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November  2021BESTE KWB-LEDEN

November wordt een drukke kwb-maand. 
We houden een griezeltocht en trekken op 
herfstwandeling. We bezoeken poppentheater 
Pedrolino. Op onze kookavond ‘Let’s go WILD’ 
bereiden we een heerlijk herfstmenu. Sint en 
Piet komen bij ons op bezoek. We eindigen met 
een duik in het verleden met een avond ‘Gent in 
oude prentkaarten’. 

In deze nieuwsflits vind je ook enkele aanpas-
singen betreffende het jaarprogramma. Meest-
al gaat dit over beschikbaarheid van de zalen of 

een gastspreker die niet vrij is. Je past dit best 
aan op de kalender die jullie kregen samen met 
de vorige nieuwsflits (oktober).

Ondertussen zijn de bestuursleden volop aan 
het rondgaan met de nieuwe lidkaarten. Hope-
lijk mogen we jullie ook in 2022 als lid verwelko-
men. 

Tot weldra! 

De bestuursploeg van kwb Sint-Amandsberg

01.09.2021 - 31.12.2021KWB STUNT

Als gezinsbeweging wil 
KWB Sint-Amandsberg blijven 
groeien. Vandaar opnieuw dit 
uitzonderlijke aanbod.

Nieuwe leden die lid worden 
tussen 1 september en 31 de-
cember 2021 kunnen dit een-
malig 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 

graantje meepikken. Ook dit 
jaar krijg je voor elk nieuw lid 
dat je aanwerft een kortings-
bon van € 5,00 op je eigen 
lidgeld.

Meer informatie bij alle be-
stuursleden van onze afdeling 

of bij de voorzitter Geert Ver-
leysen, Jos Verdegemstraat 98, 
9040 Sint-Amandsberg, tel. 09 
229 14 56, e-mail: geert.verley-
sen@telenet.be. Aarzel niet en 
help ons mee te groeien! Al-
vast bedankt!

KWB STU
NT !!!
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01.11.2021  -  30.11.2021WINTERSE GRIEZELTOCHT 2.0

In de maand november or-
ganiseren we voor de tweede 
maal een winterse griezeltocht 
(slechts 6 km). Deze tocht zul-
len jullie kunnen afstappen op 
het tijdstip van jullie keuze.

 Op een 7-tal punten (grond-
gebied Sint-Amandsberg 
(Westveld/Oude Bareel)) zullen 
jullie borden vinden met een 
link (QR-code) om een grie-
zelverhaal te volgen. De tocht 
start aan de kring van het 
Westveld (Heilig Kruisplein 10, 
9040 Sint-Amandsberg). Wan-
neer en met wie je deze tocht 
doet beslissen jullie volledig 
zelf.

Het eerste bord staat voor 
het venster van de kring West-
veld. Je scant op het eerste 
bord, met je smartphone of IP-
hone, de QR-code om de weg-
beschrijving te ontvangen. 
Opgelet! Bij deze nieuwsflits 
vinden jullie nog een afzon-
derlijke aankondiging met op 
de achterzijde eveneens de 
wegbeschrijving. Handig… dan 

moet je de QR-code niet ge-
bruiken.

Deze activiteit is opge-
bouwd rond twee griezelver-
halen. Via de QR-code kunnen 
jullie zelf kiezen welk verhaal je 
wil horen. Het eerste verhaal is 
voor de -10-jarigen: ‘Monster 
op school (-10)’. Heksje Ama-
lia is toegelaten op de school 
voor magische wezens. Haar 
vleerkat Snoesje mag met haar 
mee. Amalia is vastbesloten 
om een goede indruk te maken 
op de nieuwe directeur, maar al 
op de eerste schooldag loopt 
het mis. Een spannend verhaal 
voor kleine monsters.

Het tweede verhaal is voor 
de +10-jarigen: ‘De vervloekte 
villa (+10)’. Mila en haar klas-
genoten organiseren een ac-
tie voor Halloween. Ze willen 
hiervoor de ‘vervloekte villa’ 
gebruiken, een huis dat al ja-
renlang leeg staat en waar-
van gezegd wordt dat het er 
spookt. Maar dan blijkt dat er 
iemand in het huis wil komen 

wonen. Wie is er nu zo gek? 
Mila is nieuwsgierig naar de 
nieuwe bewoners en gelooft 
niet in de verhalen die er in het 
dorp over hen verteld wor-
den. Toch gebeuren er dingen 
rondom de villa die niet pluis 
lijken. Een griezelverhaal voor 
stoere spoken.

An Neven, auteur van fan-
tasy- en sciencefictionver-
halen, schreef ook voor de 
tweede editie van de winterse 
griezeltocht de spannende 
verhalen. Dimitri Leue, die de 
verhalen insprak, is alvast fan! 

Je vindt ook nog extra info 
op onze website www.kwb-
sintamandsberg.be. Hier kan 
je ook een heel leuk filmpje 
bekijken met alle info! Maak 
je onderweg een leuke foto 
van je groepje, dan maak je 
kans op een leuke attentie. 
Stuur je foto door naar geert.
verleysen@ telenet.be uiterlijk 
op 1 december 2021. Vermeld 
je naam en adres. Onder alle 
inzenders wordt één groep 
uitgeloot. Als je wint bezorgen 
we jouw attentie thuis! Zeker 
de moeite waard om eens op 
pad te gaan. Geef deze tip ook 
gerust door aan familie, vrien-
den en kennissen. Iedereen is 
welkom! Veel plezier!

Zie ook afzonderlijke uitno-
diging.
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In het kader van het ‘Van 
Eyckjaar’ en z’n 25-jarig be-
staan, speelt poppentheater 
Pedrolino voor onze kwb-af-
deling het stuk ‘Lycantropus 
en het Lam’. Op basis van een 
aantal historische gegevens, 
maar vooral aangevuld door 
de rijke fantasie van de au-
teurs, gebruikt Pedrolino de 
ontstaansgeschiedenis van 
het Lam Gods om een verhaal 
te brengen over de menselijke 
eerzucht en hoe mensen op 
mekaar neerkijken. 

Gelukkig is er ook nog ‘Pier-
ke’ die met de nodige kwink-
slagen, ondeugend zoals hij is, 
het stuk lichtvoetig maakt. Dit 
klassiek poppenspel in 3 be-
drijven werd speciaal geschre-
ven voor volwassenen. Een 
jubileumproductie om u tegen 
te zeggen.

En omdat wij met kwb 80 

jaar bestaan, komt er voor jullie 
ook nog een extraatje.

PROGRAMMA

* 19.00 uur: Verwelkoming 
met een glaasje, aange-
boden t.g.v. ons 80 jarig 
jubileum.

* 19.30 uur: Inleiding op het 
stuk en een unieke kijk op 
de historiek van het Gent-
se poppenspel en in het 
bijzonder van de verdwe-
nen Sint-Amandsbergse 
gezelschappen.

* 20.00 uur: ‘Lycantropus en 
het Lam’  in 3 bedrijven

* Na het stuk… gezellig na-
kaarten.

PRAKTISCH

Jullie worden verwacht in 
de zaal van poppentheater 

Pedrolino, “Achter de biblio-
theek”, Heiveldstraat 350 te 
Sint-Amandsberg. De zaal is 
volledig vernieuwd met com-
fortabele kuipstoelen.

Deuren om gaan open om 
19.00 uur. Start om 19.30 uur.

Deze keer zijn enkel vol-
wassenen welkom! Omdat de 
plaatsen beperkt zijn, is dit 
enkel voor onze leden en hun 
volwassen gezinsleden.

Deelnameprijs: 5,00 EUR. 
Reserveren is noodzakelijk 
en kan bij Geert Verleysen, 
Jos Verdegemstraat 98, 9040 
Sint-Amandsberg, tel. 09 229 
14 56 (GSM 0474 290 378). Pas 
na bevestiging dat er nog 
plaats is, kan je betalen op zijn 
rekening BE62 8905 9401 1661 
met de vermelding ‘Pedrolino 
+ naam +  aantal personen’. Je 
inschrijving is definitief na be-
taling.

Zat. 20.11.2021POPPENTHEATER PEDROLINO
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Zon. 21.11.2021HERFSTWANDELING BERLARE

Op deze tocht verkennen we 
een stukje Scheldeland van de 
bovenste plank.

Berlare Broek is dan ook een 
prachtig natuurgebied. Deze 
oude Scheldemeander is nu 
een beschermd natuurgebied 
dat bestaat uit populierenbos-
sen, moerassen en meer dan 
50 vijvers. Al verkennen we op 
deze wandeling maar een klein 
stukje van dit mooie gebied, 
toch zullen natuurliefhebbers 
hier al ogen tekort komen.

Een korte maar mooie wan-
deling die heel veel afwisseling 
biedt. Deze wandeling verloopt 
voor 85% over onverharde pa-
den. De paden in Berlare Broek 
kunnen er na natte periodes 
wat drassig bij liggen, stevig 
(waterdicht) wandelschoeisel 
is een must.

PRAKTISCH

We vertrekken om 13.00 uur 
aan de kerk van Berlare (Frank-
rijkstraat) voor een tocht van 
13 km. Iedereen brengt zijn 
eigen drank en versnapering 
mee. Op het einde van de tocht 
zoeken we de plaatselijke ho-
reca op voor een drankje.

Leden betalen 1,00 EUR; 
niet-leden 4,00 EUR.

Inschrijven is noodzakelijk 
en kan tot 19 november 2021 bij 
activiteitsverantwoordelijke 
Helmut Verberckmoes, Varen-
drieskouter 22, 9031 Drongen, 
tel. 09 227 05 95. Een e-mail kan 
natuurlijk ook naar: helmut@
kwbsintamandsberg.be. Beta-
len kan op de dag zelf.

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
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Vrij. 26.11.2021KOOKAVOND ‘Let’s go WILD!’

Let’s go WILD… kookcursus 
voor mannen en vrouwen die 
graag ontdekken hoe je een 
lekker WILD-gerecht maakt.

We werken met verse sei-
zoenproducten van goede 
kwaliteit.

Er zal soep-voorgerecht-
je-hoofdgerecht-dessert wor-
den gemaakt om dan samen te 
verbruiken. 

De prijs voor deelname is 
27,00 EUR per persoon. KWB- 
leden en gezinsleden krijgen 
voorrang. Wie geen lid is, kan 
dit nog steeds worden (tot 
eind december) aan de gunst-
prijs van 20,00 EUR (actie kwb 
Stunt).

Wees snel want om orga-
nisatorische redenen kunnen 

we maximum 20 personen la-
ten deelnemen.

PRAKTISCH

Vrijdag 26 november 2021 
om 19.00 uur in de Kring Oude 
Bareel.

Inschrijven in 3 stappen: 
1. Mail met de namen en 

aantal personen naar guy.
de.ly@telenet.be

2. U ontvangt dan per mail 
een bevestiging voor uw 
deelname 

3. Na de bevestigingsmail 
schrijft u het juiste be-
drag over naar: De Ly Guy 
BE82 8906 3406 3668 
met vermelding: ‘let’s go 
WILD26112021-naam en 

aantal personen’.
Men is pas definitief inge-

schreven na betaling.
Zie ook de afzonderlijke uit-

nodiging in bijlage.

Zat. 27.11.2021SINTERKLAASFEEST

Na het digitale bezoek van vorig jaar komen 
Sinterklaas en zijn Pieten opnieuw in levende lijve 
op bezoek bij onze kwb. Het eerbiedwaardige ge-
zelschap kijkt er reeds naar uit jullie terug te zien.

We nodigen dan ook alle kwb-leden uit om sa-
men met hun kinderen en/of kleinkinderen deel 
te nemen aan het grote sinterklaasfeest. Ook 
zonder kinderen ben je welkom! Wie er in het ver-
leden bij was, heeft reeds kunnen proeven van de 
gezellige, familiale sfeer. Een klassieker van for-
maat!

* 14.00 uur: Ontvangst en animatieprogram-
ma. ‘Pico’ brengt opnieuw een interactieve 
sinterklaasvoorstelling voor jong en oud.
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kwb Sint-AmandsbergReeds te noteren

Zaterdag 11 december 2021: Kerstmarkt op de oude Bareel
Zondag 12 december 2021: Kind aan zet: Gezelschapspellen

* 15.00 uur: Pannenkoekenfestijn met koffie 
of chocolademelk.

* 16.00 uur: Verwelkoming Sinterklaas en zijn 
Pieten. Elk kind wordt persoonlijk begroet 
en krijgt een mooi geschenk!

Een feest voor jong en minder jong… om niet 
te missen! 

PRAKTISCH

Kinderen (van leden) tot 12 jaar kunnen gra-
tis deelnemen. Kleinkinderen (van leden) tot 
12 jaar betalen 5,00  EUR. Volwassenen betalen 
ook 5,00 EUR. Inschrijven is uiteraard noodza-
kelijk en kan tot uiterlijk 24 november 2021 bij 
Geert Verleysen, Jos Verdegemstraat 98 9040 
Sint-Amandsberg, tel. 09 229 14 56 (GSM 0474 

290 378) of bij uw bestuurslid. Mailen kan 
ook naar geert.verleysen@telenet.be.

Betalen kan op zijn rekening BE62 8905 
9401 1661 met de vermelding ‘Sinterklaas-
feest + naam +  aantal volwassenen + aantal 
gratis kinderen (leden) + aantal betalende 
kleinkinderen (leden)’.

Het inschrijvingsstrookje bezorg je even-
eens bij Geert (bussen of mailen). Dit is be-
langrijk om zicht te krijgen op alle gegevens 
van jouw inschrijving.

Vergeet niet de info over de kinderen 
door te geven via het inschrijvingsformulier 
(of via mail: zie hoger)! 

Graag de namen van de kinderen vermel-
den in DRUKLETTERS. Bedankt!

kwb Sint-AmandsbergAanpassingen jaarprogramma

Vrijdag 26 november 2021: Kookavond : Let’s go WILD
Dinsdag 30 november 2021: Info ‘Van slapen lig je toch niet wakker’ (uitgesteld naar het voorjaar)
Zaterdag 11 december 2021: Kerstmarkt op de Oude Bareel
Zondag 12 december 2021: Kind aan zet: Gezelschapspellen
Zaterdag 15 januari 2022: Bezoek Havenhuis Gent
Vrijdag 13 of 20 mei 2022 : Kookavond
Zaterdag 28 mei 2022 : Natuurexploratie Molsbroek
Donderdag 16 juni 2022 : Kwb zingt

kwb Sint-AmandsbergWij geven door...

Vzw De Tinten geeft ons door dat zij op 20 en 21 november 2021 een wintermarkt organiseren t.v.v. 
mensen zonder wettig verblijf en daklozen. We verwijzen hiervoor naar de flyer in bijlage.
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Don. 09.12.2021GENT IN OUDE PRENTKAARTEN

Gent ??? Dat kennen we toch 
allemaal !!

Dat idee hebben we natuur-
lijk over, wat ik noem, “de mooi-
ste stad van België”. Mogen we 
even chauvinist zijn….

We gaan deze avond Gent 
verkennen in de voorbij de-
cennia. Wij worden hierbij ge-
gidst door Chris Fermon uit 
Drongen-Luchteren, die dit 
met een voorstelling van oude 
prentkaarten zal doen, door-
spekt met enkele bijhorende 
anekdotes. Hij gaf bij ons reeds 
enige tijd terug een gelijkaar-
dige voorstelling van Gent. 
Vandaag kijken en luisteren we 
verder met andere foto’s en 
verhalen.

Zonder een vermoeiende 
wandeling te maken, doen wij 
een virtuele rondleiding vanop 
onze stoel. Hierbij keren wij te-
rug in de tijd tot 150 jaar gele-
den, de tijd van de beginnende 
fotografie. Wij gaan het oude 
Gent zien zoals we dat nog 
maar weinig zullen hebben ge-
zien, en maken de vergelijking 
met de toestand van toen en 
heden.

We lopen langs het Zuid-
station en de dierentuin, de 
Appelbrug, Braamgaten en 
de Zandpoort, we zien de 
scheepsbevrachters aan het 
werk aan Café Klein Oudenaer-
de en de dames van de boulan-
gerie Viennoise. En hoe zag de 

Grand Bazar au bon Marché er 
ook weer uit en de Korte Rid-
derstraat?

Kortom, een avond om zeker 
niet te missen… 

PRAKTISCH

We starten stipt om 19.30 
uur in het PC Oude Bareel.

Einde voorzien rond 22.00 
uur.   Inkom: 5,00 EUR (voor le-
den en niet-leden).

Inschrijven vooraf hoeft 
niet. Iedereen welkom !

Info bij activiteitsverantwoor-
delijke Paul Robaeyst, Visita-
tiestraat 31, 9040 Sint-Amands-
berg, tel  09 251 71 67.


