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Kleine Raak editie juni 2015
Beste K.W.B. vrienden,
Met “we gaan hopelijk een boeiende, gezellige tijd tegemoet en willen die tijd WEL
gebruiken” sloten we het openingswoordje Kleine Raak februari 21015 af.
De (late) Kleine Raak, juni 2015 brengt in enkele verslagen een glimp van het vele werk
dat deze lente geleverd werd. Aan jullie om te oordelen of we onze (en jullie) tijd WEL
gebruikten.
De kaartavonden verliepen vlot dank zij de vele medewerkers op diverse fronten (voor,
tijdens en na het kaarten).
De kookavonden en het slotfeest mochten zoals steeds rekenen op veel actieve en
smakelijke belangstelling.
Een volle parochiezaal voor info over Mobiliteit in Asse, in samenwerking met Femma
bracht mensen met ideeën samen.
Terheide proper maken is ook een jaarlijks weerkerende activiteit die (spijtig genoeg )
steeds nodig blijft.
De mannen op survival hebben het “overleefd”. Ze hadden het een stuk moeilijker dan
de bedrijfbezoekers.
Enkele verslagen en een kijkje op www.kwb-terheide.be laat je kennismaken met onze
werking of opnieuw beleven.
Verder vinden jullie ook de aankondiging van ons zomerprogramma met de drie
traditionel pijlers :
FIETSTOCHT

-

BARBECUE

-

GEZINSWEEKEND.

En voor het zomer werd konden jullie op de laatste lentedag (= kortste nacht) op 20 juni
komen meegenieten van het 11e Breugelfestijn in de parochiezaal.
We zeggen alvast aan iedereen : “ Van Harte Welkom “

het KWB-bestuur
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Komende activiteiten
Fietstocht zondag 5 juli -- Fietslus Vaartland (51 km)
Het ‘Vaartland’ leent zich uitstekend voor een ontspannen dagje uit. Je passeert er langs het 3rivierenpunt waar de Rupel (de enige Belgische rivier zonder bron) ontstaat uit de Dijle en de
Nete. Enkele honderden meter verder kom je aan het waterrijke Zennegat. Hier komt de Zenne
samen met het Kanaal Leuven-Dijle en stromen er samen in de Dijle.
Hier fiets je ontspannen op de kilometerslange autovrije dijken en oevers, langs kanalen en
rivieren. Via gratis overzetbootjes, bruggen en sluispoorten kan je op ontdekking in de gezellige
dorpjes. Geniet bijvoorbeeld van de rust in het pittoreske schippersdorp Klein-Willebroek, waar
het sas het ritme van het dorp dirigeert.
Je kan ook afstappen in Willebroek of in kunststad Mechelen. Verder komen wij nog langs deze
erg waterrijke fietslus nog toegankelijke natuurgebieden en het Bloso-domein Hazewinkel met
haar indrukwekkende watersportbaan in Heindonk tegen.
Wij laden om 9u op de parking van de Kapellestraat de fietsen op een container van Dirk, de
bedoeling is om tegen 9u30 te vertrekken naar een vertrekpunt op de lus waar Dirk zijn camion
kan parkeren.
Gelieve picknick mee te brengen.

Barbecue zaterdag 1 augustus
Inschrijven voor de barbecue van zaterdag 1 augustus kan door een betaling op de
rekening van kwb te storten of via de website http://www.kwb-terheide.be
Voor de volwassenen vragen wij 17 euro, voor de kinderen tot en met 12 jaar 8 euro.
De mannen houden de namiddag vrij om alles voor te bereiden en de vrouwen zijn welkom
vanaf 18u. Inschrijven kan tot zondag 19 juli.

Openluchtbioscoop vrijdag 11 september
Op vrijdagavond 11 september organiseren wij een openluchtbioscoop op de parking achter de
kerk. Zet deze datum alvast in jullie agenda

Einduitslag kaartseizoen 2014-2015
Plaats
3
6
11
21
24
27
36
43
60

Kaarter
Pierre Luypaert
Raymond Willems
Jozef Boriau
Chris Monné
Constant Willems
Rudy Van Malder
Lucien Van Holsbeeck
Frans Van Ransbeeck
Lea Weeckers

Punten
1096
1033
852
712
693
663
585
490
187
2

2 kwb’ers in de top 10 : Pierre Luypaert is op de laatste kaartavond zelfs de top drie binnen
geslopen, Raymond Willems eindigde op een mooie zesde plaats.

Graag tot ziens op de vrijdag 25 september, iedereen van harte welkom! Inschrijven
vanaf 19.00u en we delen de eerste kaarten om 19.30u.

Kookavond 3 : 13 maart
Net als vorig jaar mochten we voor deze kookavond opnieuw rekenen op de deskundige leiding
van Patrick Van Hemelrijck (broer van Bart) en Luc die ons een kookavond met heel wat variatie
voorstelden.
Veel variatie is natuurlijk ook veel voorbereiding, veel ingrediënten, veel werk, verscheidene
technieken.
We kochten bijvoorbeeld Sint-Jacobsvruchten, bloedappelsienen, hoeveboter, fleur de sel, “foie
gras mi-cuit, rauwe ham, gepelde amandelen, ongezouten, gepelde pistachenoten en sesamzaad
…… om twee “eenvoudige” hapjes te bereiden.
Hondshaai, de vis van het jaar stond ook op ons kookprogramma. Het was geen hapje maar een
lekkere papillot van hondshaai, oosterse olie en wokgroenten.
We bereidden een bord met filet mignon, zoete aardappelen en sinaasappelmosterdsaus.
Het voorbereidend werk van Patrick en Luc zorgde ervoor dat alles op tijd klaar was en dat de
leerling-koks heel wat tijd konden besteden aan “sociaal contact”.
De “mannen van de soep”, een (h)echt team, maakte dit keer weer geen soep, maar compatibel
zoals 65+ zijn werkten ze ijverig mee aan de nieuwe creaties.
’t Was weer laat eer het laatste bordje, vorkje, lepeltje, glaasje gewassen en afgedroogd was, de
afspraken voor het slotfeest vorm kregen en heel wat koks, na een korte, deugddoend slaapje op
stap konden gaan voor de volgende activiteit : Asse Proper .

Asse Proper-actie : 14 maart
“Succesvolle opruimingsactie” las ik onder een foto van een groep opruimers die net als
wij een grote inspanning deden om hun omgeving net te krijgen. Toen ik die tekst las,
dacht (droomde) ik even weg en maakte volgende bedenking :
Voor ons, KWB Terheide zou het pas een echt succes zijn als we volgend jaar opnieuw
met 2 ploegen van 10 vrijwilligers opdagen en NA een deugddoende wandeling langs
alle straten en pleinen van Terheide met LEGE ZAKKEN kunnen terugkeren en mogen
besluiten dat we in de toekomst aan geen zwerfvuilacties moeten deelnemen omdat er
geen zwerfvuil meer bestaat.
Voor dit wonder kan gebeuren willen we graag dank zeggen aan alle vrijwilligers die
samen een vrije zaterdagvoormiddag opruimden…. Je moet het maar doen.
Dank voor alle “goed- werk- mannen- commentaar” onderweg !
Dank aan “de gemeente” voor logistieke en financiële steun !
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RepairCafé : woensdag 20 mei
Het jaarprogramma van onze KWB afdeling is ieder jaar goed gevuld met allerlei, steeds
terugkerende activiteiten als kaart-, kookavonden; Sint op bezoek, pompoentocht,BBQ enz…
Nieuwe initiatieven een kans geven is toch ook nodig. Zo gingen we vorig werkjaar op stap met
de warmtecamera, maakten kennis met allerlei soorten lampen. Dit jaar wilden we ook
meedoen met een voorstel uit het KWB Nationaal Jaarprogramma : het Repair Café.
Alleen hieraan beginnen is niet zo eenvoudig, maar we hadden een groot voordeel :
Transitiebeweging Asse, met o.a. kwb lid Edward Van Keer, zocht verenigingen die wilden
meewerken aan dit initiatief dat zij eerder al een keer in Asse Centrum organiseerden .
KVLV Kobbegem, KAV Walfergem, Femma Terheide en KWB Terheide wilden meewerken en
organiseerden in de voorbije maanden Kledingruil of Repair Café.
Waarom een Repair Café ?
De samenleving van vandaag is gericht op consumeren. We kopen meer spullen en gooien ook
steeds meer weg. Goederen met een klein mankement worden weggegooid en vervangen door
een nieuw exemplaar. De mogelijkheid om te herstellen is voor veel mensen geen logisch reflex
meer. De kennis op het vlak van herstel en reparatie verdwijnt…..net als het respect voor de
kennis en de talenten van de herstellers.
“De Repair Cafés schieten als paddenstoelen uit de grond “ las ik in een artikel over het
nieuwe initiatief. Een mooi vooruitzicht maar toch heel wat vragen ….. zal dat lukken in
Terheide, op een woensdagavond ?
Al de reparateurs om 18 u in de zaal krijgen was onmogelijk en de eerste “klanten” kwamen
een kwartiertje voor tijd al aan in de zaal.
OEF ! De reclame heeft geholpen . Zesentwintig zaken werden aangeboden, een kleine helft
werd hersteld. De reparateurs deden echt hun beste best, de klanten keken, hielpen en leerden
mee. “De sociale cohesie werd bevorderd door mensen met elkaar in contact te brengen
tijdens een inspirerend, laagdrempelig evenement” zo stond het beschreven in ons “werkboek”.
Repair Café kreeg een kans en kan zeker nog groeien.
We p-repareren al plannen voor een volgend werkjaar. Gooi dus je kapotte voorwerpen niet
meteen weg maar spaar ze op voor ons volgend Repair Café.

Bedrijfsbezoek Breydel en Filliers
Een “dagje bedrijfsbezoek” is sinds enkele jaren een blijver in ons jaarprogramma.
Dit jaar was Breydel en Filliers aan de beurt.Twee bedrijven in de buurt van Gent.
Gavere en Deinze. Bij Breydel werden wij verwelkomt door een echte AA-Gent supporter die de
avond ervoor kampioen was geworden.
Een tasje koffie, een kennismakingsfilm en een rondleiding in de produktie hal onder leiding
van de sympatieke AAGent supporter maakte dit tot een zeer aangenaam bezoek.
Daarna konden wij dan ook nog proeven van een streekbiertje en de produkten van Breydel :
ham, spek, mousse, vleessalade.
In de namiddag ging het richting Filliers, daar werden wij nogal koeltjes ontvangen en werd
het bezoek in draf afgewerkt. Ik had de indruk dat de gids vroeg thuis wou zijn.
Na nog wat proevertjes ging het terug richting Asse.
Tips, voorstellen voor een volgend bedrijfsbezoek zijn zeker welkom bij het bestuur.
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Survival weekend 29, 30 mei en 31 mei 2015
Dit jaar zouden wij eens een andere formule uitproberen. Dimi zou ons met de wagen assisteren
en zorgen voor de bevoorrading van drank en eten voor ’s avonds. Met dit systeem zijn wij
volledig vrij om van paalcamping tot paalcamping te trekken , want, je moet weten dat zo een
paalcamping de basic is en meestal afgelegen ligt van de bewoonde wereld.
Bestemming dit jaar was de steek rond ‘Turnhout’.
Na de trein- en de busreis en nog eens 5 kilometer stappen ,bemerkten wij een VW Golf langs de
kant vol met bakken Jupiler, frigoboxen en zakjes van de Renmans. Dat moest onze
bevoorradingswagen zijn.Da paalcamping lag een 200 meter verder het bos in.
Een kleine plaats met een pomp voor water (niet drinkbaar) ,een houten platform voor 1 tent en
een vuurkorf. Hout genoeg om een vuur te maken en dan … eerst tentjes opzetten …barbecue.
Zaterdagmorgen een uitgebreid ontbijt met speculoos, choco, confituur en chocolade. Weeral
dankzij Dimi en VG, zijn compagnon voor het weekend. Zaterdag was het een dag van
regenjasje aan, regenjasje uit, kunstwerken bekijken , terug regenjasje aan, effen schuilen
onder de bomen voor een hevige bui, uitrusten op een zelfgemaakte bank en de naakte
baadsters bewonderen. Afwisseling alom dus.
De camping waar wij rond vier uur arriveerden had zelfs een wc, terug een vuurkorf en stinkend
water uit een pomp, … dus ons wassen was er niet bij.
’s Avonds rond het vuur nog verhalen gehoord van een herder met zijn drie honden die ons een
bezoekje kwam brengen. Een late fietser (een nederlander) een Jupiler getrakteerd die zijn
soepje kwam verwarmen in ons bijzijn.
Dimi en VG hadden voor lekkere hamburgers gezorgd, gebakken volgens de regels van de BBQkunst , maar je mag ze niet van het vuur laten halen door Johan.
Door ons niet te kunnen wassen hadden wij zondag aantrok van een geit, dat beest volgde ons
en liep tussen ons alsof ze erbij hoorde. Haar in een wei gelokt, poort dicht gedaan en toch was
dat beest slim genoeg om langs de zijkant onder de draad te ontsnappen.Chris en Paul kregen
het op hun heupen en zette het beest over een draad van een meter in een hof. Maar de draad
was ook niet bestend tegen de drang van Geitje om bij ons te zijn.Toch moesten wij er vanaf
geraken voor wij op de openbare weg kwamen, een stuk bos afgezet door een hoge stevige
draad, Geitje besefte het nog niet goed, maar plots kon Geitje vliegen en werd ze erover gezet.
Hopelijk heeft iemand Geitje kunnen bevrijden.
Op zondagmiddag arriveerden wij in Ravels waar wij in het CC iets hebben gegeten, vandaar
was het nog een 5 kilometer naar Turnhout, ons begin en ook eindpunt.
Bedankt aan Paul voor de organisatie en aan Dimi en Kevin voor de assistentie.
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