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I 18.09.2021 

Bezoek ‘PATRASCHE’ te Oostakker

I 26.09.2021 

Wandeling Wachtebeke en Etbos

I 03.10.2021 

Startbijeenkomst met BBQ
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September  2021BESTE KWB-LEDEN

We staan aan de start van een nieuw werkjaar. Met 

de bestuursploeg werd hard gewerkt om een mooi en 

uitgebreid jaarprogramma samen te stellen. Op onze 

startbijeenkomst (3 oktober) stellen we het jullie met 

heel veel plezier voor.

In september maken we kennis met vzw Patrasche 

en maken we een late zomerwandeling. We lance-

ren ook reeds de inschrijvingsmogelijkheid voor ons 

weekend Nieuwpoort in januari. 

Met de actie ‘kwb stunt’ belonen we leden die een 

nieuw lid aanbrengen.

Over dit alles leest u meer in deze nieuwsflits van 

september. 

De bestuursploeg van kwb Sint-Amandsberg

01.09.2021 - 31.12.2021KWB STUNT

Als gezinsbeweging wil KWB 

Sint-Amandsberg blijven groeien. 

Vandaar opnieuw dit uitzonderlij-

ke aanbod.

Nieuwe leden die lid worden 

tussen 1 september en 31 decem-

ber 2021 kunnen dit eenmalig 

voor de prijs van € 20,00 in plaats 

van € 30,00. Nieuwe leden zijn dan 

meteen lid tot eind december 2022 

(meer dan een jaar).

Als lid kan je ook nog een graan-

tje meepikken. Ook dit jaar krijg je 

voor elk nieuw lid dat je aanwerft 

een kortingsbon van € 5,00 op je 

eigen lidgeld.

Meer informatie bij alle be-

stuursleden van onze afdeling of 

bij de voorzitter Geert Verleysen, 

Jos Verdegemstraat 98, 9040 

Sint-Amandsberg, tel. 09 229 14 56, 

e-mail: geert.verleysen@telenet.

be. Aarzel niet en help ons mee te 

groeien! Alvast bedankt!

Vzw Patrasche helpt jongeren 

bij het zichzelf verbeteren tot een 

persoonlijkheid die terug in staat 

is tot het zich thuis voelen in de 

maatschappij. 

We krijgen van mevrouw Ka-

trien Kintaert een rondleiding: op 

haar werkterrein en op het Execu-

tieoord van Oostakker en Rieme, 

waar de Duitsers 66 verzetslieden 

executeerden in WOII, evenals uit-

leg over haar hulpverlening aan 

jongeren.  

Bevlogen door dieren, maar 

vooral door de zoektocht naar een 

meer efficiënte vorm van hulp-

verlening voor jongeren in jeugd-

zorg, zocht Katrien eind jaren 90 

alternatieven voor methodieken 

en context. Tevergeefs. Ze hield 

de hulpverlening voor bekeken 

en ging andere, meer authentieke 

Afrikaanse en Aziatische oorden 

opzoeken. Net door die ande-

re oorden kwam ze op het idee 

om een natuurlijke hulpverle-

ningscontext te gaan creëren die 

zo boeiend, uitdagend en integer 

is, dat ze onweerstaanbaar zou 

worden .

In de zoektocht naar deze con-

text kwam ze terecht aan de Paul 

University, Chicago bij Dr. Aaron 

Katcher die haar de kracht van 

werken via dieren en via een ande-

re hulpverleningscontext aanleer-

de. Dr. Katcher bleek een schitte-

rende mentor, maar ook als mens 

een schitterende leermeester. 

Katrien deed stage in Green Chim-

neys in New York. Terug in België 

richtte ze het Keerhof op, dat later 

Patrasche zou worden. 

In de daaropvolgende jaren had 

de vereniging een hondenproject 

(dat nog steeds loopt), een fretjes-

project ‘Fretten zonder grenzen’ 

en een vlinderproject. 

De meest diverse doelgroepen 

kwamen over de vloer. In 2004 kon 

Katrien in VSPW/Balans ook de op-

leiding ‘therapeutisch werken met 

assistentie van dieren’ uitbouwen. 

In 2015 mocht de vzw met het pro-

ject landen op een schitterend do-

mein van Natuur en Bos in Oostak-

ker, een voormalig munitiedepot 

van het leger.

Katrien Kintaert schreef twee 

boeken die het organisch gegroei-

de ideeëngoed illustreerden. Het 

constante gebrek aan overheids-

middelen verplichtte de vereni-

ging om creatief te blijven en om 

vele mensen mee te nemen in dit 

verhaal.

De toegepaste methodiek én 

omgeving zijn boeiend, uitdagend 

integer en sluiten aan bij wat de 

jongeren zelf belangrijk vinden. 

Het creëert een klimaat waarin 

men hard aan zichzelf kan werken, 

zonder dat men er zelf erg in heeft.

Patrasche gelooft dat de mo-

gelijkheid tot dialoog, educatie 

en het optimaliseren van de ont-

wikkeling en de effectiviteit van 

een genezingsproces, significant 

kunnen vergroten wanneer dieren 

als intermediair fungeren binnen 

een begeleidingsrelatie. We gelo-

ven dat het verzorgen van en het 

werken met dieren en planten een 

specifiek klimaat creëert waarin 

respect voor alle leven en voor de 

kwaliteit van de collectieve en in-

dividuele habitat, terug een plaats 

kunnen krijgen.

PRAKTISCH

Voor deze unieke rondleiding 

in de omgeving van het geplan-

de ‘Wonderwoud’ vragen we een 

deelnameprijs van € 5,00 per per-

soon. Het bedrag wordt volledig 

geschonken aan de werking van 

Patrasche vzw.

Afspraak op 18 september 2021 

om 14.00 uur (tot ongeveer 16.00 

uur). Het kan nuttig zijn om laar-

zen of schoenen aan te trekken die 

‘vuil’ mogen worden. 

Er is plaats om te parkeren aan 

de visvijver te Oostakker. Van daar 

is het +- 800 m stappen (12 minu-

tjes) naar de plaats van afspraak: 

Gefusilleerdenstraat 60, 9041 Oos-

takker. Als u met de fiets kan ko-

men, is dit een aanrader.

Inschrijven en info bij activi-

teitsverantwoordelijke Denis De 

Paepe, Edm. Helderweirdtstraat 2, 

9041 Oostakker, tel. 09 251 26 43. 

Eerst inschrijven met een tele-

foontje. Pas dan het inschrijvings-

geld storten op de rekening van 

Denis: BE39 8906 3411 6919 met 

vermelding ‘bezoek Patrasche: 

aantal deelnemers’.

Houd er steeds rekening mee 

dat uw inschrijving maar defini-

tief is na betaling van het inschrij-

vingsgeld. Te betalen voor 11 sep-

tember 2021.

Zat. 18.09.2021 - 14.00 uurBEZOEK  PATRASCHE
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Zon. 26.09.2021 - 13.30 uurWANDELING WACHTEBEKE

Het Etbos is een natuurgebied in en nabij de 

Oost-Vlaamse plaatsen Moerbeke en Eksaarde. 

Het gebied, dat deel uitmaakt van de Moervaartde-

pressie, is relatief laaggelegen en vlak. 

Men treft er meersen aan en het wordt door-

stroomd door de Zuidlede, waarover de Etbosbrug 

ligt. Hiernaast ligt de Etboshoeve. In deze hoeve 

werd ook herberg gehouden, waar ook smokkelaars 

en stropers bijeen kwamen, terwijl de hoeve ook als 

brugwachterswoning dienst deed. 

PRAKTISCH

We verzamelen om 13.15 uur aan parking 1 van het 

provinciaal domein Puyenbroeck, nabij de hoofdin-

gang. We vertrekken daar om 13.30 uur.

De tocht is ongeveer 14km lang .

Deelnemen is gratis.

Voor onderweg zorgt iedereen zelf voor een drank-

je. 

Napraten kunnen we op het terras van het provin-

ciaal domein .

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 25 septem-

ber 2021 bij activiteitsverantwoordelijke Helmut 

Verberckmoes, 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 coronaregels.

Zon. 03.10.2021STARTBIJEENKOMST met BBQ

Graag stellen we jullie ons nieu-

we programma voor op de start-

bijeenkomst. Wij nodigen jullie 

hiervoor uit in de Heilig Hartkring. 

Genietend van een heerlijke BBQ à 

volonté krijgen jullie alle informa-

tie over ons programma-aanbod 

2021-2022. We kozen terug voor 

een zondagmiddag zodat ook le-

den met jonge kinderen erbij kun-

nen zijn. Na de BBQ zorgen we voor 

een feestelijk dessert t.g.v. ons 

80-jarig bestaan. Deze feestelijke 

afsluiter wordt jullie aangeboden 

door de bestuursploeg.

De startbijeenkomst staat open 

voor iedereen, leden en niet-leden. 

Niet-leden kunnen uitzonderlijk 

deelnemen aan dezelfde prijs als 

kwb-leden. Op deze manier kun-

nen nieuwe mensen kennismaken 

met onze werking en ons aanbod. 

Ook in deze nieuwsflits vinden 

jullie alle info over onze ledenwer-

vingsactie ‘kwb Sint-Amandsberg 

stunt!’. Reeds verschillende jaren 

kunnen nieuwe leden, eenmalig, lid 

worden aan een verminderde prijs. 

Leden die een nieuw lid aanbren-

gen, hebben hier ook financieel 

voordeel bij. 

PRAKTISCH

Het programma ziet er als volgt 

uit: 

* 12.15 uur: verwelkoming  

* 12.30 uur: BBQ à volonté  

* 14.00 uur: voorstelling nieuw 

jaarprogramma 

* 14.30 uur: feestelijk dessert 

aangeboden t.g.v. 80 jaar kwb 

Sint-Amandsberg. 

Deelnemen aan deze startbij-

eenkomst kost € 17,00 voor vol-

wassenen (leden en niet-leden); 

kinderen tot 12 jaar betalen slechts 

€ 7,00. Inschrijven voor 21 septem-

ber 2021 is noodzakelijk en kan bij 

je bestuurslid of rechtstreeks bij 

onze penningmeester Paul Ro-

baeyst, Visitatiestraat 31, 9040 

Sint-Amandsberg, tel. 09 251 71 67. 

Uw betaling ontvangen wij liefst 

via onze KWB-bankrekening VDK: 

BE79 8906 1403 9333 (VDSPBE91) 

met de vermelding “Startbijeen-

komst 2021 + naam en aantal vol-

wassenen en kinderen”. 

Hou er wel rekening mee dat je 

inschrijving pas definitief is na be-

taling van het inschrijvingsgeld. 

!!! BELANGRIJK!!!
Ook dit jaar geven we groepen die wensen samen te zitten de kans om dit vooraf aan te vragen. Wat 

moet je hiervoor doen? Je vult het formulier “Wij wensen samen te zitten” in en bezorgt dit aan be-

stuurslid Nico Van den Abeele. Zijn adres is Jos Verdegemstraat 162, 9040 Sint-Amandsberg. Je kunt 

ook aanmelden via mail: nico.vandenabeele@leraarzijn.be en je gegevens doorgeven. Uiterste datum 

hiervoor is 21 september aanstaande. Wij zorgen voor voorbehouden plaatsen. Opgelet! Inschrijven zelf 

gebeurt nog steeds bij Paul, dus niet bij Nico en omgekeerd.
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28.01.2022  - 30.01.2022WEEKENDJE AAN ZEE

In het komende werkjaar orga-

niseren we een weekend aan zee 

te Nieuwpoort. We logeren in het 

hotel Sandeshoved op de dijk in 

Nieuwpoort-Bad. Het hotel is ge-

makkelijk bereikbaar met de wa-

gen. Tal van parkeermogelijkhe-

den in de buurt. 

Het aanbod bestaat uit: 

* Tweemaal een uitgebreid 

ontbijt. 

* Op zaterdagavond: een gas-

tronomische maaltijd (dran-

ken inclusief) 

* Op zondagmiddag: een war-

me maaltijd 

* Een mooi ingerichte hotel-

kamer. 

* Er is ook een georgani-

seerd programma voorzien 

waaraan je vrijblijvend kan 

deelnemen. Dat program-

ma bestaat onder andere uit 

een strandwandeling, een 

bezoek, een avondactiviteit, 

shopping,…

Het definitieve programma 

wordt je later bezorgd. Inchecken 

kan vanaf 14.00 uur op vrijdag. 

Om 20.00 uur is er een verwelko-

mingsmoment. 

PRAKTISCH

Leden betalen € 173,00 per per-

soon (alles inbegrepen). Niet leden 

betalen ook € 173,00 per persoon 

maar dienen 1 x lidgeld per gezin bij 

te betalen. Het lidgeld bedraagt € 

30,00 maar daarvoor ben je ook lid 

tot december 2022 en kan je op tal 

van andere activiteiten genieten 

van een verminderde deelname-

prijs.

Voor een single-kamer is er een 

supplement van €  35,00. De beta-

ling voor het verblijf gebeurt via 

Sandeshoved. Na inschrijving ont-

vang je van het hotel een vraag tot 

betaling.

Inschrijven kan tot zondag 3 ok-

tober 2021 (startbijeenkomst) bij 

de activiteitsverantwoordelijke Al-

beric Verween, Oudebareelstraat 

128/201, 9040 Sint-Amandsberg, 

tel. 09 229 14 11 of per e-mail naar 

trees.buyle@skynet.be of via bij-

gevoegd inschrijvingsstrookje dat 

je aan Alberic bezorgt.

‘In bewondering’OOK DIT NOG...

Van 29 augustus tot en met 12 september loopt in 

de Kapel (Oase) van het WZC Heiveld, een unieke ten-

toonstelling van twee kunstenaars die, met gelijkaar-

dig werk, elkaar vonden. André Maes en Eddy De Roc-

ker zijn bevlogen amateur-kunstenaars die een reeks 

van opvallende potloodtekeningen tentoonstellen

André Maes  is ondertussen 83 en woont al meer 

dan 20 jaar te Sint-Amandsberg. Hij maakt potloodte-

keningen van bekende waaronder Jacques Brel, Bou-

dewijn De Groot, Salvatore Adamo, Albert Schweitzer 

en van zijn kompaan voor deze tentoonstelling, Eddy 

De Rocker.

Eddy De Rocker is 75 en heeft een vaste stek in 

Gentbrugge. Zijn opleiding als architect inspireert 

hem om bekende plekjes in de regio met het potlood 

op papier vast te leggen.

De tentoonstelling is te bewonderen in de Kapel 

(Oase) van het WZC Heiveld van 29 augustus tot en 

met 12 september tijdens de weekend van 10.00 tot 

13.00 en van 14.00 tot 18.00 uur. Op woensdag en vrij-

dag kan u tussen 14.00 en 18.00 uur een kijkje gaan 

nemen. De toegang is gratis.

kwb Sint-AmandsbergCOLOFON

CONTACT Voorzitter Geert Verleysen

Jos Verdegemstraat 98  - 9040 Sint-Amandsberg

geert@kwbsintamandsberg.be

SOCIAL MEDIA www.kwbsintamandsberg.be

www.facebook.com/kwb.sintamandsberg

@KWBSint

INFO 80e bestaansjaar

VDK: BE79 8906 1403 9333
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