
REEDS TE NOTEREN
Donderdag 20 februari 2020:

Wijzer op de weg
Dinsdag 10 maart 2020:

Optreden ‘Popkoning’
Zaterdag 21 maart 2020:

Lente instuif met ‘Jan Van Hoof’
Zondag 22 maart 2020:

Kind aan zet ‘Lentestukjes maken’
Vrijdag 6-13-20-27 Maart 2020:

Koken voor mannen + koken voor vrouwen

NIEUWSFLITS
CONTACT

Voorzitter Geert Verleysen
Jos Verdegemstraat 98
9040 Sint-Amandsberg

ONLINE
 www.kwbsintamandsberg.be
 www.facebook.com/kwb.sintamandsberg
 @KWBSint

INFO
Werkjaar 2019-2020
79e bestaansjaar
VDK : BE 79 8906 1403 9333 (VDSPBE91)

KWB SINT-AMANDSBERG

BESTE LEDEN
We wensen jullie allen een voorspoedig 
Nieuwjaar. Moge 2020 een jaar worden 
vol vreugde. Een jaar van vriendschap 

en zingeving. Een jaar waarin de zorgen 
beperkt blijven en de gelukkige momenten 

talrijk zijn. 
Op onze traditionele nieuwjaarshappening zullen we onge-
twijfeld klinken op dat nieuwe jaar.
We willen ook alle leden die hun lidmaatschap vernieuw-
den, en de nieuwe leden, bedanken voor het vertrouwen in 
onze werking. Op de nieuwjaarshappening verloten we als 
dank een mooie fiets. Hopelijk is jouw lidnummer jouw ge-
luksnummer. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte 
gebracht.
De deelnemers aan ons weekendje Sandeshoved krijgen 
eerstdaags nog een afzonderlijk schrijven met alle info. We 
wensen iedereen een fijn zee-weekend!
Ook nog goed nieuws voor onze dames! Op vrijdag 27 maart 
2020 wordt er nu toch een kookavond voor vrouwen inge-
richt. Meer nieuws volgt later.
Over onze activiteiten verneem je alles in deze nieuwsflits. 
Veel leesgenot en hopelijk tot binnenkort!
De kwb-bestuursploeg

KIND AAN ZET 
‘WINTERNAMIDDAG’ 

Op zondag 12 januari is er onze eerste 
activiteit die in 2020 kinderen, ouders 
en grootouders samenbrengt. Op deze 
winternamiddag gaan we gezellig sa-

men rond de tafel zitten om spelletjes te spelen. Heb je zelf 
een tof gezelschapsspel dat je eens met andere leeftijdsge-
nootjes, ouders of vrienden wilt spelen? Breng het gerust 
mee. Wij zorgen ook voor een aantal spellen, zodat iedereen 
zeker iets kan spelen. Kies je voor je klassiekers, of ontdek 
je graag eens een spel dat je nog niet speelde? Het kan al-
lemaal. 
We beginnen om 15.00 uur en ronden af tegen 18.00 uur. 
Sfeer, gezelligheid, een hapje en een drankje worden voor-
zien. Deze activiteit vindt plaats in de Vrije Basisschool De 
Krekel, Krekelberg 1 te Sint-Amandsberg. 

PRAKTISCH
Deze activiteit is gratis voor leden en niet-leden. Het is wel 
noodzakelijk om in te schrijven. Dat kan door het strookje 
in te vullen en binnen te brengen bij Nico Van den Abeele 
(Jos Verdegemstraat 162 in Sint-Amandsberg) of via e-mail 
(nico.vandenabeele@leraarzijn.be). We vragen om dit te 
doen vóór vrijdag 10 januari, zodat we een goed zicht heb-
ben op het aantal grote en kleinere deelnemers. 

WE GEVEN GRAAG DOOR
PAROCHIAAL NIEUWJAARSFEEST 

Op zondag 12 januari 2020 is er parochi-
aal nieuwjaarsfeest op de Oude Bareel. 
Om 09.30 uur is er een gezinsviering in 
de kerk, gevolgd door een receptie op de 

speelplaats van SJC en in de kring. 
Let op! Op zondagnamiddag is er ook onze activiteit ‘Kind aan 
zet : Winternamiddag’. Maar het één sluit het ander niet uit. 
De winternamiddag start om 15.00 uur (zie hoger) in Vrije 
Basisschool De Krekel, Krekelberg 1 te Sint-Amandsberg.
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KWB SINT-AMANDSBERG WENST U EEN SCHITTEREND 2020 TOE!!!

JANUARI 2020



NIEUWJAARSHAPPENING
We nodigen jullie allen van harte uit op 
onze nieuwjaarshappening, die door-
gaat op zaterdag 18 januari 2020. Een 
ideaal moment om onze nieuwjaars-
wensen uit te wisselen.

Onze nieuwjaarshappening wordt opnieuw een fantastisch 
eetfestijn. Na het aperitief kunnen jullie genieten van ons 
uitgebreid vis- en vleesbuffet. We ronden af met een heer-
lijk dessert. Nadien volgt een gezellig samenzijn met ‘Kies 
je song’ (zie verder). Zoals elk jaar houden we ook nu weer 
de prijs democratisch. 

PROGRAMMA
19.00 uur: nieuwjaarsdrink 
19.30 uur: opening van het vis- en vleesbuffet, gevolgd 

door een heerlijk dessert. 
21.00 uur: dansavond en gezellig samenzijn 
Neem zeker ook eens een kijkje in de afzonderlijke uitnodi-
ging, te vinden in bijlage bij deze nieuwsflits. 

PRAKTISCH
Onze nieuwjaarshappening gaat door in de Parochiale Kring 
van het Heilig Hart. We starten om 19.00 uur. Kwb-leden 
betalen 20,00 EUR, kinderen tot 12 jaar betalen 11,00 EUR. 
Niet-leden zijn ook welkom maar betalen 25,00 EUR. In-
schrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk maandag 13 ja-
nuari 2020 bij onze penningmeester Paul Robaeyst, Visita-
tiestraat 31, 9040 Sint-Amandsberg, tel. 09 251 71 67. Jullie 
betaling ontvangen wij bij voorkeur via bankrekening BE79 
8906 1403 9333 met de mededeling “Nieuwjaarshappening 
2020: aantal leden/niet leden/kinderen onder 12 jaar”. Hou 
er wel rekening mee dat je inschrijving maar definitief is na 
betaling van het inschrijvingsgeld.

NIEUWJAARSHAPPENING 
2020: ‘KIES JE SONG!’

Op onze nieuwjaarshappening willen 
we eens iets nieuws proberen. We 
willen jullie muziekkeuze aan bod la-
ten komen. Elke deelnemer mag 3 

voorkeursnummers bezorgen aan ons 
bestuurslid Guy De Ly. Bij voorkeur via mail guy.de.ly@te-
lenet.be. Zo komt ook jouw lievelingslied aan bod. Graag 
jullie keuze doorsturen voor 10 januari 2020. Zo wordt onze 
nieuwjaarshappening ongetwijfeld nog leuker.

NIEUWJAARSHAPPENING 
2020: ‘SAMENZITTEN’

Ook dit jaar kan je op voorhand reser-
veren om samen te zitten. Wat moet 
je hiervoor doen? Je vult het formulier 
“Wij wensen samen te zitten” in en be-

zorgt dit aan bestuurslid Nico Van den 
Abeele tot uiterlijk maandag 13 januari 2020.

!!!! INSCHRIJVEN BIJ PAUL…
PLAATS RESERVEREN BIJ NICO !!!!

Het adres van Nico is Jos Verdegemstraat 162, 9040 
Sint-Amandsberg. Je kunt uiteraard ook aanmelden via 
mail: nico.vandenabeele@leraarzijn.be en je gegevens door-
geven. Wij zorgen voor voorbehouden plaatsen. Belangrijk 
is om alle mensen waarmee je zal samenzitten door te ge-
ven. Wel goed afspreken a.u.b. zodat je niet in twee groepen 
zit.

QUIZ JE MEE ?
We kunnen dit stilaan een klassieker 
beginnen noemen: onze jaarlijkse ple-

zante 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 pun-
ten 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 be-
faamde 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 7 februari 2020 in het 
Parochiaal Centrum Oude Bareel, Beelbroekstraat 2, 9040 
Sint-Amandsberg. We starten zoals vanouds om 19.30 uur.
Deelnemen kost slechts 1,00 EUR 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.

KWB SINT-AMANDSBERG
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