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BESTE LEDEN
Na een hopelijk voor iedereen geslaagde vakantie, starten we ons nieuw
werkjaar , 2019-2020, met heel veel enthousiasme op. Onze startbijeenkomst
op zondagmiddag 15 september is het
ideale moment om alles te weten te
komen over de nieuwe activiteiten. We
doen dit naar goede gewoonte met een
lekkere barbecue. We laten je genieten
van wat voorbij is en van wat moet komen.
In een leuke, gemoedelijke sfeer,
wordt het terug een moment waarop
we zoveel mogelijk leden willen verwelkomen. Ook de kinderen zijn van harte
welkom!
Eind januari 2020 gaan we een weekend naar Nieuwpoort. De inschrijvingen
lopen binnen.Wie graag meegaat kan nog
inschrijven tot op de startbijeenkomst.
De kwb-bestuursploeg

STARTBIJEENKOMST
Graag stellen we jullie ons nieuwe
programma voor op de startbijeenkomst.
Wij nodigen jullie hiervoor uit in de Heilig Hartkring.
Genietend van een heerlijke BBQ à
volonté krijgen jullie alle informatie over
ons programma-aanbod 2019-2020. We
kozen terug voor een zondagmiddag zodat ook leden met jonge kinderen erbij
kunnen zijn. We klinken op het nieuwe
werkjaar. Daarna is er de BBQ.We sluiten
af met een dessert.
De startbijeenkomst staat open voor
iedereen, leden en niet-leden. Niet-leden
kunnen uitzonderlijk deelnemen aan dezelfde prijs als kwb-leden. Op deze manier kunnen nieuwe mensen kennismaken
met onze werking en ons aanbod.Verderop in deze nieuwsflits vinden jullie alle
info over onze ledenwervingsactie ‘kwb
Sint-Amandsberg stunt!’. Reeds verschillende jaren kunnen nieuwe leden, eenmalig, lid worden aan een verminderde prijs.
Leden die een nieuw lid aanbrengen, hebben hier ook financieel voordeel bij.

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019 – 12.30 UUR
!!! BELANGRIJK!!!
Ook dit jaar geven we groepen die wensen samen te zitten de kans om dit vooraf aan te vragen. Wat moet je 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 voorbehouden plaatsen.

PRAKTISCH:
Het programma ziet er als volgt uit:
12.15 uur: verwelkoming + toast op het
nieuwe werkjaar
12.30 uur: BBQ à volonté (vooraf in te
schrijven)
14.00 uur: voorstelling nieuw jaarprogramma + fotomontage terugblik
15.00 uur: zomerse afsluiter met een ijsje
Deelnemen aan deze startbijeenkomst kost € 15,00 voor volwassenen
(leden en niet-leden); kinderen tot 12
jaar betalen slechts € 6,00. Inschrijven
voor 10 september 2019 is noodzakelijk
en kan bij je bestuurslid of rechtstreeks
bij onze penningmeester Paul Robaeyst,
Visitatiestraat 31, 9040 Sint-Amandsberg,
tel. 09 251 71 67. Uw betaling ontvangen
wij liefst via onze KWB-bankrekening
VDK: BE79 8906 1403 9333 (VDSPBE91)
met de vermelding “Startbijeenkomst
2019 + naam en aantal volwassenen en
kinderen”. Hou er wel rekening mee dat
je inschrijving pas definitief is na betaling
van het inschrijvingsgeld.

Opgelet! Inschrijven zelf gebeurt nog
steeds bij Paul.
Opgelet! Inschrijven zelf gebeurt nog
steeds bij Paul, dus niet bij Nico en omgekeerd.

KWB SINT-AMANDSBERG

MET KWB... EEN WEEKEND AAN ZEE
HOTEL SANDESHOVED NIEUWPOORT
In het komende werkjaar organiseren
we een weekend aan zee te Nieuwpoort.
We logeren in het hotel Sandeshoved op
de dijk in Nieuwpoort-Bad. Het hotel is
gemakkelijk bereikbaar met de wagen.Tal
van parkeermogelijkheden in de buurt.
Het aanbod bestaat uit:
»» Tweemaal een uitgebreid ontbijt.
»» Op zaterdagavond: een gastronomische maaltijd (dranken inclusief)
»» Op zondagmiddag: een warme maaltijd
»» Een mooi ingerichte hotelkamer.
Er is ook een georganiseerd programma voorzien waaraan je vrijblijvend

kan deelnemen. Dat programma bestaat
onder andere uit een strandwandeling,
een bezoek aan het visserijmuseum te
Oostduinkerke (extra), een avondactiviteit, shopping,… . Het definitieve programma wordt je later bezorgd.
Inchecken vanaf 14.00 uur op vrijdag. Om 20.00 uur is er een verwelkomingsmoment.
PRAKTISCH
Leden betalen 157,00 per persoon
(alles inbegrepen). Niet leden betalen
ook 157,00 per persoon maar dienen
1 x lidgeld per gezin bij te betalen. Het
lidgeld bedraag 15,00 maar daarvoor ben

je ook lid tot december 2020 en kan je
op tal van andere activiteiten genieten
van een verminderde deelnameprijs.Voor
een single-kamer is er een supplement
van 35,00 EUR.
De betaling voor het verblijf gebeurt
via Sandeshoved. Na inschrijving ontvang
je van het hotel een vraag tot betaling.
Inschrijven kan tot zondag 15 september
2019 (startbijeenkomst) bij bestuurslid
en activiteitsverantwoordelijke Alberic
Verween, Oudebareelstraat 128/201,
9040 Sint-Amandsberg, tel. 09 229 14 11
of per mail trees.buyle@skynet.be of via
bijgevoegd inschrijvingsstrookje dat je
aan Alberic bezorgt.

VRIJDAG 31/01/2020 TOT ZONDAG 02/02/2020

TUNT
KWB S

!!!

KWB STUNT

POPPENTHEATER ‘PEDROLINO’

Als gezinsbeweging wil KWB Sint-Amandsberg blijven groeien. Vandaar opnieuw dit uitzonderlijke aanbod. Nieuwe leden die lid worden tussen 1 september en 31 december 2019
kunnen dit eenmalig voor de prijs van € 20,00
i.p.v. € 30,00. Nieuwe leden zijn dan meteen lid
tot eind december 2020 (meer dan een jaar).
Als lid kan je ook nog een graantje meepikken.
Ook dit jaar krijgt je voor elk nieuw lid dat
je aanwerft een kortingsbon van € 5,00 op je
eigen lidgeld. Meer informatie bij alle bestuursleden van onze afdeling of bij de voorzitter
Geert Verleysen, Jos Verdegemstraat 98, 9040
Sint-Amandsberg, tel. 09 229 14 56, e-mail:
geert.verleysen@telenet.be. Aarzel niet en
help ons mee te groeien! Alvast bedankt!

In bijlage vinden jullie een folder met de speeldata van poppentheater
Pedrolino. Kwb-leden en hun gezin krijgen op vertoon van hun lidkaart
€1,00 korting op de toegangsprijs. Dit aanbod is enkel geldig voor kaartjes
die aan de middagkassa aangekocht worden.

WWW.KWBSINTAMANDSBERG.BE -

REEDS TE NOTEREN
Zaterdag 12 oktober 2019
Petanquenamiddag
Donderdag 17 oktober 2019
Filmavond ‘Rabot’
Dinsdag22 oktober 2019
kwb zingt 1
Zondag 11 november 2019
Daguitstap ‘Duinkerke’

WWW.FACEBOOK.COM/KWB.SINTAMANDSBERG -

@KWBSINT

NIEUWSFLITS JULI-AUGUSTUS 2019

DE ZOO VAN ANTWERPEN
BEZOEK + BACKSTAGE-RONDLEIDING
De Zoo van Antwerpen opende op
21 juli 1843. Met zijn 175 jaar is het de
oudste dierentuin van België en één van
de oudste ter wereld. De Zoo biedt een
unieke combinatie van cultureel erfgoed,
groen en dieren in het hartje van Antwerpen vlak naast het prachtige Centraal Station. Het park werkt mee aan
verschillende kweekprogramma’s en is
stamboekhouder van een zevental diersoorten.
MET KWB NAAR DE ZOO
Met kwb Sint-Amandsberg plannen
wij een bezoek op zaterdag 31 augustus
2019 om 10.00 uur, de laatste grote-vakantiedag.
Om daar te geraken raden we aan
zelf een B-dag-ticket (trein heen en terug + ingang Zoo) te kopen bij de NMBS.
Er zijn daar verschillende tarieven voor,
dus ieder kiest voor de voordeligste prijs
volgens leeftijd. Je bestelt die zelf bij de
NMBS hetzij door ze aan te kopen in
een station, tenzij via de website van de
NMBS. We kopen geen groeps-tickets
omdat iedereen dan op dezelfde trein
heen en terug moet.

B-dagtriptickets:
Inbegrepen: treinreis H/T naar Antwerpen-Centraal + toegang tot ZOO Antwerpen.
Kinderen 3 t/m 5 jaar: 20,00 EUR
Kinderen 6 t/m 11 jaar: 20,00 EUR
Jongeren 12 t/m 17 jaar: vanaf 25,90 EUR
Volwassenen van 18 t/m 59 jaar: vanaf
29,90 EUR
60+: vanaf 28,90 EUR
Voor de lunch dien je zelf te zorgen.
Je kan een lunchpakket meebrengen of
ter plaatse iets eten/drinken.
Wat betaal je dan aan kwb
Sint-Amandsberg?
De gidsbeurten die om 10.00 uur
stipt vertrekken voor 1,5 à 2 uur aan de
kiosk waar de rondleidingen vertrekken.
Per volwassene 5,00 EUR als lid kwb;
8,00 EUR als niet lid: dit voor de rondleiding Backstage met gids. Kinderen onder
de 12 jaar kunnen hier niet mee wegens
‘te technisch en weinig dieren te zien’.
Per kind onder de 12 jaar: slechts 1,00
EUR (ENEN euro). kwb Sint-Amands-

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019

berg legt bij. Er dient zich wel minstens
één volwassene aan te melden om met
de groep kinderen mee te gaan. De rondleiding voor kinderen heet ‘Kidsrondleiding’ en is een rondleiding vóór de schermen.Volledig op kindermaat.
PRAKTISCH
Zodra er 40 volwassenen zijn stoppen de inschrijvingen (wegens 20 personen per gids). Zodra er 20 kinderen zijn
stoppen de inschrijvingen voor de kinderen. Niet-leden kunnen inschrijven vanaf
15 tot 29 juli 2019, als er nog plaats is.
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 BE 39 8906
3411 6919 met vermelding ‘Zoo Antwerpen + aantal volwassenen (+ naam) en
aantal kinderen’.
Houd er steeds rekening mee dat uw
inschrijving maar definitief is na reservatie en betaling van het inschrijvingsgeld
voor 1 augustus 2019. Daarna inschrijven
is niet meer mogelijk.
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