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GENTSE AVOND

BEZOEK KERK OUDE BAREEL

De winter loopt naar z’n einde. Reikhalzend kijken we uit naar
de lente met z’n heerlijke dagen. Op 10 maart hopen we op
een talrijke opkomst voor onze Café Chantant. Gents, plezant
en hartverwarmend! Er zijn ook nog tal van andere activiteiten.
Meer hierover in onze nieuwsflits. We hopen dat u een graantje
meepikt van wat wij te bieden hebben. Tot kijk!
De bestuursploeg van kwb Sint-Amandsberg

PRAKTISCH
Deze Gentse avond gaat door in het Parochiaal Centrum
Oude Bareel, Beelbroekstraat 2, 9040 Sint-Amandsberg.
We starten om 18.00 uur.

GENTSE AVOND

ZATERDAG 10 MAART 2018 - 18.00 UUR
We nodigen jullie van harte uit op een gezellige Gentse avond in het
PC van de Oude Bareel. Een avond waar je letterlijk zal van smullen.

KWB-leden betalen 18,00 EUR, kinderen tot 12 jaar betalen 9,00 EUR. Niet-leden zijn ook welkom maar betalen 23,00 EUR. Inschrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk maandag 5 maart 2018 bij onze penningmeester
Paul Robaeyst, Visitatiestraat 31, 9040 Sint-Amandsberg, tel. 09 251 71 67 . Jullie betaling ontvangen wij
bij voorkeur via bankrekening BE79 8906 1403 9333
met de mededeling “Gentse avond 2018: aantal leden/
niet leden/kinderen onder 12 jaar”. Hou er wel rekening
mee dat je inschrijving maar definitief is na betaling
van het inschrijvingsgeld.

BELANGRIJK!!!
Na een heuse Gentse menu presenteren we jullie als hoogtepunt
een optreden van ‘Willy Bart en zijne kluts’. Een legendarisch gezelschap dat ons in deze koude winterdagen alvast de sfeer brengt
van de onvervalste Gentse feesten. We kunnen meegenieten van
ons Gents liedrepertoire doorspekt met rasechte Gentse humor.
Voor jong en minder jong … niet te missen!

We geven groepen die wensen samen te zitten de
kans om dit vooraf aan te vragen. Wat moet je hierte zitten” in en bezorgt dit aan bestuurslid Nico Van
den Abeele. Zijn adres is Jos Verdegemstraat 162,
9040 Sint-Amandsberg. Je kunt ook aanmelden via

Waarom een opleidingsavond rond EHBO in het gezin?
De statistieken vertellen ons immers dat de meeste ongelukken thuis
gebeuren. Een snijwonde, een val, bloedneus, een buil … het is snel gebeurd! Om zelfs van ernstige verwondingen te herstellen, is het noodzakelijk het slachtoffer onmiddellijk na het ongeluk de correcte eerste
zorgen toe te dienen. Deze 2 uur durende opleiding is voor iedereen
toegankelijk, voorkennis is niet nodig.

vens doorgeven. Wij zorgen voor voorbehouden
plaatsen.
Opgelet! Inschrijven zelf gebeurt nog steeds bij Paul.

We spitsen ons tijdens deze opleiding toe op zowel ongevallen met kinderen als volwassenen. Op het einde van
de opleiding krijgt iedere deelnemer een EHBO-snelwijzer
in een handig zakformaat waarin de belangrijkste zaken
staan om de eerste hulp te bieden in verschillende situaties.
Deze bijzonder interessante avond gaat door in samenwerking met Het Vlaamse Kruis.

BEZOEK KERK OUDE BAREEL
ZATREDAG 17 MAART 2018 - 14.00 UUR

Voor de bouw van de kerk wendde pastoor Lippens
zich tot de provinciale architect Valentin Vaerwijck, wiens naam onafscheidelijk verbonden zal blijven aan de restauratie van het Gentse Belfort. Na
heel wat turbulaties werden de bouwwerken uiteindelijk aan de onderneming Van Herreweghe en
De Wilde toegewezen. Een koninklijk besluit van 6
september 1932 keurde de bouw van deze nieuwe
parochiekerk goed.
Bisschop Coppieters legde op 25 september de
eerste steen en op hetzelfde moment gebeurde
de kruisplaatsing. Dat de werken goed opschoten blijkt uit het feit dat reeds op zondag 30 april
1933 het kruis van de toren kon worden gewijd.
Twee weken later werd de doopvont gewijd.

voor doen? Je vult het formulier “Wij wensen samen

mail: nico.vandenabeele@leraarzijn.be en je gege-

Programma:
18.00 uur: Verwelkoming met aperitief
18.30 uur: Gentse stoverij met frietjes + dessert (chocomousse)
20.00 uur: Café Chantant met ‘Willy Bart en zijne kluts’

Op 25 september 1930 schonken ridder Emmanuel van Outryve d’Ydewalle en zijn echtgenote
Marie Josephine van den Peereboom een perceel
grond (2 975 ca) aan de Kerkfabriek van de Oude
Bareel om er een parochiekerk te bouwen.

Een brief, berustend in het archief van de kerkfabriek, leert ons dat het prachtige brandglasraam,
vervaardigd door de Nederlandse kunstenaar Joep
Nicolas, op 19 juni ‘33 uit Roermond werd verzonden naar de Oude Bareel. Deze bekende meester bouwde zijn “Hulde aan het Koningschap van
Christus” op in drie panelen met elk vijf afzonderlijke en toch homogeen verbonden composities.
Het bovenste paneel, met de figuur van Christus
Koning als centraal motief, beeldt de aanbiddende hemelingen, de zingende en de musicerende
engelen uit. Het middenpaneel roept de aardse
machten op (koningsdom, wetenschap & kunst,
nijverheid, oorlog, ...). Onderaan worden hel en
vagevuur in ruime zin en met rijke verbeeldings-

kracht voorgesteld. Het glasraam is een schenking van de familie
Scheenmaecker uit Sint-Amandsberg.
Het hoogaltaar werd geschonken door de familie Braeckman - Van
Biesen, terwijl de zijaltaren een schenking zijn van dr. Hoorens. Via
een legaat van kerkmeester Stefaan De Waele kwam de kerk in
het bezit van haar prachtige communiebanken, vervaardigd door
parochiaan Jules Claeys.
De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Oude Bareel werd opgetrokken in modernistische stijl. Op zondag 23 juli 1933 had de
langverwachte inzegening plaats. Pastoor Lippens zag zijn grote
droom in vervulling gaan.
PRAKTISCH
We krijgen een exclusieve rondleiding in dit sfeervol kerkgebouw.
Het bezoek start stipt om 14.00 uur aan de kerk van de Oude Bareel.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Voor leden is de deelname gratis.
Niet-leden betalen 3,00 EUR. Inschrijven kan bij alle bestuursleden of
rechtstreeks bij activiteitsverantwoordelijke Jean-Pierre Vlerick, Beelbroekstraat 7, 9040 Sint-Amandsberg, tel. 09 330 04 00.

PRAKTISCH

INFOAVOND ‘EHBO IN HET GEZIN’

DONDERDAG 22 MAART 2018 - 19.30 UUR

Deze avond gaat door in de Kring van het H.Hart, Heilig Hartplein 2, 9040 Sint-Amandsberg. We starten stipt
om 19.30 uur.
Leden kunnen gratis deelnemen. Niet-leden betalen
3,00 EUR. Inschrijven voor deze praktische infoavond
is noodzakelijk en kan, tot volzetting, bij alle bestuursleden of rechtstreeks bij activiteitsverantwoordelijke
Geert Verleysen, Jos Verdegemstraat 98, tel. 09 229 14
56. Mailen kan ook : geert.verleysen@telenet.be.

2018

FIETSTOCHTNIEUWS !!!!

REEDS TE NOTEREN

Om praktische redenen werd de datum van onze eerste dagfietstocht
aangepast. Oproep aan onze fietsers om deze nieuwe datum te noteren.
Dagfietstocht 1 : Zondag 3 juni 2018 : Wijnendaele-Diksmuide-Nieuwpoort
Dagfietstocht 2: Zondag 29 juli 2018 : Zeeuws-Vlaanderen (deze datum blijft)
Beide tochten zullen ongeveer 75 km lang zijn (voor iedereen haalbaar !)

Zaterdag 21 april 2018
Benefietavond ‘Burkina Faso’
Dinsdag 24 april 2018
kwb zingt (deel 3)

10.00 uur : Gegidste wandeling doorheen de
Joodse wijk (deel 1)
11.15 uur : Bezoek aan synagoge. Hier moeten
de mannen een hoofddeksel dragen.
11.45 uur : Gegidste wandeling doorheen de
Joodse wijk (deel 2)

DAGUITSTAP “JOODSE WIJK ANTWERPEN”

ZONDAG 6 MEI 2018

Op zondag 6 mei 2018 brengen we een geleid bezoek aan de Joodse wijk te
Antwerpen + menu bij Hoffy’s restaurant. Antwerpen is al eeuwen de thuis
van de Joodse gemeenschap. Een boeiende wandeling door het Antwerpse
Jeruzalem.

Er wonen circa 20.000 orthodoxe joden, geconcentreerd in de wijk
naast de diamantwijk, op enkele minuten loopafstand van het centraal station. Deze wijk noemt men daarom ook wel Joods Antwerpen. Het is na New York, Londen en Jeruzalem een van de grootste
gemeenschappen van charedische (ultraorthodoxe) Joden ter wereld.
Ook in Klein-Antwerpen en Haringrode, twee wijken aan de Antwerpse Lange Leemstraat, wonen veel Joden. Chassidische joden vormen
het merendeel van de charedische joden.
Wat houdt het in om joods te zijn en wat was kosher nu weer? Wat
is er zo bijzonder aan deze godsdienst, de gebruiken, levensgewoonten en feesten van deze gemeenschap? Pajes, gefilte Fish, mezoeza’s,
menora’s - het ‘verstrooide’ volk van het Boek houdt er een cultuur
met fascinerende, grensoverschrijdende wortels op na. Is het toeval
dat zij hier wortel schoten in de buurt van een 19de-eeuws treinstation? Of kan hun aanwezigheid veel verder getraceerd worden? Op
die vragen krijg je een antwoord tijdens deze themawandeling langs
winkels en gebouwen van een zichtbare joodse gemeenschap in het
centrum van een kosmopolitische stad.
De gids zet u ‘s morgens op weg vanaf 10.00 uur. In een synagoge en
in een restaurant vertellen joodse mensen honderduit over hun feesten, werken en bidden. Over jood- en Belg-zijn. Met de eetgewoonten
kan u kennismaken tijdens een lunch bij een wereldvermaarde koosjere traiteur...
Programma:
08.30 uur : Vertrek vanuit Gent-Dampoort met een zelf geregeld
treinticket (senioren (65+) ± 6,50 EUR / (65-) ± 11,00 EUR voor een
weekendbiljet. Deze prijzen worden verhoogd in de loop van 2018).
(als u met de wagen komt vergeet uw parkeerplaats niet te betalen).
09.45 uur : Samenkomen aan het Centraal Station Antwerpen uitgang
Pelikaanstraat (linkerzijde als je het station uitkomt).

12.30 uur : Uitgebreide koosjere maaltijd bij
Hoffy’s (Voorgerecht: salade, gefilte fish, toast
met hummus, tasje soep van de dag - Hoofdgerecht: sefardisch kip, moussaka met vlees,
latkes (aardappelen rösti), mix van groenten /
groenteterrine - Dessert: appelgebak).
Na dit maal kan u kiezen voor een langer bezoek aan Antwerpen of terug de trein nemen
naar Gent Dampoort.
PRAKTISCH
Minimum 13 deelnemers en maximum 25 personen (dus snel inschrijven is de boodschap)
kunnen deelnemen. (Eventueel kan een tweede
bezoek geregeld worden (september 2018) indien nog voldoende inschrijvingen.)
Leden hebben voorrang tot 24 april 2018.
Niet-leden kunnen, als er nog plaats is, inschrijven van 25 april 2018 tot 30 april 2018.
Voor de gids en de lunch betalen leden 40,00
EUR. Niet-leden betalen 50,00 EUR.
Bij interesse: eerst bellen naar Denis De Paepe,
Edmond Helderweirdtstraat 2, 9041 Oostakker,
tel. 09 251 26 43. Pas wanneer je bevestiging
krijgt dat er nog plaats is, storten op VDK: BE
39 8906 3411 6919 (VDSPBE91) met vermelding “Daguitstap Joods Antwerpen 6 mei en
aantal personen (+ naam)”. Houd er steeds rekening mee dat uw inschrijving maar definitief
is na betaling van het inschrijvingsgeld.

KWB SINT-AMANDSBERG

MAART 2018

NIEUWSFLITS
Sint-Amandsberg. We starten om 09.00 uur.

PAASONTBIJT + PAASEIERENZOEKTOCHT

PAASMAANDAG 2 APRIL 2018 - 09.00 UUR

Op Paasmaandag kunnen jullie weer heerlijk geniet van ons verzorgd paasontbijt. Voor de kinderen tot 12 jaar brengt de paashaas
z’n paaseitjes. Tijdens de paaseierenzoektocht kunnen de kinderen er lustig op los zoeken. Voor elk kind is er ook nog een pakket
paaseieren. De paashaas vult elke kinderhand.

Deelnemen kost 9,00 EUR voor leden. Kinderen ( tot 12
jaar) van leden mogen gratis deelnemen. Kleinkinderen van leden en kinderen van niet-leden (tot 12 jaar)
betalen 7,50 EUR. Niet-leden betalen 12,00 EUR.
Inschrijven is uiteraard noodzakelijk en kan bij Dirk
Vermeiren, Jos Verdegemstraat 174, 9040 Sint-Amandsberg, tel. 09 228 81 68 of bij elk bestuurslid en dat tot
uiterlijk woensdag 28 maart 2018 (inschrijvingsformulier). Betalen kan ook via KWB-rekening VDK BE79 8906
1403 9333 met vermelding “Paasontbijt + omschrijving
aantal deelnemers”. Men is pas definitief ingeschreven
als de betaling ontvangen is.

BELANGRIJK!!!
We geven groepen die wensen samen te zitten
de kans om dit vooraf aan te vragen. Wat moet je

We starten om 09.00 uur in het Parochiaal centrum van de
Oude Bareel met een uitgebreid ontbijt waarvan u samen met
uw gezin, vrienden en kennissen kan genieten. Kinderen tot
12 jaar kunnen deelnemen aan de paaseierenzoektocht. Laat
u verwennen en schuif mee aan voor dit rijkelijk paasfeest!

hiervoor doen? Je vult het formulier “Wij wensen
samen te zitten” in en bezorgt dit aan bestuurslid
Nico Van den Abeele. Zijn adres is Jos Verdegemstraat 162, 9040

Sint-Amandsberg. Je kunt ook

aanmelden via mail: nico.vandenabeele@leraarzijn.be en je gegevens doorgeven. Wij zorgen voor

PRAKTISCH

voorbehouden plaatsen.
Opgelet! Inschrijven zelf gebeurt nog steeds bij

Het paasontbijt gaat door op paasmaandag 2 april 2018 in
het Parochiaal Centrum Oude Bareel, Beelbroekstraat 2, 9040

Dirk.

