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NIEUWSFLITS
KWB SINT-AMANDSBERG - WERKJAAR 2020-2021

Beste Leden

Opnieuw hebben we minder goed 

nieuws wat onze komende activi-

teiten betreft.

Op 14 en 27 november 2020 had-

den we twee activiteiten gepland. 

We gingen een bezoek brengen 

aan het ‘Klein Begijnhof Onze-Lie-

ve-Vrouw Ter Hoyen’ in de Lange 

Violettestraat. Eind november was 

er dan ook onze vervolgsessie 

‘Gent in oude prentkaarten’ (deel 2). 

Door de ronduit ‘slechte’ co-

ronaomstandigheden moeten we 

deze twee activiteiten uitstellen. 

Met pijn in het hart, maar overtuigd 

dat ieders gezondheid prioritair is, 

gaan we op zoek naar nieuwe data.

We houden jullie op de hoogte.

We hopen oprecht, en bezorgd, dat 

jullie allemaal gezond blijven.

De bestuursploeg van kwb 

Sint-Amandsberg.

Hernieuwing lidgeld

Reeds heel veel leden gingen in op onze oproep om 

dit jaar het lidgeld over te schrijven op onze kwb-reke-

ning. Waarvoor dank!

Samen met de vorige nieuwsflits (oktober) kregen jul-

lie een envelop met een brief en een overschrijvings-

formulier waarop alle gegevens staan om het lidgeld 

voor 2021 te hernieuwen. Wie dit bij vergetelheid nog 

niet deed, kan nog steeds overschrijven. Het lidgeld 

bedraagt ook dit jaar 30,00 EUR en kan worden ge-

stort op ons kwb-rekeningnummer VDK BE79 8906 

1403 9333. Vergeet je naam niet te vermelden. Heb je 

meer info nodig, contacteer dan zeker één van de be-

stuursleden. 

De lidkaarten worden na storting aan huis gebracht 

door onze bestuursleden. Je mag dit verwachten eind 

november, begin december.

Wie lid blijft, krijgt van ons een waardebon die kan 

worden verzilverd op één van onze activiteiten. De 

waardebon is op naam en blijft onbeperkt geldig. 

In de Raak van januari volgt ook nog een aanmoedi-

gingsactie van kwb nationaal.



Sinterklaasactie

Nog even en het is weer zover. Sint 

en Piet zijn bijna terug in het land. 

Dit prachtige kinderfeest zal dit 

jaar anders worden gevierd. Door 

de coronamaatregelen kunnen we 

dit jaar immers geen sinterklaas-

feest organiseren. We willen onze 

jongste kinderen echter niet over-

slaan. Vandaar dat we samen met 

Sint en Piet een leuk idee hadden. 

In de volgende nieuwsflits (eind 

november) zal de Sint ons toespre-

ken vanuit zijn kasteel. Jullie krijgen 

een link naar het filmpje, zodat ie-

dereen zijn woordje tot de kinde-

ren van kwb Sint-Amandsberg kan 

volgen. Dit filmpje zullen jullie ook 

terugvinden op onze website. Bo-

vendien zullen de bestuursleden 

Sint en Piet een handje toesteken 

om alle kinderen tot 12 jaar thuis 

een lekker geschenk te brengen. 

Op deze wijze zullen Sint en Piet 

toch even, digitaal, in ons midden 

zijn. 

Zet alvast jullie schoentje klaar en 

kijk uit naar de volgende nieuws-

flits!

Fotomontage werkjaar 2019-2020

In de volgende nieuwsflits bieden we jullie een digitale fotomontage aan 

over ons voorbije werkjaar. We blikken terug op tal van mooie activiteiten. 

Met enige nostalgie brengen we een sfeerbeeld over een zorgeloze peri-

ode waarin het coronavirus ons sociaal leven nog niet bedreigde.

Deze montage mag je zeker niet missen. Meer nieuws begin december.

Onze sponsors

PARTYVENT Catering

GABRIELS STOCKVERKOOP

HOTEL SANDESHOVED

PAROCHIALE KRING HEILIG HART

ABS CARS

Schoonheidssalon & Pedicure AN

Begrafenissen CHRIS BRACKE

Vishandel BULTÉ

MD CHAUFFAGE

PIZZERIA DA TOTO

VANDERMINNEN BVBA

Dakwerken VAN VLAENDEREN

VDK BANK

Garage Johan VERMEERSCH

Sportcentrum Bateas

Begonia Reizen

Belfort Chocolaterie

Bio Shop Natuurwinkel

Slagerij Marc Brouckaert

Uitvaartcentrum De Ceder

Delabarre Motors

Assutheker Johan Delboo

Fietsen A. Dierickx

Garage Guido

Bed and Breakfast GentOase

Indigo Bodyrelax

Boetiek Mady

Schilderwerken Maes bvba

Fietsenhandel Markoen

Garage Christiaan Martens

Kinderopvang ‘t Bareeltje

Frituur Oud Bareeltje

Schoonheidssalon Papillon

Parochiaal Centrum Oude Bareel

Polar Paint Shop

Sako De Wilde

Kinesitherapie Hilde Sey

Slagerij Stadius

Strijkcentrale T & Go Bvba

Tafeltennisclub Oude Bareel

Sanitair Toch

Dagbladhandel ‘t Poortje

Tuinonderhoud Didier Tydgat 

Advocaat Joost Van Damme

Garage Vanderlinden 

Slagerij Vandevelde-Vantomme

Schrijnwerk Van de Walle BVBA

Garage Van Lierde

Verzekerings- en zakenkantoor

Van Renterghem & CO

Verzekeringen Van Rompaey - Van 

Hooreweghe bvba

Apotheek Virginie Wauters

Patisserie / Tea-Room Westveld


