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De Sint-Annakerk van 

Bottelare, met de typische 

bolle toren, vormt de ont-

moetings- en startplaats 

voor een heerlijke wan-

deling doorheen deze 

mooie gemeente. Lees er 

alles over op de volgende 

pagina.

Beste Leden

Nu de vaccinatiecampagne goed 

op dreef komt en we merken dat 

meer en meer leden gevaccineerd 

geraken, beginnen we stilaan 

perspectieven te krijgen om onze 

werking opnieuw op volle toeren 

te laten draaien. Het is echter nog 

iets te vroeg om hier voluit en-

thousiast over te zijn. We mikken 

op september.

Het doet wel deugd te merken 

dat onze coronaproof-initiatie-

ven gesmaakt worden. Op ons 

take-away paasontbijt mochten 

we 133 pakketten meegeven. Wat 

verder in deze nieuwsflits krijg je 

enkele sfeerbeelden. Ook onze 

paaszoektocht ‘De paashaas is 

verdwenen’ kende veel succes. 

Jong en oud trok erop uit om de 

paashaas te zoeken. 

Eind mei gaan we op wandel in de 

streek rond Bottelare. Meer info 

vinden jullie eveneens in deze 

nieuwsflits. In openlucht en reke-

ning houdend met de dan gelden-

de coronamaatregelen, wordt het 

een sportieve en gezonde kwb-ac-

tiviteit.

Hopelijk tot binnenkort!

De bestuursploeg van kwb 

Sint-Amandsberg



Lentewandeling te Bottelare - Zondag 30 mei 2021

Bottelare maakte deel uit van het 

Land van Rode. Op haar grond-

gebied bevond zich het leen ‘ter 

Burcht’, met op zijn beurt 19 ach-

terlenen. Hiervan was het ‘Leen 

ter Heiden’ het belangrijkste. Een 

andere heerlijkheid was ‘ten Dries-

sche’. Dat beschikte over een ge-

meenschappelijke graasplaats op 

‘de Dries’.

Bottelare kent ook een rijke bede-

vaartgeschiedenis rond de verering 

van het miraculeuze beeldje van 

Sint-Anna. Deze gaat terug tot de 

16e eeuw. Ter verering van Sint-An-

na is zeker al sinds het begin van 

de 17e eeuw een ommegang met 

9 staties en 7 ommegangskapel-

len voorzien. De kapellen van de 

Sint-Anna-ommegang werden op 

21 december 1991 allen beschermd 

als monument.

Op het Koning Albert I-plein staat 

een oude zomerlinde die mogelijks 

een vrijheidsboom was en dateert 

van omstreeks 1831. Vandaag is 

hij opgenomen in de lijst van het 

Vlaamse houtig erfgoed.

Heel wat troeven om een mooie 

wandeling te maken in deze prach-

tige omgeving en te genieten van 

een volop ontluikende lente.

PRAKTISCH

Wij spreken af om 13.30 uur aan 

de kerk van Bottelare, Lindestraat 1, 

9820 te Bottelare. De wandeling is 

net geen 13 kilometer lang.

Iedereen zorgt zelf voor een drank-

je en hapje. Deze wandeling is en-

kel voor leden. Deelnemen is gratis.

Inschrijven is noodzakelijk en kan 

tot vrijdag 28 mei 2021 bij activi-

teitsverantwoordelijke Helmut Ver-

berckmoes, Varendrieskouter 22, 

9031 Drongen, tel. 09 227 05 95. 

Een e-mail kan natuurlijk ook naar: 

helmut@kwbsintamandsberg. be.  

Vergeet zeker jullie mondmasker 

niet mee te brengen. We volgen de 

op dat moment gangbare corona-

regels.

Van harte welkom!

BEELDEN VAN ONS PAASONTBIJT


