Asse-Terheide

Kleine Raak editie oktober 2016
Beste KWB vrienden,
Dit keer een “hopduvels voorwoord” in Kleine Raak, herfsteditie.
Maandagavond 26 september 20 u…. de “duisternistijd” wint het weer van de “lichttijd” De tijd vliegt
zegt men, maar de zomerse septembermaand doet ons nog niet (te veel) aan herfst en winter denken.
Voor de samensteller van Kleine Raak Terheide is het wel hoog tijd. Hij moet zijn verslaggevers telkens
weer aanporren om hun “thuiswerk” zo vlug mogelijk te schrijven, in te tikken en door te sturen want in
oktober moet de “Kleine “ samen met “de Grote” in jullie bus vallen.
Voor het gezinsweekend, zoals steeds eind augustus was het Hopduvelwerk (eerst denk- en daarna
doewerk) al gestart. Eind van die maand en begin september kon er dan op 3 fronten gewerkt worden.
KSA’ers maakten in de Assestraat Hopduveltjes. Er werd ook aan de wagen gewerkt in Dorpveld, bij
Wim en later in de Lepelstraat bij Dirk.
Bij de start van het werk was er gelukkig een select groepje “stielmannen” gewapend met goed gerief
om het overtollige ijzerwerk van de (mest)kar te verwijderen, de oude bodem te vervangen door een
stevige nieuwe . Wim, Godfried, Bart, Wouter en Niels waren voor het weekend bijna dagelijks op “de
werf” bezig.
Met hulp van René Pauwels (Kubler) kwam de wagen in de hangaar van Dirk terecht. Dan volgde nog
een drukke week met overleg, uitproberen, monteren, afspreken wie? wat ? waar? en hoe? …. Een
pintje drinken en blij zijn als het resultaat geslaagd was.
De aangekochte heideplanten vormden geen probleem. Dirk zorgde op tijd voor een buitje.
De Terheidense heideplanten die wel voor de nodige ?????? gezorgd hadden konden een paar dagen
zonder wortels hun groene kleur behouden en zo kon zaterdag de wagen afgewerkt worden.
Het was zondagvoormiddag dan ook heel druk boven in de Lepelstraat en in de Assestraat waar KSA
meisjes en jongens hun optreden inoefenden en geschminkt werden.
Alles kwam in orde en even na 1 uur kon de praalwagen vertrekken naar de Assestraat. Daar werden
“bokes en soep” met smaak opgepeuzeld . De versierde huifkar van René werd gebruikt om alle dansers
en danseressen te vervoeren en een voorraadje frisdank en wat pintjes.
Veilig met de hele groep deelnemers in Parklaan Asse geraakt en onze parkeerplaats op nr 33 gevonden.
Zoals steeds reden bijna alle wagens voorbij zodat we ook van de stoet konden genieten.
Even dreigde een donkere wolk en een zacht buitje, dan wat meer regen, maar dan weer goed weer.
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Er was overal in Asse druk gewerkt. De stoet mocht zeker gezien worden. De vele kijkers langs de weg
waren een “beloning” voor de organisatoren en alle medewerkers.
Op onze KWB website vind je sfeerbeelden van de voorbereiding en de stoet.
Na de stoet kwam iedereen weer veilig in Terheide , bleef moe maar tevreden thuis of keerde al dan
niet opgefrist terug naar de Boekfos voor het slot van de Hopduvelfeesten.
Maandag hadden de“bouwers” een andere opdracht . Aangezien zij wisten hoe de wagen gebouwd was
“mochten ze die ook afbreken . Dat lukte natuurlijk ook! Proficiat en bedankt hoor.

Bedankt aan IEDEREEN die zijn of haar steen(tje) bijdroeg : de wagenbouwers, de dansgroep, de
figuranten, de “soep en bokes moeders”,René met de kar, de “duvelmakers”, kortom iedereen die
zorgde dat Terheide fier kon zijn op hun Bokkenrijders vliegend over de heide.
Flor
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Activiteiten kalender 2016-2017 KWB Asse-Terheide
Oktober
Vrijdag 21 oktober : Pompoenentocht , vertrek 19u30 – 21u30. Assestraat.
Vrijdag 28 oktober : Kaartavond 2 , 19u. Parochiezaal
Zondag 30 oktober : KWB Herfstwandeling ‘Via Ossel’ 13u30 Kerk Ossel.
November
Vrijdag 25 november : Kaartavond 3 , 19u. Parochiezaal
Zaterdag 26 november : Sint komt op bezoek bij KWB-kinderen.
December
Vrijdag 16 december : Kookavond 1 , 19u. Parochiezaal
Vrijdag 30 december : Kaartavond 4 , 19u. Parochiezaal
Januari
Vrijdag 6 januari : Nieuwjaarsreceptie , Parochiezaal
Vrijdag 27 januari : Kaartavond 5 , 19u. Parochiezaal
Februari
Zaterdag 11 februari : Familiebowling, 20u.
Vrijdag 17 februari : Kookavond 2 , 19u. Parochiezaal
Vrijdag 24 februari : Kaartavond 6 , 19u. Parochiezaal
Maart
Vrijdag 17 maart : Kookavond 3 , 19u. Parochiezaal
Zaterdag 18maart : Asse proper, 9u aan de kerk
Vrijdag 31 maart : Kaartavond 7 , 19u. Parochiezaal
April
Zaterdag 29 april : Slotfeest koken, Parochiezaal
Mei
Zaterdag 6 mei : CC Asse Charlatan ‘Gili’
Weekend 26/28 : 10e survivaltocht.
Juni
Zaterdag 24 juni : 13e Breugelavond, Parochiezaal
Juli
Zondag 2 juli : Fietstocht
Zaterdag 29 juli : BBQ, 18u. Parochiezaal
Augustus
Gezinsweekend 25-26-27 augustus : Gezinsweekend
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BBQ 20 juli 2016
Op de bouwwerf van de school was net genoeg ruimte om buiten te genieten van een zomerse BBQ.
Misschien komt het water nog in je mond als je ons “menu doorleest”.
Openen met Cosmopolitan : wodka, limoensap, cranberrysap, cointreau triple sec en ijs.
Hapjes : gehakballetjes met courgette en nootjes
Gemarineerde vishapjes
Kalkoen en ananasspiesjes
Hoofdgerechten Pastasalade met kidneybonen en mais
Dunne lende met lookboter en krieltjessalade
Papilot van pladijs, courgette en tapastomaten
Bulgar , spinaziesalade met geitenkaas.
Dessert :
Pannenkoek met ananas op de BBQ
Koffie
Drie keer komt het woord salade voor in het menu en toch werd er geen sla geproefd !
Met meer dan 40 deelnemers was deze zomerse BBQ opnieuw een succes.
Zullen we al een datum zoeken voor BBQ 2017 ?

Gezinsweekend Bohan 26-27-28 augustus
Vrijdag : Het sleutelmoment
Tropisch warm was het , een plaatsje onder de parasol was welkom, de kwb gezinnen kwamen
druppelsgewijs aan. De ligging van ons verblijf was ideaal, aan de oevers van de Semois, de
goedkopere modellen van de GSP loodste menig volk een beetje verder het veld in, maar uiteindelijk
zou iedereen tegen het avondeten de Knapzak gevonden hebben. Luc besloot om afkoeling te zoeken in
de Semois, “zaaaalig” hoor ik hem nog zeggen, tot Diane de sleutels vroeg van de wagen.
Oei ? Heb jij die niet ? Tja, dan kunnen ze maar op één plaats liggen … op de bodem van de Semois.
Dit heeft hij natuurlijk een heel weekend mogen horen ☺.
’s Avonds stond er een korte wandeling naar Bohan en een “terrasje doen” op het programma, met zo
een goed weer moet er van geprofiteerd worden. Liep er daar een oude buschauffeur rond van AsseTerheide. Bij Koen en Dirk, de echte Terheidenaren, ging er een klein lichtje branden.
“Wacht”, zei de man : ” Ik heb nog het één en ander van Asse” en kwam hij later terug met een rode
hopduvel uitgezaagd uit triplex hout, een glasraam met het wapenschild van Asse en een boek over de
provincie Brabant. Den hopduvel hebben wij gebruikt op onze wagen , het wapenschild hangt in het
gemeentehuis en den boek is bij Flor, denk ik.Op de terugweg nog even genoten van de weerspiegeling
van de brug in het water om dan daarna te dromen van Evel…☺
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Zaterdag : Bewegingsdag voor KWB Terheide
Op tijd gaan slapen is een relatief begrip. Vroeg of laat gaan slapen het maakt niets uit als je maar
om 8.30 u, fris en monter aan de ontbijttafel zit was de boodschap.
We planden een hele dag met hopelijk heel wat “beweging : kajakken of stappen. Na het ontbijt
mochten we ook nog onze knapzak klaarmaken want we bleven immers de hele dag onderweg.
De kajakkers werden afgehaald en naar Vresse gevoerd, hoewel de chauffeur eerst een ander
reisdoel had.
De stappers reden met enkele wagens naar Vresse. Daar gingen we op zoek naar de GR 16 :
Sentier de la Semois. Met hulp van het Bureau de Tourisme vonden we de grote kapel toe-gewijd
aan Notre Dame de Walcourt. We kregen direct een “stevig stijgend asfaltwegeltje .. en een nogal
nijdige stijging die een tijdje zou aanhouden.”
Dank zij de uitgebreide info waar Jean voor gezorgd had en wat uitleg over de speciale rood-witte
bewegwijzering van de GR’s vonden we onze weg. Maar het was toch opletten geblazen hoor.
Blazen deden we ook maar na een paar korte rustpauzes kwam iedereen op het plateau boven de
Semoisvallei.
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We daalden weer af naar Membre, daar was het even opletten geblazen want GR16 en GR 126
komen er samen. De route126 inslaan zou ons na 226 km in Brussel brengen maar dat leek toch
wat te ver. We beperkten ons tot de geplande 12 km.
In Membre vonden we de kajakkers weer We konden er picknicken, wat rusten, ons
vochtpercentage bijwerken en uitzoeken hoe we deel 2 zouden aanpakken. Volgen we .Semois , de
lange weg of nemen we de kortere weg maar “het gaat wel hard omhoog, via een paadje dat zeer
snel steil begint te stijgen” zo stond het in de brochure. ’t Was zwoegen want op de top, even later
klokken we af op 350 m hoogte en de Semois stroomt 170 m lager. Na de steile bergop volgt een
steile bergaf. ’t Was gelukkig droog en met rustpauzes, hand- en spandiensten kwam de hele groep
behouden in het dorpje Bohan, het laatste dorp op het Belgisch deel van de Semois. De meeste
wandelaars hebben die dag hun grenzen duidelijk verlegd en ondervonden dat samenwerken nodig
is , zeker als het wat moeilijk wordt.
De kelen werden weer gesmeerd en dan stapten we de laatste kilometer naar De Knapzak, onze
verblijfplaats . Meteen naar de douche , genieten van het warme avondmaal en een gezellig
samenzijn.
Een avondwandeling stond niet op het programma. Bliksem , donder en stortregen ook niet maar
die kwamen ongevraagd, gratis op bezoek. En wij dan toch op tijd gaan slapen.

Zondag : Kubb en bezoek Bohan
Na de zaterdagse bewegingsdag was het zondag een beetje meer rustdag. Iedereen was ’s morgens op
tijd present om te ontbijten , … KUBB te spelen, te luieren … van zon en gezelschap te genieten … in
te pakken … kamers te ontruimen… inladen … Eveline, onze sympathieke gastvrouw bedanken … en
groepsfoto nummer 19 nemen. Rond de middag vertrokken we naar Alle-sur-Semois (deelgemeente
van Vresse) waar we in La Recréalle verwacht werden voor de lunch.
Na de grote inspanningen van de vorige dagen en ook omdat de chauffeurs nog veilig en rustig de
ongeveer 190 km naar Asse moesten overbruggen gingen we in de namiddag “op reis “ met het
toeristisch treintje in Alle Daar “ontdekten” we “de oude leisteengroeve gelegen in een uitzonderlijk
kader”
Er was een videovoorstelling over de technieken van winning en verwerking van de leisteen.
Gewapend met helm en lamp trokken we naar de groeve.
De brochure beloofde ons ook “te bekoren met mysterieuze galerijen, ondergrondse zalen en de
pracht van haar verscholen watervlakte.”
Het bezoek aan de groeve duurde ongeveer 45 minuten en leerde ons vooral de harde
werkomstandigheden kennen van de arbeiders in de groeve.
Per trein weer naar Alle-sur-Semois voor de afsluiter nog wat zonnen, genieten van drankje of iets
meer, elkaar bedanken voor het gezellige samenzijn.
Het 19 e weekend was weer een meevaller over de hele lijn en zo kon iedereen op eigen tempo “moe
maar tevreden” weer naar huis
Op naar het 20e gezinsweekend naar ????? dat wordt nog wel grondig besproken.

We kijken samen met Bruno en Karine, Jean en Elodie en Christiane uit naar het weekend van
2017 waar deze zullen gevierd worden met hun 20ste deelname.
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Zo rijdt een Renault zonder sleutel.

De volledige groep van Bohan ano 2016, zoek de sleutel in het water.
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Uitslag Kaartavond 23 september ‘16.
26

Boriau

Jozef

123

33

Van Keer

Edward

107

35

Van Holsbeeck

Lucien

103

49

Luypaert

Pierre

73

57

Willems

Raymond

44

Met 68 kaarters aan de start van het nieuwe seizoen en enkele nieuwe deelnemers waren wij
uiteraard heel tevreden. De KWB’ers daarentegen hebben hun start gemist, de eerste
kwb’er eindigde op plaats 26. Dit moet beter mannen !
De volgende vindt plaats op vrijdag 28 oktober 2016 en start om 19.30u stipt!

De komenden activiteiten :

Herfstwandeling zondag 30 oktober ‘Via Ossel’
Bijeenkomst aan de kerk van Ossel om 13u30.
Wij wandelen naar Brussegem en volgen de ‘Via Ossel’ wandeling (7,2 km)., in de streek
van onze voorzitter stappen wij langs de watermolen van Brussegem, het Foeksenbos en het
beschermde Torenhof. Voor meer info :
http://rlgc.be/wp-content/uploads/2016/05/Via-Ossel_LR.pdf

Whist-kaartavonden
Het kaartkampioenschap van KWB Asse-Terheide is in september van start gegaan met 68
kaarters. Ben je 5 keer aanwezig op de 7 kaartingen; dan doe je mee voor het algemeen
klassement en heb je recht op een bierkorf of fruitkorf.
Per avond zijn er nog altijd kippen te winnen.
Iedereen is welkom.
Noteer alvast de volgende data :
- 28 oktober
- 25 november
- 30 december
- 27 januari
- 24 februari
- 31 maart.
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Inschrijving kookseizoen 2016-2017
Nu inschrijven voor de kookavonden van
16 december, 17 februari & 17 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.

Sint en Piet op bezoek zaterdag 26 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 26 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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