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NIEUWSFLITS
KWB SINT-AMANDSBERG - WERKJAAR 2020-2021

Beste Leden

De lente is op komst. We zien en 

voelen het in zovele dingen. We 

hopen dat deze nieuwe lente ook 

een keerpunt wordt in de coro-

na-crisis.

Deze maand hebben we, mits de 

nodige creativiteit, een tweetal 

activiteiten voor jullie in petto.

Rond het paasgebeuren organise-

ren we voor jullie een take-away 

paasontbijt en “De paashaas is 

verdwenen”, een paaswandeling. 

Je leest er alles over verderop in 

onze nieuwsflits van maart.

Onze afdeling bestaat 80 jaar! 

Zoals beloofd willen we al onze 

leden die 80 worden of werden in 

2021 (of reeds ouder zijn) verras-

sen. Deze 17 leden ontvangen 

deze maand, via hun bestuurslid, 

TAKE-AWAY PAASONTBIJT

Reeds vele jaren organiseren we op paasmaandag 

ons paasontbijt. Door de coronacrisis kunnen we jullie 

deze keer niet persoonlijk ontvangen op de vertrouw-

de manier. Vandaar dat we ervoor kozen om dit jaar 

een take-away paasontbijt te organiseren. Op maan-

dag 5 april kunnen jullie een ontbijtpakket afhalen aan 

het PC Oude Bareel vanaf 08.00 uur tot 10.30 uur (we 

werken met tijdsloten) via onze ontbijtdrive-in. Een 

uitgebreid ontbijtpakket kost 12,50 EUR per persoon. 

Zoals elk jaar hebben we voor de kinderen van onze 

leden (tot 12 jaar) iets speciaals in petto. Zij krijgen gra-

tis een aangepast pakket en een lekkere paasattentie.   

EEN TIP!

Gebruik je bon uit Raak (januari) en/of je bon die je 

ontving bij de hernieuwing van het lidgeld. Bij het 

afhalen van het ontbijt krijg je, bij afgifte van de 

originele bon, het bedrag cash terug. 

PRAKTISCH

Het take-away-paasontbijt gaat door op paasmaan-

dag 5 april 2021 in het Parochiaal Centrum Oude Ba-

reel, Beelbroekstraat 2, 9040 Sint-Amandsberg. We 

starten vanaf 08.00 uur. Deelnemen kost 12,50 EUR. 

Kinderen van leden (tot 12 jaar) mogen gratis deel-

nemen. Inschrijven is uiteraard noodzakelijk en kan 

bij Dirk Vermeiren, Jos Verdegemstraat 174, 9040 

Sint-Amandsberg, tel. 09 228 81 68 tot uiterlijk don-

derdag 25 maart 2021 (vergeet het inschrijvingsfor-

mulier niet in te vullen en te bezorgen). 

een leuke attentie. Op deze wijze 

willen we ons 80ste bestaansjaar 

symbolisch inzetten.

Blijf volhouden en houd jullie 

gezond!

De bestuursploeg van kwb 

Sint-Amandsberg



ZOEKTOCHT ‘DE PAASHAAS IS VERDWENEN’

In de paasvakantie, van 3 tot 17 

april, organiseren we een paas-

tocht (slechts 5 km). Een flinke 

portie zin en je smartphone: meer 

heb je niet nodig om met je gezin 

of bubbel op zoek te gaan naar de 

paashaas. Tijdens een wandeling 

passeer je zeven borden met een 

QR-code. Scan je zo’n code, dan 

hoor je een deel van het luisterver-

haal en een opdracht. Op het einde 

van de wandeling heb je het hele 

verhaal gehoord.

Er zijn twee verschillende verhalen: 

eentje voor min 8-jarigen en eentje 

voor plus 8-jarigen. Beide werden 

ingesproken door acteur en muzi-

kant Pieter Embrechts.

PRAKTISCH

De tocht start aan het PC Oude Ba-

reel. Wanneer en met wie je deze 

tocht doet, beslissen jullie volledig 

zelf. Het eerste bord staat voor de 

venster van het PC Oude Bareel. 

Je scant op het eerste bord, met je 

smartphone of IPhone,  de QR-co-

de om de wegbeschrijving te ont-

vangen. Opgelet! Bij de volgende 

nieuwsflits (eind maart) vinden 

jullie nog een afzonderlijke aan-

kondiging met op de achterzijde 

eveneens de wegbeschrijving. Dit 

is handig... dan moet je de QR-code 

niet gebruiken.

Ook op onze website www.kwb-

sintamandsberg.be zal je vanaf 

eind maart alle gegevens vinden 

voor deze tocht.

Veel zoek- en wandelplezier!

Betalen kan via de kwb-rekening VDK BE79 8906 

1403 9333 met vermelding “Take-away-paasontbijt + 

aantal pakketten aan 12,50 EUR + aantal kinderen van 

leden (tot 12 jaar)”. Men is pas definitief ingeschreven 

als de betaling ontvangen is.

Het inschrijvingsstrookje + vermelding tijdslot, bezorg 

je aan Dirk Vermeiren (adres zie hoger). Je kan het ook 

inscannen en mailen naar dirk.vermeiren3@telenet.

be.

AFHALEN

We werken met tijdsloten om jullie pakketten af te ha-

len: 08.00 uur / 08.30 uur / 09.00 uur / 09.30 uur / 

10.00 uur / 10.30 uur. Duid op het inschrijvingsstrook-

je aan welke tijdslot voor jullie het best past. Meer-

dere tijdsloten aanduiden mag ook. Dan hebben wij 

wat meer speling om alles georganiseerd te krijgen. Je 

krijgt daarna van ons het definitieve tijdstip wanneer 

je je pakket(ten) kan afhalen. Op dit tijdstip kan je dan 

het take-away-ontbijt afhalen via onze ontbijt-drive-in 

aan de ingang van het PC Oude Bareel. Deze tijdslo-

ten zijn belangrijk om alles coronaproof te houden. Wij 

vragen u dan ook om u strikt aan het door ons meege-

deelde tijdslot te houden.

TOT SLOT

Leden die in de onmogelijkheid zijn om hun ontbijt af 

te halen (geen eigen vervoer, moeilijk te been), mogen 

dit laten weten aan Geert Verleysen (0474 290 378 of 

geert.verleysen@telenet.be). Een bestuurslid brengt 

het ontbijt dan aan huis (omgeving Sint-Amandsberg/

Oostakker) tussen 09.00 uur en 10.00 uur.

Wij wensen jullie alvast smakelijk!


