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Kleine Raak editie september  2022 
 

Beste KWB vrienden, 
 
De	vakantie	is	voorbij,	de	meeste	kinderen	zijn	al	gestart	met	het	nieuwe	schooljaar.	Wij	hebben	ons	
jaar	afgesloten	met	het	gezinsweekend	in	Houthalen.	Met	de	september	bestuursvergadering	blikten	
wij	terug	naar	wat	voorbij	is	en	wat	wij	kunnen	organiseren	in	ons	nieuw	werkjaar.	
	
De	kaarters	staan	al	te	popelen	om	terug	te	‘Wiezen’,	het	stekbollen	staat	2xmaal	op	het	programma	
want	in	juli	2023	gaat	het	café	Devenderp	dicht	en	is	het	terrein	niet	meer	beschikbaar.	
Bowling,	snooker	en	darts	staan	ook	op	het	programma.	
U	vindt	de	volledige	activiteitenkalender	verder	in	deze	kleine	raak.	
	
Wij	hebben	ook	afscheid	genomen	van	‘Wis	van	Roger’,	Louise	is	steeds	lid	gebleven	van	KWB	en	Flor	
bracht	haar	dan	ook	regelmatig	een	bezoekje	als	wijkmeester.	
	
	
Het	KWB-bestuur	

! !

Asse-Terheide 
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Stekbollen in café Devenderp op vrijdag 13 mei 2022. 
 
Vrijdag de 13de was dit keer zeker geen ongeluksdag voor de 8 dapperen die zich naar Wambeek 
begaven voor een avondje "stekbollen". 
 
De sfeer zat er van in den beginne goed in en dat zou de ganse avond alleen maar zo blijven. 
 
De eerste partij werd gewonnen door de rode ploeg (Pascal, Koen, Godfried en Luc) met 15 - 12. 
De groene ploeg (met de zwarte bollen), bestaande uit Jean, Marc, Michael en Jan, had iets meer tijd 
nodig om op te warmen en won de volgende twee partijen met respectievelijk 6 - 15 en 11 - 15. Het vierde 
en laatste spel was een echte triller. De rode ploeg nam een 10 - 7 voorsprong en leek op weg naar de 
winst maar de groene ploeg zette met een forse eindsprint nog 13 - 15 eindcijfers en de totaaloverwinning 
op het scorebord. 
 
De ganse avond werd er afwisselend op hoog en laag niveau gebold, gestunteld en "gewaggeld" met tal 
van hilarische momenten. 
 
Stekbollen is qua verhouding amusement-kostprijs zowat de meest "lage kosten activiteit" uit ons aanbod 
en de afwezigen hadden alweer eens ongelijk. Volgend jaar gaan we zeker terug als Chris en Greta 
(Greet) en café Devenderp er nog zijn..... 
 
 
 
Gezinsweekend ‘De Bosberg’ in houthalen. 
 
Vrijdag 26 augustus 2022 
 
Sommige gezinnen combineerden de start van het gezinsweekend met een bijkomende activiteit in de 
buurt. Godfried en Christianne brachten een bezoek aan Bokrijk, Pascal en Marleen hadden hun eigen 
fietsen mee en deden al een toertje in de mooie omgeving, Jean en Elodie brachten al een bezoekje aan 
Hoeve Jan in de buurt van ons logement. Koen en Anne zouden later aansluiten want zij waren ’s 
morgens voor de eerste keer opa en oma geworden. Het mooie weer was van de partij en na het 
avondmaal en een fikse wandeling rond de vijver op het domein kwamen de twee gelukkige grootouders 
toe. Er werd nog flink wat bijgepraat in de bar tot … 
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Zaterdag 27 augustus 2022 
 
Jean had een fietstocht uitgestippeld van 48 km, de elektrische fietsen werden juist op tijd geleverd en 
waren piekfijn in orde. Een eerste tussenstop, na ongeveer 9 km, was de Vennestraat in Winterslag. 
Dit is een bekende multiculinaire  straat of ook ‘de straat van de zintuigen’ genoemd vanwege de vele 
restaurantjes, café’s en gespecialiseerde winkels en elke zaterdagmorgen is er een multiculturele 
versmarkt. Na een toertje op de markt en een verfrissing op een terras ging het richting Bokrijk waar wij 
op het plein van de Oude Stad een afspraak hadden in de zomerbar van Jozef alwaar wij een lichte 
snack konden gebruiken. De terugweg door het water en langs Zonhoven en een tussenstop voor een 
ijsje langs een oude spoorweg bracht ons tot een zomerterras in Hengelhoef. 
Het lokale 7PK Haverbier, een sociaal initiatief ter voordele van het werkende trekpaard, viel in de 
smaak. Met 14 PK in onze benen was de afstand tot De Bosberg een makkie. ’s Avonds werd de 
pietjesbak boven gehaald. 
 

!!!  

!
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Zondag 28 augustus 2022 
  
Over het Kubb-spel in de voormiddag kan ik kort zijn, nochtans waren de groepen op een eerlijke manier 
verdeeld, de enige voorwaarde was ‘geen koppels in dezelfde ploeg. Maar de ploeg van Anne , 
Christianne, Jean en Pascal stak er met kop en schouder boven uit. Het werd 4-0 denk ik, zonder het 
spel waar er door Koen ‘per malheur’ de koning werd omver gesmeten. In de namiddag stond er een 
bezoek aan de mijn van Winsterslag op het programma (C-mine site), wij werden er terug geslingerd in 
de tijd van de koolsteen ontginning en het harde werk en de gevaren ervan. Toch wel indrukwekkend. 
Virtueel zijn wij zelfs naar beneden geweest en konden wij getuige zijn van het werk ondergronds. 
 

 

     !  
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September 
Vrijdag 30 september : Kaartavond 1 , 19u. Parochiezaal. 
 
Oktober 
Vrijdag 21 oktober : Stekbolling in Devenderp. 
Vrijdag 28 oktober : Kaartavond 2 , 19u. Parochiezaal 
 
November 
Vrijdag 25 november : Kaartavond 3 , 19u. Parochiezaal 
 
December 
Zondag 4 december : Snooker, Birmingham 10u-12u 
Vrijdag 9 december : Kookavond 1 , 19u. Parochiezaal 
Zondag 18 december : Dauwwandeling met restaurantbezoek 9u. 
Vrijdag 30 december : Kaartavond 4 , 19u. Parochiezaal 
 
Januari 
Vrijdag 6 januari : Nieuwjaarsreceptie + Doos van Pandora, Parochiezaal 
Zaterdag 21 januari : Bowling Tragel 
Vrijdag 27 januari : Kaartavond 5 , 19u. Parochiezaal 
 
Februari 
Vrijdag 3 februari : Dartsavond , 19u30. Parochiezaal  
Vrijdag 17 februari : Kookavond 2 , 19u. Parochiezaal 
Vrijdag 24 februari : Kaartavond 6 , 19u. Parochiezaal 
 
Maart 
Vrijdag 17 maart : Kookavond 3 , 19u. Parochiezaal 
Zaterdag 18 maart : Asse proper,  9u aan de kerk 
Vrijdag 31 maart : Kaartavond 7 , 19u. Parochiezaal 
 
April 
Zaterdag 15 april : Slotfeest koken, Parochiezaal 
Vrijdag 21 april : Stekbolling in Devenderp. 
 
Mei 
Zondag 7 mei : Stadsbezoek Antwerpen : ‘De ruien’ en …  
Vrijdag 12 mei : CC-Asse :’Der Manschaft’ 
 
Juni 
Zaterdag 24 juni : Breugelavond, Parochiezaal 
 
Juli 
Zondag 2 juli : Fietstocht 
 
Augustus 
Weekend 25-26-27 augustus : Gezinsweekend  
 
September 
Zaterdag 2 september : BBQ, Pastorie 
 


