
REEDS TE NOTEREN

Zondag 22 maart 2020:
Kind aan zet ‘Lentestukjes maken’

Vrijdag 27 maart 2020:
Koken voor vrouwen

Maandag 13 april 2020:
Paasontbijt + paaseierenzoektocht

Zaterdag 21 maart 2020:
in het PC Oude Bareel

Lente instuif met ‘Jan Vanhoof’
(Gentse menu + optreden)

Programma:
18.00 uur: Verwelkoming met aperitief
18.30 uur: Gentse stoverij met frietjes + dessert
20.00 uur: Optreden van Jan Van-
hoof

Inschrijven vanaf
volgende nieuwsflits

NIEUWSFLITS
CONTACT

Voorzitter Geert Verleysen
Jos Verdegemstraat 98
9040 Sint-Amandsberg

ONLINE
 www.kwbsintamandsberg.be
 www.facebook.com/kwb.sintamandsberg
 @KWBSint

INFO
Werkjaar 2019-2020
79e bestaansjaar
VDK : BE 79 8906 1403 9333 (VDSPBE91)

KWB SINT-AMANDSBERG

BESTE LEDEN
Na een meer dan geslaagde nieuw-
jaarshappening zijn we klaar om een 
nieuwe kwb-maand in te gaan. Het 

eerste weekend van februari trekken we 
naar Nieuwpoort om in hotel Sandeshoved 

onze batterijen op te laden. Op vrijdag 7 februari quizzen we 
erop los. Donderdag 20 februari laten we ons informeren 
tijdens een bijzonder leerrijke info-avond ‘Wijzer op de weg’. 
Op 10 maart wordt het lachen geblazen met het optreden 
van de popkoning. Zoals steeds hopen we jullie talrijk te 
ontmoeten.
De kwb-bestuursploeg

QUIZ JE MEE ?
Deze info vond je reeds in

onze nieuwsflits van januari.
We kunnen dit stilaan een klassieker be-

ginnen noemen: onze jaarlijkse plezante 
KWB quiz. Ook dit jaar hebben we dit op onze 

kalender geplaatst.
Opnieuw gebruiken we het reeds meermaals beproefde 
stramien, gekend voor dit soort activiteiten: wij stellen de 
al dan niet moeilijke vragen, u probeert zo veel mogelijk 
juist te antwoorden. Het vervelende is dat niet u, maar onze 
quizmaster bepaalt of we u daar al dan niet punten voor 
toekennen. Ook de jokers zullen weer van de partij zijn. En 
wie weet, komt er nog een of andere vreemde ronde om de 
hoek kijken.
De ploeg die op het einde van de avond de meeste punten 
heeft behaald, wint deze editie van onze quiz en mag als 
eerste een keuze maken uit onze rijk gevulde en al even be-
faamde prijzenpot. ☺
Ook op het gebied van kennis hebben wij dezelfde vereisten. 
Wat moet u kennen? Alles en niets. Studeren heeft weinig 
of geen zin. U kan honderden rekenopgaven oefenen, u kan 
tientallen droedels oplossen, u kan alle mogelijke vragen 
en antwoorden die op het internet te vinden zijn van buiten 
leren; het zal u niet garanderen dat u wint. Bij KWB zetten 
we in op amusement, plezier en sfeer. En dat er een beetje 
competitie binnensluipt, nemen we er maar al te graag bij.

PRAKTISCH:
De quizavond gaat door op vrijdag 7 februari 2020 in het 
Parochiaal Centrum Oude Bareel, Beelbroekstraat 2, 9040 
Sint-Amandsberg. We starten zoals vanouds om 19.30 uur.
Deelnemen kost slechts € 1,00 per persoon, of u nu lid bent 
van KWB of niet. We proberen groepjes te vormen van on-
geveer 5 deelnemers. Minder kan natuurlijk ook, maar 8 is 
het absolute maximum.
Inschrijven is niet noodzakelijk maar kan handig zijn voor 
de organisatie. U kan hiervoor terecht bij Jos Remy, Paul De 
Ryckstraat 27, 9040 Sint-Amandsberg, tel. 09 229 26 41.
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INFO-AVOND
‘WIJZER OP DE WEG’

Kwb Sint-Amandsberg frist je kennis 
van de wegcode op!
We verplaatsen ons allemaal bijna da-
gelijks in het verkeer. Om een goede 

chauffeur te zijn, is een goede kennis van de verkeersregels 
onontbeerlijk. Kwb Sint-Amandsberg geeft je de kans om ze 
op enkele uurtjes tijd volledig up-to-date te brengen.
De werking “Rijbewijs” is altijd een belangrijk deel van kwb 
geweest. Zo gelooft kwb als organisatie bijvoorbeeld sterk 
in de kracht van vrije begeleiding. Met deze workshop wil 
kwb deelnemers helpen om veiliger te rijden. Aan de hand 
van filmpjes, dilemma’s, vragen en animaties worden zeer 
diverse onderwerpen van het verkeer besproken en recente 
wijzigingen aangehaald. Verwacht je aan een interactieve, 
boeiende avond waarin je sowieso iets bijleert.
Zowel tijdens als na de presentatie wordt tijd uitgetrokken 
om je de kans te geven vragen te stellen aan de lesgever. De 
lesgever is een erkende instructeur en ervaringsdeskundi-
ge in rijopleidingen.

We verwijzen ook naar
de afzonderlijke uitnodiging in bijlage.

PRAKTISCH
Ook toe aan een opfrissing van je verkeerskennis?
De workshop vindt plaats op donderdag 20 februari 2020 
in de parochiale kring Oude Bareel, Beelbroekstraat 2, 9040 
Sint-Amandsberg van 19.30 uur tot 22.30 uur.
Deelname is gratis voor kwb-leden, aan niet leden vragen 
we 3,00 EUR. Inschrijven is zeer wenselijk om ons toe te 
laten voldoende ruimte te voorzien en kan tot maandag 17 
februari 2020 via mail naar norbertdem8@gmail.com of 
via sms naar 0475 842 082. 

KOKEN VOOR MANNEN 
‘KOKEN MET TOPBIEREN’

De smaak van het bier met de smaak 
van het gerecht in contrast brengen. 
In sommige gevallen brengt contrast 
een extra dimensie, in het midden van 

een menu kan het tevens zorgen voor een ‘reset’ van de 
smaakpapillen. Het belooft een boeiende culinaire reis te 
worden. De gerechten worden samen bereid en uiteraard 
achteraf gedegusteerd. Kwb heeft een reputatie hoog te 
houden op het terrein van kookcursussen. Dus… kwaliteit 
gegarandeerd. Onze lesgever ‘Francis Wissaert’ voert ons 
mee langs deze culinaire wegen.
De lessen gaan door op vrijdag 6, 13 en 20 maart 2020 in de 
parochiale kring Oude Bareel en starten om 19.00 uur.

PRAKTISCH
Geïnteresseerd? U bent lid van kwb? Schrijf u alvast per 
les in via mail bij één van de activiteitsverantwoordelij-
ken, Guy De Ly, via zijn mailadres, guy.de.ly@telenet.be.                                                                                                                                 
Kostprijs voor leden: 25,00 EUR per les. Hierin zijn begre-
pen: les, zaal en eten .                                                                 
Let op! Er kunnen maximum 20 personen deelnemen. Uw 
inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling op 
het rekeningnummer van De Ly Guy: BE82 8906 3406 3668   
met vermelding van naam + data les. Niet-leden kunnen en-
kel deelnemen mits lid te worden (supplement: 15,00 EUR).

We verwijzen ook naar de extra uitnodiging in bijlage.

KOKEN VOOR VROUWEN
Op groot verzoek wordt er dit werkjaar dan toch een nieu-
we kookavond ingericht voor onze dames. Alle info hierover 
vinden jullie in onze volgende nieuwsflits (maart). Noteer 
alvast vrijdag 27 maart 2020 in jouw agenda.

OPTREDEN JEAN-PIERRE MAEREN (DE POPKONING):
‘ALLEEN OM TE LACHEN’

‘Alleen om te lachen’ is een humoris-
tisch programma met Jean Pierre Mae-
ren (De Popkoning) en zijn pianist. Ze 
brengen ons een avond vol spetterend 

plezier met de oude en nieuwe typetjes die één ding met 
elkaar gemeen hebben: Ze laten ons lachen.
Vlaanderens vrolijkste poppenspeler, met gouden stem-
banden, poppen- en moppenkoning, brengt ons een avond-
vullend spektakel vol humor en poppen.

PRAKTISCH
Deze avond gaat door op dinsdag 10 maart om 19.30 uur, in 
het Parochiaal Centrum Oude Bareel, Beelbroekstraat 2 te 

9040 Sint-Amandsberg. Deuren open om 19.00 uur. 
Deze avond is opnieuw een samenwerkingsverband tussen 
kwb Sint-Amandsberg, Femma Oude Bareel, Femma Heilig 
Hart en Okra Trefpunt Oude Bareel. Na het grote succes van 
‘Pappie’ (Luk De Bruycker) duimen we voor een grote op-
komst.
Toegangskaarten kunnen gekocht worden aan de democra-
tische prijs van 10,00 EUR in voorverkoop. Op de avond zelf 
betaalt u 13,00 EUR. Kaarten te koop bij alle deelnemende 
verenigingen en bij Hilde De Bondt: 09 229 12 96.

Een avond om niet te missen!

KWB SINT-AMANDSBERG
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