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Kleine Raak editie juni 2018
Beste K.W.B. vrienden,
Eind juni zijn we reeds halfweg 2018. De reeks activiteiten aangekondigd in Kleine Raak
februari 18 is bijna afgewerkt. Er werd dus gekookt, gefeest, gebowld, gekaart, “opgeruimd,”
Mechelen gezien en gehoord, kennis gemaakt met EHBO en Defibrilator, de “Carrières du
Hainnaut bezocht …..
De Survival haalde voor het eerst niet het aantal deelnemers om samen op stap te gaan en zo
werd deze activiteit dit keer afgelast….. Volgend jaar beter ?? De quizzers kwamen aan hun
trekken met de Femma Quiz in Terheide en de KWB quiz in Krokegem.
Als het Breughelfestijn voorbij zal zijn staan we weer klaar om deel 2 van dit jaar aan te
pakken met een fietstocht, de barbecue, de hopduvelvoorbereiding en het gezinsweekend,
dit keer in Oostende.
Alleen voor deze laatste activiteit moet je al ingeschreven zijn. Uitnodigingen en info over
BBQ en Fietstocht lees je verder in deze editie.
Ook over de Hopduvelstoet mag je zeker nog nieuws verwachten.
Ik vrees wel even dat de Kleine Raak dit keer iets dunner zal zijn dan zijn voorgangers, niet
omdat we minder activiteiten hebben maar allerlei niet geplande zaken kwamen soms de
planning storen. De activiteiten gingen wel door maar soms zonder een “uitgebreid verslag”.
Gelukkig is er nog de web-site van KWB Terheide waar je ook heel wat foto’s kan bekijken.
De komende maanden hopen we vooral dat jullie kunnen genieten van gezin, familie, rust en
verlof, inspanning en ontspanning, in kleine of grotere groepen, mensen ontmoeten en genieten
van uitstapjes in de buurt of reizen verder weg, dromen van de mooie dingen die zich
aankondigen.
Maak er samen een gezellige, gezonde, ontspannende zomertijd van.

1

het KWB-bestuur

Komende activiteiten
Fietstocht zondag 1 juli vertrek 9u
Wij beginnen met inladen van de fietsen om 9u op de parking van de Kapellestraat.
Dirk en/of Godfried zorgen voor een haalbare toer en beperken het aantal kilometers onder de
50 voor de niet geoefenden onder ons.
Gelieve in te schrijven via de website en picknick mee te brengen.

Barbecue zaterdag 4 augustus
Inschrijven voor de barbecue van zaterdag 4 augustus kan via de website
http://www.kwb-terheide.be
Voor de volwassenen vragen wij 20 euro, voor de kinderen van 6 jaar tot en met 12 jaar 10
euro. Voor kinderen jonger dan 6 jaar is het gratis.
Wij hebben een nieuwe locatie uitgekozen, de parochiezaal en de speelplaats zijn toch niet de
ideale plaatsen voor een barbecue. Dus wijken wij uit naar de Groenstraat, namelijk naar het
voetbalveld van VC Terheide.
Hier hebben wij wel geen gerieflijke keuken ter onze beschikking en zijn wij genoodzaakt alles
te bestellen bij een traiteur. Aan onze aperitief en hapjes kunnen wij misschien nog wel een
persoonlijk tintje geven ☺. Het voordeel hiervan is dat de mannen de namiddag vrij hebben en
eventueel kunnen gaan shoppen met hun vrouwken of om 17u aanwezig zijn om de locatie in te
richten en de aperitief te proeven en op smaak te brengen.
Iedereen wordt verwacht om 18u.
Inschrijven kan tot woensdag 25 juli.

Breughel festijn zaterdag 23 juni
Vergeet onder staande bon niet mee te brengen !

Ledenbon van 2,5 euro in
vermindering te brengen aan de
kassa.
Geldig op zaterdag 23 juni 2018
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Voorbije activiteiten
Horen, zien en Mechelen zondag 6 mei 2018
Ons bezoek aan Mechelen op de eerste zondag van mei is een prima uitstap geworden.
Net 20 deelnemers, dus geen extra aanvulling door de KWB Terheide kassier nodig…. Zo hebben we
het graag ! Schitterend zomerweer en de treinen die “tamelijk stipt reden” waren ook twee
pluspunten. Het traject Asse, Neckerspoel (Mechelen) verliep in etappes : met de wagen of de fiets
tot Asse station, per trein(en) naar Mechelen. Voor de verplaatsing naar het Centrum hadden we
geen bus nodig, de “benentrein” kon zijn/haar werk doen.
Om 10 u waren 3 groepen op het plein en 3 gidsen. Onze gids stond al een tijdje te wachten en op
een groep van Govaka, maar wij hadden ons kenbaar gemaakt als de groep van KWB AsseTerheide. Eens dat probleempje opgelost was konden we de rondleiding beginnen. De gids was een
vlotte verteller, gebeten door de geschiedenis van zijn stad. Hij kon nog uren doorgaan maar het
werd etenstijd.
In Theatrium Onder de toren had men de tafel gedekt voor 16 personen maar dank zij de voucher
met een duidelijke ” 20 deelnemers “konden er 4 borden bijgezet worden en mochten we genieten
van een lekkere lunch.
Enkele dames kozen voor de Hanswijkprocessie die in de namiddag door het centrum van de
autovrije stad Mechelen passeerde.
Voor de andere toeristen was er het Memoriaal van de Jodenvervolging : “Kazerne Dossin”. (Even
op de binnenkoer van de oude kazerne de sfeer van juli, augustus 1970 “gezocht” van toen ik hier
soldaat-milicien 7015041 was. Op de 2e dag van “de grote vakantie” wakker worden om 6 u voor
“appel aan bed” was niet de gedroomde start van het verlof maar wel een aparte ervaring
waarover we later konden vertellen).
We wisten al dat het nieuwe museum Dossin een pakkende getuigenis is van rassenhaat en
vervolging en we hebben het gehoord, gezien en beleefd. De gids leidde ons door het gebouw .
Zelden zo’n gedreven spreker gehoord. Voor herhaling vatbaar dacht ik en ik was zeker niet alleen.
Het waren donkere tijden waarmee we met woord en beeld geconfronteerd werden maar toch een
“geschiedenis” die we niet mogen negeren….. niet mogen vergeten.
Een stukje stappen naar het station, de “processiedames” weervinden, wachten op de trein,
overstappen als het nodig was , met telkens wat extra wachttijd zorgde ervoor dat we al met heel
wat dorst in Asse aankwamen. Maar daar is altijd een remedie voor.
Mechelen even bezoeken en beleven was echt de moeite waard .
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Bedrijfsbezoek vrijdag 08 juni 2018
“Carrières du Hainnaut” of “Blauwe steen uit Henegouwen” ; wij trokken met 11 kwb’ers naar
Soignies om de ontginning van de blauwe steen van dicht bij te zien. De blauwe hardsteenlaag is 345
miljoen jaar geleden ontstaan, het gesteente strekt zich uit tot in Ierland.
In Zinnik is dit gesteente te vinden op 30 meter onder de aardbodem. Dus is daar nu een enorme put
waar blokken van het gesteente worden gezaagd (of gedynamiseerd ) in trap vorm.
Voor de veiligheid is het niet toegelaten om beneden in de put een bezoek te brengen.
Met de nodige veiligheidsvoorzieningen (helm, bril en vestje) hebben wij alle ateliers met onze gids
doorlopen.
Wanneer een blok uit de put komt wordt er gekeken hoe deze zal verzaagd worden in platen van
verschillende dikte om zo weinig mogelijk afval te hebben. Dit wordt op basis van de witte nerven
(Fluoriet) gedaan en wordt er een kwaliteitsnummer aan het blok gegeven. Hoe lager het nummer hoe
beter de kwaliteit, nummer 1 is dus superieure kwaliteit en betekent weinig verlies.
De blokken worden op rail-wagonnetjes gelegd en onder de zaagramen geplaatst. Eén blok verzagen
duurt enkele uren. Op de website staat er een film van deze zaagramen in werking.
Vervolgens hebben wij gezien hoe er gepolijst wordt , hoe er terrastegels van wordt gemaakt, al dan
niet getrommeld, hoe schuine kanten of rondingen worden gemaakt door de steenkappers aan
borders. Tal van afwerkingen hebben wij zien realiseren vanop de eerste rij, gigantische slijpschijven
om massieve blokken te maken hebben wij kunnen bewonderen.
In de namiddag hebben wij dan een kleinere zagerij bezocht in Ath, de dochter van de grote baas
heeft ons rondgeleid door de atelier waar wij ongeveer dezelfde activiteiten zagen als in de
voormiddag. De dame vertelde ook over de andere aspecten van het zaken doen ; concurrentie van de
waardeloze blauwe steen uit China, regelgeving van de regering, oplossingen zoeken voor de grote
afval, …
Het was een interessante dag, heb je iets nodig in blauwe steen (bvb. brievenbus) , ga naar de zagerij
van Maffle, 15% korting voor KWB leden.

SLIJPSCHIJF INSTALLATIE
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