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BESTE LEDEN
Het is lente! Eindelijk! Het ontluikende groen en frisse kleuren zijn een streling voor het oog. Kwb heeft ook in deze
periode heel wat te bieden. We gaan op
daguitstap naar Mechelen, nemen je mee
op een geleide natuurwandeling en maken een fikse voorjaarswandeling. Culinair vergasten we jullie op een rijkelijk
paasontbijt. We vergeten onze kinderen
niet op de paaseierenzoektocht. In deze
nieuwsflits verneem je er alles over.
Veel leesgenot!
De kwb-bestuursploeg

PAASONTBIJT + PAASEIERENZOEKTOCHT
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.
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!
PRAKTISCH
Het paasontbijt gaat door op paasmaandag 22 april 2019 in het Parochiaal

!!! BELANGRIJK!!!

Centrum Oude Bareel, Beelbroekstraat
2, 9040 Sint-Amandsberg. We starten om
09.00 uur. Deelnemen kost 10,00 EUR
voor leden. Kinderen (tot 12 jaar) van leden mogen gratis deelnemen. Kleinkinderen van leden en kinderen van niet-leden
(tot 12 jaar) betalen 8,50 EUR. Niet-leden betalen 13,00 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 17 april 2019 (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.

Ook dit jaar kan je op voorhand reserveren om samen te zitten. Wat moet je hiervoor doen? Je vult het formulier “Wij wensen samen te zitten” in en bezorgt dit aan bestuurslid Nico Van den Abeele tot uiterlijk maandag 15 april 2019.
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 voorbehouden plaatsen. Belangrijk is om alle mensen waarmee je zal samenzitten door
te geven. Wel goed afspreken a.u.b. zodat je niet in twee groepen zit.
Opgelet! Inschrijven zelf gebeurt nog steeds bij Dirk, dus niet bij Nico en omgekeerd.

PAASMAANDAG 22 APRIL 2019 - 09.00 UUR
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GELEIDE NATUURWANDELING: RESERVAATZONE DONKMEER
Op zaterdagnamiddag 27 april verkennen we het hart van de Reservaatzone
Donkmeer en de unieke Eendenkooi in
Berlare. Een ervaren gids neemt je mee op
sleeptouw doorheen dit moerassige laagveengebied.Via smalle brugjes en geheime
paadjes verkennen we onder andere drijftillen, veengraslanden en moerasbossen.
We stappen ook onder de spectaculaire
reigerkolonie, en met wat geluk spotten
we misschien ook de zeldzame roerdomp
of één van de vele reeën.
PRAKTISCH
We spreken om 14.15 uur af aan de

‘houten chalet’ . Dit is het tuinhuisje waar
je in de zomerperiode inkom moet betalen, aan de ingang van recreatiedomein
de Nieuwdonk (Dendermondsesteenweg
13a te Berlare). Hier zijn ruimschoots
parkeermogelijkheden. De natuurwandeling start om 14.30 uur en duurt anderhalf
tot 2 uur.
Deze natuurwandeling is niet geschikt
voor kinder- en rolwagens. Laarzen zijn
ten zeerste aangeraden, zelf bij mooi
weer!
De deelnameprijs bedraagt 5,00 EUR
voor leden. Kinderen van leden tot 12 jaar
mogen gratis deelnemen. Niet-leden beta-

len 8,00 EUR.
Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk
donderdag 25 april 2019 (of volzetting)
rechtstreeks bij de activiteitsverantwoordelijke Geert Verleysen, Jos Verdegemstraat 98, 9040 Sint-Amandsberg (e-mail:
geert.verleysen@telenet.be).
Betalen kan best via zijn rekeningnummer BE 62 8905 9401 1661 met de
vermelding “Natuurwandeling Donkmeer:
… leden en … niet-leden”. Men is pas ingeschreven na betaling! Graag eerst een
mailtje of belletje of er nog plaats is.

Gezonde lunchbox door
gezonde lunchkoks
Op zondagvoormiddag 17
maart mochten wij tijdens Kind
aan zet bij kwb Sint-Amandsberg een gezonde lunchbox
maken. We maakten onze eigen groentespiesjes en daarna
maakten we zelf wraps! We
mochten het deeg samenstellen, op smaak brengen en erin
roeren tot het goed was.
We maakten een wrap met
tonijn, anderen maakten er
een met kip en nog een derde groepje wraps met ham en
kaas. In de doos die we meekregen, stopten we niet alleen
onze spiesjes en de lekkere
wraps, maar ook nog enkele
gezonde dessertjes.
Het was een toffe voormiddag en het middageten was die
zondag lekker, gezond en zelfgemaakt.
Lies & Kaat,
gezonde lunchkoks
WWW.FACEBOOK.COM/KWB.SINTAMANDSBERG -

HET MEMORIAAL VAN BREENDONK
BEZOEK AAN TECHNOPOLIS
Onze daguitstap brengt ons naar
Breendonk en naar Mechelen, waar we
respectievelijk het Memoriaal en Technopolis zullen bezoeken. Deze daguitstap
kan pas doorgaan bij een minimum aantal inschrijvingen van 15 personen. Het
maximum aantal personen is 45. Snel inschrijven is dus de boodschap.

•

ZATERDAG 27 APRIL 2019 – 14.30 UUR

WWW.KWBSINTAMANDSBERG.BE -

DAGUITSTAP

PROGRAMMA
10.00 uur: Breendonk:
Een herinneringsoord
De gruwel van het nazisme en de
concentratiekampen hebben ook
België niet gespaard. Het fort van
Breendonk is hiervan een ontroerend en sprekend bewijs.Vandaag is
het één van de best bewaarde kampen in Europa.
Een symbool
Breendonk is slechts een radertje
in de concentratiekampen wereld,
een wereld waarin de menselijke
waardigheid van geen tel meer was.
Tussen september 1940 en september 1944 verbleven ca. 3.600
gevangenen in Breendonk. Dit cijfer
komt overeen met minder dan 10
procent van de ongeveer 40.000
politieke gevangenen die na de oorlog in België werden erkend. Het
fort van Breendonk staat symbool
voor het lijden en de dood van alle
slachtoffers van het nazisme.
In het Gedenkteken staan urnen
met daarin de assen van zij die
de kampen niet hebben overleefd.
Deze urnen komen uit Majdanek,
Natzweiler, Neuengamme, Ravensbrück, Stutthof, Treblinka, There-

ZATERDAG 4 MEI 2019
@KWBSINT

sienstadt en Vught. Zij houden de
herinnering levendig aan alle Belgen
die tijdens hun deportatie in de nazi-kampen zijn omgekomen.

een auto op - Heb je zelf al in een
zeepbel gezeten? - En zoveel meer...
We blijven er zeker 2 uren. Dus tot
ongeveer 17.00 uur.

Een nobel doel
De geschiedenis van Breendonk, de
oorlog en de conflicten in de naoorlogse periode zetten niet aan
tot optimisme. Toch brengen zij
een boodschap van hoop zoals die
door de bezielers van de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens werd beoogd.
Het geleid bezoek duurt ongeveer
2 uren.

PRAKTISCH
We vertrekken om 08.30 uur aan
de P&R aan de Carrefour Oostakker.
In de prijzen zitten de ingangen (Breendonk en Technopolis), de gids(en) voor
Breendonk, de maaltijd in Technopolis
(zonder dranken), desgevallend het busvervoer. Als we aan 30 personen komen
kunnen we een bus voorzien. Dan is de
deelnameprijs 60,00 EUR voor leden en
70,00 EUR voor niet-leden.
Bij inschrijvingen tussen de 15 en 30
deelnemers rijden we met individuele
wagens van bereidwillige bestuurders.
Dan betalen we aan de bestuurder van
de wagen een bijdrage van 10,00 EUR
per persoon. De deelnameprijs is dan
45,00 EUR voor leden en 55,00 EUR
voor niet-leden.
Inschrijven en betalen voor 13 april
2019 (aantal wordt op 13/04/2019 afgesloten).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 is, kan je
het inschrijvingsgeld storten op rekening
BE 39 8906 3411 6919 met vermelding
“Breendonk + Technopolis + aantal personen (+ naam)”.

•

13u30: Maaltijd in Technopolis:
½ kip met frieten en salade (dranken niet in de prijs inbegrepen)

•

14u30: Technopolis : een wereld
ontdekken met verklaringen
voor technologische wonderen.
In Technopolis doe je nooit twee
keer hetzelfde: het aanbod in de
hoofdtentoonstelling wordt telkens
vernieuwd, waardoor een bezoek
telkens een andere invulling krijgt.
De hoofdtentoonstelling is een mix
van originele en interactieve opstellingen die de rol van wetenschap en
technologie in het dagelijkse leven
duidelijk maken. Naast heel wat
basisprincipes uit de wetenschap,
komen ook nieuwe technologieën aan bod: bvb. Zet een vliegtuig
aan de grond - Fiets op een kabel
- Maak kennis met de robot - Sky
high virtual reality - Slapen op een
spijkerbed - Scan jezelf in 3D - Hef
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VOORJAARSWANDELING LAARNE/WETTEREN TEN EDE
Wanneer de lente goed op gang gekomen is, trekken we er met kwb op uit
om te genieten van al dit moois.We herademen tijdens deze landelijke wandeling.
De tocht is 13 km lang en gaat over merendeel onverharde, maar goed begaanbare paden. We vertrekken in Laarne aan
Café Sint-Hubert, Dorpstraat 8 te 9270
Laarne om 13.30 uur. Parkeren kan voor
het café of aan de kerk van Laarne.

PRAKTISCH
Inschrijven kan bij Helmut Verberckmoes, Varendrieskouter 22, 9031 Drongen, tel. 09 227 05 95. Mailen kan ook op
helmut@kwbsintamandsberg.be.
Ook op de dag zelf kan je ook nog
deelnemen. Het is wel leuk om vooraf te
weten hoe groot de groep ongeveer is.
Betalen mag op de dag zelf. Leden betalen 1,00 EUR en niet-leden 4,00 EUR.

ZATERDAG 11 MEI 2019 – 13.30 UUR

REEDS TE NOTEREN
Vrijdag 17 mei 2019
Info-avond ‘Veilig op een elektrische fiets’
Vrijdag 24 mei 2019
‘Bollen’ bij de Bareelbolders
Zaterdag 25 mei 2019
Kajakken
Zondag 2 juni 2019
Dagfietstocht
Donderdag 6 juni 2019
Kwb zingt 2
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