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NIEUWSFLITS
KWB SINT-AMANDSBERG - WERKJAAR 2020-2021

Beste Leden

De zomer heeft zich op gang ge-

trokken. Een periode van batterijen 

opladen en de dagelijkse bekom-

mernissen even opzijzetten.  Voor 

de werkenden onder ons een tijd 

om naar uit te kijken en het even 

wat rustiger te doen.

Voor iedereen hopelijk een perio-

de om de coronazorgen wat naar 

de achtergrond te schuiven. Nu de 

vaccinatiegraad steeds toeneemt, 

vermindert ook het gevaar van 

zwaar ziek worden en erger.

In augustus gaat de bestuurs-

ploeg terug aan de slag om een 

mooi, gevarieerd, ontspannend en 

boeiend jaarprogramma in mekaar 

te steken. Het nieuwe werkjaar 

start in september. We zorgen 

zeker nog voor een leuke verras-

sing t.g.v. ons 80-jarig jubileum. 

In september ontvangen jullie dit 

nieuw jaarprogramma. Of er een 

startbijeenkomst met BBQ komt 

DAGFIETSTOCHT WESTHOEK - ZATERDAG 31 JULI 2021

Onze dagfietstocht brengt ons naar de Westhoek. Het 

heerlijke vlakke land waar fietsen een plezier is. Einde-

loze polderlandschappen, fietsplezier van de boven-

ste plank… niet te missen voor elke fietsliefhebber.

Als toemaatje doorkruisen we West-Vleteren met zijn 

alom gekende abdij.

Een rondje van 75 km dat start aan het station van Po-

peringe. We vertrekken daar om 09.30 uur.

Wie in het verleden reeds meefietste, kan getuigen dat 

dit steeds unieke tochtjes zijn. Ook nu weer zal Steven 

onze begeleider zijn. Zoals steeds bewaren we een 

rustig fietstempo, haalbaar voor iedereen.

PRAKTISCH

We vertrekken om 09.30 uur aan het station van Po-

peringe (Ieperstraat 167). Daar is een ruime parking. Lees verder op de volgende pagina

in de gekende vorm is nog even 

onduidelijk.

Wij houden jullie hiervan op de 

hoogte.

In juli maken we nog een dagfiet-

stocht. Ook de wandeling ‘ienen-

meesuiker’ promoten we nog de 

ganse zomer.

Houd jullie goed!

Namens de kwb-bestuursploeg,

Geert Verleysen

Voorzitter



Volg de geur van peperkoek door Gent en laat je ver-

gezellen door Wouter Deprez zijn warme stem. 

Hoe is het Peperkoeken Mannetje, ofte bakkerszoon 

Martinus, zijn hart kwijt geraakt en slaagt hij er tijdig 

in om zijn hart én Emma uit het Belfort te redden, met 

behulp van het peperkoeken leger, Leeuw en Eek-

hoorn? Martinus weet het hart van Emma, zijn eigen 

hart en dat van alle Gentenaars te veroveren. Het 

is een verhaal over verraad, moed, zelfopoffering, 

heldendaden, spanning, liefde en de symbolen van 

Gent. 

Dit is een (Coronaproof) interactieve wandeltocht in 

Gent met start aan het Coyendanspark, en leidt langs 

de Bavobrug, de Reep, het Gouvernementsgebouw, 

de Kouter, de Ajuinlei en de Sint-Michielsbrug naar 

het Belfort, waar het verhaal zijn hoogtepunt kent. Op 

het parcours zijn er 15 haltes waar je een opdracht, 

een luisterfragment of een vraag dient te beantwoor-

den. De wandeling is zo’n 2,6 km lang om overdag of 

’s avonds, of met de fiets te doen. 

http://ienenmeesuiker.be/ is de website waar je dit 

alles kan vinden.

Je kan op voorhand thuis op deze website de wan-

delroute uitprinten, of je smartphone als wandelgids 

gebruiken. De volledige uitleg van de wandeling met 

het verhaal en opdrachten doe je best met je smart-

phone in de hand. (best volledig opgeladen)

Je kan een leuke foto van jou en/of je groepje door-

mailen naar paul@kwbsintamandsberg.be. Onder 

alle inzendingen verloten wij een leuke prijs.

Kom je tijdens de wandeling iemand tegen die je 

zegt: ‘ienen mee suiker’ kan je deze antwoorden:  

‘uuk zuu veele’ …

Deze nieuwjaarsspreuk kan immers nu ook symbo-

lisch slaan op het heropleven na corona.

Veel plezier…

WE WENSEN IEDEREEN

EEN MOOIE EN RUSTIGE

VAKANTIE TOE!

INTERACTIEVE WANDELTOCHT  ‘IENENMEESUIKER’

Iedereen zorgt voor eigen vervoer van mens en fiets. 

Onderweg beschikken we niet over een bezemwa-

gen. Iedereen is dus zelf verantwoordelijk voor het 

vervoer van spijs en drank. Deelnemen kost 2,50 

EUR voor KWB-leden en hun gezinsleden. Iedereen 

is verzekerd.

Niet-leden betalen 5,00 EUR. Inschrijven kan tot 

uiterlijk 25 juli 2021 bij activiteitsverantwoordelij-

ke Geert Verleysen, Jos Verdegemstraat 98, 9040 

Sint-Amandsberg, tel. 09 229 14 56 of via e-mail: 

geert.verleysen@telenet.be. Betalen kan via zijn re-

kening BE62 8905 9401 1661 (vermeld ‘fietstocht 

Westhoek 2021 en aantal deelnemers’). En denk er-

aan… men is pas ingeschreven na betaling van het 

inschrijvingsgeld.

Reeds te noteren

28, 29 en 30 januari 2022 : 

Weekend te Nieuwpoort Sandeshoved 

(inschrijven vanaf september

bij bestuurslid Alberic Verween)


