Asse-Terheide.

Kleine Raak editie februari 2017
Beste K.W.B. vrienden,
Hopelijk zijn de “beste wensen” die we in van de maand januari zo dikwijls mochten zeggen
en ontvangen al een stukje realiteit geworden maar nu durven we jullie toch nog hetzelfde
wensen voor de resterende maanden van 2017.
Misschien kan onze K.W.B. afdeling daaraan ook meehelpen. Er staan immers een rij
activiteiten op het programma. Zoals steeds vind je in deze “Kleine Raak” info, uitnodigingen
voor wat komen gaat en enkele verslagen over de voorbije activiteiten.
In de voorbije maanden gingen we op wandel door donkere paadjes en straten : de
Pompoentocht. Vier kaartavonden brachten heel wat mensen samen in een warme, gezellige
kaartsfeer.
Sinterklaas en Zwarte Piet hadden dit jaar niet zoveel “huisbezoeken” als vorige edities …
maar Piet en Sint waren zoals steeds blij dat ze de kinderen in Terheide blij mochten maken
met fruit, wat snoep en speelgoed. Van harte bedankt Sint en Piet vanwege kinderen,
ouders en KWB Terheide.
De eerste kookavond werd een “Fair Trade avond” met allerlei recepten uit verre landen.
Een experiment met mooi klinkende namen van heel wat onbekende en bekende
ingrediënten.
De vol-au-vent en stoofvlees met frieten was dan weer een traditionele Vlaamse schotel die
we mochten proeven op de Nieuwjaarsreceptie, zoals steeds begin januari.
Verder waren we ook actief als tapploeg bij het kerstconcert van het Gospelkoor van
Krokegem en op de nieuwjaarsreceptie van de federatie Essene.
Frieten bakken, pinten tappen, afwassen en opkuisen was “lichter werk” dan de taak die we
de volgende dag zouden aanpakken. HET WRAK MOEST WEG ! Welk wrak?, waar?, hoe? wie?
en wanneer kan je verder in een fotoreportage bekijken.
We nodigen jullie ook uit om er bij te zijn ….(zo rendeert immers je lidgeld) als we koken,
kaarten, meewerken met Asse Proper, wandelen op Paasmaandag in Grimbergen, genieten
van Gili en Charlatan in CC Asse. Natuurlijk is er al druk gewerkt aan andere toekomstige
activiteiten zoals de Survival, het Gezinsweekend (20e keer) Repair Café , Bedrijfsbezoek
Afvalverwerking INDAVER en Breugelfestijn….Daarover zeker meer nieuws want voor we het
beseffen is het weer eind juni
We zien en horen jullie graag weer op één van onze activiteiten ! Van harte welkom !
het KWB-bestuur

Komende activiteiten
Kaartavonden
Op vrijdag 24 februari en op vrijdag 31maart delen wij nog eens de kaarten.
De laatste kaartavond is er dan ook de prijsuitreiking van het algemene
klassement.
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
De kookavond van 17 februari is in handen van het duo Luc en Patrick (broer
van Bart).
Dat wordt weer smullen.
Op vrijdag 17 maart koken wij Portugees.
Wees op tijd , om 19u beginnen wij er aan.
Op de derde kookavond worden ook de inschrijvingen voor het slotfeest gestart.
Het slotfeest gaat door op zaterdag 29 april.
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 vragen wij 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.

Opruimactie i.s.m. het gemeentebestuur, zaterdag 18 maart.
Het gemeentebestuur organiseert voor de 18de keer een ‘Asse Proper’ weekend.
Wij zijn ingeschreven met 2 groepen om heel Asse-Terheide zwerfvuil vrij te
maken.
Wij rekenen op minstens 20 vrijwilligers om op zaterdag 18 maart van 9u tot
13u alle straten van Asse-Terheide , van Asbeek tot Meldert, onder handen te
nemen.
Ons doel is KWB zichtbaar te maken in onze gemeente. Wij verzamelen alles wat
niet thuis hoort op de weg en de gemeentediensten zullen het later oppikken.
Daarna nodigt KWB alle helpers uit voor ‘kip met friet’ in ‘De Boerenschuur’ in
Essene.
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.

Paaswandeling, maandag 17 april 2017
Een organisatie van KWB Grimbergen. Mooie rustige wandeling langs pittoreske
plaatsen in Grimbergen en sociale doelen. Met bezoeken aan de Liermolen, de
Tommenmolen en het Guldendal - museum van oude technieken. Bezoek aan
Den Diepen Boomgaard ( een beschutte werkplaats) en Eigen Thuis (een tehuis
voor zwaar mindervaliden). Korte rondleiding in de abdij en de basiliek van
Grimbergen door de paters.
Wij vertrekken met auto’s om 13u aan de kerk van Terheide.
Er is ruime parkeermogelijkheid aan het Fenikshof.
Kwb-Leden brengen hun lidkaart mee want het inschrijvingsgeld is minder op
vertoon van deze kaart. Dit inschrijvingsgeld wordt betaald door KWB-kas.

Stekbolling , vrijdag 21 april 2017
Een nieuw café, een nieuw bollenplein. Het café “Devenderp” met cafébaas
Chris wordt onze nieuwe thuisbasis om te bollen. Om 19u30 spreken wij af aan
de kerk van Asse-Terheide om dan te samen naar Overdorp (Wambeek) te
rijden.
Voor wie Chris kent, een opmerkelijk artikel over Chris en zijn vrouw op
http://bellemanternat.webnode.be/news/devenderp-in-hart-en-nieren/

CC Asse, Charlatan Gili, zaterdag 6 mei 2017
Ongelofelijk maar wel wreed plezant
De nieuwe verderfelijke zaalshow van mentalist Gili is misschien wel pure
oplichting, maar
dan wel van het vermakelijke soort. Al meer dan tien jaar
waarschuwt mentalist Gili ons tegen de gevaren van manipulatie en tegen
kwakzalvers die misbruik maken van de goedgelovigheid van hun medemens.
Maar wat gebeurt er als Gili zich zélf inlaat met charlataneske praktijken?
Wij hebben 20 kaarten voor de voorstelling van Gili. Kaarten kunnen
besproken worden via de website of via uw wijkmeester

RepairCafé, woensdag 17 mei 2017
Wij zullen terug meewerken aan de organisatie van een aantal Repair café’s.
Die van KWB-Terheide zal doorgaan op woensdagavond 17 mei. Vanaf 18u
kunnen alle bewoners van Terheide of daarbuiten met kapotte spullen naar de
parochiezaal komen en hopen dat een van onze reparateurs een tweede leven
kan geven aan uw meegebracht toestel. Meer info komt nog via een strooibriefje
in alle bussen van Terheide.

Survivalweekend 2017 op 19, 20 en 21 mei
Vertrek trein in Asse: 14:05u Aankomst ergens :-) : 18:31u
Wat verder stappen tenten opslaan en iets gaan eten.
's Morgens vroeg opstaan want een lange tocht voor de boeg.
's Avonds weer iets gaan eten.
Dag nadien weer een mooie tocht tot aan een treinstation.
Als we er om 16:35u geraken zijn we om 19:30u thuis.
Anders is het twee uur later.
Dus inderdaad een pittig tochtje.
Als compensatie prachtige natuur, s'avonds gaan eten en gegarandeerde goede
slaap.
Dit is in ’t kort het programma dat Paul heeft samengesteld zonder zijn geheimen
prijs te geven.
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 en via de website voor 1 mei.

Bedrijfsbezoek op vrijdag 16 juni 2017
Wat staat er al vast voor deze dag ?
In de voormiddag hebben wij een bezoek gepland aan het
afvalverwerkingsbedrijf Indaver in Beveren.
9.30 u ontvangst en presentatie van de activiteiten op de site + vraagstelling
10.30 u rondleiding op de site: Roosterovens, wervelbedovens en verwerking
kwikhoudende lampen (TL- en andere-)
11.30 à 11.45 u einde bezoek.
Mensen met hoogtevrees moeten verwittigd worden dat een groot deel van het
bezoek over roosters verloopt, op hoogte. Zij zullen dan bvb enkel de
controlekamer van de ovens kunnen zien en de verwerking TL-lampen. Ook
mensen met pacemaker moeten weten dat er bepaalde zones zijn die voor hen
gevaarlijk kunnen zijn.
Voor de namiddag zijn wij de mogelijkheden nog aan het bekijken.
Een bezoek aan de Antwerpse haven staat op één en zijn wij ons nu aan het
informeren over de mogelijke formules. (boot / autobus ?)
Meer info volgt zeker als het volledige programma vastligt.
Het enige wat jullie moeten doen is deze dag alvast reserveren in jullie agenda.

Onze herfstwandeling zondag 30 oktober 2016
We waren met vijf paraat aan de kerk van Ossel : Flor onze gids, aldaar
opgegroeid, Wim en Anja, Christiane en ikzelf. Een beperkt gezelschap daar we
met enkele “invaliden” in KWB zaten, sommigen waren op jaarlijks weekend en
nog anderen hadden andere verplichtingen. Niettegenstaande dat werd het een
gezellige namiddag want het was uitstekend wandelweer.
Ossel is een plaats waar je misschien geregeld langs of doorrijdt maar weinig
“komt”. Een kerkje, een café, enkele huizen meer is er in het centrum niet maar
toch is Ossel qua oppervlakte toch groter dan je denkt. Dat hebben we al
wandelend wel ondervonden.
Dank zij onze plaatselijke gids weten we nu wel wie er zoal woonden…. Een
“echte juge” (de Weledele Heer Raphaël Anne de Molina en familie) en zijn buur
Rie, die zich de “arme zjuus” noemde, een jonkvrouw van rond de tachtig alleen
in een grote villa, en “Keunink” een dorpsfiguur die vertelde dat hij de broer van
de Koning was. Keunink woonde dicht bij een van de hoogste punten van de
wandeling tussen de torens van Brussegem.
De NATO radar toren was de eerste waar we voorbij stapten, even verder de
watertoren en dan de vroegere BRT, VRT ….communicatietoren “Slanke
Rita” (zou zo genoemd zijn naar het lief van een toezichter op de bouwwerken)
We zagen ook de windmolens van Mollem draaien.
Als wandelaar moet je altijd op de paden lopen want alles is privé domein, alles
afgespannen met draad of omheiningen. Dus was het soms een gaatje tussen
de struiken zoeken om te kunnen “gluren” en zo vast te stellen dat er in Ossel
vele welgestelde mensen wonen (vooral op de “Pover”hoek)
Het was een rustige ontspannende wandeling tot er plots voor onze voeten, een
zwart mormel ons pad kruiste, plots de weg opschoot en ons bijna een
“hartinfarct” deed krijgen. Gelukkig hebben we het allemaal overleefd en konden
we bij een nicht van onze gids in Brussegem ons “verschot” doorspoelen met een
paar Cornets. Zo konden we aan onze laatste kilometers, bergop, bergaf
beginnen om dan nog een afsluiter te drinken in het plaatselijke café : Ossel –
Star.
°°°° wat het drinken betreft : normaal gingen we uit van een budget voor vijftig
wandelaars nu waren er maar vijf … dus we konden …. Gelukkig voor “onze
Jan” zijn budget zijn we vroeger gestopt.°°°°
Bedankt aan de stappers van ons klein maar gezellig groepje voor deze toffe
namiddag.
Godfried

Kaartavond – 25 November 2016
De meeste Kwb’ers hadden een off-day, behalve Pierre met zijn puike 3e
plaats.

3
15
22
24
26
40
49
55
58

Pierre Luypaert
Frans Van Ransbeeck
Edward Van Keer
Jean Uyttersprot
Raymond Willems
Jozef Boriau
Chris Monne
Lucien Van Holsbeeck
Rudy Van Malder

236
169
137
132
122
66
39
16
4

Kaartavond – 30 december 2016
Zelfs in aantal lieten de Kwb’ers in december verstek gaan, toch een mooie derde
plaats voor Raymond.

3
11
22
32
48

Raymond Willems
Jozef Boriau
Frans Van Ransbeeck
Pierre Luypaert
Chris Monne

256
191
140
106
16

Kaartavond – 30 januari 2017
Kwb’er Frans VanRansbeeck was gestrand op 1 puntje van de overwinning en
voor de rest nog 2 kwb’ers in de top tien.

2 Frans Van Ransbeeck
4 David Nevens
8 Pierre Luypaert
19 Lucien Van Holsbeeck
26 Edward Van Keer
44 Jozef Boriau
60 Raymond Willems

272
221
188
145
118
63
-131

Quiz Mollem – 14 januari 2017
Quiz Mollem was dit jaar al aan de 25e uitgave toe. Gestart met K.W.B. Mollem
als eerste organisator had deze quiz ieder jaar veel succes. Toen KWB Mollem
zijn activiteiten stopte heeft “Quiz Mollem” de organisatie overgenomen
Inschrijven gebeurde meestal op Wapenstilstand. Als de inschrijvingen om 9 uur
van start gingen stond er telkens een lange rij klaar om er op tijd bij te zijn en
wie om 10 uur pas kwam belandde op de reservestoel.
KWB Terheide is al jaren lang een “trouwe deelnemer”. Onze beste resultaten 1e
plaats in 2008 en 3e plaatsen bijvoorbeeld in 2012 en 2013 werden afgewisseld
met af en toe een minder schitterend resultaat. Maar vermits deelnemen
belangrijker is dan winnen en quizzen plezier is staan we ieder jaar weer klaar
om mee te doen. Onze 2e ploeg, de “jongere” KWB’ers waren er ook al enkele
jaren bij maar dit jaar moesten de “oudsten” alleen de eer van Terheide
verdedigen.
Pech voor we gestart waren. In laatste instantie moesten we nog op zoek naar
een 6e man want David meldde zich ziek. Eén “man” erbij kan immers de
doorslag geven …. Je moet niet alles weten 1 of ,liefst meer, “unieke juiste
antwoorden” maken soms een topresultaat. Geen vervanger gevonden …. 2
mogelijkheden zaten in CC, één was aan zee dus deden Frans, Rudy, Jean, Rob
en Flor met z’n vijven mee.
Het gelegenheidsdrankje aangeboden ter gelegenheid van 25 jaar Quiz Mollem
smaakte… het reglement was gekend …. De zoektocht naar de ideale reeks om
de Joker in te zetten was zoals steeds een gok. (de vragen gaan telkens over
verschillende onderwerpen, dus geen specialiteiten)
De organisatie heeft veel
ervaring en dus verliep de quiz zonder
Na de 1 reeks waren we tamelijk tevreden. 4 op 10 voor de Rode Draad kon wel
beter maar “een mol die zijn snoet en pootjes toont” linken aan Tom Boonen is
nogal riskant dus wachten tot zekerheid. Intussen merkten we ook dat onze
kennis van Italiaanse componisten niet zo fameus was…. Namen genoeg maar
niet altijd op de juiste plaats.
Ik mocht ook ondervinden dat “je niet schoon moet zijn om sjans te hebben”?
Vorig jaar won ik met de tombola als enige van onze groep een prijs…. Dit jaar
zelfs 2 prijzen met 5 lotjes ! Oef ! Eindelijk een wasmand !
Na de pauze kwam er nog een kortere serie vragen maar die zorgde niet voor de
sprong vooruit in de stand. Met 129 punten werden we 11e 2 punten minder
zou 17e plaats zijn, 2 punten meer de 8e. We eindigden dus wel in de kopgroep
maar ’t Zootje en de Van Bellekens met 152 en 154 punten waren duidelijk
beter.
Proficiat aan alle deelnemers en zeker aan de organisatoren van Mollem
Flor

“Op een mooie winterdag “ sleept KWB Terheide een wrak uit het bos
Met de info van Frans Roggeman maakte Dirk De Grove het verslag over het “autowrak
in ’t Kleygat”, dat jullie in Klakson nr 542 van 2 februari op p 17 kon lezen. We
gebruikten deze info graag om al onze leden, ook de niet Assenaren, wat meer
“historische en hedendaagse uitleg te geven.
Als je aan het eind van Heuvel- en Groenstraat de Vogelzang volgt kom je weer in het
open veld. Je stapt dan richting Mazenzele en beneden rechts is het Kleygat. Het
behoort tot het erkend natuurgebied “De Paddenbroeken” dat doorloopt tot in
Merchtem en Opwijk. Het werd door Europa erkend als habitatrichtlijngebied.
Het autowrak, model Opel Olympia uit de jaren 50 was een overblijfsel van de wagen
die gebruikt werd om in de toenmalige weide, nu populierenbos, te leren autorijden
Daar bleef de wagen achter en zakte steeds verder in de drassige grond. Bij de aankoop
van het bos in 2012 kreeg Natuurpunt het wrak er bij … een leuk extraatje ?)
Vrijwilligers van L’Oréal, braken het dak van de auto af in 2014. Een jaar later werden
de ingraven autowielen vrijgemaakt uit de modder en in 2016 demonteerden
vrijwilligers van Mc Kinsey de onderdelen en tilden die over de beek.
KWB Terheide had eerder ook al beloofd mee te helpen bij de berging. Dit karwei, met
het nodige materiaal : kruiwagen, kettingen, touw en kamion kon pas starten als het
veld vrij was en de ondergrond het toeliet.
De winterprik, eind januari leek het ideale moment. ’s Nachts had het flink gevroren
dus… Maar de zon deed zaterdag zo hard haar best dat de bovenlaag die van de zon kon
genieten een glibberige, malse bobbelbaan werd. Het was onmogelijk om met
mankracht alleen alles tot aan de kamion van Dirk te brengen. Gelukkig was er een
hulplijn… René Pauwels was toevallig toch vrij die namiddag en even later was hij al ter
plekke met tractor.
Alles werd naar boven gesleept of vervoerd en door Dirk vakkundig opgepikt en naar
zijn werkplaats vervoerd.
Zo kwam er een eind aan de “geschiedenis van het wrak”.
Natuurpunt dankt KWB Terheide en alle medewerkers voor de hulp en hoopt dat er
in de toekomst nog samenwerking kan komen .
Flor

