Beste Leden
We staan aan de start van een
nieuw werkjaar. Het werkjaar 20192020 hebben we jammer genoeg
bruusk moeten afbreken. Enkele
activiteiten die niet konden doorgaan zullen we zeker opnieuw inplannen.
Het nieuwe werkjaar 2020-2021
zal ook op een vreemde manier
opstarten. Onze klassieke startbijeenkomst, met BBQ, kunnen we
niet organiseren. Onze grootste

bekommernis is immers dat we alles veilig en coronaproof kunnen
laten doorgaan. Jullie gezondheid
komt op de eerste plaats.
Een jaarprogramma kunnen we
voorlopig niet bezorgen. Nochtans
zijn er reeds heel wat mooie voorstellen binnengekomen. Weet dat
we zitten te popelen om van start
te gaan.
Houd jullie gezond en draag zorg
voor mekaar!

Namens de kwb-bestuursploeg,
Geert Verleysen
Voorzitter
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Een greep uit de nieuwe voorstellen
 Tocht met het stadsjacht ‘Jakob Van Artevelde’
Gent-Terneuzen (boot – bus)
 Bezoek aan het havenhuis op de Graslei
 Seven Senses Tour (Lam Gods)
 Brouwerijbezoek Gottem ‘Canarus’ (combinatie
met Struisvogelboerderij)
 ‘Gent in oude prentkaarten (deel 2)’ met Chris
Fermont
 Weekend Sandeshoved (van 5 tot 7 februari
2021)
 Rondleiding Begijnhof Lange Violettestraat door
lid Robert Dendooven
 Bezoek brouwerij Haezeveld
 Wandelingen, verspreid over het jaar
 Fietstochten, verspreid over het jaar
 Fotovoorstelling + lezing ‘de herbestemming
van de inboedel uit de Heilig Hartkerk’ door Fre-








derik Vanderstraeten
Bezoek GUM (Gents Universiteitsmuseum) Ledeganckstraat
Bezoek museum morfologie (Campus Merelbeke Dieren)
Bezoek Proefcentrum voor sierteelt te Destelbergen
Sinterklaasactie
Koken met de seizoenen
…

We wachten de evolutie af en bekijken elke maand
wat mogelijk is.
In december komt er sowieso een aangepaste sinterklaasactie voor onze jongsten. Ook de viering van ons
80ste bestaansjaar wordt reeds voorbereid.
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Hernieuwing lidgeld
Volgende maand is er terug de hernieuwing van het lidmaatschap.
We hopen dat jullie talrijk onze vereniging zullen trouw blijven. Deze
moeilijke periode, ons opgedrongen door dit onverbiddelijke virus, komen we zeker te boven. Als compensatie bieden we iedereen die z’n
lidgeld vernieuwt een waardebon aan. Meer hierover in onze volgende
nieuwsflits.

Onze kwb-communicatie
Vanaf september krijgen jullie opnieuw de vertrouwde ‘papieren’
nieuwsflits. Zo hopen we iedereen te bereiken. De digitale versie wordt
eveneens verder verspreid onder de leden van wie het mail-adres hebben. 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).

Kleine attentie
Samen met Raak en de nieuwsflits van september krijgen jullie een
kleine attentie: een kwb-sleutelhanger. Weet dat we jullie allen in ons
hart dragen en dat we hopen jullie zo snel mogelijk terug te zien.

