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Mei 2022BESTE KWB-LEDEN

De maand mei kondigt zich aan. Opnieuw bie-
den we jullie een gevarieerde reeks activiteiten 
aan.

De inschrijvingen voor onze reis naar Sauer-
land (november) lopen vlot binnen. Zeker een 
aanrader! Mis de info-avond niet.

De boottocht Gent-Terneuzen is voor bei-
de data volzet. Volgend werkjaar plaatsen we 
dit nog eens op het programma. De lentewan-
deling te Gontrode kondigden we reeds aan in 
onze vorige nieuwsflits. Late beslissers zijn nog 
steeds welkom. Onze tweede kookavond zal 
vooral de aspergeliefhebbers bekoren. We bie-

den jullie ook een bezoek aan het museum van 
sierteelt. De dagfietstocht naar het Meerdaal-
woud wordt opnieuw een must voor recreatieve 
fietsers. Een natuurexploratie in het Molsbroek 
brengt ons naar minder gekende hoekjes in dit 
prachtige natuurdomein. 

En voor de wandelaars is er ook nog de dag-
wandeltocht.

Tot slot bieden we jullie ook de kans om , ter 
gelegenheid van vaderdag, een aperopakket te 
bestellen.

Vele groeten,
Jullie kwb-bestuursploeg

Zat. 07.05 & 04.06.2022BOOTTOCHT GENT-TERNEUZEN

Er zijn jammer genoeg geen inschrijvingen meer mogelijk. Beide vaarmomenten zijn volzet.
Volgend werkjaar komt er een nieuwe kans.

Vrij. 03.06.2022REIS NAAR SAUERLAND INFO-AVOND

Kwb Sint-Amandsberg richt 
een 5-daagse reis in met een 
luxeautocar naar Sauerland 
(Duitsland) – Lennestadt-Bil-
stein van woensdagmorgen 2 
november tot zondagavond 6 
november 2022. 

Voorzien is het verblijf van 
vier nachten in een driester-
ren-klassehotel waar er Ne-
derlands gesproken wordt 
(zie website Hotel Bilstein) 
met volpension + aperitief en 
drank/koffie en thee inclusief, 
binnenzwembad met fitness 
en sauna, avondanimatie en 
andere vele extra’s, maaltijden 
op heen- en terugreis, btw en 
chauffeurvergoeding. 

In de nieuwsflits van april 
kon je alle praktische info 
reeds lezen.

De inschrijvingen voor deze 
reis komen vlot binnen. Op vrij-
dagavond 3 juni om 20.00 uur 
organiseren we in de kring van 
de Oude Bareel, een infoavond 
voor de deelnemers en andere 
geinteresseerden. Onze reis-
leider Chris Fermon zal ons aan 
de hand van een digitale foto-
montage, uitleg geven over de 
reis en de voorziene bezoeken, 
activiteiten.

De richtprijs is afhanke-
lijk van het aantal personen 
en kan nog lichtjes wijzigen. 
Voorziene totaalprijs komt op 
555,00 EUR per persoon (met 
30-personenbus). Bij het maxi-
mum van 50 personen zal dit 
op 480,00 EUR komen. We vra-
gen een voorschot van 150,00 
EUR per deelnemer.

PRAKTISCH

Inschrijven kan tot volzet-
ting, bij Paul Robaeyst, Visita-
tiestraat 31, 9040 Sint-Amands-
berg, tel. 09 251 71 67. Leden 
krijgen voorrang. Wie geen 
lid is, kan na betaling van het 
resterende lidgeld, toch mee-
reizen.

Pas na bevestiging dat er 
nog plaats is graag het voor-
schot van 150,00 EUR per deel-
nemer storten op bankreke-
ning BE79 8906 1403 9333 met 
de mededeling “Voorschot reis 
Sauerland: … personen (leden)”. 
Hou er rekening mee dat je in-
schrijving maar definitief is na 
betaling van het voorschot.

Alle info bij Paul Robaeyst: 
paul.robaeyst@telenet.be.

Vrij. 20.05.2022KOOKAVOND (KOKEN MET ASPERGES)

Voor de kookavond verwijzen we naar de afzonderlijke uitnodiging op pagina 10.
Er kunnen maximum 20 personen deelnemen. We geven voorrang aan leden (25,00 euro). Indien 

er nog plaatsen vrij zijn kunnen ook niet leden deelnemen (40,00 euro: 25,00 euro + lidgeld rest 2022: 
15,00 euro)

Alle info + inschrijving bij Guy De Ly: guy.de.ly@telenet.be.
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opgemaakt in samenwerking met de drie ande-
re betrokken boseigenaars en in overleg met de 
omwonenden.

PRAKTISCH

De wandeling gaat door in Gontrode. We star-
ten aan de kerk aldaar om 13.30 uur voor een 
tocht van 11 km.

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

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 6 mei 
2022 bij activiteitsverantwoordelijke Helmut 
Verberckmoes, Varendrieskouter 22, 9031 Dron-
gen, tel. 09 227 05 95. Een e-mail kan natuurlijk 
ook naar: helmut@ kwbsintamandsberg.be. 

Betalen kan op de dag zelf.

Het Aelmoeseneiebos ligt in de provincie 
Oost-Vlaanderen, tussen het verstedelijkte 
gebied van Gent en de Vlaamse Ardennen. Het 
bos is 28,5 hectare groot en ligt op het grondge-
bied van de gemeenten Melle en Oosterzele. De 
spoorlijn Gent-Geraardsbergen deelt het bos in 
twee.       

Het Aelmoeseneiebos was, samen met heel 
wat omliggende gronden, eeuwenlang eigen-
dom van de Sint-Baafsabdij van Gent. Tijdens 
de Franse periode (1794-1815) werd het over-
gedragen aan de openbare armenzorg van de 
stad Gent. In 1967-1968 kocht de Belgische Staat 
het bos zodat de Rijksuniversiteit Gent het als 
proefbos kon gebruiken. De naam ‘Aelmoesen-
eie’bos verwijst naar de periode waarin het bos 
toebehoorde aan de aalmoezenij (de armen-
zorg) van de Sint-Baafsabdij.

In 2006-2007 heeft het Labo voor Bos & Na-
tuur een uitgebreid bosbeheerplan opgesteld 
voor het Aelmoeseneiebos en een paar kleinere, 
naburige perceeltjes bos. Het beheerplan werd 

Zon. 08.05.2022LENTEWANDELING ‘GONTRODE’ Zat. 21.05.2022BEZOEK PROEFCENTRUM SIERTEELT

De sierteeltsector produ-
ceert een onwaarschijnlijk 
mooi product: bloemen en 
sierplanten. Het PCS heeft een 
unieke relatie met de telers en 
werd de laatste vier jaar gron-
dig gemoderniseerd. 

Tijdens de rondleiding 
wordt een overzicht gegeven 
over hoe het Proefcentrum 
de laatste 25 jaar een evolutie 
in de sector stimuleerde, over 
de huidige organisatie, over 
de werking. Eveneens krijg je 
uitleg bij de lopende onder-
zoeksprojecten onder glas 
en in open lucht. Eddy is onze 
gids. (Meer informatie vind je 
op www.pcsierteelt.be)

Het Proefcentrum voor 
Sierteelt (PCS) is een uitgele-
zen plaats om kennis te maken 
met de sierteelt- en groen-

voorzieningsector. Het PCS 
is een sterk kenniscentrum, 
dat maximaal participeert in 
Vlaamse en internationale on-
derzoeksnetwerken.

De diensten en activiteiten 
zijn sterk gericht op het sti-
muleren van innovatie bij sier-
telers en groenvoorzieners. 
Samen met de siertelers gaat 
het centrum concrete uitda-
gingen aan: nieuwe inzichten 
worden verworven via weten-
schappelijk onderzoek, ver-
taald via praktijkonderzoek en 
door demonstratie, voorlich-
ting en vorming in de praktijk 
gezet.

PRAKTISCH

Verzamelen om 09.15 uur 
in de Schaessestraat 18 te 

Destelbergen. Parkeren doe je 
rechts van het hoofdgebouw. 
De rondleiding start stipt om 
09.30 uur en duurt ongeveer 
2 uur.

Hoe inschrijven? Voor 14 mei 
2022 eerst bellen naar Denis 
(09 251 26 43) of een mail naar 
denisdepaepe@pandora.be. 

Pas daarna, als er nog plaats 
is, de deelnameprijs (5,00 EUR 
voor leden, 8,00 EUR voor 
niet-leden) overschrijven op 
rekening BE39 8906 3411 6919 
met vermelding ‘PCS + namen’.

25 mensen kunnen deelne-
men. 
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Zat. 28.05.2022NATUUREXPLORATIE MOLSBROEK

Op zaterdagnamiddag 28 
mei verkennen we het natuur-
reservaat ‘Molsbroek’ in Loke-
ren. 

Het Molsbroek is een na-
tuurreservaat van zo’n 80 hec-
tare in de gemeente Lokeren. 
Het Molsbroek is een moeras-
gebied met een grote biodi-
versiteit. Het staat bekend om 
zijn in het wild levende water-
vogels en moerasplanten. Het 
landschap omvat onder an-
dere moeras, broekbos, rivier-
duintjes, rietvelden en vochti-
ge graslanden.

Het natuurgebied ligt ten 
oosten van de stadskern van 
Lokeren en wordt omringd 
door een 4,5 km lange verhar-
de wandeldijk. Ten noordwes-
ten van het Molsbroek ligt het 

reservaat De Buylaers, en ten 
noorden daarvan liggen het 
Verloren Bos en het stedelijk 
Bospark.

Hugo Polfliet zal opnieuw 
onze gids zijn. 

PRAKTISCH

We spreken af om 14.15 uur 
aan het bezoekerscentrum 
(Molsbergenstraat 1, 9160 Lo-
keren).

De natuurwandeling start 
om 14.30 uur en duurt onge-
veer 2 uur. Deze natuurwande-
ling is niet geschikt voor kin-
der- en rolwagens. Laarzen zijn 
ten zeerste aangeraden, zelf 
bij mooi weer!

De deelnameprijs bedraagt 
5,00 EUR voor leden. Kinderen 

van leden tot 12 jaar mogen 
gratis deelnemen. Niet-leden 
betalen 8,00 EUR.

Inschrijven en betalen kan 
tot uiterlijk woensdag 25 mei 
2022 (of volzetting) recht-
streeks bij de activiteitsver-
antwoordelijke Geert Ver-
leysen, Jos Verdegemstraat 
98, 9040 Sint-Amandsberg 
(e-mail: geert.verleysen@tele-
net.be).

Betalen kan best via zijn 
rekeningnummer BE 62 8905 
9401 1661 met de vermelding 
“Natuurwandeling Molsbroek: 
… leden en … niet-leden”. Men is 
pas ingeschreven na betaling! 

Graag eerst een mailtje of 
belletje of er nog plaats is.

ken af om 09.30 uur op de parking “Portaalpoort 
De Torenvalk“ = E 40 richting Luik / afrit 23 Haas-
rode – Blanden / N25 - 2,5 km richting Blanden, 
voorbij de rode lichten rechts de ruime parking 
oprijden. 

Wie geen vervoer heeft, geeft een seintje. Wij 
doen het nodige. 

Deelnemen kost 10,00 EUR voor leden. 
Niet-leden betalen 13,00 EUR. Hiervoor bent 
u verzekerd, de ganse dag in goed gezelschap 
en kunt u onderweg genieten van een aantal 
versnaperingen en dranken. Lunchpakket niet 
vergeten!

Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk 15 mei 
2022 bij de bestuursleden of rechtstreeks bij de 
activiteitsverantwoordelijke Geert Verleysen, 
Jos Verdegemstraat 98, 9040 Sint-Amands-
berg. Betalen kan ook via zijn rekeningnummer 
BE 62 8905 9401 1661 met de vermelding “Fiets-
tocht: … leden en … niet-leden”. Men is pas inge-
schreven na betaling!

We mogen weer volop en dat zullen we dan 
ook doen! Onze eerste dagfietstocht van het 
jaar starten we in Blanden. We fietsen het Meer-
daalwoud uit en via enkele pittige glooiingen 
bereiken we Hoegaarden voor een eerste stop. 

Door het rustige Brabantse platteland trap-
pen we naar suikerstad Tienen voor de middag-
pauze en verder naar universiteitsstad Leuven. 
Na een verplichte Stella Artoishalte zien we al 
snel de contouren van het woud opnieuw en 
zitten de 75 km er weeral op. 

Het fietstempo is voor iedereen haalbaar. Zo-
als steeds is het tempo van de traagste fietser 
het tempo voor de groep. Door de vele tussen-
stops, is deze tocht doenbaar voor de meeste 
fietsers.

En mocht het toch niet lukken … . Er rijdt een 
bezemwagen mee.

PRAKTISCH

We vertrekken, met eigen vervoer. We spre-

Zat. 22.05.2022DAGFIETSTOCHT MEERDAALWOUD
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Zon 29.05.2022DAGWANDELTOCHT

Voor de wandelliefhebbers organiseren we 
opnieuw een mooie dagwandeltocht.

Het Drongengoedbos is het grootste aan-
eengesloten bos van Oost-Vlaanderen. Dit 750 
hectare groot bos- en natuurgebied strekt zich 
uit over de gemeenten Aalter en Maldegem. Het 
bos met zijn vele fraaie dreven en heiderelicten 
is de ideale uitvalsbasis voor uren wandel- en 
fietsplezier. 

PRAKTISCH

We starten om 09.00 uur aan de kerk van Ur-
sel. Afstand van de dagtocht bedraagt 25 km.

Iedereen zorgt zelf voor z’n lunchpakket en 
drankjes.

Er is een stop voorzien onderweg in de Dron-
gengoedhoeve .

Leden betalen 1.00 euro en niet leden 4.00 
euro. Hierbij zit een koek en appel inbegrepen

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot donder-
dag 26 mei 2022 bij activiteitsverantwoordelij-
ke Helmut Verberckmoes, Varendrieskouter 22, 
9031 Drongen, tel. 09 227 05 95. Een e-mail kan 
natuurlijk ook naar: helmut@ kwbsintamands-
berg.be.

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

Zon 12.06.2022VADERDAG AFHAALAPEROPAKKET

Wil jij op zondag 12 juni je vader, jouw echtge-
noot, jouw vriend,.... of jezelf, je broer, je lief eens 
verwennen ter gelegenheid van ‘vaderdag’ be-
stel dan ons ‘aperopakket’ geschikt voor 2 per-
sonen. 

16,00 EUR voor een pakket met 1 fles gekoelde 
Cava, 6 hapjes per persoon en nog enkele kleine 
knabbeltjes. In het pakket zullen bereidings-en 
serveertips aanwezig zijn. 

PRAKTISCH

Reserveren is uiteraard noodzakelijk en kan 
bij Dirk Vermeiren, Jos Verdegemstraat 174, 

kwb Sint-AmandsbergReeds te noteren

Donderdag 16 juni 2022 : KWB zingt!
Vrijdag 17 juni 2022: Het optreden van Bert Gabriëls werd geannuleerd
Zondag 26 juni 2022: Kajaktocht te Drongen

9040 Sint-Amandsberg, telefoon: 09 228 81 
68, mailadres: dirk.vermeiren3@telenet.be, en 
dat tot uiterlijk zaterdag 4 juni 2022 (geef ook 
je tijdslot van afhalen door). Betalen kan via 
kwb-rekening VDK BE79 8906 1403 9333 met 
vermelding “Aperopakket: naam + aantal pak-
ketten”.

We werken met tijdsloten. Graag vermelden 
hoe laat je het pakket komt afhalen. 

Afhalen kan op zondag 12 juni van 10 tot 
10.30u, van 10.30 tot 11 u of van 11 tot 11.30u aan 
de kring Oude Bareel. 
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Reserveren is uiteraard noodzakelijk en kan bij Dirk Vermeiren, Jos 

Verdegemstraat 174, 9040 Sint-Amandsberg, telefoon: 09 228 81 68, mail-

adres: dirk.vermeiren3@telenet.be, en dat tot uiterlijk zaterdag 4 juni 2022 

(geef ook je tijdslot van afhalen door).

Betalen kan via kwb-rekening VDK BE79 8906 1403 9333 met vermel-

ding “Aperopakket: naam + aantal pakketten”

Praktisch

 

 

Naam + Adres

wenst                   vaderdag afhaalpakket(ten) te bestellen voor zondag 12 juni 2022 en kiest als afhaal-
moment:

 � van 10.00 uur tot 10.30 uur

 � van 10.30 uur tot 11.00 uur

 � van 11.00 uur tot 11.30 uur.

Zon 12.06.2022VADERDAG AFHAALAPEROPAKKET

Afhalen aan de Parochiale Kring van de Oude Bareel, Beel-
broekstraat 2, 9040 Sint-Amandsberg

Afhaling

 
Classified as ArcelorMittal Public 

 

 
 

Vrijdag 20 mei om 19.00 uur 

Kring Oude Bareel 

PRIJS: 25 Euro (leden) 

40 euro (niet-leden) (25 euro + lidgeld 15 euro) 
LET OP MAXIMUM 20 PERSONEN 

INSCHRIJVEN: mail sturen naar guy.de.ly@telenet.be 

Bij bevestiging het bedrag overschrijven naar 

Reknr: 

 De Ly Guy 

BE82 8906 3406 3668 



kwb Sint-Amandsberg Pagina 12 van 12 Nieuwsflits Mei 2022

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
Bakkerij Gunther
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


