
 

 

Asse -Terheide 
  

 
Beste KWB leden, 
 
Wij zitten niet stil in de maand mei. 
 
KWB bootcamp is van start gegaan op 1 mei en wij hebben al 2 van de 8 sessie’s achter 
de kuiten. Iedereen is nog altijd welkom op zondagmorgen op de parking van Kasper 
Monné om 10u.  
 
Op vrijdag 13 mei gaan wij stekbollen in Wambeek. 
Samenkomst om 19u30 op de parking van de Kapellestraat.  
 
Een week later, op vrijdag 20 mei zijn wij op stap in de streek van Schepdaal voor de 
bedrijfsbezoek dag. 
In de voormiddag bezoeken wij het vernieuwde trammuseum in Schepdaal met gids. 
De lunch kunnen wij nuttigen in restaurant ‘De rase vos’ en in de namiddag bezoeken 
wij ‘Eric’s Gamba’, een gamba kwekerij in Ternat. Wij kunnen daar proeven van de zelf 
gekweekte gamba’s met een wijntje of een zelf gemaakt gamba biertje. 
Inschrijven verplicht via http://www.kwb-terheide.be 
Wij vragen €15 , waarvan er €5 naar de chauffeurs van dienst gaat. 
Einde is voorzien rond 16u. 
 
 
Op 11 en 12 juni voorzien wij de eerste camping D’hau. 
De kinderen en hun ouders kunnen hun tent vanaf 14u komen opslaan op het 
speelterrein van de school achter de parking van de Kapellestraat. 
In de namiddag zijn er spelactiviteiten en KWB voorziet een BBQ. 
Er zijn ook een hele hoop lego blokjes en voor de volwassenen en oudere kinderen is er 
’s avonds ‘De doos van Pandora’. Raadsels moeten opgelost worden tot de bodem van de 
doos is bereikt. Dit spel wordt gespeeld met 3 ploegen. 
Zondag morgen is er ontbijt voorzien en om 10u kunnen vrijwilligers mee doen met de 
KWB bootcamp. 
Tenten worden afgebroken om 12u. 
Inschrijven verplicht op de site van Kwb-Terheide en wij vragen €15 deelname voor de 
volwassenen. Voor de kinderen is het gratis. Inbegrepen : BBQ, 2drankbonnetjes en een 
ontbijt.  
 
 
 
Het KWB-bestuur 


