Asse-Terheide

Kleine Raak editie oktober 2017
Beste KWB vrienden,
In Kleine Raak van oktober van de vorige jaren werd, ik vermoed al vanaf nr 1, een nieuw
werkjaar aangekondigd. Dit jaar loopt het, zoals jullie al in Raak konden lezen, wel anders.
In plaats van september als startmaand te houden volgen we in de toekomst, net als
Femma, het "normale kalenderjaar".
Het splinternieuwe KWB werkjaar start dus op 1 januari 2018.
De maanden september 2017 tot 31 december 2017 zijn,naargelang je het bekijkt uitloop
van het "oude" of inloop van het nieuwe werkjaar.
Grote verschillen in activiteiten brengt dat niet mee maar nu al de kalender opstellen tot
eind december 2018 is niet zo eenvoudig. We kunnen natuurlijk rekenen op onze "klassiekers"
om tot eind van dit jaar een uitgebreid aanbod te brengen.
In september, dit jaar zonder hopduvelactiviteit mochten we eerst nog uitblazen van het
20ste KWB weekend in het Eifelgebied.
De eerste kaartavond en de kennismaking met crisiskok, Joost Van Hyfte in CC Asse zijn al
voorbij en in dit nummer van Kleine Raak vind je de uitnodigende aankondigingen van de
komende kaartavonden, de herfstwandeling, "de Weg Oem" in Asse, de Stekbolling, de eerste
kookavond en de Sint op bezoek .
Heel wat bewijzen dat KWB Terheide geen winterslaap kent. We heten jullie allen van harte
welkom .
Maar niet alleen de kalender “verschuift” ook de ledenbijdrage (= lidgeld) is in opwaartse
beweging. Sinds 2009 is de bijdrage niet gestegen terwijl “alles duurder “ werd.
De nieuwe bijdrage werd tot 2020 vastgelegd op maximum € 30.
In Raak oktober p 28 geeft medevoorzitter Wim Wouters meer uitleg over deze verhoging en
kun je ook lezen dat de “lokale groep” een deel(tje) van de bijdrage krijgt. Wij investeren
dat deel samen met bvb de winst van Breugelfestijn in andere activiteiten zoals
nieuwjaarsreceptie, bedrijfsbezoek, uitstappen per fiets of te voet .Hoe meer je kunt
deelnemen aan activiteiten hoe meer je bijdrage rendeert !
In de komende weken mag je je KWB bestuurslid = wijkmeester aan je deur verwachten met
je nieuwe lidkaart 2018. We hopen, rekenen erop dat jullie allen lid kunnen blijven zodat
KWB Terheide een extra lang geslaagd werkjaar 2017 + gans 2018 kent.
Flor
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Activiteiten kalender 2017-2018 KWB Asse-Terheide
Oktober
Vrijdag 20 oktober : Pompoenentocht , vertrek 19u – 21u. Lepelstraat.
Vrijdag 27 oktober : Kaartavond 2 , 19u. Parochiezaal
Zondag 29 oktober : KWB Herfstwandeling ‘De weg Om’ 13u30 Kerk Asse
November
Vrijdag 24 november : Kaartavond 3 , 19u. Parochiezaal
Zaterdag 25 november : Sint op bezoek bij KWB-kinderen.
December
Vrijdag 8 december : Stekbolling , 20u. Café ‘Devenderp’
Vrijdag 15 december : Kookavond 1 , 19u. Parochiezaal
Vrijdag 29 december : Kaartavond 4 , 19u. Parochiezaal
Januari
Vrijdag 5 januari : Nieuwjaarsreceptie , Parochiezaal
Vrijdag 26 januari : Kaartavond 5 , 19u. Parochiezaal
Februari
Vrijdag 9 februari : Kookavond 2 , 19u. Parochiezaal
Vrijdag 24 februari : Kaartavond 6 , 19u. Parochiezaal
Zaterdag 24 februari : Familiebowling, 20u.
Maart
Vrijdag 9 maart : Kookavond 3 , 19u. Parochiezaal
Zaterdag 17 maart : Asse proper, 9u aan de kerk
Vrijdag 30 maart : Kaartavond 7 , 19u. Parochiezaal
April
Zaterdag 21 april : Slotfeest koken, Parochiezaal
Mei
Weekend 25/27 : 11e survivaltocht.
Juni
Vrijdag 8 juni : bedrijfsbezoek
Zaterdag 23 juni : 14e Breugelavond, Parochiezaal
Augustus
Zaterdag 4 augustus : BBQ, 18u. Voetbalkantine
Gezinsweekend 24-25-26 augustus : Gezinsweekend
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Bedrijfsbezoek vrijdag 26 mei
Met 13-en waren we die vrijdagmorgen vroeg uit de veren om een vooraf lang
gepland bezoek te brengen aan INDAVER (verwerking via verbranding van ons
huishoudelijk afval in Antwerpen/Beveren) en een bootocht doorheen de haven
van Antwerpen met rederij ‘Jan plezier’. (geen connecties met Jan De Wever, wel
met Bart -) )
Met weinig verkeersopstropping bereikten we al veel vroeger dan verwacht de
site in Beveren (haven Antwerpen). Na de toegangscontrole stond de koffie klaar
en kregen we een ‘te’ lange maar des te meer interessante powerpoint
voorstelling omtrent alle facetten van het afvalverwerkingsproces : vanaf het
binnenrijden (of varen: want inmiddels loopt het proefproject met overslag van
ons afval te Grimbergen via de binnenscheepvaart) tot wat er na verbranding
overschiet ( zijnde een klein percentage assen) dat op de site zorgvuldig wordt
gestockeerd).
Daarna begon de gegidste rondleiding wat tot andere verr – ass – ingen leidde.
Startend bij het ‘mengelen’ met reusachtige grijpers van het gestortte afval tot de
oven (aan ongeveer 1000 graden celcius ) en het proces van het nauwkeurig
behandelen van de vrijgekomen gassen en de uitstoot (onder voortdurende
controle !) .
Wij hadden geluk daar 1 van de 3 ovens stillag en wij ook een kijkje konden
nemen binnenin de oven.
Na de bedanking aan Silvia en haar collega dienden we snel te vertrekken naar
’t stad want Jan plezier wachtte ons op om 13u40 aan de Londenbrug (kort bij
het MAS)
We besloten om de parkeerdrukte te mijden in ’t stad ons te parkeren op St Anna
linkeroever wat aardig lukte, zei het met een enorme filedrukte voorafgaand
(zelfs door het ‘afsnijden’ van een stuk file).
Dan te voet door de voet- en fietstunnel onder ’t Scheld en vlug nog paar
kilometer stappen om de kaai te bereiken net op tijd. Tijd om een broodje te
nuttigen was er niet meer.
De boottocht verliep prima met een bezoek vanop het water van de haven en –
activiteiten, bijgestaan door audioboodschappen. Toch ook wel eens interessant
en op den boot was dan wel iets te drinken…
Terug gekeerd na 2 uur vonden onze magen het dan wel nodig om (eindelijk) iets
te eten. Het werd voor de meesten een hamburger van Dierendonck
(kwaliteitsvlees) en ‘kwaliteitsfrieten’. Voettocht terug en onze wagens stonden
nog netjes op de parking waarna we konden terugkeren en afsluiten in ‘den
engelsen hoek’ waar Brigitte van haar man Patrick vernam dat het goed geweest
was die dag in Antwerpen.
Volgend jaar present voor misschien een bezoek aan Lutosa? , schatjes van
patatjes, suggereerde iemand, wat goed in de oren klonk van de aanwezige
bestuursleden. Andere suggesties zeker altijd welkom !
Koen
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Fietstocht zondag 2 juli
Na de hitte van vorige weken was die zondagmorgen eerder aan de frisse kant. Maar de 8
deelnemers aan de tocht waren wel paraat. Dirk beloofde voor fietsenvervoer te zorgen en
dus stond zijn kamion op de parking te wachten. Een grote ruimte opvullen met 8 fietsen is
onmogelijk, maar er was geen alternatief. Dus HOP, de fietsen in de laadbak, de fietsers in
de auto en we waren op weg naar Sint-Niklaas.
Om 10 uur stonden we aan het “dieptepunt” van de Nobelroute : een tunnel onder de
spoorweg. (Het hoogste punt was nog geen 20 m boven de zeespiegel !)
Via Belsele fietsten we naar Puivelde en Sint-Pauwels. Toen werd het al tijd voor een
koffietje of….en konden we lekker droogblijven want het regende een beetje.
De Roomanmolen (1847) één van de hoogste stenen stellingmolen (hoogte 24 m) was op de 1e
zondag van de maand pas in de namiddag te bezoeken en dus fietsten we verder. Door de
regen was er enige vertraging op het schema en misten we de Reynaertbank en het
gezelschap van de figuren uit het Reynaertepos maar we werden in “De Strooper” verwacht
voor het middageten.
Hierna fietsten we richting Nederland. De grenspalen leerden ons dat we in Nederland
kwamen. Er zouden maar liefst 388 gietijzeren en 356 hardstenen palen geplaatst zijn om de
grenzen af te bakenen. We hebben ze niet geteld maar reden door het Stroperbos verder.
We ontdekten heel wat “heiligen” op onze fietsroute : Sint –Niklaas, Sint-Pauwels maar ook
de Sint-Janspolder, de Sint-Pietersnieuwstraat om zo in Sint-Gillis Waas, de officiële
startplaats aan te komen.
Vandaar ging het rechtdoor, ruim 5 km over de oude spoorbedding Antwerpen - Terneuzen
waar de kamion nog klaar stond om het hele gezelschap veilig naar Terheide te brengen.
Zonder pech, een ietsepietse regen op het juiste moment , een kleine, sportieve,
goedgezinde groep en een prima chauffeur (Bedankt Dirk !) en dit jaar geen vallende bomen.
Een echte meevaller dus. We kijken al uit naar een volgende trip !

Gezinsweekend Stadtkyll 25-26-27-28 augustus
Vrijdag : Aankomst
Op de traditionele startdag van het weekend hoor je vaak de volgende vragen :
Wat uur ben jij vertrokken ? Langs waar ben jij gereden ? Wie moet er nog komen ?
Samenkomst op een terras kan altijd in het water vallen, dit was het geval. Op vrijdag hebben wij een
vlaag regen gekregen en voor de rest van het weekend stralend weer.
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Zaterdag : de moezel
Wij hadden een strak schema te volgen, ontbijt en dan vertrekken naar Cochem. Daar eventjes
de mogelijkheid om het stadje te verkennen om vervolgens om 11u de boot naar Beilstein te
nemen.
Na een uurtje varen en een sluis gepasseerd konden wij Beilstein bewonderen van op de boot.
Een stadje tegen een rots met bovenaan een ruïne van een slot uit het begin van de 14e eeuw.
Na onze snelle hap in een van de plaatselijke resto’s hadden wij een wijnproeverij ingelast in
één van de wijnkelders. Er waren toch 9 kandidaten om de typische moezelwijn te proeven.
Wij hadden dan ook de taak om een wijn te kiezen voor de jubilarissen van het 20ste weekend.
Na de proeverij was het met heel de groep verzamelen geblazen aan de ingang van het kasteel.
Wat volgde was een spectaculair zicht op de bochten van de Moezel en de wijngaarden op zijn
flanken. De terugtocht naar Cochem verliep met dezelfde boot om 17u30 en na het boottochtje
en nog eens een autotochtje zaten wij terug in de restaurant verbonden aan ons hotel.
Daarna werden de jubilarissen Karin, Bruno, Jean, Elodie en Christianne gevierd op de
receptie ter gelegenheid van het 20ste gezinsweekend.

Zondag : Wandelen of minigolf en Vogelshow

!

Zondagmorgen na de groepsfoto, wat een groepsfoto moest worden maar zonder Chris die nog
op het gemak zat. Zijn we vertrokken in 2 groepen de éne groep ging wandelen en de andere
minigolf in Landal. Het weer was die dag prachtig om minigolf te spelen met Karine, MCC, Dirk,
Wito, Luc, Wim, Anja en Nils waar Luc de winnaar was. Lut en Kris hielden vanop het terras
alles nauwlettend in het oog. De wandelaars kwamen tot in Landal waar we nadien op het terras
nog iets gedronken hebben.
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In de namiddag, na de lunch in Balkanland, stond een bezoek aan het roofvogel en wolvenpark
op het programma. Wij hebben daar een roofvogelshow kunnen meemaken en het voederen van
de wolven. Allemaal heel indrukwekkend. Na het park en voor het avondeten hebben wij dan de
overige flessen cava soldaat gemaakt.
Zondagavond afgezakt naar een plaatselijk café, daar zijn er een aantal buiten gebleven die het
hadden over het pensioen, maar binnen zagen we muizen lopen en the muppet show gezien. Jan,
Pascal, JP en Dirk hebben een frans liedje gemaakt genaamd tarte abricot. Het was een
geslaagde avond degene die niet aanwezig waren in het Café hebben wat gemist.
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Maandag : Kubbe en Monschau
De terugreis naar Terheide was dit keer gespreid over een ganse dag. Na het ontbijt de
pakken en zakken inladen, sleutels afgeven en een spelletje Kubbe spelen. Tegen de middag
vertrekken richting Monschau. De groepsfoto, een traditie van de laatste dag was nu één dag
vroeger genomen toen we nog “compleet waren” want niet iedereen kon de ganse dag
meegenieten van het extraatje.
De rit van Stadtkyll naar Monschau verliep vlot en alle wagens vonden de parking, zelfs de
betaling van het parkeertickets kwam in orde. Dan op zoek naar de gids. Lang zoeken was
niet nodig. De gids was al op de afgesproken plaats in “Montjoie” de oorspronkelijke naam
van Monschau, gelegen aan de Roer.
Op de KWB website kan je in het fotoalbum heel wat foto’s vinden…. Nummer 81 toont de
“bijna complete groep”….Op nr 83 zie je damesruggen, zonnebrillen,kapsels, een paar
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bekende gezichten of een deeltje ervan en één onbekende… de gids die ons door de stad zou
leiden. Op foto’s 85 en 89 komt hij nog beter in beeld.

Hij vertelde in ’t Vlaams over de stad, “de parel van de Eifel”, haar geschiedenis, de functie
doorheen de tijden van vele prachtige gebouwen, ook over voor ons bekende en onbekende
personen en de activiteiten in en rond de stad. Deze werd dank zij de wol, het laken een
welvarende stad. Heel groot is de stad niet ze telt ongeveer 13 000 inwoners maar 2 miljoen
bezoekers komen langs in een jaar.
Foto 109 toont een voorbeeld van een raadselachtig bord op vele huizen :
20 ¨X C +M+B
X 16 is de verwittiging dat in 2016 Caspar , Melchior en Balthazar (ook in
ons land bekend) niet vergeefs aanklopten.
Foto 122 en 127 tonen een kerk, zoals er bij ons ook zijn maar met één zwaan op het
torenkruis in plaats van een haan, zoals in onze gewesten. Dit gebouw was de Evangelische
Kerk. Foto 126 bewijst dat Duits begrijpen voor Vlamingen die kunnen lezen geen probleem
kan zijn. Foto 130 131 een moderne manier om aan de inwoners mee te delen wie met wie
trouwde in dit stadhuis.
De burcht prijkt boven op berg. Ooit (in de 16e eeuw) was Karel V (“onze” Keizer Karel) ook
hier kasteelheer. Klimmen en dalen, het hoorde bij een bezoek aan deze stad. Eenmaal
beneden konden we onze gids bedanken voor de aangename rondleiding en voor de tips die
hij meegaf : Tip 1 voor wie nog mosterd wou kopen….. ook een bekend product uit Monschau.
De Mosterdmolen is reeds van 1882 “in beweging” vroeger met het waterrad en nu met
elektriciteit. Tip 2 : de kerstman is heel het jaar actief in deze stad…. De winkel met “alles
voor Kerstmis” is immers het hele jaar open.
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Op het gezellige plein vonden we de nodige tafels, stoelen, spijs en drank om in de zon (die
ons dit jaar niet in de steek liet) te genieten van Monschau voor we de thuisreis konden
aanvatten.
Foto’s 166 en 167 sluiten de reeks prachtige herinneringen af. Deze groepsfoto’s waren één
dag vroeger genomen (zie begin van het verslag) toen de groep nog compleet kon zijn. Tel
maar na ….. er ontbreekt 1 man ! )
Het was een uniek KWB weekend. Uniek omdat het maar één keer de 20e keer kan zijn.
Uniek omdat het over 4 dagen gespreid was…..
Maar niet alles was uniek = eenmalig. De energie die in de voorbereiding steekt, vlotte
afspraken maken en nakomen, ontspannen sfeer, herinneringen ophalen, vriendschap, zorgen
en hulp voor mekaar….. blijven doorheen de jaren verder groeien.Daarom een gemeende
dank aan alle deelnemers en hopelijk tot volgende zomer op het 21e weekend ergens in
………..
Tips zijn natuurlijk welkom.

Voor de fietsers onder de KWB-leden.
Voor de fietsliefhebbers kregen we in Monschau al een tip mee.
De fietstocht langs de Vennbahn van Aken in Duitsland naar TroisVierges in Luxemburg,125 km
lang. Het schrikt wel wat af maar de Vennbahn werd aangelegd op een vroegere
spoorwegbedding en het stijgingspercentage is slechts 2 %,
De tocht bestaat uit 6 etappes en de deelnemers kiezen zelf vooraf waar ze die dag willen
aankomen. Als je Vennbahn intikt op Google krijg je de nodige uitleg.
Etappe
Etappe
Etappe
Etappe
Etappe
Etappe

1 van Aken tot Raeren 22,17 km op 300 m na in asfalt.
2 van Raeren tot Monschau26.18 km waarvan 3.1 een grindpad (zoals vroeger bij ons )
3 van Monschau naar Waimes 26.66 km alles in asfalt
4 van Waimes naar Sankt-Vith 17 km ,15,5 km grind (zou dat in België kunnen zijn)
5 van Waimes naar Burg Reuland
14.71 km waarvan 8.6 km asfalt
6 van Burg Reuland naar TroisVierges
17.5 km ruim 14 km asfalt.

Uitslag Kaartavond 22 september.
Met 60 kaarters zijn wij aan het nieuwe seizoen begonnen. Jozef Boriau (2e plaats) en Jean
Uytersprot (4e plaats) hebben dit seizoen grote ambities.
De volgende kaarting vindt plaats op vrijdag 27 oktober en start om 19.30u stipt!
2. Jozef Boriau
4.. Jean Uytersprot
19. Rudy Van Malder
22. Lucien Van Holsbeek
34. Pascal Willems
36. Pierre Luypaert

190
182
128
122
93
88

punten
punten
punten
punten
punten
punten
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De komenden activiteiten :

Herfstwandeling zondag 29 oktober ‘De weg-oem’
Wandelen langs veldkapellen en kruisen in de kruisborrevallei in het gehucht
Koudertaverent, één van de mooiste stukjes natuur in Asse.
Bijeenkomst aan de kerk van Asse om 13u30.
Afstand : ca. 7km. Niet geschikt voor rolwagens.

Whist-kaartavonden
Het kaartkampioenschap van KWB Asse-Terheide is in september van start gegaan .
Ben je 5 keer aanwezig op de 7 kaartingen; dan doe je mee voor het algemeen klassement en kan
je kiezen tussen een bierkorf en een fruitkorf.
Per avond zijn er altijd kippen te winnen.
Iedereen is welkom.
Noteer alvast de volgende data :

-

27 oktober
24 november
29 december
26 januari
23 februari
30 maart.

Inschrijving kookseizoen 2017 - 2018
Nu inschrijven voor de kookavonden van
15 december, 9 februari & 9 maart.
U schrijft €15 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.
Thema van de eerste kookavond is ‘Crisis Kok’.
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Sint en Piet op bezoek zaterdag 25 november
Ja, de Sint is dan al in het land, en wij hebben er voor gezorgd dat hij tijd vrij maakt voor de

kinderen van de KWB-leden in Asse-Terheide. De Sint en zijn pieten kunnen dan 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 25 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 ).

Stekbolling vrijdag 8 december
Vorig jaar hebben wij voor de eerste keer in ’t cafe ‘Devenderp’ gaan stekbollen.
Bij Chris en Greet.
Wij gaan dit nog eens over doen. Samenkomst om 19u45 op het Sint Hubertusplein of om
20u ter plaatse.
GPS gegevens : Loddershoekstraat 44, 1741 Wambeek.
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