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Januari 2022BESTE KWB-LEDEN

Op 10 december is onze secretaris, Norbert De 
Meyer, thuis plots overleden .

Verder in deze nieuwsflits kunnen jullie een 
samenvatting van het afscheidswoord lezen 
dat we voorlazen op de afscheidsviering. Nor-
bert zal hard gemist worden.

We hebben ook minder goed nieuws over 
onze activiteiten van januari. Door de toene-
mende coronabesmettingen en de onzekerheid 
over de evolutie van het omikron-variant, heb-
ben we beslist om onze feestelijke avond op 22 
januari en ons weekend aan zee (Sandeshoved) 
uit te stellen. 

Ook onze infoavond over de reis naar Sauer-
land, voorzien op 13 januari, wordt verschoven.

Jullie gezondheid is ons heel dierbaar. We wil-
len geen risico’s nemen. We laten jullie nog we-
ten hoe we dit later kunnen inpassen. 

Onder voorbehoud van wijzigende corona-
maatregelen brengen we op zaterdag 15 januari 
een bezoek aan het Gentse ‘Havenhuis’.

De winterwandeling van zondag 13 februa-
ri wordt verschoven naar zaterdag 12 februari. 
Deze activiteit gaat zeker door. Lees hierover 
meer in onze nieuwsflits.

Tot slot wensen we iedereen veel geluk en 
vooral een goede gezondheid in 2022.

Vele groeten,
Jullie kwb-bestuursploeg

1946-2021IN MEMORIAM    NORBERT DE MEYER

Dat we op 10 december zou-
den geconfronteerd worden 
met zo’n droevig nieuws kwam 
hard binnen. Onze trouwe se-
cretaris is niet meer.

Vele jaren heb je het beste van 
jezelf gegeven in onze kwb-af-
deling, kwb Sint-Amandsberg. 

Als secretaris was je elke be-
stuursvergadering en vergade-
ring van het dagelijks bestuur 
op post. Ook op streek- en 
provinciale bijeenkomsten was 
je steeds paraat. Je degelijke, 
grondige verslaggeving gaf ons 
steeds een helder beeld van het 
verloop van onze vergaderingen 
en de gemaakte afspraken. 

Onze kwb-administratie was 

bij jou in goede handen. We kon-
den ons geen betere secretaris 
wensen.

Je dacht ook vaak mee over 
de uitwerking van acties en ac-
tiviteiten. Toen we enkele jaren 
terug, onder jouw impuls, het 
Hagelands popkoor ‘Vocalicious’ 
naar Gent haalden was je zo 
fier als een gieter. Het werd een 
prachtconcert, een schot in de 
roos. Je glunderde.

Bij de jaarlijkse lidgeldver-
nieuwing bundelde je alles piek-
fijn per bestuurslid, aangevuld 
door een overzichtelijke leden-
lijst en handleiding van jouw 
hand. Voor ons gesneden brood. 
De berichtgeving van kwb nati-

onaal werd door jou minuscuul 
doorgenomen. Niets ontsnapte 
aan jou veelziend oog. Een kri-
tische kijk, maar steeds positief 
en opbouwend. 

Wanneer er een helpende 
hand nodig was, stond je steeds 
klaar. In alle stilte, zonder veel 
vertoon, met heel veel verant-
woordelijkheidsgevoel, vervulde 
je trouw je rol als bestuurslid. 

‘In alle stilte’ moesten we he-
laas de laatste jaren letterlijk 
nemen. Je verloor je stem na 
een ingrijpende operatie. Maar 
ook dit belette je niet om door 
te gaan. Communiceren verliep 
niet meer zo vlot. Gelukkig was 
je ICT-kennis groot en kon je je 
op die manier blijven uitdrukken. 

Dankjewel voor alles wat je 
voor kwb gedaan en betekend 
hebt.  Je hebt je taken meer dan 
behoorlijk volbracht.

Het is een vreemde gedachte 
dat we je nooit meer in levende 
lijve zullen ontmoeten op onze 
vergaderingen en kwb-activitei-
ten. Maar wees ervan overtuigd 
dat in heel veel gesprekken jouw 
naam nog zal genoemd worden. 
Jij wordt niet vergeten.

We wensen jou nu alle rust 
toe en vertrouwen erop dat je 
op een plek bent waar het goed 
is. 

Vaarwel Norbert … het ga je 
goed!

Sint-Amandsberg,
Zaterdag 18 december 2021
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Het Gildehuis van de Vrije Schippers is een 
pareltje aan de Graslei en kent een rijke ge-
schiedenis. Van het midden van de 16e tot in de 
tweede helft van de 17e eeuw was het eigendom 
van de Gilde van de Vrije Schippers. Het gebouw 
in Brabantse gotiek wisselde daarna een aan-
tal keren van eigenaar en functie. Op de eerste 
verdieping zie je het devies van Keizer Karel 
‘Plus oultre’ (steeds verder) en de wapenschil-
den van de gebieden waarover hij regeerde.

Het gebouw is een van de best bewaarde en 
oudste gebouwen in de oude haven van Gent 
en is sinds 1943 beschermd als monument.

Het havenbedrijf North Sea Port kocht het 
oude gildehuis in 2011, restaureerde het en 
maakte het toegankelijk voor bezoekers. Je 
kunt zeggen dat de haven een beetje terug-
kwam naar haar geboorteplaats. Het gebouw is 
nu gekend als Havenhuis. Er is een tentoonstel-
ling over de werking van North Sea Port en op 

zaterdagnamiddag krijgen we de kans om het 
Havenhuis op de Graslei te bezoeken met een 
gids.

PRAKTISCH

Verzamelen om 14.15 uur aan het Havenhuis 
op de Graslei nr. 14 te Gent. We starten om 14.30 
uur.

Inschrijven is noodzakelijk. Deze activiteit 
is enkel voor leden en bieden we gratis aan. Er 
kunnen maximum 20 deelnemers mee. Inschrij-
ven tot 10 januari 2022 bij activiteitsverant-
woordelijk Dirk Vermeiren, Jos Verdegemstraat 
174, 9040 Sint-Amandsberg, tel. 09 228 81 68. 
Mailen kan ook: dirk.vermeiren3@telenet.be . 
Men is pas ingeschreven na bevestiging.

Zorg voor een mondmasker. 
De deelnemers worden verwittigd mochten 

er strengere coronamaatregelen komen.

Zat. 15.01.2022BEZOEK GENTSE HAVENHUIS Zat. 12.02.2022WINTERWANDELING DRONGEN

De Vinderhoutse bossen 
zijn een bos- en natuurge-
bied tussen de Lievegemse 
deelgemeente Vinderhoute 
en de Gentse deelgemeen-
ten Mariakerke en Drongen 
in Oost-Vlaanderen. Het vol-
ledige gebied is ongeveer 
640 hectare groot. Sinds 2017 
bezit Natuurpunt 35 hecta-
re. Het gebied bestaat uit een 
oude boskern van 70 hectare 
en nat moerasbos. Het bos is 
Europees beschermd als on-
derdeel van Natura 2000-ha-
bitatrichtlijngebied ‘Bossen 
en heiden van Zandig Vlaan-
deren: oostelijk deel’. Het 
gebied zal in samenwerking 
met de Vlaamse Landmaat-
schappij en het Agentschap 
voor Natuur en Bos op termijn 

omgevormd worden tot een 
van de vier Gentse groenpo-
len van 155 hectare met drie 
toegangspoorten: landgoed 
Leeuwenhof, het domein Clae-
ys-Bouüaert en het landgoed 
De Campagne. Met een bosuit-
breidingsprogramma wordt 
nog 200 hectare extra herbe-
bost.

PRAKTISCH

We vertrekken om 13.00 uur 
ten huize (tuin) van Helmut, 
voor een tocht van 11 km.  

Inschrijven is noodzakelijk 
en kan tot 8 februari 2022 bij 
Helmut Verberckmoes, Varen-
drieskouter 22, 9031 Drongen, 
tel. 09 227 05 95. 

Een e-mail kan natuurlijk 

ook naar: helmut@kwbsinta-
mandsberg. be. Betalen kan op 
de dag zelf.

Leden betalen 1,00 EUR. 
Niet-leden betalen 4,00 EUR.

Na de wandeling bieden we 
alle deelnemers, bij de vuur-
korf, een hapje en een drankje 
aan.

Draag watervast schoeisel 
en duffel je goed in. 
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kwb Sint-AmandsbergReeds te noteren

Dinsdag 15 februari 2022: Knutselavond ‘Beschilderen van bloemen uit klei’
Zaterdag 26 februari 2022: Lam Godswandeling te Gent
Zaterdag 5 maart 2022: Bezoek Museum Morfologie
Zondag 13 maart 2022: ‘De straat op’ rondleiding in het Huis van Aleyn 
Zaterdag 19 maart 2022: Goulashavond + optreden Jan Van Hoof
Zaterdag 26 maart 2022: Kind aan Zet : Lentespel

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
81e bestaansjaar
VDK: BE79 8906 1403 9333

SOCIAL MEDIA

INFO

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 8 februari 2022 bij activi-
teitsverantwoordelijke Helmut Verberckmoes, Varendrieskouter 
22, 9031 Drongen, tel. 09 227 05 95. 

Een e-mail kan natuurlijk ook naar: helmut@kwbsintamands-
berg. be. Betalen kan op de dag zelf.

Praktisch

 

 

Naam + Adres

wenst in te schrijven voor de winterwandeling te Drongen op zaterdag 12 februari 2022 met:

Aantal Prijs Totaal

 Leden à 1,00 EUR =  
                        
EUR

 Niet-leden à 4,00 EUR =  
                        
EUR

Totaal =  
                        
EUR

 

 

Naam + Adres

wenst in te schrijven voor het bezoek aan het Gentse Havenhuis op zaterdag 15 januari 2022 met:

Aantal Prijs Totaal

 Leden à Gratis = Gratis

Zat. 15.01.2022BEZOEK GENTSE HAVENHUIS

Praktisch
Inschrijven tot 10 januari 2022 bij activiteitsverantwoordelijke 

Dirk Vermeiren, Jos Verdegemstraat 174, 9040 Sint-Amandsberg, 
tel. 09 228 81 68. Mailen kan ook: dirk.vermeiren3@telenet.be. 
Men is pas ingeschreven na bevestiging.

Zat. 12.02.2022WINTERWANDELING DRONGEN
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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


