
BESTE LEDEN
Beste kwb-leden,
Het kwb-werkjaar loopt naar z’n einde. Een vreemd einde weliswaar. Door de coronamaatregelen hebben 
we heel wat activiteiten moeten annuleren. De meeste van deze activiteiten worden zeker nog herno-
men, volgend jaar.
Eind juni willen we toch nog een activiteit organiseren. We organiseren op zondagnamiddag 28 juni een 
wandeltocht in de mooie omgeving van Lievegem. We zijn ook van plan om de dagfietstocht op zondag 

26 juli te laten doorgaan. Hier moeten we enkel nog de toestemming afwachten om fietsen te mogen vervoeren. We hopen 
dat er op 8 juni terug een versoepeling komt van de maatregelen en dat dit zal kunnen. Meer over deze activiteiten vind je 
verderop in deze digitale nieuwsflits. Uiteraard kan alles nog wijzigen als er nieuwe maatregelen komen.
De Raak van juni hopen we eerstdaags in jullie brievenbus te posten. Deze beperkte nieuwsflits van juni 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. Alle gegevens zijn terug te vinden op 
onze website www.kwbsintamandsberg.be.
Ook de fotowedstrijd loopt verder. Waag je kans en maak elke week kans op een fles cava!
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 (data hoeven niet) dit gaat. Bv. Dropping, nieuwjaarshappening, stadsbe-

zoek ‘Gent ondergronds’, … . Je hoeft niet elke foto te kennen. Je kan in principe met één juiste foto winnen. Alles hangt af van 
wie die week deelneemt. 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. 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 via volgend e-mailadres: 
helmut@kwbsintamandsberg.be.
Veel succes!

ELKE WEEK VANAF ZATERDAG (ZIE KWB-MAIL OF KWB-FACEBOOKPAGINA)

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)
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DAGFIETSTOCHT ANTWERPEN 
In principe kan de dagfietstocht in Antwerpen doorgaan. Deze tocht is ongeveer 50 kilometer lang. We 
bekijken ook een hele reeks bezienswaardigheden in Antwerpen. Een aparte fietstocht! 
Het enige wat nog moet worden aanvaard, is het vervoer van fietsen. Zoals steeds voorziet immers ie-
dereen voor het eigen vervoer. Indien dit niet lukt zorgen we voor een alternatieve dagfietstocht in eigen 
streek.
Er kunnen slechts 20 leden deelnemen. Ook hier volgen we de opgelegde coronamaatregelen. De prak-

tische gegevens bezorgen we jullie nog in onze laatste digitale nieuwsflits van begin juli. Hopelijk hebben we dan alle info om 
deze activiteit reglementair te laten verlopen.

PRAKTISCH:
Wie nu reeds wenst in te schrijven kan dit bij activiteitsverantwoordelijke: Geert Verleysen, Jos Verdegemstraat 98, 9040 
Sint-Amandsberg, Tel. 09 229 14 56, e-mail geert.verleysen@telenet.be. Ook voor info kan je hier terecht.

ZONDAG 26 JULI 2020 OM 08.30 UUR

WANDELING LIEVEGEM

Het landelijke Lievegem (Vinderhoute) biedt heel wat mogelijkheden om te wandelen. Vinderhoute, een 
deelgemeente met heel wat stille en mooie plekjes.
Om onze coronagedachten wat te verzetten nodigen wij jullie uit om deel te nemen.
Slechts 20 deelnemers zijn toegelaten. Op deze manier respecteren we de opgelegde veiligheidsmaat-
regelen. We verwachten jullie om 13.30 uur op de parking aan de begraafplaats.

Deze wandeling vervangt de dagwandeltocht.
Deelname is gratis.
Op het einde van de wandeling bieden we jullie een drankje aan, in open lucht en op veilige afstand.

PRAKTISCH:
We starten aan de begraafplaats van Vinderhoute (dichtbij Van Vlaenderens molens), Molenslag, 9921 Vinderhoute. We ver-
zamelen om 13.30 uur. De tocht is ongeveer 10 km lang .
Inschrijven kan (tot volzetting !) bij activiteitsverantwoordelijke: Verberckmoes Helmut, Varendrieskouter 22, 9031 Drongen, 
tel. 09 227 05 95. Mailen kan ook op helmut@kwbsintamandsberg.be. Je verneemt dan of je nog kan deelnemen.

ZONDAG 28 JUNI 2020 OM 13.30 UUR


