
BESTE LEDEN
Beste kwb-leden,
Met deze digitale vakantienieuwsflits duiken we de zomervakantie in. Het wordt geen zomer zoals van-
ouds. We moeten immers blijvend rekening houden met de levensbelangrijke coronamaatregelen. Veilig 
met mekaar omgaan blijft een must. Enkel op deze manier kunnen we de besmettingen onder controle 
houden.
Deze zomer halen we de fiets van stal voor onze dagfietstocht en de vakantieafsluiter.

Deze nieuwsflits van juli en augustus 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).
Houd jullie gezond en draag zorg voor mekaar!
Namens de kwb-bestuursploeg,

Geert Verleysen
Voorzitter

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

DAGFIETSTOCHT ANTWERPEN
We maken een uitzonderlijke dagfiets-
tocht in Antwerpen .
Antwerpen, fietsen en architectuur 
vormen een geweldige combinatie. Uit 
elke eeuw, periode of stijl vind je er wel 

een fraai voorbeeld. De bewegwijzerde 
Architectuurroute neemt je mee voor een tocht langs we-
reldberoemde klassiekers, verborgen parels en verrassende 
stadsontwikkeling. Vergeet zeker je fototoestel niet.
Het Steen, het MAS, het wereldbekende Centraal Station en 
de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Het zijn de klassiekers die 
de stad haar gezicht geven. Toonbeelden van de gotiek, de 
renaissance, het modernisme en hedendaagse architectuur.
Ontdek ongekende pareltjes …
Maar ken je ook het Kerkschip in het Houtdok? Het Duitse 
tankschip uit de Tweede Wereldoorlog is nu een parochie-
kerk. Zie je het helikopterplatform op het geboortehuis van 
de kunstenaar Panamarenko? En wist je dat de enige woning 
in België van Le Corbusier in Antwerpen te vinden is? En dan 
heb je nog de belle epoquewijk van Zurenborg en het moder-
nisme van Deurne. Allemaal vaak ongekende pareltjes waar 
je naar kan blijven kijken.
… en nieuwe stadsontwikkeling
Je fietst ook langs heel nieuwe projecten. Het nieuwe Ha-
venhuis, de parkbrug aan Spoor Noord, het Noorderpershuis 
waar nu de brouwerij van Seefbier is gevestigd. Je voelt de 
stad gewoon leven en groeien.

Deze tocht is ongeveer 35 km. 
Er kunnen slechts 20 leden deelnemen. Ook hier volgen we 
de opgelegde coronamaatregelen.
Inschrijven is noodzakelijk!

PRAKTISCH 
We verzamelen om 9.45 uur op de parking aan de Sint-Mar-
tinuskerk te Burcht. Je volgt de E17 tot afrit 17 (Zwijndrecht). 
Bij het verlaten van de autosnelweg rijden we naar rechts, 
richting Burcht.  In het centrum van Burcht nemen we rechts 
de Kerkstraat. Een beetje verder is er aan de linkerzijde een 
ruime parking. Daar verzamelen we.
Iedereen zorgt voor eigen vervoer van mens en fiets. On-
derweg kunnen we niet beschikken over een bezemwagen. 
Iedereen is dus zelf verantwoordelijk voor het vervoer van 
spijs en drank. Deelnemen kost 2,50 EUR voor KWB-leden en 
hun gezinsleden. Niet-leden betalen 5,00 EUR (Leden krijgen 
voorrang).
Inschrijven kan tot uiterlijk 24 juli 2020 bij activiteitsverant-
woordelijke Geert Verleysen, Jos Verdegemstraat 98, 9040 
Sint-Amandsberg, Tel. 09 229 14 56, e-mail geert.verleysen@
telenet.be. Betalen kan via zijn rekening BE62 8905 9401 1661   
(vermeld “fietstocht Antwerpen en aantal deelnemers”). En 
denk eraan … men is pas ingeschreven na betaling van het 
inschrijvingsgeld.

ZONDAG 26 JULI 2020 OM 09.45 UUR

JULI / AUGUSTUS 2020



GENIET VAN DE ZOMERVAKANTIE EN HOUD HET VEILIG!

NAKLANKEN VIRTUELE QUIZ 
Onze wekelijkse fotoquiz zit erop. De gelukkige winnaars zijn … Wilfried De Bruycker en Roland Troffaes. 
Proficiat! Zij mogen binnenkort onze activiteitsverantwoordelijke, Helmut, verwachten. Helmut zal hen 
de beloofde flessen cava overhandigen.
Dank aan alle deelnemers! Er komt zeker een vervolg tijden het komende werkjaar.

NIEUW WERKJAAR 2020-2021
Op donderdagavond 20 augustus steekt de bestuursploeg de koppen bij mekaar om een nieuw jaar-
programma samen te stellen. We zijn nu reeds druk op zoek naar activiteiten die coronaproof zijn. Wie 
ideeën heeft mag dit steeds doorgeven aan een bestuurslid. 
In het volgende werkjaar start ook ons 80ste bestaansjaar. Dit willen we, samen met jullie, vanaf januari 
2021, uitbundig vieren. U hoort nog van ons!

ZOMERFIETSTOCHTJE VAKANTIEAFSLUITER
Op zaterdag 22 augustus nodigen we jullie uit op een zomers fietstochtje, voor iedereen haalbaar. We 
fietsen weer door eigen streek. De tocht is ongeveer 30 km lang. We fietsen langs landelijke, rustige 
wegen (Beervelde, Heusden, Laarne).
We starten om 14.00 aan het PC Oude Bareel. 
Voor alle fietsliefhebbers … warm aanbevolen!

PRAKTISCH 
Samenkomst aan het PC Oude Bareel, Sint-Amandsberg . Deelnameprijs: gratis voor iedereen. Iedereen is verzekerd. Ook hier 
beperken we de groep tot 20 personen. Vooraf inschrijven  via mail of telefonisch:  geert.verleysen@telenet.be (of 09.229.14.56).  
Tip: Bij zwaar regenweer gaat de tocht niet door. We houden de buienradar in de gaten. “Kans op regen” schrikt ons niet af. Maar 
zorg in ieder geval voor een lichte regenjas. 
Info: bij de activiteitsverantwoordelijke Geert Verleysen, Jos Verdegemstraat 98, 9040 Sint-Amandsberg, 09.229.14.56.

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 2020 OM 14.00 UUR


