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NIEUWSFLITS
KWB SINT-AMANDSBERG - WERKJAAR 2020-2021

Beste Leden

Er zijn nog zekerheden in het le-

ven! Sinterklaas is opnieuw in het 

land! Alhoewel de heilige man zich 

ook aan de coronamaatregelen 

moet houden, heeft hij ons toch 

vereerd met een toespraak voor 

onze kwb-afdeling. Hij richt zich 

in het bijzonder tot onze kinderen. 

Verder in deze nieuwsflits vinden 

jullie een link om het filmpje te be-

kijken. Ook voor onze ‘oudere’ kin-

deren, die we toch allemaal zijn, de 

moeite waard om eens te bekijken.

In deze donkerste periode van het 

jaar verlangen we naar licht, warm-

te en gezelligheid. Letterlijk en 

symbolisch doen we thuis lichtjes 

branden om alle zorgverstrekkers 

en alle mensen die het moeilijk 

hebben, een hart onder de riem te 

steken. We zijn dankbaar voor alle 

mensen in de zorg die opnieuw 

helse tijden meemaken. Onze ge-

dachten gaan ook naar allen die 

door de omstandigheden alleen 

zijn. Eenzaamheid komt in deze tijd 

nog harder binnen. 

De komende kerst- en nieuwjaars-

Hernieuwing lidgeld

De hernieuwing van het lidmaatschap is zo goed als 

rond.

Wie dit bij vergetelheid nog niet deed kan uiterlijk 

overschrijven tot 6 december. Het lidgeld bedraagt 

ook dit jaar 30,00 EUR. Het lidgeld kan worden ge-

stort op ons kwb-rekeningnummer VDK BE79 8906 

1403 9333. Vergeet je naam niet te vermelden. Heb je 

meer info nodig, contacteer dan zeker één van de be-

stuursleden. 

De lidkaarten worden na storting aan huis gebracht 

door onze bestuursleden. Je mag dit verwachten eind 

november, begin december.

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. Je vindt 

deze bon in de envelop samen met lidkaart. In de Raak 

van januari volgt ook nog een aanmoedigingsactie 

van kwb nationaal.

tijd zal anders zijn dan anders. Toch 

hopen we dat iedereen, in z’n ei-

gen bubbel, een stukje van deze 

prachtige sfeer kan opsnuiven. En 

laat ons dan vooral uitkijken naar 

het nieuwe jaar 2021. Hopelijk kun-

nen we dan weer op een normale 

manier genieten van onze sociale 

contacten en van een ruim aanbod 

aan kwb-activiteiten. We kijken hier 

vurig naar uit.

De bestuursploeg van kwb 

Sint-Amandsberg



Sinterklaasactie

De Sint heeft het ons beloofd. Alle 

kinderen van onze leden (tot 12 

jaar) ontvangen een mooi en lek-

ker pakket. Jullie bestuurslid wordt 

eenmalig ingeschakeld als hulp-

piet en zal het pakket, samen met 

de raak en de nieuwsflits, aan huis 

bezorgen.

Via de link hieronder kunnen jullie 

en jullie kinderen het filmpje bekij-

ken dat door de filmpieten opge-

nomen werd in het kasteel van Sint 

en Piet. Er zijn twee mogelijkheden 

om het filmpje te bekijken. Ofwel 

volg je de link naar youtube, ofwel 

scan je de QR-code in. 

https://youtu.be/g7945ido_C4

 

Ook via onze website www.kwb-

sintamandsberg.be kan je het film-

pje bekijken.

Veel kijkgenot!

Fotomontage werkjaar 2019-2020

In de nieuwsflits van eind december bieden we jullie een digitale foto-

montage aan over ons voorbije werkjaar. We blikken terug op tal van 

mooie activiteiten. Met enige nostalgie brengen we een sfeerbeeld over 

een zorgeloze periode waarin het coronavirus ons sociaal leven nog niet 

bedreigde. Deze montage mag je zeker niet missen. 

Winterse griezeltochten 2021

In de periode januari/februari organiseren we een winterse griezeltocht. 

Deze tocht zullen jullie met jullie eigen gezinsbubbel kunnen doen, vol-

ledig coronaproof. Op een 7-tal punten (grondgebied Sint-Amandsberg) 

zullen jullie een bord vinden met een link om een griezelverhaal te volgen. 

We houden jullie op de hoogte hoe dit alles zal verlopen. 

Een mooie en spannende activiteit om met jullie gezin te doen in deze 

donkere winterperiode.

Wordt vervolgd!

De kwb-bestuursploeg wenst jullie allen
een gezellige kerst en vooral

een gezond voorspoedig 2021!


