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NIEUWSFLITS
KWB SINT-AMANDSBERG - WERKJAAR 2020-2021

Beste Leden

Het coronavirus en zijn Britse en 

Zuid-Afrikaanse variant blijven ons 

leven domineren. Dit heeft een gro-

te weerslag op onze kwb-activitei-

ten. Toch proberen we om jullie, al 

is het beperkt, toch elke maand iets 

aan te bieden om naar uit kijken.

In de maand februari slagen we 

er toch nog in om jullie een coro-

na-veilige wandeling aan te bie-

den. Tussen 14 en 21 februari 2021 

kunnen jullie deelnemen aan onze 

winterse griezeltocht (5 km). In 

deze nieuwsflits lezen jullie hier al-

les over.

Er is ook goed nieuws over de bon 

uit de Raak van januari. Deze wordt 

verlengd tot december 2021. Lees 

hierover verder in deze nieuwsflits.

Onze afdeling bestaat 80 jaar! Vol-

gende maand willen we al onze 

leden die 80 worden of werden 

in 2021 (of reeds ouder zijn) ver-

rassen. Zij ontvangen van hun be-

stuurslid een leuke attentie. Vol-

gende maand meer hierover.

In de paasvakantie vergasten we 

jullie op een tweede coronaproof 

Activiteitenbon Raak januari

In Raak januari kon iedereen een activiteitenbon vin-

den. Daarmee krijgen kwb-leden 5,00 EUR korting op 

een activiteit van hun afdeling.

Omdat de toekomst momenteel nog onzeker oogt, 

en we er zeker van willen zijn dat iedereen dit cadeau 

kan verzilveren, wordt de geldigheidsduur van de bon 

verlengd tot 31 december 2021. De bonnen blijven de-

zelfde.

Uiteraard zou het bijzonder jammer zijn als leden hun 

bon niet kunnen verzilveren omdat ze vergaten hem 

uit te knippen. Dus, beste leden, vergeet niet jullie bon 

in Raak januari (p 9) uit te knippen voor je die weg-

gooit? 

Daarnaast is er nog de bon die jullie van onze eigen 

afdeling kregen. Bewaar ook deze op een veilige plek. 

Deze laatste bon blijft immers onbeperkt geldig.

activiteit. Met ‘De paashaas is ver-

dwenen’ gaan we terug op stap. 

Meer info in de nieuwsflits van 

april! 

We wensen jullie veel moed om vol 

te houden. Hopelijk blijft iedereen 

gezond en kunnen we voorzichtig 

dromen van betere tijden.

Geniet van de kleine dingen!

De bestuursploeg van kwb 

Sint-Amandsberg



Winterse griezeltochten - 14 tot 21 februari 2021

In de week van zondag 14 tot zon-

dag 21 februari organiseren we 

een winterse griezeltocht (slechts 

5 km). Deze tocht zullen jullie met 

jullie eigen gezinsbubbel kunnen 

afstappen, volledig coronaproof.

Op een 7-tal punten (grondge-

bied Sint-Amandsberg/Oostakker 

(Oude Bareel)) zullen jullie borden 

vinden met een link (QR-code) 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.

Het eerste bord staat voor het 

venster van het PC Oude Ba-

reel. Je scant op het eerste bord, 

met je smartphone of IPhone,  de 

QR-code in om de wegbeschrijving 

te ontvangen. Opgelet! Bij deze 

nieuwsflits vinden jullie nog een 

afzonderlijke aankondiging met op 

de achterzijde eveneens de weg-

beschrijving. Handig… dan moet je 

de QR-code niet gebruiken.

Deze activiteit is opgebouwd 

rond twee griezelverhalen. Via de 

QR-code kunnen jullie zelf kiezen 

welk verhaal je wil horen. 

Het ene verhaal is vooral geschikt 

voor kinderen tot 10 jaar. 

Amalia is een jonge heks die aan 

de Heksenacademie wil studeren. 

Ze moet eerst slagen voor het toe-

latingsexamen, en dat loopt niet 

helemaal goed… Een grappig ver-

haal voor kinderen met veel fanta-

sie. 

Het tweede verhaal is voor de 

+10-jarigen. 

Vier tieners gaan in de zomer sa-

men kamperen. Een van hen is dol 

op spooklegendes en wil achterha-

len of ze echt waar zijn. Loopt dat 

goed af? Een spannend verhaal 

voor de stoere knapen onder ons. 

An Neven, schrijfster van (jong)vol-

wassenverhalen, verzon speciaal 

voor kwb deze twee griezelverha-

len. Haar schrijfstijl? Een vleugje 

humor met een stukje regenboog. 

Niemand minder dan Bent Van 

Looy sprak de verhalen in. 

Gedurende gans deze periode zul-

len de borden beschikbaar zijn. Je 

vindt ook nog extra info op onze 

website www.kwbsintamandsberg.

be. Hier kan je ook een heel leuk 

filmpje bekijken met alle info!

Maak je onderweg een leuke foto 

van je wandelbubbel, dan maak je 

kans op een leuke attentie. Stuur 

je foto door naar geert.verleysen@

telenet.be. Vermeld je naam en 

adres. Onder alle inzenders wordt 

één groep uitgeloot. Als je wint  

bezorgen we jouw attentie thuis!

Zeker de moeite waard om eens op 

pad te gaan. Geef deze tip ook ge-

rust door aan familie, vrienden en 

kennissen. Elke bubbel is welkom!

Veel plezier en hou het veilig!


