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De winter activiteiten van KWB 
 

Whist-kaartavonden 
 
Nog eens de data van alle resterende kaartavonden (begin stipt om 19u30) : 
- 25 november / 30 december 2022 
- 27 januari / 24 februari / 31 maart 2023 
 
 
Snooker zondag 4 december voor de leden 
 
Den Birmingham staat te koop, wij vonden het tijd om, nu het nog kan, samen 
eens te snookeren. Wij beginnen er aan om 10u en plannen tot ongeveer 12u te 
spelen. Inschrijven via de web-site voor 1 december zodat wij weten hoeveel 
tafels er moeten gereserveerd worden. 
De snookertafels zijn ten koste van de KWB-kas. 
 
Kookavonden voor de leden 
 
Nu inschrijven voor de kookavonden op de vrijdagen  
9 december, 17 februari & 17 maart.(telkens om 19u) 
 
Een tip van de sluier voor het menu van december :  
Thaise pompoensoep  -  Rode bieten tartaar met parelcouscous  -- Ardeens 
varkenshaasje met jagerssaus en pomme duchesse. 
De kookavond van maart zal door David van De Steenberg verzorgd worden. 
Inschrijven via de website https://kwb-terheide.be/contacteer-ons/ en je 
schrijft  €15 per kookavond over op rekening BE76 7370 4944 6195 en dit ten 
laatste tegen  1 december. 
 

Asse-Terheide 
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Dauwwandeling zondag 18 december 9u voor het hele gezin ! 
 
Op zondag 18 december vertrekken wij te voet om 9u richting Merchtem. Daar gaan 
wij de KWB van Merchtem bezoeken die elke zondag café houden in De Werkman. 
Voor de geïnteresseerden gaan wij daarna in de Cornucopia (Hoorn des 
overvloeds) een stukje eten. Het voordeel is dat je dan maandag ook niet moet 
koken, want je kan uw restjes meekrijgen. 
De dranken in de Werkman zijn op kosten van KWB de kosten in het restaurant zijn 
voor eigen rekening. De echte wandelaars kunnen ook te voet terugkeren of wij 
spreken af om onze wagens voor 9u in Merchtem te stationeren. 
Inschrijven via de website of uw wijkmeester voor 9 december. 
 
Nieuwjaarsreceptie vrijdag 6 januari 19u30 voor de leden 
 
Op vrijdag 6 januari vieren wij het nieuwe jaar in de parochiezaal met hopelijk 
zoveel mogelijk kwb-leden. Met een drankje en een hapje en de dozen van Pandora 
(3 stuks) Drie groepen nemen het tegen elkaar op om als eerste het geheim bloot te 
leggen van de doos. Plezier en ontspanning verzekerd. 
Voor ons eigen gemak bestellen wij gebraden kip en zorgt het bestuur voor de friet 
en het slaatje. En dit allemaal ten koste van KWB. 
Inschrijven via de website of uw wijkmeester voor 20 december. 
 
Bowling zaterdag 21 januari 20u voor het hele gezin 
 
Deze activiteit was al enkele jaren van de kalender verdwenen. Op algemeen 
verzoek is deze terug. Op zaterdag 21 januari zakken wij af naar De Tragel, om 20u 
doen wij onze bowling schoenen aan. Wij hebben alvast 2 banen gereserveerd. 
Inschrijven via de website en wij vragen €8 per persoon voor 2 uur bowlen. 
De KWB kas trakteert op 2 drankjes. 
 Inschrijven via de website of uw wijkmeester voor 7 januari. 
 
 
De volgende dagen kan je ook uw wijkmeester verwachten met een bezoek ( of via mail) 
om uw lidgeld te vernieuwen. KWB nationaal heeft het lidgeld verhoogd naar €35, wij 
vonden dat niet verantwoord in tijden van energiecrisis en al de prijsstijgingen van de 
levensmiddelen. De €5 verhoging neemt KWB Asse-Terheide voor zijn rekening.  
Dus de prijs blijft €30 voor gewone leden en €20 voor zieken en gepensioneerden. 
              
                                                                                                      het KWB bestuur 


