
BESTE LEDEN
Corona heeft een grote inpakt op ons leven. Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar onze kwb-fa-
milies die in deze periode een dierbare moesten verliezen. Afscheid nemen is altijd moeilijk. Maar af-
scheid nemen in deze omstandigheden is onmenselijk hard. Wij wensen deze families dan ook heel veel 
sterkte en steun toe.  Jullie dierbaren waren ons ook dierbaar. Zij blijven in gedachten steeds bij ons… 
voor altijd.
Ook wie niemand verloor en niet ziek werd, heeft het moeilijk. De quarantaine, het sociaal isolement, de 

onzekerheid,… het heeft niks te maken met onze menselijke manier van leven. En toch is er de hoop dat het de goede richting 
uit gaat. En toch zijn er allerlei initiatieven om het leven draaglijk te maken en zien we mensen die om mekaar geven. Heel veel 
positieve signalen die ook eigen zijn aan ons mens zijn. Samen komen we er wel door.
Ook onze kwb-werking blijft zwaar verstoord. Door de coronamaatregelen worden ook alle activiteiten in de meimaand gean-
nuleerd. De Raak van april en mei hopen we eerstdaags in jullie brievenbus te posten. Deze beperkte nieuwsflits van mei krijg 
je opnieuw digitaal toegestuurd. We roepen nogmaals op  dat iedereen, die deze digitale nieuwsflits nog niet ontvangt, z’n 
mailadres doorgeeft aan onze secretaris Norbert De Meyer <norbertdem8@gmail.com>. Ook via onze website, facebook en 
twitter kan je op de hoogte blijven van onze activiteiten. Je kan ook steeds met ons contact opnemen (gegevens zie website 
www.kwbsintamandsberg.be).
Er is ook een beperkt digitaal initiatief van onze kwb-afdeling. Je verneemt hier verder meer over.
Ook voor juni blijft het afwachten. We houden jullie zeker op de hoogte.
Houd jullie gezond en draag zorg voor mekaar!
Namens de kwb-bestuursploeg,

Geert Verleysen
Voorzitter

VIRTUELE QUIZ
Nu we nog steeds ‘in ons kot’ moeten blijven, gaan wij via onze facebook-pagina en via mail , een virtuele 
quiz organiseren. Zodoende kunnen we jullie toch nog het gevoel geven dat kwb Sint-Amandsberg niet 
volledig stilligt door de coronacrisis. Hoe gaat dit in het werk?

Wij zullen iedere week, op zaterdag, een 5-tal willekeurige foto’s posten uit ons rijk archief. De bedoeling is 
dat jullie raden over welke activiteiten dit gaat. Je krijgt telkens tijd tot de vrijdag voor de nieuwe reeks start. 

De deelnemer met de meeste juiste antwoorden wint een fles cava. Bij een ex aequo zal de schiftingsvraag beslissend zijn. We 
starten deze virtuele quiz op zaterdag 9 mei. Houd je mail en de kwb-facebookpagina in het oog.
Alle info bij activiteitsverantwoordelijke: Helmut Verberckmoes
Antwoorden mogen uiteraard niet gepost worden op onze facebookpagina. Wie deelneemt doet dit enkel via volgend adres: 
helmut@kwbsintamandsberg.be.
Veel succes!

NIEUWSFLITS
CONTACT

Voorzitter Geert Verleysen
Jos Verdegemstraat 98
9040 Sint-Amandsberg

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