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BESTE LEDEN
De nieuwjaarsmaand is voorbij. Na
de vele mooie wensen van geluk en
voorspoed valt alles weer in z’n normale plooi. Met kwb zitten we niet stil. Een
hele reeks boeiende, ontspannende en
inspannende activiteiten kondigen zich
aan. Ongetwijfeld zit er ook iets voor jou
tussen. Je leest er alles over in deze winterse nieuwsflits van februari.
We hopen ook jullie te mogen ontmoeten.
De kwb-bestuursploeg

KOOKCURSUS VOOR MANNEN
Na de dames is het de beurt aan de
mannen. Op vrijdag 1, 8 en 15 maart
2019 is er onze kookcursus voor mannen in het PC Oude Bareel. Op zaterdag
23 maart is er de slotavond.
PRAKTISCH
Wie zin heeft om deel te nemen
kan contact opnemen met activiteitsverantwoordelijke Alberic Verween:

Oudebareelstraat 128 bus 201 9040
Sint-Amandsberg tel. 09 229 14 11 (inschrijven tot 22 februari 2019 of volzetting ) Alleen leden en gezinsleden kunnen
deelnemen aan deze activiteiten.
Lid worden kan ook. Graag je betaling
op de rekening van Alberic BE07 3900
3217 6066.
Alle info vind je in de afzonderlijke
uitnodiging in bijlage.

VRIJDAG 1, 8, 15 MAART 2019
QUIZ JE MEE?
We kunnen dit stilaan een klassieker
beginnen noemen: onze jaarlijkse plezante KWB quiz. Ook dit jaar hebben we
dit op onze kalender geplaatst. Opnieuw
gebruiken we het reeds meermaals beproefde stramien, gekend voor dit soort
activiteiten: wij stellen de al dan niet
moeilijke vragen, u probeert zo veel mogelijk juist te antwoorden. Het vervelende is dat niet u, maar onze quizmaster
bepaalt of we u daar al dan niet punten
voor toekennen. Ook de jokers zullen
weer van de partij zijn. En wie weet, komt
er nog een of andere vreemde ronde om
de hoek kijken.
De ploeg die op het einde van de

avond de meeste punten heeft behaald,
wint deze editie van onze quiz en mag als
eerste een keuze maken uit onze rijk gevulde en al even befaamde prijzenpot.
Ook op het gebied van kennis hebben
wij dezelfde vereisten. Wat moet u kennen? Alles en niets. Studeren heeft weinig
of geen zin. U kan honderden rekenopgaven oefenen, u kan tientallen droedels
oplossen, u kan alle mogelijke vragen en
antwoorden die op het internet te vinden zijn van buiten leren; het zal u niet
garanderen dat u wint. Bij KWB zetten
we in op amusement, plezier en sfeer.
En dat er een beetje competitie binnensluipt, nemen we er maar al te graag bij.

☺

PRAKTISCH:
De quizavond gaat door op vrijdag
15 februari in het Parochiaal Centrum
Oude Bareel, Beelbroekstraat 2, 9040
SInt-Amandsberg. We starten zoals vanouds om 19.30 uur. Deelnemen kost
slechts € 1,00 per persoon, of u nu lid
bent van KWB of niet. We proberen
groepjes te vormen van ongeveer 5 deelnemers. Minder kan natuurlijk ook, maar
8 is het absolute maximum.
Inschrijven is niet noodzakelijk maar
kan handig zijn voor de organisatie. U kan
hiervoor terecht bij Jos Remy, Paul De
Ryckstraat 27, 9040 Sint-Amandsberg, tel.
09 229 26 41.

VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019 – 19.30 UUR

KWB SINT-AMANDSBERG

AVONDLIJKE WANDELZOEKTOCHT
Wat ooit ‘dropping’ heette hebben we
omgetoverd tot ‘avondlijke wandelzoektocht’. Na vele jaren en op verzoek van
velen, trekken we er terug op uit. Deze
wandelzoektocht leg je af in een groepje. Je ontvangt van ons een uitgewerkte
wegbeschrijving voor deze tocht van ongeveer 11,5 km. De tocht verloopt over
landelijke wegen. We snuiven de sfeer
op van de avond en de vallende nacht.
Zoals steeds voorzien we tussenstops
waarop je vergast wordt op een hapje
en een drankje. Je krijgt onderweg soep,

DUBBELBEZOEK HUIS VAN ALIJN + STADSBROUWERIJ GRUUT

een belegd broodje, een drankje en een
zoetigheidje. Op het einde, bij aankomst,
ontvang je ook nog twee consumpties.
Het belooft ongetwijfeld een leuke
activiteit te worden voor jong en minder
jong.
PRAKTISCH
We verzamelen om 19.00 uur in Café
Sint-Hubert, Dorpstraat 8, 9270 Laarne
(eigen vervoer). Parkeren kan voor het
café of aan de kerk van Laarne. De eerste
groep vertrekt om 19.15 uur.

We hopen ook met deze activiteit
niet-leden kennis te kunnen laten maken
met onze kwb. Deelnameprijs is voor leden en ook voor niet-leden 10,00 EUR.
Kinderen tot 12 jaar betalen 7,50 EUR.
Inschrijven kan tot woensdag 13 februari 2019 bij Helmut Verberckmoes.
Betalen kan via het rekeningnummer
van Helmut: BE73 9730 2119 7160 (dit
is NIET de KWB rekening). Vermeld bij
je overschrijving ‘Avondlijke wandelzoektocht: … volwassenen, … kinderen tot
12 jaar).

ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019

OPTREDEN LUK DE BRUYKER MET “PAPPIE”
‘Pappie’
Dagboek van het vergeten.
In opdracht van het OCMW Gent
schreef theatermaker, acteur en columnist Luk De Bruyker het boekje ‘Pappie’ (verschenen naar aanleiding van de
‘Werelddag dementie’ op 21 september
2017).
Luk noteerde twee jaar lang de evolutie in de dementie van zijn vader en hun
onderlinge relatie. Uit de vele kortverhalen distilleerde hij voor TAPTOE’s erf
een avondvullende voorstelling. Een ‘rollercoaster’ aan emoties op scene. Herkenbaar voor iedereen. Volkstheater met
een lach en een traan.
Het is de bedoeling om via de voorstellingen de toeschouwers een bete-

re inkijk te geven in de moeilijke ziekte
die algemeen als ‘dementie’ omschreven
wordt. Tegen 2020 zal 70% van de bevolking op één of andere manier geconfronteerd worden met ‘dementie’.
Luk De Bruyker vertrekt vanuit zijn
eigen ervaring. Zijn vader vertoonde immers op 90 jarige leeftijd de eerste kenmerken. Pas vele maanden later komt hij
te weten dat de ‘rare’ gedragingen van
zijn ‘Pappie’ wel eens zouden kunnen resorteren onder het begrip ‘dementie’.

Kaarten (niet genummerd) zijn te
verkrijgen bij bestuursleden van de deelnemende verenigingen en bij Hilde De
Bondt 09 229 12 96. Voorverkoop: 10,00
EUR. Aan de kassa: 13,00 EUR.
Kom je met de wagen? Probeer samen te rijden om parkeerproblemen te
voorkomen.
Bij een volle parking op het Heilig
Hartplein kan je parkeren op basisschool
de Krekel, Krekelberg 1.

PRAKTISCH
Donderdag 21 februari 2019 om
19.30 uur in de Parochiale Kring van
het Heilig Hart, Heilig Hartplein 2, 9040
Sint-Amandsberg.

DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019 – 19.30 UUR
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Op zondag 10 februari brengen wij
een dubbelbezoek. In de voormiddag
(van10.00 uur tot 12.00 uur) brengen
we een geleid bezoek aan EXPO ROOK
in het Huis van Alijn aan de Kraanlei 65,
9000 Gent.
De geur van een sigaar, een pijp in een
mondhoek, kleurrijke sigarettenreclames
in het straatbeeld. Het zijn stuk voor stuk
vertrouwde herinneringen die in onze
hedendaagse samenleving vreemd kunnen aandoen.
Rokers vandaag hebben de tijdgeest
tegen. Het rookverbod maakt dat je
haast nergens nog een sigaret kan opsteken. Toch gaat tabak nog vlot over de
toonbank en valt de aantrekkingskracht
ervan niet te ontkennen. Achter de hedendaagse sigaret gaat een boeiende geschiedenis schuil. De expo ROOK brengt
de mentaliteitsverandering in beeld en
toont hoe en waarom we anders tegen
roken zijn gaan aankijken. Talrijke foto’s,
home movies en voorwerpen getuigen
over de plaats die roken inneemt in het

dagelijks leven van vroeger en nu.
Over de middag kan iedereen vrij beschikken.
In de namiddag (van 14.00 uur tot
16.00 uur) bezoeken we onze enige
Gentse stadsbrouwerij Gruut, gevestigd
aan de Rembert Dodoensdreef 1, 9000
Gent.
Ben je een grote fan van bier? Of ben
je gewoon nieuwsgierig naar de historiek
van de enige stadsbrouwerij in Gent!
Dan is een brouwerijbezoek zeker iets
voor jou!
Na dit bezoek zal het brouwen en de
brouwerij geen geheimen voor u meer
hebben! Behalve eentje, namelijk het
geheime recept voor de Gruut bieren.
We krijgen een grondige uitleg over het
brouwproces. Daarna proeven we 3 verschillende Gruut-biertjes.
PRAKTISCH
Voor dit bezoek aan Gent zijjn er drie
opties om in te schrijven. Je kan immers
voor beide bezoeken ook afzonderlijk in-

schrijven. (Wel vermelden bij de inschrijving.)
• Optie 1: Huis van Alijn (met gids –
inkom gratis voor Gentenaars/anderen
6,00 EUR) + Stadsbrouwerij Gruut
(rondleiding + 3 biertjes): 16,00 EUR
• Optie 2: Huis van Alijn: Leden 5,00
EUR voor de gids (inkom gratis voor
Gentenaars/anderen €6)
• Optie 3: Stadsbrouwerij Gruut: Leden: 11,00 EUR (rondleiding + 3 biertjes)
Niet–leden betalen 3,00 EUR extra.
Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk 30 januari 2019 bij de bestuursleden
of rechtstreeks bij de activiteitsverantwoordelijke Geert Verleysen, Jos Verdegemstraat 98, 9040 Sint-Amandsberg
(geert.verleysen@telenet.be).
Betalen kan best via zijn rekeningnummer BE 62 8905 9401 1661 met de
vermelding “Bezoek Alijn en/of Gruut: …
leden en … niet-leden”. Men is pas ingeschreven na betaling! Graag eerst een
mailtje of belletje of er nog plaats is.

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019

BEZOEK SINT-BAAFSKATHEDRAAL
Op zaterdagnamiddag 2 maart 2019
om 14.30 uur organiseren wij een gegidst
bezoek aan de Sint-Baafskathedraal. Dit
belangrijk historisch Gents monument
telt tal van bezienswaardigheden. Zowel
op architectonisch als op geschiedkundig
vlak valt er heel wat te vertellen over dit
prestigieus gebouw. De rondleiding duurt

ongeveer anderhalf uur. Nadien kan wie
het wenst nog wat nakaarten met een
drankje in hotel IBIS.
PRAKTISCH:
Deelnameprijs voor leden is 5,00
EUR. Niet-leden betalen 8,00 EUR. Inschrijven en betalen kan tot volzetting

ZATERDAG 2 MAART 2019 – 14.30 UUR

bij de activiteitsverantwoordelijke Guy
Gydé Tel. 0499 14 59 23 of mail naar guy.
gyde@telenet.be voor 24 februari 2019.
Betalen kan best via zijn rekeningnummer IBAN BE31 4419 0123 7155
met de vermelding “Bezoek Sint-Baafskathedraal: … leden en … niet-leden”. Men
is pas ingeschreven na betaling!
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BEZOEK AFRICA MUSEUM
Op zaterdag 6 april 2019 brengen we
een geleid bezoek aan het gerenoveerde
Africa museum in Tervuren.
PROGRAMMA
• 09.00 uur: Vertrek bus
(Carrefour Oude Bareel)
• 10.10 uur: ‘A Blend of Central Africa’
Tijdens deze rondleiding worden enkele hoogtepunten van de permanente
tentoonstelling toegelicht. De gids toont
je een selectie interessante stukken die
gecorreleerd worden aan onze multiculturele samenleving, aan maatschappelijke
kwesties en duurzame ontwikkeling.
Diverse zaalthema’s komen aan bod:
»» materiële cultuur en immaterieel erfgoed
»» koloniale geschiedenis
»» vloek en zegen van rijkdommen
»» biodiversiteit
»» multiculturele samenleving
»» maatschappelijke kwesties

»» duurzame ontwikkeling
• 12.00 uur: ’s Middags nemen we daar
een lunch keuze:
Tomatensoep met balletjes, brood
& boter + Moambe met kip (+ 2,00
EUR/persoon) of Vlaams stoofvlees met
Grimbergen-bier (Rund) + Chocolademousse met Sao Tomé Grand Cru chocolade of Crème brûlée
• In de namiddag kan u het museum
verder verkennen naar eigen interesses of een wandeling in de ruime tuin
maken en/of nagenieten in het cafetaria.
• 16.00 uur: Vertrek terug naar
Sint-Amandsberg.
PRAKTISCH
Deelnameprijs (bus + toegang museum + gids + lunch (zonder dranken))
voor degenen (leden) die Vlaams stoofvlees nemen 54,00 EUR. Wie Moambe
neemt, betaalt 56,00 EUR. Niet-leden be-

talen respectievelijk 64,00 EUR of 66,00
EUR. Zodra er 50 deelnemers zijn stoppen de inschrijvingen. Niet-leden kunnen
inschrijven vanaf 15 tot 23 maart 2019,
als er nog plaats is. Bij minder dan 15 inschrijvingen gaat de daguitstap niet door.
Voor het inschrijven, dien je eerst
te bellen naar Denis De Paepe, Edmond
Helderweirdtstraat 2, 9041 Oostakker,
tel. 09 251 26 43.
Pas wanneer je bevestiging krijgt dat
er nog plaats, kan je het inschrijvingsgeld
storten op VDK: BE 39 8906 3411 6919
met vermelding “Africa museum + aantal
personen (+ naam) en keuze (hoofdgerecht en dessert) lunch”. (S is Vlaamse
stoverij, M is Moambe en Ch is chocolademousse, CB is Crème Brulée).
Houd er steeds rekening mee dat uw
inschrijving maar definitief is na betaling
van het inschrijvingsgeld voor 15 maart
2019.

ZATERDAG 6 APRIL 2019 – 10.00 UUR

REEDS TE NOTEREN
Zondag 17 maart 2019
Kind aan zet : Gezonde lunchbox

BELANGRIJK FIETSNIEUWS !!!
De tweedaagse fietstocht kan om praktische redenen niet
doorgaan. Waarvoor onze excuses. De dagfietstochten blijven
uiteraard behouden. Meer fietsinfo later op het jaar.

Donderdag 21 maart 2019
Lezing ‘Risicoplanten in huis en tuin’ door
Marcel De Kleene (i.s.m.Femma Oude Bareel)
Dinsdag 26 maart 2019
Lezing ‘God is een vluchteling’ door David Dessin
(i.s.m. Davidsfonds SAB)
Zaterdag 30 maart 2019
Eetfestijn met optreden van Sander Braeckman
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