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NIEUWSFLITS
KWB SINT-AMANDSBERG - WERKJAAR 2020-2021

Beste Leden

Eerst en vooral willen we jullie al-

len een gelukkig en vooral gezond 

2021 toewensen. Het jaar 2020 

werd een heel vreemd jaar met 

ingrijpende gebeurtenissen. Voor 

het nieuwe jaar kijken we vooral uit 

naar een normalisering van onze 

levens. We verlangen allemaal naar 

meer sociale contacten, activiteiten 

die terug kunnen opstarten, weer 

zorgeloos met mekaar kunnen 

omgaan zonder steeds op onze 

hoede te moeten zijn. Het jaar 2021 

is ook voor onze kwb-afdeling een 

nieuwe mijlpaal. We bestaan im-

mers 80 jaar. De start van dit ju-

bileumjaar verloopt wat in mineur. 

Maar van zodra het kan, beloven 

we er een serieuze lap op te geven.

We danken ook iedereen die z’n 

lidgeld hernieuwde. Het werd een 

vlotte operatie, anders dan we 

voordien gewoon waren. Samen 

met jullie lidkaart ontvingen jul-

lie een waardebon van 5,00 EUR 

die onbeperkt geldig blijft op onze 

toekomstige activiteiten. Kwb Na-

tionaal doet hier nog een schepje 

Fotomontage ‘Terugblik werkjaar 2019-2020’

Op onze activiteiten worden vaak foto’s genomen. 

In deze nieuwsflits 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 perio-

de waarin het coronavirus ons sociaal leven nog niet 

bedreigde.

Deze montage mag je zeker niet missen. 

Helmut maakte een sfeervolle compilatie van enke-

le kwb-activiteiten uit 2019-2020. We bieden jullie 

deze aan via onderstaande link of QR-code. Ook op 

de website www.kwbsintamandsberg.be kan je deze 

montage bekijken.

Deze eerste digitale activiteit van 2021 wordt jullie van 

harte aangeboden als nieuwjaarsgeschenk!

https://youtu.be/T0pxx7Nc9PU

Veel kijkgenot!

bovenop. In Raak van januari lees 

je hier meer over. 

Door de opnieuw verstrengde co-

ronamaatregelen zal onze werking 

ook in januari op een laag pitje 

draaien. We kijken uit naar betere 

tijden…

De bestuursploeg van kwb 

Sint-Amandsberg



Winterse griezeltochten 2021

In de week van zondag 14 tot zondag 21 februari organiseren we een win-

terse griezeltocht. Deze tocht zullen jullie met jullie eigen gezinsbubbel 

kunnen doen, volledig coronaproof. Op een 7-tal punten (grondgebied 

Sint-Amandsberg Oude Bareel) zullen jullie een bord vinden met een link 

om een griezelverhaal te volgen. De tocht start aan het PC Oude Bareel. 

Wanneer en met wie je deze tocht doet beslissen jullie volledig zelf. 

Gedurende gans deze periode zullen de borden beschikbaar zijn. 

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

donkere winterperiode.

Lees hier alles over in de nieuwsflits van februari!

KWB Sint-Amandsberg wenst jullie
een gezond, gelukkig en succesvol

Onze kwb 80 jaar!


