Asse-Terheide.

Kleine Raak editie oktober 2011
Beste K.W.B. vrienden,
Zoals beloofd in de mini Kleine Raak van september zijn we in oktober weer op post met een uitgebreid
nummer van ons plaatselijk ledenblad. Voor KWB Terheide was september 2011 een eerder rustige
maand. Het was in Asse immerrs al druk genoeg in Asse met de tentoonstelling van Stof tot Asse,
Erfgoeddag, de autoarme zondag en de landschapdoedag.
Wij namen een zachte start : meewerken aan de kaas- en wijnavond van de parochie, “genieten” van
Broekvent, het openingsspektakel in CC Asse en de eerste kaartavond van het nieuwe whistseizoen.
Oktober daarentegen wordt een actieve stapmaand. Hopelijk valt het weer mee en kunnen we met veel
volk op stap in de Pompoentocht en de herfstwandelingen.
Uitnodigingen, verslagen en nieuwtjes vind je weer in dit blad dat je natuurlijk ook nog kan blijven
inkijken op onze website : www.kwb-terheide.be
In ons jaarprogramma staan ongeveer 30 activiteiten, niet alle activiteiten vragen veel voorbereiding
(we hebben dikwijls al een zekere routine), maar toch is er veel werk en inzet nodig van de
bestuursploeg uitgebreid met enkele heel actieve leden als “vrije medewerkers”. Graag een
welgemeende dank aan iedereen die meewerkt(e) om onze afdeling “in bloei” te houden “doorheen alle
seizoenen”.
In onze bestuursploeg was er ook wat beweging, Jos Pieters, sinds enkele jaren wijkmeester met “de
grootste wijk” zette een stapje terug. Jos beloofde wel een aktief lid en medewerker te blijven maar
aktief bestuurslid blijven lukte niet meer. We danken Jos voor “al “ zijn inzet en hulp van de voorbije
jaren en blijven op hem rekenen in de toekomst.
“Opvolger” van Jos als “wijkmeester met de grootste wijk (Terheide, Affligem, Meldert en Essene) is
David Nevens. Met David maken we de brug naar de jongeren van Terheide ... een beweging, een
bestuur heeft immers op tijd “nieuw bloed” nodig.
Welkom David .... we hopen dat je “veel deugd” moogt beleven aan je inzet.
Ook al is het jaar van de vrijwilliger voorbij blijven we rekenen op de belangstelling, de ideeën,
voorstellen en vooral deelname van zoveel mogelijk leden.
Door deel te nemen laat je immers je lidgeld renderen.
het KWB-bestuur
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Activiteiten kalender 2010-2011 KWB Asse-Terheide
Oktober
Vrijdag 14 oktober : Pompoenentocht , vertrek 19u30 – 20u30. Assestraat.
Zondag 23 oktober : Trage wegen (voormiddag) en KWB Herfstwandeling 14u.
Vrijdag 28 oktober : Kaartavond 2 , 19u. Parochiezaal
November
Maandag 7 november : Kermisschieting Café ‘3 voor 1 frank’
Vrijdag 18 november : Stekbolling, Lombeek 20u
Vrijdag 25 november : Kaartavond 3 , 19u. Parochiezaal
Zaterdag 26 november : Sint komt op bezoek bij KWB-kinderen.
December
Donderdag 1 december : Toneel CC Den Horinck : Helden
Vrijdag 9 december : Kookavond 1 , 19u. Parochiezaal
Vrijdag 30 december : Kaartavond 4 , 19u. Parochiezaal
Januari
Vrijdag 6 januari : Nieuwjaarsreceptie , Parochiezaal
Zaterdag 21 januari : Familiebowling, 20u.
Vrijdag 27 januari : Kaartavond 5 , 19u. Parochiezaal
Februari
Vrijdag 3 februari : Boogschieting Café ‘3 voor 1 frank’
Vrijdag 10 februari : Kookavond 2 , 19u. Parochiezaal
Vrijdag 24 februari : Kaartavond 6 , 19u. Parochiezaal
Maart
Vrijdag 9 maart : Kookavond 3 , 19u. Parochiezaal
Zaterdag 10 maart : Asse proper , 9u aan de kerk
Vrijdag 30 maart : Kaartavond 7 , 19u. Parochiezaal
April
Zaterdag 28 april : Slotfeest koken, Parochiezaal
Mei
Stadswandeling , bedrijfsbezoek, … nog nader te bepalen.
Juni
Weekend 1/3 juni : 5de overlevingstocht.
Zaterdag 23 juni : 8e Breughelavond, Parochiezaal
Juli
Zondag 8 juli : Fietstocht
Augustus
Zaterdag 4 augustus : Jaarlijkse barbecue, 18u. Parochiezaal
Weekend 24-25-26 augustus : Gezinsweekend
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Fietstocht doorheen de Hoppestreek zondag 3 juli 2011
Sinds enkele jaren kunnen de “thuisblijvers” begin juli de fiets op voor een zomerse fietstocht. Soms
vertrokken we uit Terheide, andere keren zorgde Dirk voor fietsenvervoer onder andere naar Boom en
Schellebelle. Bedoeling dit jaar was een trip vanuit Terheide langs de plaatsen waar vroeger veel hop
groeide.
Als aanloopje fietste ik die morgen van Opwijk naar Terheide. Tien over tien thuis gekomen en nog
even nakijken of ik alles meehad.... gestoord door de telefoon... “Hé ! waar ben je nu ? We staan hier al
een tijdje te wachten, het vertrekuur was 10 uur !” Even later stond de hele groep fietsers met
belgerinkel aan mijn voordeur en konden we met “kleine vertraging op het schema” vertrekken.
Omdat ze toch al in een richting vertrokken waren bleven we die richting volgen. Via de knooppunten,
echt een toffe manier om uitstappen te plannen, reden we, met een omweg, naar Opwijk. Een kleine
“communicatiestoornis” brak de groep in twee maar met een paar telefoontjes vonden we elkaar op het
terras van Hof ten Hemelrijk, het CC van Opwijk.
Een rondje BLAF = bleke Affligem, als aperitief kon al smaken en dan de fiets op om de nodige
kilometers af te malen tot boterhammentijd in Moorsel.
In de namiddag bolden we verder over zonnige, rustige wegen.... tijd om te genieten, wat bij te praten,
o.a. over de schoolresultaten en vakantieplannen en toch gezond te bewegen.
Na nog een stop in Kozakkeshof om de smaak van hop in afgeleide produkten te proeven zorgde het
prachtige nieuw fietspad vanuit Meldert naar Terheide ervoor dat we veilig bij Stinne aankwamen voor
een gezellige afsluiter.
Dank zij die energieboost vlogen we daarna de berg op naar huis.
Afspraak volgend jaar maar dan hopelijk op tijd en zonder communicatiestoornissen.
Flor

BBQ – zaterdag 6 Augustus 2011
Wij hadden 36 inschrijvingen voor onze jaarlijkse barbecue met een typisch belgisch weertje en de
daarbij horende typische vragen :
Gaat het regenen of niet ? Zetten wij ons buiten of niet ?
De aperitief Salty Dog , met een zout randje aan het glas, werd niet gesmaakt. Iedereen dacht aan een
grap en ik heb dikwijls moeten uitleggen dat dit er gewoon bij hoorde.
Vier lekkernijen van de barbecue werden geserveerd als hapje : opgevulde paddenstoelen met spek en
olijven, bruschetta met tomaat&basilicum, ananas omwikkelt met spek en gegrilde sint-jacobsnoten.
Na deze hapjes moest het vuur terug opgevuld worden en duurde het wat lang eer de kalkoenkotelet
met gember en perzik doorbakken was. Dit was het voorgerecht en daarna volgde de traditionele
vleesstukken met het traditionele groentenbuffet.
Afsluitend met gebakken ananas en ijs werd dit een gezellig samen zijn.
Zoals je ziet op de nieuwe jaarkalender gaat de BBQ terug de eerste zaterdag van augustus door.
Pascal.
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Gezinsweekend Houthalen Bosberg 26-27-28 augustus
Zaterdag : fietstocht
Voor het eerst hadden wij geopteerd voor half pension zodat wij een dagactiviteit konden organiseren.
Limburg is de fietsstreek bij uitstek en dus was de logische keuze dan ook een fietstocht.
Rond de middag passeerden wij het centrum van houthalen, Flor had gereserveerd in de Brasserie ‘De
Lodge’ waar wij een plaats voor ons alleen kregen in de ontbijtkamer van het hotel.
In de namiddag ging de toer langs brouwerij ‘Ter Dolen’ in Helchteren’, daar liepen wij nog Assenaren
tegen het lijf die de brouwerij kwamen bezoeken. Daar een bui’tje laten passeren, ging de toer terug
naar ‘De Bosberg’. Een paar vrouwen hadden met de kinderen een kortere weg genomen om nog een
plonsje in het zwembad te kunnen doen. De rest van de groep stapte nog eens af aan een hoeve waar
zelfgemaakte ijs werd geserveerd. Lekkeeeer.

Zaterdagavond: De Premiejagers
Gewoontegetrouw werd er als zaterdavondactiviteit een quiz voorzien. Pascal had terug zijn best
gedaan “ de premiejagers” in elkaar te boksen. 26 premies moesten geraden worden, per letter van het
alfabet moesten er eerst vier vragen opgelost worden met als oplossing een woord met de
desbetreffende letter. De weekendgangers werden verdeeld door kaarttrekking, de vier soorten en een
groep met prentje.
Met behulp van een beamer van de Bosberg konden de vragen afgevuurd worden en vlug zat er heel
wat ambiance in het zaaltje, het werd er warm.
Na vijf reeksen mocht de groep met minste punten eerst beginnen aan een fotoreeks van 10, (steden,
groenten en fruit) de niet geraden foto’s waren voor de volgende laagst geklasseerde. Dit gaf wel de
bedenking dat het interessant was als laatste te mogen beginnen, en hierdoor kon de stand wel serieus
omslaan. De kunst bij de premiejagers was natuurlijk om de juiste oplossing van de premie te vinden.
De groep met Karine, Kathleen, Dirk en Bruno was duidelijk de sterkste en ze konden de meeste
antwoorden vinden. Uitbeeldingen als: vrije schop, kettingbrief en niet kettingbrieven zoals verkeerd
werd gezegd, buiklanding, vuurwater, boursin werden allemaal vlot gevonden.
Kortweg, de avond vloog voorbij en iedereen was tevreden, al dan niet met het succes; er werd nadien
nog goed over nagekaart zodat het voor de mannen te laat werd om een voorziene glimwormgeocaching te doen. We bleven dan maar in de bar terwijl de dames hun vrouwenavond hielden in het
kwislokaal.
’t Was dik in orde.
Jean
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Zondagmorgen: geocaching
Twee jaar geleden, tijdens het Borzée weekend maakten we voor het eerst kennis met geo-caching, een
modern schattenzoekspel.
Zo vonden we in La Roche 2 schatten en ook in Veurne werd vorig jaar een schat ontdekt.
Dit jaar stonden er opnieuw enkele schattenzoekers klaar.
Een ideale “voormiddagbezigheid”
wandelen, zoeken, oplossen .... en verder zoeken.
De startplaats, een eeuwenoude eik, op het domein Kelchterhoef waar ook de Bosberg ligt, was vlug
gevonden. Het antwoord op de vraag die ons op de juiste weg moest helpen was echter op het infobord
niet te vinden. Dankzij de internetverbinding van Kathleen vonden we het juiste getal en zo konden we op
weg naar punt 2. Het antwoord op de vraag over de verlaten expohal leverde een nieuwe letterwaarde
die ingevoerd moest worden om zo, na wat rekenwerk, de nieuwe coördinaten te krijgen voor een
volgend doel.
Terwijl Godfried en Pascal met gps in de hand de juiste koers zochten kon de rest van de groep gezellig
babbelend meevolgen.
Geocaging is echter serieus werk en dat merkten we vlug. Aandachtig alles lezen was de boodschap.
Want we telden de “e”tjes van wielewaal, van “ de wielewaal”, van het hele bord.....terwijl dat niet de
opdracht was.
Nadien gingen we beter opletten en kritischer lezen en kijken. Zo stonden we aan een boom waar een
kleur ons het juiste getal en bijhorende richting zou verklappen. Probleem : op de boom was een grote
groene vlek, een blauw plastiek plaatje en een geel restantje verf van een wegwijzer te vinden.
Groen bracht ons naar ons vorig punt terug... foute gok, dachten we... maar ook de andere kleuren gaven
geen goed resultaat. We bleven maar ronddraaien tot Jean merkte dat we, in tegenstelling tot alle vorige
coördinaten, dit keer wel een graadje Oosterlengte moesten wijzigen. Zo kwamen we weer vlug “op het
goede pad”.
De tijd begon echter te korten, dus geen tijd voor een pintje in Hoeve Jan, maar op zoek naar het
huisnummer van de vervallen Hoeve Minneke
.
De laatste vraag moest net aan de Bosberg opgelost worden. Een makkie, dachten we .. maar we hadden
ons weer wat overschat. In plaats van te doen wat er duidelijk gedrukt stond begonnen we een discussie
over welk knooppuntbord het nu eigenlijk wel zou gaan. We raakten ongeveer akkoord en gingen op zoek
naar de schat, verstopt tussen een dode boom en een hulststruik. Een half uur later waren er al enkele
zoekplekken onderzocht maar al het woelwerk leverde niets op. Terug naar de Bosberg voor het
middagmaal.
Toch nog even naar het infobord kijken .... en ja...geen discussie mogelijk, links bovenaan in de legende
stond het teken dat ons op de goede weg zou helpen.
Godfried sloop na het eten, zelfs nog voor het dessert, met Chris en Aaron weg om de schat te zoeken.
Even later waren ze al weer met het goede nieuws : er is een schat, we hebben ze gevonden en op
dezelfde plek opnieuw verstopt.
Dus mochten wij, als extra dessertje, nog wat woelen en .... de schat vinden.
Oef ! Opdracht volbracht.... en wat hebben we geleerd vandaag ? Een schat vinden is niet zo moeilijk als
je maar precies uitvoert wat in de opdracht staat.
En toen was het tijd om afscheid te nemen van de Bosberg en met een ommetje langs Zomernoten in
Houthalen stilaan aan naar huisrijden te gaan denken.
Flor
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Uitslag Kaartavond
3
36
52
53
54
56

Van Holsbeeck Lucien
Monné Chris
Luypaert Pierre
Boriau Jozef
Matthijs Marcel
Nevens David

30 September.
246
59
2
-7
-57
-80

Het nieuwe seizoen begon voor bijna alle KWB-leden als een totale ramp: enkel Lucien
slaagde er met glans in zich als derde te plaatsen met slechts 5 puntjes minder dan de
winnaar. Wordt dit eindelijk het seizoen van Lucien? Alle andere leden kwamen er totaal
niet aan te pas en eindigden allemaal in de onderste regionen van de uitslag. Voor de
eerste kaartavond verwelkomden we 57 kaartlief-hebbers/hebsters en na het obligate
verbeter en optelwerk (van de kaartuitslagen) konden omstreeks elf uur, het welke
redelijk vroeg is, de kaartavond afsluiten Met genoeg helpers voor en achter den toog
was de zaal vlug en proper opgeruimd en konden we nog wat bijpraten want, wat we wel
misten: ons achteraf bezoekje aan Stinne…
Rudy.

Tot de volgende kaartavond vrijdag 25 oktober 2011 start 19.30u stipt!

Herfstwandeling zondag 23 oktober.
Als wandeling hebben wij de ‘Pol De Montwandelpad’ gekozen. Vertrekpunt en
parkeerplaats aan de kerk van Wambeek, om 14u starten wij daar de wandeling (10 km).
Op zondag 23 oktober organiseert het gemeentebestuur ook een wandeling langs trage
wegen. Vertrek en aankomst op de markt in Asse. Vorig jaar had deze wandeling plaats in
Asse-Terheide en viel ze ook te samen met onze herfstwandeling. Sommige sportieve kwbleden hebben toen aan beide wandelingen deelgenomen.
Daarom deze oproep aan onze sportieve kwb-leden om ook deel te nemen aan deze
trage- wegen wandeling, vertrek op de markt in Asse om 9u. De afstand van de wandeling
bedraagt ongeveer 12 km. Het gemeentebestuur biedt achteraf een drankje aan.
Na dit drankje kunnen wij dan ons middagmaal nuttigen in één van de eethuisjes op de
markt om dan aan te sluiten om 14u aan de groep wandelaars in Wambeek.
Interesse ? Graag een seintje op pascal.willems@skynet.be want er moet gereserveerd
worden voor het middagmaal.
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Kaartavonden zijn van start gegaan.
De whist-kaartavonden van KWB Asse-Terheide zijn ondertussen al bekend in de
omstreken, van Krokegem en Walfergem tot Wambeek en Lombeek. Het aantal kaarters
stijgt elk jaar, dus dat zegt genoeg.
De eerste kaartavond is reeds achter de rug, noteer alvast de volgende data :
28 oktober, 25 november, 30 december, 27 januari, 24 februari en 30 maart.

Kermisschieting : maandag 7 november.
Elk jaar schieten wij daar de hoofdvogel af … nee, nee , dat is een beetje overdreven,
maar met u erbij kan het dit jaar misschien wel lukken.
Het is kermis, de ambiance zit er altijd dik in en de inleg wordt betaald door de KWB-kas
en … het prijzengeld wordt opgedronken. Dus zorg dat je paraat staat.
Schieting begint om 19u, graag een kwartiertje vroeger aanwezig voor de inschrijving.

Stekbolling : vrijdag 18 november.
Met een houten bol naar een ijzeren stek rollen dat 5 cm uit de grond steek. Er spelen 2
ploegen tegen elkaar en de ploeg die het dichts bij de stek ligt scoort punten.
Dat is de bedoeling van het spel, simpel … maar … o … zo plezant.
Samenkomst op het Sint-Hubertusplein om 19u45 om dan naar Lombeek te rijden.

Inschrijving kookavonden 2011-2012
Nu inschrijven voor de kookavonden van 9 december, 10 februari & 9 maart.
U schrijft €12 per kookavond over op rekening 068-2459997-07 en dit ten laatste
op 1 december.
Gelieve het inschrijvingsstrookje af te leveren bij Pascal of in te schrijven via de website
http://www.kwb-terheide.be.

Naam kok : ………………………………………………..
Schrijft in voor:

9 december
10 februari
9 maart





Totaal: ..……. euro.
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Sint en Piet op bezoek : zaterdag 26 november
KWB Terheide nodigt Sint en Piet terug uit op een rondrit door Terheide om de kinderen
van onze KWB leden te bezoeken. Op zaterdag 26 november 2010 om 13 uur vertrekken
Sint en Piet om alle KWB gezinnen met kinderen tot en met het 6e leerjaar die het
wensen een bezoekje te brengen.
Om alles goed te kunnen organiseren willen we natuurlijk weten welke KWB families Sint
en Piet die zaterdagnamiddag willen ontvangen. We vragen daarom om vooraf (voor 1
november) in te schrijven via de antwoordstrook (afgeven bij je wijkmeester) of via de
website.
Sint en Piet staan natuurlijk niet graag voor een gesloten deur en wij willen jullie niet
verplichten heel de namiddag thuis te blijven.... daarom verdelen we de namiddag in
blokjes van één uur. (Blok 1 van 1 tot 2, blok 2 van 2 tot 3 enz) .Je mag enkele
voorkeurblokken aanduiden en wij proberen alles netjes in elkaar te passen.
De families die inschrijven krijgen nadien nog meer info over het bezoek.

Sint en Piet mogen bij ons, de familie ..............................................................
Adres ....................................................... langs komen op zaterdag 26 november,
Bij voorkeur in “blok” 1

2

3

4

5

6 (schrap wat echt niet past indien nodig).

Toneel : CC Den Horinck donderdag 1 december.
‘Helden’ (In een regie van Stany Crets en Peter Van den Begin)
Jaak Van Assche, Tuur De Weert en Arnold Willems slijten hun oude dag in een home voor
oud-strijders, maar ze zijn niet echt tevreden met hun monotone bestaan.
Tot één van hen op de proppen komt met een geniaal ontsnappingsplan.
En dan … , drie klasbakken staan voor het eerst samen op de planken, wat zonder twijfel
vuurwerk zal opleveren.
Wij hebben 15 kaarten voor dit toneel en vragen 10 euro per kaart, geinteresseerd ?
Flor doet de reservaties GSM 0472011289 , de eerste 15 kunnen mee.
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