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Oktober 2022BESTE KWB-LEDEN

De hete zomer is nu wel definitief voorbij. De 
herfst met zijn mooie kleuren en sfeervolle da-
gen kondigt zich aan. Op de voorbije startbij-
eenkomst stelden we ons nieuwe jaarprogram-
ma voor. Je vindt een gekleurd exemplaar van 
dit jaarprogramma samen met deze nieuwsflits. 

Deze maand brengen we een bezoek aan het 
provinciehuis van Oost-Vlaanderen. Vanaf 22 
oktober kunnen de kinderen (kleine en grote) 
terug genieten van een griezeltocht. Deze keer 
in het teken van ‘fake news’. In dit Nerojaar kan 

een Marc Sleenwandeling niet ontbreken. We 
brengen ook een bezoek aan ons Gentse stad-
huis en combineren dit met het bijwonen van 
een gemeenteraadszitting. Redenen genoeg 
om deze nieuwsflits grondig door te nemen en 
mee te pikken wat jou interesseert.

Op 2 november vertrekken 45 kwb-ers op 
reis naar Sauerland. We wensen hen alvast een 
mooie, deugddoende reis toe!

Vele groeten,
Jullie kwb-bestuursploeg

kwb Sint-AmandsbergReeds te noteren

Woensdag 2 tot zondag 6 november 2022: Reis Sauerland
Woensdag 9 november 2022 : Tentoonstelling ‘Open hart’
Donderdag 17 november 2022: Lezing ‘Inboedel H.Hartkerk … waarheen?
Vrijdag 18 november 2022: Kookavond 1 (Wild)
Zaterdag 19 november 2022: Herfstwandeling
Zaterdag 3 december 2022: Sinterklaasfeest

Zat. 15.10.2022BEZOEK PROVINCIEHUIS

Veel mensen zijn vertrouwd 
met de Gentse historische 
gebouwen, maar niet met het 
Provinciehuis en het provin-
ciebestuur. Nog voor de ver-
huis naar de Leopoldskazerne 
in 2023, kan je voor de laatste 
keer een gratis bezoek met 
een historische situering van 
dit huis en een rondleiding 
langs de zalen en kunstwerken 
(o.a. wandtapijten) meemaken.

We worden rondgeleid door 
Antoon Pauwels, medewerker 
provinciehuis en lid van onze 
afdeling.

Een unieke, laatste kans om 
dit onbekend erfgoed te be-
zoeken. Voor onze leden is dit 
gratis. 

PRAKTISCH

We spreken af aan Gouver-
nementstraat 1 op zaterdag 15 

oktober om 9.45 uur.
Deelname is gratis voor le-

den. Niet leden kunnen mee als 
er nog plaats is. Zij betalen 4,00 
EUR.

Inschrijven is noodzakelijk 
en kan tot uiterlijk 12 okto-
ber 2022 bij activiteitsverant-
woordelijke Geert Verleysen, 
Jos Verdegemstraat 98, 9040 
Sint-Amandsberg, Tel. 09 229 14 
56 of 0474 290 378, of via e-mail 
geert.verleysen@telenet.be.

Niet-leden kunnen beta-
len via zijn rekening BE62 8905 
9401 1661 (vermeld “Bezoek 
provinciehuis: … niet leden + 
naam”). 
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Vrij. 21.10.2022MARC SLEENWANDELING

2022 is een feestjaar voor Nero en zijn gees-
telijke vader. Marc Sleen zag het levenslicht te 
Gent in 1922.

In het feestjaar 2022 wordt hij herdacht met 
een fantastische rondleiding, want ook Nero is 
dan 75 jaar jong en onsterfelijk.

Tijdens deze wandeling snuiven we de sfeer 
op van de Gentse Kuierwegen van Paul De Rijck, 
de mentor van Marc Sleen.

Sleen startte zijn carrière in 1944 bij De Stan-
daard als huistekenaar en politiek cartoonist.

De indrukwekkende loopbaan van Marc Sleen 
en de onwaarschijnlijk boeiende avonturen van 
Nero en Co vormen de inspiratie voor onze ont-
dekkingstocht van Prinsenhof tot Portus Gan-
da.

PRAKTISCH

Voor 14 oktober 2022 bellen naar Denis De Pae-
pe (09 251 26 43) om te zien of er nog plaats is.

Indien er nog plaats is, als lid 8,00 EUR over-
schrijven op rekening BE39 8906 3411 6919. Als 
niet-lid betaal je 12,00 EUR per persoon. Leden 
krijgen voorrang.

Plaats van afspraak: Sint-Elisabethplein, parkje 
Begijnhofdries. We eindigen aan de Oude Bees-
tenmarkt. De wandeling duurt 2 uur.

Maa. 24.10.2022GEMEENTERAAD + BEZOEK STADHUIS

Waar we, op grondgebied Gent, allemaal mee 
te maken krijgen, is het beleid goedgekeurd op 
de Gentse gemeenteraad. We zijn met 19 per-
sonen te gast op de Gentse gemeenteraad van 
maandag 24 oktober 2022. 

Maandelijks komen de 53 gemeenteraadsle-
den samen in het Gentse stadhuis om beleids-
zaken te bespreken. Iedereen kan de zitting 
bijwonen, maar als gast van de gemeenteraad 
krijg je vooraf alle uitleg uit de eerste hand. Na 
een broodje en een introductiefilmpje ga je in 
gesprek met enkele raadsleden. Daarna schuif 
je aan voor de gemeenteraad en een rondlei-
ding door het stadhuis door de gentse gidsen.

PROGRAMMA  

* 18.00 - 18.30 uur: Ontvangst met een 
broodje

* 18.30 - 18.55 uur: Voorstelling werking ge-
meenteraad, in gesprek met enkele raads-
leden en vragenronde

* 19.00 - 19.50 uur: Bijwonen gemeenteraad
* 19.50 - 20.50 uur: Rondleiding stadhuis 

door de gentse gidsen

PRAKTISCH

Bellen voor 17 oktober 2022 naar Denis De Pae-
pe (09 251 26 43) om te zien of er nog plaats is.

Enkel leden kunnen deelnemen. De kostprijs 
is gratis. Afspraak voor het Gentse stadhuis om 
17.45 uur.
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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 2022-2023
81e bestaansjaar
VDK: BE79 8906 1403 9333

SOCIAL MEDIA

INFO

2022-2023KWB STUNT !!! - WERKJAAR 2022-2023

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

Nieuwe leden die lid worden tussen 1 september en 31 december 2022 kunnen dit eenmalig voor 
de prijs van 25,00 EUR in plaats van 35,00 EUR. Zij zijn dan meteen lid tot eind december 2023 (meer 
dan een jaar).

Als lid kan je ook nog een graantje meepikken. Ook dit jaar krijg je voor elk nieuw lid dat je aan-
werft, een kortingsbon van 5,00 EUR op je eigen lidgeld. Meer informatie bij alle bestuursleden van 
onze afdeling of bij de voorzitter Geert Verleysen, Jos Verdegemstraat 98, 9040 Sint-Amandsberg, 
tel. 09 229 14 56, e-mail: geert.verleysen@telenet.be.

Aarzel niet en help ons mee te groeien! Alvast bedankt!

22.10.2022 tot 13.11. 2022GRIEZELTOCHT 3.0

In oktober en november laten we de buurt 
griezelen, met een leuke en spannende luister-
tocht. 

Tijdens een wandeling van 5 kilometer kan je 
twee griezelige luisterverhalen beluisteren. Die 
werden exclusief voor kwb geschreven en inge-
lezen door niemand minder dan acteur Warre 
Borgmans. 

Wij willen jullie uitnodigen om deel te nemen 
aan onze wandeling . 

In de griezeltocht verwerkten we het bran-
dend actuele thema ‘nepnieuws’. Kinderen en 
jongeren zijn hier via sociale media erg vatbaar 
voor. Daarom wil kwb via de griezeltocht op een 
speelse en ontspannen manier de dialoog rond 
dit thema openen in gezinnen. 

PRAKTISCH

De tocht kan afgelegd worden op een mo-

ment naar keuze tussen 22 oktober 2022 en 13 
november 2022. De start is aan het parochiaal 
centrum Oude Bareel, Beelbroekstraat 9, 9040 
Sint-Amandsberg en duurt ongeveer ander-
half uur (5 km). Aan het raam van het parochiaal 
centrum vind je het eerste bord. Je kiest zelf het 
tijdstip wanneer je de tocht wil afleggen. Via 
borden langs de route vinden jullie QR-codes 
die je kan inlezen om de tocht af te leggen en 
het verhaal te beluisteren. Speciaal voor onze 
leden voegen we de routebeschrijving bij deze 
nieuwsflits. Ook via onze website vinden jullie 
alle nodige info. Een aanrader!

Ouders, grootouders, kinderen, kleinkinde-
ren, … iedereen is welkom!

Geniet van de griezeltocht wanneer en met 
wie je wil.

Wil je nog meer info, dan kan je steeds con-
tact opnemen met Denis De Paepe (09 251 26 43) 
of Geert Verleysen (0474 290 378).

KWB STU
NT !!!

KWB STU
NT !!!
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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
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


