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                     Asse-Terheide.!
 

Kleine Raak  editie  januari  2023 
 
Beste K.W.B. vrienden, 
 
Hopelijk hebben jullie allemaal deugddoende eindejaarsfeesten achter de rug en hebben jullie lieve wensen mogen 
ontvangen. KWB wenst zijn leden en hun familie een goede gezondheid en hopelijk een jaar vol spannende 
activiteiten. Januari is de maand van de wensen voor het nieuwe jaar. In deze Kleine Raak kijken wij al verder dan 
de 1ste maand voor de komende activiteiten en blikken wij terug naar de voorbije activiteiten. Maar, er is ook slecht 
nieuws, Frans Van Ransbeek, al jaar en dag lid van KWB is spijtig genoeg niet meer in ons midden. Koken, kaarten, 
barbecue, … allemaal activiteiten waarop wij met Frans een aangename babbel konden maken. KWB wenst zijn 
familie veel sterkte in dit verlies. 
 
Bij de Raak van januari zit er ook een voordelenboekje bij, gooi het niet direct weg want achteraan in 
het boekje vind je een tegoed bon van €5 die je kan gebruiken bij een betalende activiteit. Kom je kaarten 
, koken of kom je naar onze breughel in juni ? … dan kan je deze bon gebruiken en €5 besparen. 

 
Voorbije activiteiten 
 
Dauwwandeling zondag 18 december 
 
Met 10 volwassenen en 2 kids vertrokken we in de vrieskou om 9 uur vanop de parking Kapellestraat (we zoeken 
nog een nieuwe naam). De tocht van 11 km. moest ons leiden naar Merchtem waar we hoopten tegen de middag 
aan te komen. 
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Via Dorpveld en het nieuw aangekochte deel van het Kravaal (Wijnegembos) kwamen we in de Heuvelstraat. De 
zon was ondertussen van de partij en samen met de reeën die we zagen wegrennen leverde dit mooie kiekjes op 
in het winterlandschap. 
Via het ‘containerpark van D’Hei’ in vogelenzang en hambos bereikten we Krokegem en de ‘stokenberg’ om 
langszij kartelo zo naar het geboortebos van Merchtem te gaan, gelegen nabij de paddebroeken: mooie stukjes 
prachtig bos en natuur! 

 
Het hellepad te Merchtem bracht ons in het centrum en zo konden we bij onze collega’s van KWB Merchtem een 
stevige pint gaan drinken in hun zondagcafé ‘de werkman’ dichtbij bij de kerk. De mannen sloegen zich in de 
Grimbergen, de vrouwen in wat kleinere aperitiefjes. We konden vaststellen wat een mooie sfeer er daar heerst bij 
de KWB van Merchtem en ze drukten ook hun dank uit voor ons bezoek. Ook de verantwoordelijke van de 
werkman (broer van onze secretaris Pascal) kwam ons op de valreep goeiemiddag wensen. 
Voor een aantal onder ons eindigde de middag in een plaatselijk restaurant dat we als tip gekregen hadden: 
Cornucopia of de hoorn des overvloeds : en dat het overvloedig was getuigden de ‘doggybags’* die we meekregen. 
 
*doggybag: of restorestje is een kartonnen doos of papieren zak die dient om het resterend voedsel van de daar 
genuttigde maaltijd mee te nemen naar huis.De term is afkomstig van de schaamte die mensen hadden, ze zeiden 
dat het eten voor de hond was in plaats van voor henzelf. 
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Nieuwjaarsreceptie vrijdag 6 januari 
 
Op 6 januari 2023 hadden we terug een nieuwjaarsreceptie voor onze leden. Met 25 aanwezigen, een vijftal 
afwezig gebleven wegens ziekte werd er getoast op het nieuwe jaar. Na de maaltijd met een halve braadkip, rauw 
witloof met veldsla en frietjes was het tijd voor actie.  
 

 
 
De 3 dozen van Pandora stonden verspreid opgesteld en daar waren we toch 2 uurtjes mee zoet. Het was een 
geweldige meevaller, iedereen was enthousiast en positief.  
 

 
 
Dankzij de tips van de scheidsrechter is iedereen er door geraakt. 
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Quiz Mollem, zaterdag 14 januari 
 
Sinds januari 2020 was het geleden dat we nog eens gequizd hadden. Maar op 14 januari 2023 was het weer 
zover en zakten Jean, Rudy, Johan, Chris T., Pascal en Jan nog eens af naar 't Kloosterhof in Mollem om de 
kleuren van KWB-Terheide te verdedigen. 
We begonnen eerder moeizaam en vragen over de "Frontnacht" en "paus Urbanus" bezorgden ons een 
"dunkelflaute" (= een periode in de energiesector waarin weinig tot geen energie kan worden opgewekt door 
middel van zonlicht en wind, en dit ingevolge gelijktijdige duisternis en windstilte). 
 
De rebussen doorzagen we snel en hoewel de globo-vragenronden over namen van schepen, logo's, haute couture 
en bijnamen ons 14 punten op 20 opleverden stonden we halfweg toch pas op een middelmatige 14de plaats. 
Sportfiguren Matthias Casse, Bart Swings, Hanne Desmet, Lionel Messi, Ewoud Vromant en Ashleigh Barty 
herkenden we moeiteloos evenals Berre, Camille Dhont, Charlotte De Witte, Raphaël Liégeois, El Chapo en Wim 
Distelmans. 
Ook Tigray en Liberia konden ons niet verrassen maar we struikelden nog over het Magritte Museum, de Negroni-
cocktail, de Queen en de kruising tussen een mannelijke tijger en een vrouwelijke leeuw, die "teeuw" genoemd 
wordt (en niet "lijger" zoals wij verkeerdelijk dachten). 
 
De zege ging naar de ploeg "Il Barejo" met 169 punten en wij klokten af op een verdienstelijke 11de plaats met 146 
punten. 
Volgens jaar gaan we voor de top 10. 
 
 
Komende activiteiten 
 
Kaartavonden 
 
Nog 3 kaartavonden te gaan,  
op vrijdag 27 januari, vrijdag 24 februari en de prijsuitreiking op vrijdag 31 maart. 
Wij beginnen te kaarten stipt om 19u30. Inschrijving kan vanaf 19u. 
Nieuwe kaarters zijn ook nog altijd welkom. 
Om mee te spelen voor het eindklassement, en de daarbij horende fruit- of bierkorf, dient men 5 van de 7 
kaartingen aanwezig te zijn. Inleg bedraagt €10. 
 
 
Dartavond vrijdag 3 februari 
 
Wegens het succes van het darten op de uitgestelde nieuwjaarsreceptie van 2022 organiseren wij terug een 
dartkampioenschap onder de leden. 
Op vrijdag 3 februari staan de borden terug opgesteld in de parochiezaal van Terheide. 
Zaal open vanaf 19u30, Darttoernooi begint om 20u. 
Inschrijving via https://kwb-terheide.be/contacteer-ons/ 
Deze activiteit is gratis.  

 
 
Kookavond in februari en maart en het slotfeest in april 
 
In december hebben wij het kookseizoen ingezet met gerechten uit eigen tuin. 
Luc Vleugels bracht uit zijn eigen tuin gesneden butternut mee en daarmee maakten wij lekkere ‘Thaise 
pompoensoep’. 
Koen had te veel rode bieten gekweekt, daarvan maakten wij het voorgerecht ‘’ Rode bieten tartaar met 
parelcouscous en kapper appeltjes”. 
Als hoofdgerecht was er zelfgemaakte ‘Pomme duchesse met ardeens gebraad en jagersaus’. 
 
Voor februari moet het thema nog vastgelegd worden. 
Voor maart gaat David Meymans een menu uitwerken. 
Dat wordt weer smullen.  
Wees op tijd op vrijdag 17 februari en 17 maart, om 19u beginnen wij er aan. 
Inschrijven kan nog altijd en wij vragen €15 te storten. 
 
Op de derde kookavond worden ook de inschrijvingen voor het slotfeest gestart.!
Dit gaat door op zaterdag 15 april. Alle leden met hun partner kunnen inschrijven, ook al zijn ze niet naar de 
vorige kookavonden geweest. !
Wij vragen 20 euro all-in, voor kinderen van 12j tot 18j 10 euro en voor kinderen jonger dan 12j is het gratis. 
 
Inschrijven via de website https://kwb-terheide.be/contacteer-ons/.  
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“Asse proper”, zaterdag 18 maart. 

 
Het gemeentebestuur organiseert ook in 2023 een opruimactie op het hele grondgebied van Asse. Wij nemen 
Asse-Terheide onder handen. 
Wij rekenen op minstens 20 vrijwilligers om op zaterdag 18 maart  van 9u tot 13u zwerfvuil op te ruimen. 
Wij nemen alle straten onder handen en brengen al het zwerfvuil naar één van de ophaalpunten waar de 
gemeentediensten het later oppikken. 
Daarna nodigt KWB alle helpers uit voor de ondertussen legendarische ‘kip met friet’. 
 
Wij spreken af om 9u ’s morgens op de parking van de Kapellestraat.  
Graag inschrijven via de website, met vermelding dat je al of niet mee gaat op restaurant.!
Inschrijving is noodzakelijk voor de verzekering van de gemeente. 
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Stekbolling vrijdag 21 april 
 
Onze laatste kans om nog eens op ons bekend bollenplein te spelen in café ‘Devenderp’. 
Daarna gaat de cafébaas met pensioen en sluit het café. 
Wij spreken af op de parking van de Kapellestraat om 19u30, of om 20u in de Loddershoekstraat in Ternat. 
Graag inschrijven op de website. 

 
Bezoek stad Antwerpen zondag 7 mei, gezinsactiviteit 
 
Op zondag 7 mei zouden wij Antwerpen willen verkennen. 
Wij zouden nu al willen weten welke stadsgidsen jullie voorkeur dragen.  
Onze selectie is : 
- Welkom op het stadhuis : een rondleiding van 105 minuten op en rond het mooie stadhuis, inclusief een 

bezoek aan het ‘’t schoon verdiep’. Een verkorte versie kan ook : ’t schoon verdiep (1uur). 
- De ruien: een wandeling van 1,8 km (in de modder) in het donkere ondergrondse waterstelsel van Antwerpen. 

Beschermpak en laarzen zijn voorzien, je moet wel ouder zijn dan 10jaar. 
- 800 jaar stad Antwerpen : een wandeling van 2 uur van het Steen, door het historisch centrum en de 

gerenoveerde handelsbeurs naar het stadhuis. 
 
Indien je met je gezin ,(of alleen) zou willen deelnemen aan dit stadsbezoek kan je al je deelname kenbaar maken 
en 2 stadsgidsen aanduiden, zodat wij alles kunnen reserveren en om de prijs democratisch te houden zal de kas 
van kwb ook bijdragen. Inschrijven via de website en geef het aantal gezinsleden mee in het ‘je bericht’ vakje. 

 
CC ASSE vrijdag 12 mei 
 
Ons bezoek aan CC Asse : dit jaar kozen wij voor de tragikomische voorstelling ‘Poupehan’. 
  
Drie koppels brengen hun jaarlijks weekend door in een chalet in Poupehan. Drie dagen van discussies : wie 
krijgt welke kamer, het boodschappenlijstje, de vervelende wandelingen. 
Tot er iemand beweert dat vele koppels uit elkaar zouden gaan indien ze mekaars telefoonberichten zouden te 
lezen krijgen. Ze nemen de proef op de som. 
 
Met Lucas Van den Eynde, Viv Van Dingenen, Ann Pira, … 
Inschrijven via de website; partners kunnen mee, de eerste 15 inschrijvingen kunnen mee. 
Wij vragen €18, traktatie inc. 

 
Gezinsweekend 25-27 augustus Zeeuws Vlaanderen : 
 
Wij logeren in hotel ‘De Zwaan’ in Schoondijke. 
In zeeuws vlaanderen kun je heerlijk fietsen en gezellige plaatsjes bezoeken, zoals : 
Breskens, Sluis, Cadzand, Middelburg.. 
Schoondijke is dan weer een rustige en mooie plek om te ontspannen, weg van alle drukte. 
En het strand is ook maar enkele kilometers. 
 
 
Wij vragen €170 euro per persoon, wij logeren in halfpension.  
Wij hebben een optie genomen op 10 kamers. Dit zijn 2 persoonskamers, maar een kinderbed kan er eventueel 
bijgezet worden en er is ook een 3 persoonskamer waar ook nog een extra bed bij kan. 
Er komt €25 bij per kind <12j en €35 per kind >12j. 
Het programma moet nog uitgewerkt worden, maar begin maart moeten wij het aantal kamers kunnen doorgeven. 
 
Inschrijven via de website en door een voorschot te betalen van €85 per persoon voor 1 maart. 
 
 
 
 
Aan alle KWB-leden en hun familie een vreugdevol 2023 


