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OPROEP DOORGEVEN E-MAILADRES

Na het overlijden van onze 
secretaris Norbert, zijn in 
onze administratie een aantal 
e-mailadressen verloren ge-
gaan. Vandaar deze belangrij-
ke oproep.

Reeds een groot deel van 
onze leden krijgt naast de 
papieren nieuwsflits ook een 

digitale nieuwsflits. Hiervoor 
hebben we uiteraard jullie 
e-mailadres nodig. Indien je 
merkt dat je de nieuwsflits 
van februari niet per mail ont-
vangt, stuur dan een mail naar 
kwbsintamandsberg@gmail.
com met de vermelding “Je 
mag mij per mail nieuws van 

kwb Sint-Amandsberg bezor-
gen.” Wij zorgen dan voor de 
rest.

Via onze website www.kwb-
sintamandsberg.be kan je ook 
steeds alle info over onze wer-
king lezen.

Februari 2022BESTE KWB-LEDEN

Februari en maart brengen ons heel wat in-
teressante en verrassende bezoeken. Na de 
winterwandeling, brengen we eind februari een 
uniek bezoek aan het Lam Gods in de Gentse 
Sint-Baafskathedraal, aangevuld met de Lam 
Godswandeling “OMG! De onwaarschijnlijke 
avonturen van het Lam Gods.”.

Begin maart trekken we naar het onbeken-
de museum van morfologie. Half maart gaan 
we naar het huis van Alijn voor een gegidste 

rondleiding over de expo “De straat op.”. Deze 
bezoeken en wandelingen verlopen allemaal 
coronaproof. We hopen dan ook op een talrijke 
opkomst.

De knutselavond op 15 februari wordt uitge-
steld naar een latere datum. 

Hopelijk ontmoeten we jullie op één van deze 
boeiende activiteiten.

Vele groeten,
Jullie kwb-bestuursploeg

Zat. 12.02.2022WINTERWANDELING DRONGEN

De Vinderhoutse bossen 
zijn een bos- en natuurgebied 
tussen de Lievegemse deel-
gemeente Vinderhoute en de 
Gentse deelgemeenten Maria-
kerke en Drongen.

Het volledige gebied is on-
geveer 640 hectare groot. 
Sinds 2017 bezit Natuurpunt 
35 hectare. Het gebied bestaat 
uit een oude boskern van 70 
hectare en nat moerasbos. Het 
bos is Europees beschermd 
als onderdeel van Natura 
2000-habitatrichtlijngebied 
‘Bossen en heiden van Zandig 
Vlaanderen: 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 bekende do-
mein Claeys-Bouüaert en het 
landgoed De Campagne. Met 
een bosuitbreidingsprogram-
ma wordt nog 200 hectare ex-
tra herbebost.

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;  voor 
niet-leden bedraagt de deel-
nameprijs € 4,00.

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. 

Zorg voor een mondmasker 
en je covid-pas.

De deelnemers worden ver-
wittigd mochten er strengere 
coronamaatregelen komen.
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In dit unieke tweeluik laten we ons onder-
dompelen in de wereld van het wonderlijke 
veelluik ‘Het Lam Gods’.

Dit bezoek bestaat uit twee delen.
* 11.30 uur: Deel 1: ‘Master of detail’
* 12.30 uur: pauze (Even verpozen in de bin-

nenstad op eigen houtje)
* 13.30 uur: Deel 2: Gegidste wandeling door 

de Gentse Gidsen “OMG! De onwaarschijn-
lijke avonturen van het Lam Gods.” 

Deel 1  (11.30 uur tot 12.30 uur): 
In de crypte van de kathedraal reis je met 

behulp van een Augmented Reality toestel - Je 
hebt de keuze tussen een bril of tablet - diep in 
het verleden en ervaart de bewogen geschie-
denis van het Lam Gods en de Gentse kathe-
draal alsof je er zelf bij was. Als hoogtepunt van 
de tour kom je oog in oog te staan met het eni-
ge echte Lam Gods.

Wij kiezen voor de tour van 60 minuten ‘Mas-
ter of detail’. Bij deze tour krijgen we vier extra 
scènes in AR te zien.

Wat is augmented reality?
AR is een technologie die toelaat om, met be-

hulp van een Augmented Reality-bril of tablet, 
een virtuele 3D-holografische laag te leggen op 
de reële wereld om je heen. Kortom, in je fysie-
ke wereld verschijnen extra 3D figuren die ver-
smelten met de echte omgeving, als men door-
heen de bril of tablet kijkt. In tegenstelling tot 
Virtual Reality (VR) ziet men bij AR nog steeds 
de echte wereld.

Deel 2: (13.30 uur tot 15.30 uur)
Op vrijdag 13 april 1934 kopte de krant ‘Het 

Nieuws van den Dag’ met de titel ‘De Stout-
moedige Diefte in Sint-Baafs te Gent.’ In de 
nacht van 10 op 11 april 1934 werden namelijk op 
spectaculaire wijze 2 panelen van het meester-
werk uit de Sint-Baafskathedraal gestolen. We 
reconstrueren de nacht van de diefstal en ver-
tellen over de turbulente geschiedenis van dit 
monumentale veelluik.

De diefstal in 1934 was niet het enige wat 
het Lam Gods overkwam. De panelen werden 
meerdere malen uit elkaar gehaald, illegaal ver-
kocht, vervalst, gesmokkeld, gegijzeld, gecen-
sureerd door overschildering, bedreigd door 
beeldenstormers en losgeldeisers, gebruikt als 
diplomatiek wapen, overlangs doorgezaagd en 
dertien maal onrechtmatig meegenomen.

In de voetsporen van auteurs zoals Karel 
Mortier, Marc De Bel en anderen gaan we op on-
derzoek uit. Je weet maar nooit wat we vinden …

PRAKTISCH

Verzamelen om 11.15 uur aan de hoofdingang 
van de Sint-Baafskathedraal te Gent. Het be-
zoek start stipt om 11.30 uur. Deelnameprijs 
voor leden is € 18,00. Niet-leden kunnen mee 
voor € 21,00. (Met voorrang aan leden.) 

Inschrijven is noodzakelijk. Er kunnen maxi-
mum 30 deelnemers mee. Inschrijven tot 14 
februari 2022 bij activiteitsverantwoordelijke 
Geert Verleysen, Jos Verdegemstraat 98, 9040 
Sint-Amandsberg, tel. 09 229 14 56. Mailen kan 
ook: geert.verleysen@telenet.be. Na bevesti-
ging van je inschrijving graag betalen via zijn 
rekeningnummer BE 62 8905 9401 1661 met de 
mededeling ‘Lam Gods + aantal leden (niet-le-
den)’. De inschrijving is pas definitief na beta-
ling.

Zorg voor een mondmasker en je covid-pas.
De deelnemers worden verwittigd mochten 

er strengere coronamaatregelen komen.

Zat. 26.02.2022BEZOEK LAM GODS + WANDELING Zat. 05.03.2022BEZOEK MUSEUM MORFOLOGIE

Op zaterdag 5 maart 2022 brengen we een bezoek aan het Morfo-
logiemuseum van de Faculteit Diergeneeskunde – Universiteit Gent   
aan de Salisburylaan 133, (D5 ingang 78) te 9820 Merelbeke.

Uit de vernederlandsing van de universiteit in Gent in 1930 groeide 
in 1933 de Veeartsenijschool. In 1968 werd dat de autonome faculteit 
Diergeneeskunde UGENT.

Dieren staan dicht bij ons!
Dieren en mensen hebben altijd en overal een speciale band ge-

had. Dieren zijn vaak onmisbare, trouwe dienaars, helpers, bewakers 
en vrienden van mensen. Eeuwenlang waren paarden de auto’s van 
onze voorvaderen! Dieren geven ons melk, eieren, vlees en ze schen-
ken ook vaak gezelschap en liefde. Zeker allemaal redenen om de 
dieren beter te leren kennen!

Dierenartsen hebben een groot hart voor dieren! 
De UGent heeft in dit vakgebied wereldfaam verworven. Bij ons 

bezoek aan het museum zullen we een wondere, onbekende dieren-
wereld zien opengaan. 

80 jaar reeds bouwt men aan het museum. Men bezit er een uit-
gebreide didactische collectie, een open depot. Een wereld van ana-
tomie, van skeletten, afgietsels en onder-
zoeksmethodes.

We zullen ook stilstaan bij ‘waar komen 
zij/wij vandaan ?’ en ‘waar gaan zij/wij naar-
toe?’ 

Professor Pieter Cornillie zal ons ontha-
len en daar gidsen.

PRAKTISCH

We spreken af op zaterdagnamiddag om 

14.00 uur aan de Salisburylaan 
133 te Merelbeke. Het museum is 
op de eerste verdieping.

Deelnemen kost € 8,00 voor 
leden; niet-leden betalen € 11,00 
(Met voorrang aan leden.)

Hoe inschrijven?  Eerst bellen 
naar Denis De Paepe 09 251 26 43 
of mailen naar denisdepaepe@
pandora.be 

Pas daarna, als er nog plaats 
is, de deelnameprijs overschrij-
ven op rekening BE 39 8906 3411 
6901 met vermelding ‘dierge-
neeskunde’. Er kunnen zeker 25 
mensen deelnemen. 

Buslijn 44 vertrekt aan Gent 
Zuid en stopt aan de campus 
Diergeneeskunde.

Zorg voor een mondmasker 
en je covid-pas.

De deelnemers worden ver-
wittigd mochten er strengere 
coronamaatregelen komen.
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kwb Sint-AmandsbergReeds te noteren

Zaterdag 19 maart 2022: Goulashavond + optreden Jan Van Hoof
Zaterdag 26 maart 2022: Kind aan Zet : Lentespel
Paasvakantie : De paashaas is verdwenen 2.0 (verhalenzoektocht)

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

Zat. 12.02.2022WINTERWANDELING DRONGENZon. 13.03.2022BEZOEK EXPO ‘DE STRAAT OP’

Een stoet, betoging, pride 
of processie. We komen re-
gelmatig samen de straat op, 
ongepland of na een lange 
voorbereiding. In een optocht 
laat een groep van zich horen. 
Muziek, vlaggen en slogans 
vullen de straten. Borden, kle-
dij, maskers, figuren en wagens 
versterken de boodschap. 

De expo ‘De straat op’ be-
licht optochten in Vlaanderen 
en Brussel, vroeger en nu. Kijk 
mee vanuit het perspectief 
van organisatoren, deelne-
mers en toeschouwers.

Onder begeleiding van een 
gids bezoeken we deze ten-
toonstelling in het huis van 
Alijn.

Na de rondleiding krijgen 
jullie nog de kans het museum 
op eigen houtje te verkennen. 
We sluiten af in het gezellige 
museumcafé.

PRAKTISCH

Deelnameprijs: Gegidst be-
zoek ‘De straat op’: Leden € 
5,00; Niet-leden € 8,00. (Met 
voorrang aan leden.)

Toegang museum: gratis 
voor Gentenaars (Niet Gente-
naars betalen € 8,00). Dit kan je 
zelf regelen aan de ingang.

Inschrijven en betalen kan 
tot uiterlijk 10 maart 2022 
rechtstreeks bij de activiteits-
verantwoordelijke Geert Ver-

leysen, Jos Verdegemstraat 98, 
9040 Sint-Amandsberg, tel. 09 
229 14 56 of per e-mail: geert.
verleysen@telenet.be. Betalen 
kan best via zijn rekeningnum-
mer BE 62 8905 9401 1661  met 
de vermelding ‘Bezoek Expo de 
straat op : … leden en … niet-le-
den”. Men is pas ingeschreven 
na betaling! Graag eerst een 
mailtje of belletje of er nog 
plaats is.

Zorg voor een mondmasker 
en je covid-pas.

De deelnemers worden ver-
wittigd mochten er strengere 
coronamaatregelen komen.
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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
Schilderwerken Maes
Auto’s Martens Lochristi
Parochiaal Centrum ‘Oude Bareel’
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


