de top 10 komen ieder jaar dikwijls dezelfde namen weer…. Ook dit jaar
wonnen De Vanbellekes (zie titel bovenaan “gepikt” van Klakson nr 520))voor Einstein, Joker, KWB
Merchtem
KWB Terheide 1. was net als vorig jaar 6e We mochten weer genieten van een gezellige, boeiende
deugdoende avond en kwamen, dank zij onze veilige chauffeurs ook veilig thuis .
Hopelijk zijn we er volgend jaar voor de jubileumeditie opnieuw bij te zijn.
Flor

Uitslag Kaartavond 5 - 29 januari 2016
De Kwb’ers hebben het niet zo goed gedaan, de eerste kwb’er eindigde op een 26ste plaats.
26 Willems

Pascal

112

27 Van Malder

Rudy

111

29 Boriau

Jozef

103

31 Van Ransbeeck

Frans

94

32 Willems

Constant

93

39 Van Holsbeeck

Lucien

81

44 Uyttersprot

Jean

63

49 Willems

Raymond

46

60 Luypaert

Pierre

2
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