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December  2021BESTE KWB-LEDEN

We dachten dat de pandemie langzaam maar 
zeker uit ons leven zou verdwijnen. Het tegen-
deel is waar. Toch hopen we dat al onze activi-
teiten kunnen blijven doorgaan. In ieder geval 
zal het dragen van een mondmasker terug de 
regel worden. Bij binnenactiviteiten vragen we 
ook dat iedereen z’n covidsafepas toont bij het 
binnenkomen.

We geven de moed niet op en proberen deze 
moeilijke periode zo goed mogelijk door te ko-
men.

Ondanks alles wensen we jullie allen een 
mooie en sfeervolle kersttijd en een voorspoe-
dig 2022. 

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!

Laats
te ka

ns

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.

KWB STU
NT !!!
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Het is december. De winter komt eraan. Dat 
wil zeggen dat we graag bij elkaar komen om 
een leuke namiddag te hebben. Wel, bij kwb 
willen we graag jong en oud samenbrengen om 
zo’n namiddag te hebben. 

We houden een gezelschapsspellennamid-
dag op zondag 12 december van 14.00 uur tot 
17.00 uur. Er zullen spelletjes zijn, dus je kunt 
klassiekers spelen of nieuwe spellen ontdek-
ken. Natuurlijk mag je ook je eigen gezelschaps-
spel meebrengen. 

PRAKTISCH

Deze activiteit vindt plaats in de nieuwe ref-
ter van de Vrije Basisschool De Krekel, Krekel-
berg 1, Sint-Amandsberg.

We starten om 14.00 uur en eindigen tegen 
17.00 uur. Inschrijven is noodzakelijk, zodat 
we een idee hebben van het aantal deelne-
mers. Je kunt dat doen door het strookje in te 
vullen en af te geven of in de bus te steken bij 
Nico Van den Abeele, Jos Verdegemstraat 162, 

Sint-Amandsberg of via mail naar nico.van-
denabeele@leraarzijn.be. 

Inschrijven kan tot en met dinsdag 7 decem-
ber. 

Deze activiteit is gratis voor leden en niet-le-
den. 

Zon. 12.12.2021GEZELSCHAPSSPELLENNAMIDDAG December 2021EINDEJAARSACTIE

Ook dit jaar bieden we jullie 
onze ondertussen vermaarde 
‘crème de limoncello’ aan. Deze 
ambachtelijk gemaakte drank 
wordt opnieuw speciaal voor 
de kwb-leden gebotteld. 

Jullie kunnen deze op be-
stelling aankopen. 

HOE BESTEL JE?

Crème de limoncello kan 
op bestelling verkregen wor-
den. De flessen (1/2 l) worden 
aangeboden voor de prijs van 
15,00 EUR. 

Wie een fles(sen) wil bestel-
len stuurt een mail naar be-
stuurslid Guy De Ly (guy.de.ly@
telenet.be). Graag je bestelling 
doorgeven tegen uiterlijk 20 
december. Guy spreekt dan af 
hoe de bestelling bij jullie komt. 
Betalen hoeft maar bij afleve-
ring. 

Een lekker eindejaarsge-
schenk! Voor jezelf of om als 
cadeau te geven.

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

CREME DE LIMONCELLO

Kind aan zet
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kwb Sint-AmandsbergReeds te noteren

Donderdag 13 januari 2022: Infoavond ‘Reis Sauerland’: herfstvakantie 2022
Zaterdag 15 januari 2022 : Bezoek Havenhuis te Gent
Zaterdag 22 januari 2022: Viering 80 jaar kwb Sint-Amandsberg (etentje + café chantant)
Vrijdag 28 tot zondag 30 januari 2022: Weekend Nieuwpoort (Sandeshoved) 

kwb Sint-AmandsbergAanpassingen jaarprogramma

Zaterdag 11 december 2021: Kerstmarkt op de Oude Bareel (afgelast door de inrichters)
Vrijdag 13 of 20 mei 2022 : Kookavond
Zaterdag 28 mei 2022 : Natuurexploratie Molsbroek
Donderdag 16 juni 2022 : Kwb zingt

Inschrijven is noodzakelijk, zodat we een idee hebben van het 
aantal deelnemers.
Vul dit strookje in en geef het af of steek het in de bus bij Nico 
Van den Abeele, Jos Verdegemstraat 162, Sint-Amandsberg of 
via mail naar nico.vandenabeele@leraarzijn.be. Inschrijven kan 
tot en met dinsdag 7 december. 

Praktisch

 

 

Naam + Adres

wenst in te schrijven voor de gezelschapsspellennamiddag op zondag 12 december 2021 met:

Aantal Prijs Totaal

 deelnemers à Gratis = Gratis

Zon. 12.12.2021GEZELSCHAPSSPELLENNAMIDDAG
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Werkjaar 2021-2022DANK AAN DEZE SPONSORS

Sportcentrum Bateas
Begonia Reizen
Slagerij-Traiteur Marc Brouckaert
Uitvaartcentrum De Ceder
Sako De Wilde
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
Zakenkantoor Van Renterghem
Verzekeringen Van Rompaey-Van Hooreweghe
Patisserie ‘t Westveld

PARTYVENT
Catering

Hotel
SANDESHOVED

VDK
Bank

Parochiale Kring
HEILIG HART

VANDER MINNEN
bvba

Begrafenissen BRACKE

Vishandel BULTÉ

ABS Cars INDIGO Bodyrelax

MD & ZOON Chauffage

Dakwerken VDC

Garage VERMEERSCH

Schilderwerken BART VERSLUYS

Schilder- en decoratie MATHIEU DHONT

Schilderwerken NATHAN DHONT


