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NIEUWSFLITS
KWB SINT-AMANDSBERG - WERKJAAR 2020-2021

Beste Leden

De maand oktober is traditioneel 

de maand waarin we de nieuwe 

lidkaarten aanbieden. Deze keer 

organiseren we de hernieuwing 

van het lidgeld op een andere ma-

nier. Je leest er alles over in deze 

nieuwsflits van oktober en de extra 

brief in bijlage. 

Eind deze maand organiseren we 

ook een herfstwandeling. 

In november trekken we op ver-

kenning in het Klein Begijnhof 

Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoyen in 

de Lange Violettestraat. Eind no-

vember maakt Chris Fermont een 

digitale reis door het oude Gent. In 

deel twee van ‘Gent in oude prent-

kaarten’ duiken we opnieuw ons 

rijke verleden in. Uiteraard zorgen 

we ervoor dat al deze activiteiten 

coronaproof verlopen. 

Meer nieuws over dit alles verder-

op in deze nieuwsflits.

Tot weldra!

De bestuursploeg van kwb 

Sint-Amandsberg

Hernieuwing lidgeld

Dat het in deze coronatijd niet eenvoudig is om op-

nieuw aan te kloppen voor de lidgeldhernieuwing, is 

begrijpelijk. Toch hopen we dat jullie massaal lid blij-

ven van onze kwb-afdeling. Reeds jaren mogen jul-

lie van ons een rijkgevuld programma verwachten. 

Dit jaar zullen we ons best doen, rekening houdend 

met de maatregelen die ons opgelegd worden om het 

coronavirus onder controle te houden, jullie toch een 

aantal boeiende activiteiten aan te bieden.

Samen met deze nieuwsflits krijgen jullie een envelop 

met een brief en een overschrijving waarop alle gege-

vens staan om het lidgeld te hernieuwen. De bedoe-

ling is om het lidgeld te storten tegen uiterlijk 31 okto-

ber. Wij bezorgen jullie daarna zo snel mogelijk jullie 

lidkaart(en). Het lidgeld bedraagt ook dit jaar 30,00 

EUR. Het lidgeld kan gestort worden op ons kwb-reke-

ningnummer VDK BE79 8906 1403 9333 . Vergeet je 

naam niet te vermelden. Heb je meer info nodig con-

tacteer dan zeker één van de bestuursleden. 

Wie lid blijft krijgt van ons een waardebon die kan ver-

zilverd worden op één van onze activiteiten. De waar-

debon is op naam en blijft onbeperkt geldig. 

Lees hierover alles in de bijgevoegde zending.

Alvast een hartelijk woord van dank aan alle trouwe 

leden!



Herfstwandeling te Merendree - Zondag 25 oktober 2020

Enkele jaren terug waren we ook 

al te gast in Merendree voor onze 

voorjaarswandeling. Ditmaal ver-

trekken we opnieuw in Merendree 

maar nemen we de andere kant 

van het pittoreske dorp. We starten 

aan de kerk van Merendree voor 

een tocht van zo’n 14 km langs 

landelijke en begaanbare wegen 

(sommige daarvan zijn onverhard).

PRAKTISCH

We starten om 13.30 uur. Iedereen 

betaalt de som van 1.00 EUR en 

zorgt voor een eigen drankje on-

derweg. Op het einde kunnen we 

dan nog nagenieten bij de plaat-

selijke horeca. Vergeet zeker jullie 

mondmasker niet wanneer we een 

horecazaak binnengaan.

Inschrijven is noodzakelijk en kan 

tot 21 oktober 2020 (tot volzetting!) 

bij activiteitsverantwoordelijke Hel-

mut Verberckmoes, Varendries-

kouter 22, 9031 Drongen, tel. 09 

227 05 95. Mailen kan ook op het 

volgende mailadres: helmut@kwb-

sintamandsberg.be. Je verneemt 

dan of je nog kan deelnemen.

Houd er rekening mee dat we de 

groep beperken tot maximum 20 

deelnemers. Enkel kwb-leden en 

hun gezin kunnen deelnemen.

Reeds te noteren

Zaterdag 14 november 2020:

(onder voorbehoud)

Bezoek aan het Klein Begijnhof

Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoyen.

Onze sponsors

PARTYVENT Catering

GABRIELS STOCKVERKOOP

HOTEL SANDESHOVED

PAROCHIALE KRING HEILIG HART

ABS CARS

Schoonheidssalon & Pedicure AN

Begrafenissen CHRIS BRACKE

Vishandel BULTÉ

MD CHAUFFAGE

PIZZERIA DA TOTO

VANDERMINNEN BVBA

Dakwerken VAN VLAENDEREN

VDK BANK

Garage Johan VERMEERSCH

Sportcentrum Bateas

Begonia Reizen

Belfort Chocolaterie

Bio Shop Natuurwinkel

Slagerij Marc Brouckaert

Uitvaartcentrum De Ceder

Delabarre Motors

Assutheker Johan Delboo

Fietsen A. Dierickx

Garage Guido

Bed and Breakfast GentOase

Indigo Bodyrelax

Boetiek Mady

Schilderwerken Maes bvba

Fietsenhandel Markoen

Garage Christiaan Martens

Kinderopvang ‘t Bareeltje

Frituur Oud Bareeltje

Schoonheidssalon Papillon

Parochiaal Centrum Oude Bareel

Polar Paint Shop

Sako De Wilde

Kinesitherapie Hilde Sey

Slagerij Stadius

Strijkcentrale T & Go Bvba

Tafeltennisclub Oude Bareel

Sanitair Toch

Dagbladhandel ‘t Poortje

Tuinonderhoud Didier Tydgat 

Advocaat Joost Van Damme

Garage Vanderlinden 

Slagerij Vandevelde-Vantomme

Schrijnwerk Van de Walle BVBA

Garage Van Lierde

Verzekerings- en zakenkantoor

Van Renterghem & CO

Verzekeringen Van Rompaey - Van 

Hooreweghe bvba

Apotheek Virginie Wauters

Patisserie / Tea-Room Westveld

Vrijdag 27 november 2020: 

‘Gent in oude prentkaarten’ (deel 2)

door Chris Fermont 

in het PC Oude Bareel


