Asse-Terheide

Kleine Raak editie oktober 2015
Beste KWB vrienden,
Begin september "vierden" we op de bestuursvergadering een nieuw(werk) jaar voor onze
afdeling. Echt vieren met feest en bubbels is er niet bij maar samen nog napraten over wat
voorbij was zoals het Breugelfeest, de fietstocht, de bbq en het kwb weekend brengt onze
bestuursploeg in de goede stemming om opnieuw uit te pakken met onze traditionele activiteiten
en het uitproberen van iets nieuws.
Inmiddels zijn we al aan het eind van september en zijn de eerste activiteiten van het werkjaar ,
de openluchtbioscoop en de kaartavond reeds voorbij. Zoals steeds brengen we hierover een
verslag. Ook de zomeractiviteiten komen natuurlijk weer in enkele verslagjes
Ons programma-aanbod 2015 - 2016 heeft, als ik dit openingswoordje intik nog enkele ???
Zoals "wanneer ziet KWB Terheide ze vliegen ? " Wanneer is er het tweede Repaircafe, waar zal
het 19e weekend doorgaan ? Daar maken we in de komende maanden zeker werk van !
Je vindt natuurlijk ook een hele reeks uitnodigingen in dit blaadje want de kaart- en
Kookavonden, de pompoentocht de herfstwandeling, de kermis en de Sint zullen in de komende
weken voor heel wat werkgelegenheid zorgen voor onze bestuursploeg. Maar onze ploeg is er
klaar voor !
Extra werk wacht ook op ons in november . De lidkaarten voor 2016 vielen ook al in onze bus.
Jullie mogen ons in november of begin december verwachten !
We hopen dat, net als vorig jaar, alle leden lid blijven. Dat zal zeker een ferme dankjewel zijn
voor alle bestuursleden die zich inzetten en inspannen om van Terheide "een bruisende buurt "
te maken.
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Activiteiten kalender 2015-2016 KWB Asse-Terheide
Oktober
Vrijdag 16 oktober : Pompoenentocht , vertrek 19u30 – 21u30. Lepelstraat.
Zondag 25 oktober : KWB Herfstwandeling ‘Kersenwandeling’ 13u30 Kapellestraat parking.
Vrijdag 30 oktober : Kaartavond 2 , 19u. Parochiezaal
November
Maandag 9 november : Kermisschieting Café ‘3 voor 1 frank’
Vrijdag 27 november : Kaartavond 3 , 19u. Parochiezaal
Zaterdag 28 november : Sint komt op bezoek bij KWB-kinderen.
December
Vrijdag 4 december : Stekbolling, Lombeek 20u
Vrijdag 11 december : Kookavond 1 , 19u. Parochiezaal
Vrijdag 18 december : Kaartavond 4 , 19u. Parochiezaal
Januari
Vrijdag 8 januari : Nieuwjaarsreceptie , Parochiezaal
Vrijdag 29 januari : Kaartavond 5 , 19u. Parochiezaal
Februari
Vrijdag 12 februari : Kookavond 2 , 19u. Parochiezaal
Zaterdag 20 februari : Familiebowling, 20u.
Vrijdag 26 februari : Kaartavond 6 , 19u. Parochiezaal
Maart
Vrijdag 11 maart : Kookavond 3 , 19u. Parochiezaal
Zaterdag 12 maart : Asse proper, 9u aan de kerk
Vrijdag 25 maart : Kaartavond 7 , 19u. Parochiezaal
April
Zaterdag 23 april : Slotfeest koken, Parochiezaal
Mei
Zondag 1 mei : ‘KWB ziet ze vliegen’ bezoek met gids aan de Marollen en Brussels Airport…
Woensdag 18 mei : 2de Repaircafé, 18u. Parochiezaal
Weekend 27-28-29 : 9e overlevingstocht.
Juni
Zaterdag 25 juni : 12e Breugelavond, Parochiezaal
Juli
Zondag 3 juli : Fietstocht
Augustus
Zaterdag 6 augustus : BBQ, 18u. Parochiezaal
Weekend 26-27-28 augustus : Gezinsweekend
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Fietstocht 5 juli “Geluk hebben” !
Was zondag 5 juli onze geluksdag ? Even de pro en contra’s op een rijtje.
Pro was de zon die ’s morgens al op post was .. mogelijk regenweer was voor later aangekondigd. Als
we geluk hebben, dachten we, valt het weer zeker mee.
Dirk zorgde niet alleen voor het fietsenvervoer, hij had geluk toen hij, op zoek naar een startplaats van
de Vaartlandlus (in het wiel van Eddy Merckx) onmiddellijk een bordje vond dat ons op de juiste weg
kon wijzen. Vanaf de Schorre, in Boom dus naar de startplaats en zo vlug we konden de weg op voor
“een ontspannend dagje uit langs het 3- rivierenpunt (Dijle, Nete en Zenne). We volgden de autovrije
dijken maar vonden geen bordjes meer. Stoppen … kaart bekijken… twijfelen … gelukkig kon Pol De
Sadeleer met de I-phone de juiste knooppunten vinden en fietsten we langs Heffen en Leest naar het
mooie Vrijbroekpark in Mechelen. Even bijtanken (dank je wel KWB Kas), het meegebrachte
lunchpakket opeten onder een reuzeparasol en genoeg energie opdoen om verder te fietsen. Langs en
door het Blosodomein van Hofstade gefietst en in Weerde en Zemst de gepaste aanduidingen gevonden
tot aan de Zenne.
Een plotse windvlaag deed het stof bomenhoog opwaaien maar ’t was bergaf en we wilden verder Even
verder hoorde “onze leider, Dirk” een zwaar gekraak, niet van de fietsen maar van de bomen langs het
water. Dirk stopte en iedereen volgde zijn voorbeeld want een paar seconden later brak een zware tak
van de boom af en plofte voor ons neer op het fietspad. Even bekomen van de emotie, een paar takken
weggetrokken en met de fiets over de versperring geklauterd en dan zo vlug onze bibberbenen het
toelieten doorgefietst naar een veiligere plek. OEF ! dat was toch echt geluk hebben ! Via Tisselt
kwamen we in Klein Willebroek, “een pittoresk schippersdorpje waar het sas het ritme van het dorp
dirigeert” stond in onze brochure. Net op tijd voor een veilige stop ook al omdat mijn achterband
leegliep. En weer had ik geluk want ik had niet alleen een reserveband mee maar 2 mechaniciens
zorgden voor een snelle herstelling.(Bedankt mannen) “Onze ploegmaten” zaten op het terras nog even
de emoties door te spoelen en van de inspanningen te recupereren. We waren net op tijd om als laatsten
het veer te halen en te genieten van de muziek van de “ferry(wo)man en dan in één ruk naar de Schorre
te fietsen.
Een fietsuitstap die zal bijblijven. We haalde gelukkig geen krantenkop of vermelding in radio of
teeveenieuws.

BBQ 1 augustus 2015
De kleuterspeelplaats was nog geen bouwwerf, de weersverwachting veelbelovend. Dus dit keer geen
vragen over binnen of buiten, boven of beneden. BBQ eten boven, drank en alles wat koud moest blijven
beneden gaan halen en dus trappen lopen.
Als geheugensteuntje voor wie er bij was en als lokkertje voor de toekomstige BBQ’ers hierbij het menu,
klaargestoomd door de “namiddag koks” en klaargebakken door Wim en Bart.
My fair Lady als aperitief, gevulde champignons met spek, scampi’s en dadels met Gandaham als
hapjes.
Zalm en asperges in honing-mosterdsaus en Mixed gril met aubergine als voorgerecht …. Het water
komt me in de mond tijdens het intikken.
Lamskroontje, ribbekes, kippenbouten en rundsbrochettes vormden de hoofdschotel. Bananen op de
BBQ als dessert met een koffie als afsluiter vielen bij iedereen in de smaak.
Gezellig samen eten, praten, een glaasje drinken , de mobiliteit in Asse op punt stellen en … opruimen
hoorden er natuurlijk ook bij.
Is het nu te laat of te vroeg om zonder de buren te storen de lege flessen in de glascontainer te
deponeren ?” Die vraag oplossen was de gemakkelijkste vraag van de dag en toen we hierop
eensgezind de juiste keuze gemaakt hadden was het hoogtijd om naar huis te stappen.
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Gezinsweekend Corsendonk 28-29-30 augustus
Vrijdag : Aankomst en ‘BierTroef Route’
Onze logies voor het gezinsweekend lagen hartje Turnhout. Iedereen was ruim op tijd aanwezig en
aperitieven kon met de volledige groep. Er werden al enkele typische biertjes geproefd van de streek
met de ronkende namen als ‘Hertenheer’, ‘KoekeDam’.
Wij hadden gekozen om ons vrijdagavond direct te verdiepen in het kaartspel en opteerden voor de
BierTroefRoute. Onze groep werd gesplitst omdat niet alle deelnemende café’s plaats hadden voor zo
een grote groep. De vrouwen en mannen gingen hun eigen weg om te ‘Zwarte pieten’ of te ‘Ezelen’ om
dan terug te verenigen in de laatste kroeg waar normaal ‘Uno’ zou moeten gespeeld worden, maar het
brein werd al een beetje moe. Daarna werd er nog een beetje cultuur opgesnoven in de plaatselijke
kroegen ☺.

Zaterdag : Fietsroute Dodendraadtocht
Zaterdag “zoals steeds vroeg in de morgen” om 8u30 aan tafel voor een stevig ontbijt. Het mocht
zeker een stevig ontbijt zijn want er zou wat energie verbruikt worden op onze fietstocht vanuit
Turnhout naar de “Baarles” (Hertog en Nassau). Dankzij de vervoerdienst van Bart kon iedereen
over een eigen (?) fiets beschikken.
Het was weer een stralend weer … goed om te fietsen … nog niet te warm. Even over de grens, aan
knooppunt 87 begon onze tocht.
De Dodendraadroute, de elektrische draadversperring uit de eerste wereldoorlog is 38 km lang
zonder noemenswaardig niveauverschil …. Steeds plat ! Wij Belgen volgen de route tegenwijzerzin,
Nederlanders rijden in de zelfde richting maar zij noemen dat linksom.
Baarle-Hertog is één van de Belgische enclaves in Nederland. Tijdens WO I was het de enige nietbezette Belgische gemeente. België was immers bezet maar Nederland was neutraal gebleven, dus
niet betrokken bij de oorlog. De grens tussen de twee landen was de scheidingslijn tussen oorlog en
vrede. De Duitse bezetters brachten vanaf 1915 een draadversperring en hoogspanning aan : de
Dodendraad.
Onderweg zagen we 4 reconstructie o.a. het “Schalthaus ’15 met de elektrische apparatuur. Meer
informatie, foto’s en tekst konden we vinden op 15 thematische infoborden en elf ingesproken
verhalen ter plaatse beluisteren. Een fotozoektocht met vragen rond de 15 infoborden zorgde voor
verscherpte aandacht. Nu maar hopen dat iemand van onze deelnemers één van de 7 Bongobons
waarde € 50 wint. (vanaf 30 oktober staan oplossing en winnaars op www.dodendraad.org )
Rond de middag weken we even af van de route om in “De Kneut” in Ulicoten te lunchen.
Na een smakelijke lunch en bijhorend drankje mochten we weer de fiets op. Net als in België is het in
Nederland puffen met temperatuur boven 25 ° . Maar dat is een luxeprobleem in vergelijking met
wat gezinnen tijdens WO I moesten doorstaan. Een ijsje in ijssalon “ Het Vaneleke” viel zeker in de
smaak.
Langs plekjes met originele namen als de Oude en de Nieuwe Strumpt, Castelre, Mark (een riviertje)
en het Merkske (de grensrivier en niet de zoon van Eddy), Minderhout, Wortel en Zondereigen
kwamen we weer op knooppunt 87.
Met “bekwame spoed” tussen de lopers door naar Corsendonck Appartements, 62 km gefietst, al dan
niet met “zadelpijn” … geen tijd meer voor doesj … net op tijd voor een lekker avondmaal en dan
een “stadsbezoek” dat eindigde in Café Sint-Pieter op de markt.
Iedereen kende “de weg naar huis” en naargelang de slaapbehoefte was het al min of meer zondag
eer iedereen in slaap was.
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Zondag : Kubb , rommelmarkt en speelkaartenmuseum
Zondagmorgen mochten we een beetje later opstaan maar om kwart voor 9 was de meerderheid al
aan tafel. Opnieuw een verzorgd ontbijt, een stralende morgen en een keuzeprogramma :
Rommelmarkt, winkelkijken of KUBB spelen.
De KUBB’ers fietsten naar hun speelveld en deden hun best om de koning enkel omver te gooien als
het mocht. We mochten daarbij ook genieten van heel wat belangstelling van voorbijfietsende dames
en heren op het drukke fietspad.
Rond 12 uur tijd voor opruim en dan op zoek naar “Het Klaverhof” aan de jachthaven.
Jachthaven in Turnhout hoor ik jullie denken ….. welke rivier passeert daar ? De Maas ? het
Albertkanaal ?? neen, wel het kanaal Dessel- Turnhout – Schoten.
Het Klaverhof gezocht en gevonden … onze plaats was voorbehouden …. De menu was zaterdag al
besteld maar toch moesten we een tijd wachten eer iedereen bediend was en de laatste eters van hun
“koffie door het huis aangeboden” konden genieten.
Marie-Claire Latinne de gids van het Speelkaart Museum wachtte ons op en leidde ons vlot doorheen
“de geschiedenis van de speelkaart” .
Er zijn immers heel wat handelingen nodig eer een kaartspel af is. Doorheen de tijden ontwikkelde
men allerlei technieken en machines om steeds beter en vlugger te produceren.
Niet alleen voor drukken maar ook “sterker maken “ van kaarten, snijden, hoekjes afronden,
goudglansrandje aanbrengen werden machines en gebruikt waaronder bvb een enorme
stoommachine.
Anderhalf uur nam de gids ons mee doorheen het museum, we werden overladen met weetjes, cijfers
en namen….. een beetje veel om te onthouden maar toch een aanrader dit museum …. Uniek in de
wereld want Turnhout is immers wereldwijd bekend om zijn/haar speelkaartproductie.
Na het bezoek fietsten we opnieuw naar het Centrum van Turnhout voor de “klassieke
slotplechtigheid , de slotdrank.
Bagage in de auto’s, fietsen inladen : staand of liggend in de camionette of op het dak het was
paswerk maar het lukte.
Ook de traditionele groepsfoto, de bedankt voor het toffe weekend en wel thuis werden niet vergeten.
Het werd weer een gezellig, sportief, bruisend, warm weekend.
We kijken samen met Bruno en Karine, Jean en Elodie en Christiane, die er als 18 X bij waren uit
naar het volgende weekend op 26 , 27 en 28 augustus 2016 in ????????
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1ste Openluchtbioscoop vrijdag 11 september 2015
Toen we in juni 2014 het KWB jaarprogramma maakten pikten we in op een voorstel van Michaël
Fies dat we ook in de activiteitenbrochure van KWB Nationaal 2013 – 2014 vonden.
Zo’n totaal nieuwe activiteit organiseren gaat niet op “automatische piloot” zoals bijvoorbeeld de
kaartavonden die we ieder jaar vlot kunnen uitwerken omdat iedereen zijn taak (taken) kent.
De drukte rond de Hopduvel 2014 zorgde ervoor dat september al niet meer in aanmerking kwam
voor een openluchtactiviteit en dus zochten we een mogelijke datum in mei 2015. Maar toen was er
een kalenderprobleem dat ons belette om in mei een film te draaien… juni was al druk door het
Breugelfestijn. Zo eindigde het werkjaar zonder de beloofde activiteit.
In juli en augustus is het te lang klaar en zijn mogelijk te veel filmliefhebbers naar de “warme
landen”. Zo kwamen we in het “ rustige Hopduveljaar 2015” aan een vrije vrijdag om een
openluchtbioscoop op te zetten.
De locatie, de parking achter de kerk, had vele mogelijkheden… Via PIVO en gemeente werden
beamer, stoelen en tafels besteld, afgehaald of geleverd. Dirk zorgde voor de stelling en het filmdoek.
Bij Bevrijdingsfilms konden we de film OFFLINE huren en de bestellingen voor drank, toelating,
strooibriefjes verspreiden volgden op tijd dank zij onze ploeg makers, bestellers en verdelers.
Het enige element dat we niet in handen hadden was natuurlijk HET WEER.
Maar dit jaar hadden we bij alle buitenactiviteiten de weergoden mee en op vrijdag 11 september
was het weer zeker geen spelbreker.
De opkomst van filmliefhebbers was niet denderend… ’t Was al te donker om juist te tellen maar
minstens de helft van de voorziene 50 stoelen bleven onbezet.
De aanwezige kijkers konden, warm ingeduffeld, (de wind was immers opgestoken) van een pakkende
speelfilm.
Met de ervaring die we opdeden en het nodige jeugdig enthousiasme, moet het mogelijk zijn zo’n
openluchtbioscoop in de toekomst nog te organiseren. We leerden nu al hoe het kan.

Uitslag Kaartavond 25 september ‘15.
4
5
15
20
30
36
38
39
42

Van Malder
Van Holsbeeck
Boriau
Luypaert
Uyttersprot
Willems
Willems
Nevens
Willems

Rudy
Lucien
Jozef
Pierre
Jean
Raymond
Pascal
David
Constant

251
233
160
141
93
74
70
68
46

Met 60 kaartliefhebsters/liefhebbers aan de start van het nieuwe seizoen mochten we best
tevreden zijn. Rudy en Lucien direct in top tien, volhouden mannen! Jean juist in de helft en
de Willems’en hebben blijkbaar slechte kaart gekregen.
De volgende vindt plaats op vrijdag 30 oktober 2015 en om start 19.30u stipt!
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Komende activiteiten :

Pompoenentocht
KWB Asse-Terheide
Vrijdag 16 oktober
Vertrek mogelijk tussen 19u30 en 21u30 in de Lepelstraat,
voor een tocht van 5 km door Asse-Terheide en omstreken
met een aantal verrassingen onderweg;
een soepje, een jenevertje, een ….
Daarna gezellig vertoeven rond de vuurmanden bij den
ijzermarchand Van Achter in de Lepelstraat.

IEDEREEN WELKOM

Herfstwandeling zondag 25 oktober ‘Kersenwandeling’ Mazenzele
Wij vertrekken te voet vanop Asse-Terheide , bijeenkomst op de nieuwe grote parking, om 13u30.
Wij wandelen naar Mazenzele en volgen daar de Kersenwandeling (5 km). Wij hebben ‘De
Vedderboom’ besproken om even te verpozen alvorens ons terug te voet naar Asse-Terheide te
begeven.

Whist-kaartavonden
Het kaartkampioenschap van KWB Asse-Terheide is in september van start gegaan.
Geen paniek, zolang je 5 van de 7 avonden aanwezig bent doe je mee voor het algemeen klassement
en een bierkorf of fruitkorf. En per avond zijn er kippen te winnen. Iedereen is welkom.
Noteer alvast de volgende data :
30 oktober, 27 november, 18 december, 29 januari, 26 februari en 25 maart.
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Kermisschieting maandag 9 november.
De schieting op maandagavond staat terug op het kermisprogramma, deze traditie mag niet
verloren gaan en daarom proberen wij met KWB met zoveel mogelijk schutters deel te nemen.
Boog en pijl wordt geleverd door Dirk Van Achter.
De schieting begint om 19u, graag een kwartiertje vroeger aanwezig voor de inschrijving.

Stekbolling vrijdag 4 december.
Wij trekken met zijn allen naar Lombeek om onze jaarlijkse stekbollingpartij.
2 ploegen nemen het tegen elkaar op om hun bol het dichts bij de stek te bollen.
Een simpel spel om uit te leggen maar niet simpel om uit te voeren.
Samenkomst op het Sint-Hubertusplein om 19u45.

Inschrijving kookseizoen 2015-2016

Nu inschrijven voor de kookavonden van
11 december, 12 februari & 11 maart.
U schrijft €12 per kookavond over op rekening
BE90 6528 2094 4832 met vermelding van de avonden
dat je aanwezig zal zijn en dit ten laatste tegen 1
december.
Inschrijven kan ook via de website
http://www.kwb-terheide.be.

Heb je suggesties voor thema’s of wil je nog eens gerecht klaarmaken uit de vorige jaren ?
Aarzel niet, laat het weten via mail aan pascal.willems@skynet.be

Twee meesterkoks hebben al toegezegd om ons de knepen te leren :
David Meysman en Bruno Reinders. Alvast bedankt mannen.
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Sint en Piet op bezoek zaterdag 28 november
Sinds een jaar of 5 komt de lieve goede Sint op uitnodiging van KWB bij de kinderen van de KWBleden in Asse-Terheide. Elk jaar komt hij terug omdat hij steeds hartelijk wordt ontvangen en
omdat er geen stoute kinderen zijn. De Sint en zijn pieten kan ook bij jouw langs komen.
Zelfs de grootvaders kunnen de sint boeken voor hun kleinkinderen, enige voorwaarde :
grootvader/moeder moet lid zijn van KWB.
Om alles goed te kunnen organiseren willen we natuurlijk weten welke KWB familie Sint en Piet die
zaterdagnamiddag willen ontvangen. We vragen daarom om vooraf (voor 15 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 14u tot 15u, blok 2 van 15u tot 16u en blok 3 van 16u tot 17u). 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 28 november.
GSM …..……………………………… om aankomst aan te kondigen.
Kinderen : ……………………………….. ( J / M )

Leeftijd …………….

……………………………….. ( J / M )

Leeftijd …………….

……………………………….. ( J / M )

Leeftijd …………….

Bij voorkeur in “blok”

1

2

3

(schrappen wat niet past ).

.
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