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Oktober  2021BESTE KWB-LEDEN

Op de startbijeenkomst (3 oktober) werd de start 

gegeven van het nieuwe werkjaar. Samen met deze 

nieuwsflits krijgt u van ons een overzichtelijke kalen-

der voor het werkjaar 2021-2022. Bewaar deze op een 

goede plek zodat je steeds op de hoogte bent van 

onze activiteiten.

In oktober brengen we twee interessante bezoek. 

Het eerste is een bezoek aan het Klein Begijn ‘O.L.V.- 

ter Hoyen’. Eind oktober is het de beurt aan de totaal 

nieuwe brouwerij ‘Haeseveld’.

Denk ook aan onze ledenwervingsactie ‘kwb Stunt’. 

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Ook jij kunt hier een 

graantje meepikken. Lees er alles over in deze nieuws-

flits. 

We kijken er reeds naar uit jullie terug te zien op één 

van onze activiteiten.

De bestuursploeg van kwb Sint-Amandsberg

01.09.2021 - 31.12.2021KWB STUNT

Als gezinsbeweging wil KWB 

Sint-Amandsberg blijven groeien. 

Vandaar opnieuw dit uitzonderlij-

ke aanbod.

Nieuwe leden die lid worden 

tussen 1 september en 31 decem-

ber 2021 kunnen dit eenmalig 

voor de prijs van € 20,00 in plaats 

van € 30,00. Nieuwe leden zijn dan 

meteen lid tot eind december 2022 

(meer dan een jaar).

Als lid kan je ook nog een graan-

tje meepikken. Ook dit jaar krijg je 

voor elk nieuw lid dat je aanwerft 

een kortingsbon van € 5,00 op je 

eigen lidgeld.

Meer informatie bij alle be-

stuursleden van onze afdeling of 

bij de voorzitter Geert Verleysen, 

Jos Verdegemstraat 98, 9040 

Sint-Amandsberg, tel. 09 229 14 56, 

e-mail: geert.verleysen@telenet.

be. Aarzel niet en help ons mee te 

groeien! Alvast bedankt!

Zat. 16.10.2021BEZOEK ‘BEGIJNHOF O.L.V.-TER HOYEN’ 

We brengen een bezoek aan 
het prachtige Klein Begijnhof 
‘Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen’. 

Het begijnhof Onze-Lie-
ve-Vrouw ter Hoyen of Klein 
Begijnhof in de Lange Violet-
testraat te Gent is een typisch 
stadsbegijnhof dat na een 
geschiedenis van 750 jaar nog 
zeer authentiek en sfeervol 
overkomt.

De vzw Begijnhof is de direc-
te opvolger van de begijnen-
gemeenschap van Gent. Sinds 
het overlijden van het laatste 
begijntje in 2008 bestaat de 
vzw nog enkel uit vrijwilligers 
die het aloude begijnhof in 
stand willen houden en in zijn 
oude luister herstellen.

Sinds 1998 mag het begijn-
hof zich ook tot het Unes-
co-werelderfgoed rekenen.

Het noeste werk zal in de ko-
mende jaren uitmonden in een 
allesomvattende restauratie 

die het begijnhof, dat sinds 
1234 op de huidige locatie is 
gevestigd, zijn oude glorie zal 
teruggeven.

Onder de deskundige leiding 
van coördinator Robert Den-
dooven, lid van onze kwb-af-
deling, brengen we een heel 
interessant bezoek aan deze 
mooie stilteplek, midden in 
Gent. We bezoeken het do-
mein, de kerk, de kapel en het 
groothuis. Verborgen parel-
tjes zullen voor ons geen ge-
heimen meer hebben. Op het 
einde sluiten we af met een 
babbel bij een smakelijke kop 
koffie. 

PRAKTISCH

Aangezien de groep beperkt 
is tot 25 personen, kunnen en-
kel leden en hun gezinsleden 
deelnemen.

Voor dit bezoek aan het 

Klein Begijnhof vragen we een 
deelnameprijs van € 5,00 per 
persoon. Het bedrag wordt 
volledig geschonken aan de 
werking van de vzw Begijnhof.

Afspraak op 16 oktober 2021 
om 14.00 uur aan het poort-
gebouw in de Lange Violet-
testraat 235. 

Inschrijven vooraf is nood-
zakelijk bij activiteitsver-
antwoordelijk Geert Verley-
sen, Jos Verdegemstraat 98, 
9040 Sint-Amandsberg, tel. 
09 229 14 56. Eerst inschrijven 
met een telefoontje. Pas dan 
het inschrijvingsgeld storten 
op de bankrekening van Geert: 
BE 62 8905 9401 1661 met ver-
melding ‘bezoek Klein Begijn-
hof: naam + aantal leden’

Houd er steeds rekening 
mee dat uw inschrijving maar 
definitief is na betaling van het 
inschrijvingsgeld.  

KWB STU
NT !!!
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Sinds enkele decennia kon 
men reeds genieten van een 
verrukkelijk, maar verraderlijk 
Haeseveld-bier van 11vol%alc. 
Dit bier werd toen echter niet 
ter plaatse gebrouwen. 

Heel snel groeide dan ook 
het idee om op de vernieuwde 
site het haeseveld-bier een ei-
gen bakermat te geven en hier 
een professionele brouwerij 
onder te brengen.

We bezochten reeds ver-
schillende brouwerijen. In vele 
opzichten is een bezoek aan 
brouwerij het Haeseveld an-
ders.

Krijg een exclusieve blik ach-
ter de schermen van de brou-
werij en ontdek hoe ze tewerk 
gaan met hun state-of-the-
art installatie en werp een blik 

op de geschiedenis van Hae-
seveld. Een brouwerij, zo dicht 
in onze eigen buurt, een fami-
lieconcept met een eigenzin-
nig verhaal, lekkere biertjes, … .

Een reden temeer om deel te 
nemen en achteraf te genieten 
in de mooie gelagzaal. Of wie 
weet… op het gigantische bui-
tenterras bij mooi weer.

PRAKTISCH

We verzamelen om 14.00 
uur aan de Normandische villa 
van Brouwerij Haeseveld, Alf-
ons Braeckmanlaan 430, 9040 
Sint-Amandsberg. 

Er is voldoende plaats om 
de wagen te parkeren. Of beter 
nog… kom met de fiets.

Deelnemen is gratis. De 

rondleiding duurt ongeveer 
een uur. De degustatie achter-
af is op eigen rekening.

Inschrijven is zeker noodza-
kelijk en kan tot woensdag 27 
oktober 2021 bij activiteitsver-
antwoordelijke Guy De Ly, Le-
debeekstraat 19, 9070 Destel-
bergen, tel. 0486 29 70 06. Bij 
voorkeur schrijf je in per e-mail 
via guy.de.ly@telenet.be. 

Zat. 30.10.2021BEZOEK  BROUWERIJ HAESEVELD kwb Sint-AmandsbergCOLOFON

CONTACT
Voorzitter Geert Verleysen
Jos Verdegemstraat 98  - 9040 Sint-Amandsberg
geert@kwbsintamandsberg.be

www.kwbsintamandsberg.be
www.facebook.com/kwb.sintamandsberg
@KWBSint

Werkjaar 2021-2022
80e bestaansjaar
VDK: BE79 8906 1403 9333

SOCIAL MEDIA

INFO

kwb Sint-AmandsbergReeds te noteren

November: winterse griezeltocht 2.0
Zaterdag 20 november: Pedrolino: Lycantropus en het Lam (poppentheater voor volwassenen)
Zondag 21 november: Herfstwandeling
Zaterdag 27 november: Sinterklaasfeest 
Dinsdag 30 november: Info-avond: Van slapen lig je toch niet wakker
Donderdag 9 december: Gent in oude prentkaarten (deel 2)
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28.01.2022  - 30.01.2022WEEKENDJE AAN ZEE

In het komende werkjaar 
organiseren we een weekend 
aan zee te Nieuwpoort. We 
logeren in het hotel Sande-
shoved, op de dijk in Nieuw-
poort-Bad. Het hotel is ge-
makkelijk bereikbaar met de 
wagen. Tal van parkeermoge-
lijkheden in de buurt. 

Het aanbod bestaat uit: 
* Tweemaal een uitgebreid 

ontbijt. 
*  Op vrijdagavond: een 

warme maaltijd bij aan-
komst.

*  Op zaterdagavond: een 
gastronomische maaltijd 
(dranken inclusief) 

*  Een mooi ingerichte ho-
telkamer. 

*  Er is ook een georgani-
seerd programma voor-
zien waaraan je vrijblij-

vend kan deelnemen. 
Dat programma bestaat 
onder andere uit een 
strandwandeling, een be-
zoek , een avondactiviteit, 
shopping,… . Het definitie-
ve programma wordt je 
later bezorgd. Inchecken 
kan vanaf 14.00 uur op 
vrijdag. Om 20.00 uur is er 
een verwelkomingsmo-
ment. 

* Zondagmiddag kan er, 
helemaal vrijblijvend, een 
extra maaltijd gereser-
veerd worden (ongeveer 
€ 20,00).

PRAKTISCH

Leden betalen € 173,00 per 
persoon (alles inbegrepen). 
Niet leden betalen ook € 173,00 

per persoon maar dienen 1 x 
lidgeld per gezin bij te betalen. 
(Niet-leden kunnen nu tijdelijk 
genieten van onze actie ‘kwb 
Stunt’ om lid te worden.)

Voor een single-kamer dient 
een supplement te worden be-
taald. De betaling voor het ver-
blijf gebeurt via Sandeshoved 
op het einde van het verblijf. 

Inschrijven bij de activiteits-
verantwoordelijke: Alberic 
Verween, Oudebareelstraat 
128/201, 9040 Sint-Amands-
berg, tel. 09 229 14 11 of per mail 
trees.buyle@gmail.com. (zie 
ook hiernaast)

Inschrijven kan bij de activiteitsverantwoordelijke Alberic Ver-
ween, Oudebareelstraat 128/201, 9040 Sint-Amandsberg, tel. 
09 229 14 11 of per e-mail naar trees.buyle@gmail.com of via dit 
inschrijvingsstrookje dat je aan Alberic bezorgt.

Praktisch

 

 

Naam + Adres

wenst deel te nemen aan het ‘Weekendje aan Zee... met kwb’ met::

Leden → Afrekening via Hotel Sandeshoved

Niet - Leden → Afrekening via Hotel Sandeshoved

→ Graag                                éénpersoonskamer(s) voorzien

28.01.2022  - 30.01.2022WEEKENDJE AAN ZEE

x lidmaatschap à 30,00 EUR (*) = EUR

(*) Tot en met 31 december 2021 loopt de ‘Kwb-Stunt’-actie. Tot die datum betaalt u 20,00 EUR 
voor een lidmaatschap tot eind december 2022.
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Werkjaar 2021-2022DANK AAN DEZE SPONSORS

Sportcentrum Bateas
Begonia Reizen
Slagerij-Traiteur Marc Brouckaert
Uitvaartcentrum De Ceder
Sako De Wilde
Schilder- en decoratiewerken Mathieu Dhont
Schilderwerken Nathan Dhont
Fietsen Adrien Dierickx
Frituur Oud Bareeltje
Bed and Breakfast GentOase
Garage Guido
Brood en banket Gunter
Schilderwerken Maes
Auto’s Martens Lochristi
Parochiaal Centrum ‘Oude Bareel’
Pizzeria da Toto
Polar Paint Shop
Groepspraktijk Kinesitherapie Hilde Sey
Slagerij-traiteur Stadius
T & Go bvba
Tafeltennisclub Oude Bareel
Sanitair Toch
Tuinonderhoud Didier Tydgat
Advocaat Joost Van Damme
Schrijnwerk Van de Walle
Autobedrijf Van Der Linden
Garage Van Lierde
Verzekeringen Van Rompaey-Van Hooreweghe
Patisserie ‘t Westveld

PARTYVENT
Catering

Hotel
SANDESHOVED

VDK
Bank

Parochiale Kring
HEILIG HART

VANDER MINNEN
bvba

INDIGO
Bodyrelax

Garage
VERMEERSCH

Begrafenissen
BRACKE

Vishandel
BULTÉ

MD & ZOON
Chauffage

Schilderwerken
BART VERSLUYS

Dakwerken
VDC

ABS
Cars


