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NIEUWSFLITS
KWB SINT-AMANDSBERG - WERKJAAR 2020-2021

Beste Leden

De inschrijvingen voor ons ta-

ke-away paasontbijt kwamen heel 

vlot binnen. Ruim 120 pakketten 

worden klaargemaakt voor onze 

leden en hun kinderen. De kin-

deren worden extra in de watten 

gelegd met een gratis ontbijt en 

een paaspakket.

Tijdens de paasvakantie kunnen 

jullie ook genieten van de corona-

proof paastocht ‘De paashaas is 

verdwenen’. Bij deze nieuwsflits 

vinden jullie ook de route en weg-

beschrijving van deze 5 km lange 

wandeling. Ook via onze website 

kunnen jullie deze documenten 

verkrijgen. Ga zeker ook eens 

kijken naar het promofilmpje dat 

ZOEKTOCHT ‘DE PAASHAAS IS VERDWENEN’

In de paasvakantie, van 3 tot 17 april, organiseren we 

een paastocht (slechts 5 km). Een flinke portie zin en 

je smartphone: meer heb je niet nodig om met je ge-

zin of bubbel op zoek te gaan naar de paashaas. Tij-

dens een wandeling passeer je zeven borden met een 

QR-code. Scan je zo’n code, dan hoor je een deel van 

het luisterverhaal en een opdracht. Op het einde van 

de wandeling heb je het hele verhaal gehoord.

Er zijn twee verschillende verhalen: eentje voor min 

8-jarigen, en eentje voor plus 8-jarigen. Beide wer-

den ingesproken door acteur en muzikant Pieter Em-

brechts.

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 de venster van het PC Oude 

Bareel. 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 

een afzonderlijke aankondiging van deze paaszoek-

tocht met op de achterzijde eveneens de wegbeschrij-

ving. Handig … dan moet je de QR-code niet gebruiken.

Ook op onze website www.kwbsintamandsberg.be zal 

je vanaf eind maart alle gegevens vinden voor deze 

tocht. Bekijk zeker ook eens het promofilmpje.

Meer info bij activiteitsverantwoordelijke 

Denis De Paepe, Edmond Helderweirdtstraat 2, 9041 

Gent/Oostakker, 09 251 26 43.

je eveneens op www.kwbsinta-

mandsberg.be kan vinden.

We wensen jullie alvast een sfeer-

volle paastijd!

Blijf volhouden en houd jullie 

gezond!

De bestuursploeg van kwb 
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KWB SINT-AMANDSBERG

WENST JULLIE EEN

BEELDEN UIT ONZE GRIEZELTOCHT

VOOR ONZE 80-JARIGEN


