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Het erfgoed van de Heilig Hartkerk



kwb Sint-Amandsberg Pagina 2 van 12 Nieuwsflits November 2022 kwb Sint-Amandsberg Pagina 3 van 12 Nieuwsflits November 2022

November 2022BESTE KWB-LEDEN

We starten deze nieuwsflits met droevig 
nieuws. Op dinsdag 25 oktober namen we af-
scheid van ons bestuurslid, Alberic Verween. 
In deze nieuwsflits vind je het afscheidswoord 
van de bestuursploeg aan ons gewaardeerd be-
stuurslid en goede vriend.

Verder vind je terug heel wat kwb-nieuws 
over onze komende activiteiten. We vestigen de 
aandacht op ons sinterklaasfeest, de lezing “het 

erfgoed van de Heilig Hartkerk … waarheen?, 
kookavond 1, herfstwandeling te Heldergem, 
griezeltocht 3.0, voorlichtingsavond brandpre-
ventie.

Vergeet ook je lidgeld niet te hernieuwen voor 
uiterlijk 10 december. Alvast bedankt hiervoor!

Hopelijk tot op één van onze activiteiten!
Jullie kwb-bestuursploeg

Beste Alberic,
Afscheid te moeten nemen 

van jou valt heel zwaar. 
Als vaste waarde in onze 

bestuursploeg van kwb 
Sint-Amandsberg komt jouw 
overlijden hard aan.

Einde van de jaren 80 werd je 
bestuurslid van onze kwb-af-
deling. Met al je enthousiasme 
nam je deze taak op jou. Later 
werd je ook lid van ons dage-
lijks bestuur. 

Een taak die je met glans 
vervuld hebt tot vandaag. 

Op enkele jaren tijd had je tal 
van nieuwe leden aangetrok-
ken. Niet voor niets kreeg je de 
ere-bijnaam van ‘onze leden-
werver’. Je sprak mensen aan 
en kon velen overtuigen om 
lid te worden. Toen je verhuis-
de van de Heilig Hartparochie 
naar de Oude Bareel, ontpopte 
je je daar reeds heel snel tot 
onze kwb-ambassadeur. Je 
was ook een belangrijke voor-
stander van onze actie ‘kwb 
stunt’ waarmee we elk jaar 
opnieuw nieuwe leden konden 
werven.

Jouw sociale aanpak, volk-
se, oprechte vriendschap en 
spontaniteit opende vele deu-
ren. 

Op activiteiten en bestuurs-
vergaderingen was je de man 
die er met een kwinkslag de 
sfeer kon inbrengen. Jouw 
imitaties van Louis Armstrong, 
Jimmy B, Firmin Crets, enz. de-
den ons vaak lachen. Je kon 
hele reeksen moppen vertel-
len als geen ander. Als ik twee 
moppen kan onthouden is het 

1949-2022

al een succes. Humor was één 
van je belangrijke eigenschap-
pen.

Op bijna alle activiteiten 
konden we rekenen op jouw 
actieve hulp. Jarenlang was je 
de grote trekker van activitei-
ten zoals de kookcursus en het 
sinterklaasfeest. Voor onze 
culturele avonden bracht je 
ons in contact met het GeBaK 
en Jan Van Hoof. Groepen en 
mensen die je aan het werk zag 
in Ter Duinen en Sandeshoved, 
terwijl je begeleider was van 
Samana. Onder jouw impuls 
trokken we op weekend naar 
Nieuwpoort in hotel Sandes–
hoved. 

Het werden grote succes-
sen.

Ooit startte je onze spon-
soring op. Dit deed je met hart 
en ziel. Op pad gaan voor kwb 
was je nooit teveel. Je deed het 
graag, vol overgave en vol trots 
over de bereikte resultaten. De 
fondsen die je zo verzamelde, 
konden we goed gebruiken. Op 
deze manier kunnen we onze 
activiteiten nog steeds aan-
bieden aan lage prijzen. 

Op vergaderingen kwam je 
steeds uit voor je mening. Je 
nam actief deel en wees ons 
vaak op kleine maar belangrij-
ke punten. 

Je aarzelde niet wanneer er 
taken werden verdeeld. Een 
frietje bakken, de afwas doen, 
aankopen voor allerlei activi-
teiten, … het was je nooit teveel. 
Het was overduidelijk… met 
heel veel vuur stond je achter 
jouw kwb.

Vier jaar geleden kwam het 
onverwachte overlijden van 
je jongste dochter Gaëlle. Dit 
dramatische gebeuren veran-
derde iets aan jouw onbezorgd 
enthousiasme. Er was iets 
definitiefs geknakt in jou. We 
merkten het op vele momen-
ten. Jouw inzet voor onze wer-
king bleef. Maar het grote vuur 
van weleer was verdwenen. Je 
gaf verantwoordelijkheden 
door aan jongere bestuursle-
den. Moedig deed je verder. 

Tot op je sterfbed was er die 
grote bezorgdheid over kwb. 

En nu moeten we verder… 
zonder Alberic. ‘Zonder Alberic’ 
is echter de verkeerde woord-
keuze. Je zal er immers steeds 
bijzijn. Er zal over jou gepraat 
worden. Herinneringen zul-
len blijven aan de ongelooflijk 
mooie mens die je was. Allen 
die je kenden zullen je voor al-
tijd meedragen in hun hart en 
gedachten.

Alberic, bedankt voor alles 
wat je voor ons hebt gedaan. 

We kunnen niet genoeg be-
nadrukken hoe waardevol je 
was binnen onze kwb. 

De sluier van het mysterie, 
dat de dood is, is nu voor jou 
opgetrokken. 

We hopen vurig, en in alle 
bescheidenheid, dat de dood 
niet het einde is maar de start 
van een nieuw onbekend be-
gin.

Het is goed geweest. Rust 
nu maar zacht. 

Vaarwel goede vriend … het 
ga je goed! 

IN MEMORIAM ALBERIC VERWEEN
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Don. 17.11.2022ERFGOED VAN DE HEILIG HARTKERK

Frederik Vanderstraeten 
schrijft: “Na een inventarisatie 
van het erfgoed van de Heilig 
Hartkerk en de publicatie er-
van in de Jaarboeken 55 (2018), 
56 (2019) en 57 (2020), werd en 
word ik nog regelmatig aan-
gesproken door pariochianen 
van de Heilig Hartkerk met de 
vraag:  Waar zijn al die beelden, 
meubels, kazuifels, kelken en 
altaren van onze kerk naar-
toe?”

Die vraag is niet op één twee 
drie te beantwoorden want 
het leegmaken van de kerk 
nam maanden in beslag, mede 
door het zoeken naar een zin-
volle bestemming voor het 
erfgoed uit die kerk.

De vraag om dit eens in een 
lezing uiteen te zetten voor 
de belangstellenden kwam 
van KWB Sint-Amandsberg. 
De Heemkundige Kring ‘De 
Oost-Oudburg’ was ook vra-
gende partij, waardoor het 
tot een samenwerking tussen 
beide kwam.”

De lezing ‘Erfgoed van 
de Heilig Hartkerk... Waar-
heen?’, die reeds twee keer 
werd geannuleerd wegens 
de coronapandemie, zal ge-
illustreerd worden met een 
powerpointprojectie, zodat 
de aanwezigen enerzijds een 
idee zullen krijgen wat er zo 
allemaal in de kerk aan reli-
gieus erfgoed aanwezig was 
en anderzijds waar dit allemaal 
naartoe ging om een nieuwe 
bestemming te vinden.

Het zal voor trouwe paro-
chianen wel eens slikken wor-

den als ze met de nieuwe be-
stemmingen geconfronteerd 
zullen worden.

Deze lezing met projectie 
van Frederik Vanderstrae-
ten gaat door op donderdag 
17 november 2022 om 20.00 
uur in het Parochiaal Centrum 
Oude Bareel, Beelbroekstraat 
2, Sint-Amandsberg.

PRAKTISCH

Om praktische redenen 
vragen we op voorhand in te 
schrijven bij activiteitsverant-
woordelijke Geert Verleysen, 
Jos Verdegemstraat 98, 9040 
Sint-Amandsberg, Tel. 09 229 14 
56 of 0474 290 378, of via e-mail 
geert.verleysen@telenet.be.

Voor leden van kwb en heem-
kunige kring De Oost-Oudburg 
is deze boeiende avond gratis. 
Niet-leden betalen 6,00 EUR, 
te betalen op rekening BE62 
8905 9401 1661 (vermeld “Erf-
goed H.Hartkerk: … niet leden + 
naam”).

Vrij. 18.11.2022KOOKAVOND 1 (WILD)

Zin in een wild gerechtje?.
Eend, konijn, fazant,… het najaar is altijd hét 

moment bij uitstek om te genieten van een 
sappig stukje wild. 

Heb jij er ook zin in of weet je niet goed hoe je 
deze lekkernijen klaarmaakt?

Kom dan naar onze kookavond op 18 novem-
ber om 19.00 uur in het PC Oude Bareel.

Je vindt alle praktische info in de extra uitno-
diging bij deze nieuwsflits gevoegd.

Het wordt ongetwijfeld weer een geslaagde 
kookavond om de vingers van af te likken.

Iedereen van harte welkom! Enige vereiste… 
je moet lid zijn (of inwonend gezinslid) of lid 
worden.

Zat. 19.11.2022HERFSTWANDELING HELDERGEM

Voor diegene die al mee ge-
weest is op onze wandelingen 
weet dat het heel moeilijk ge-
worden is om degelijke rust-
posten/café’s te vinden. Daar-
om sluiten we vanaf heden 
aan bij wandelsport Vlaande-
ren voor onze wandelingen. 
Meerwaarde is dat we steeds 
kunnen genieten van een 
mooi wandelparcours en ver-
zorgde rustpunten.

Deze keer trekken we rich-
ting Heldergem voor onze 
herfstwandeling. 

We sluiten aan bij wandel-
club ‘De Ijsbrekers’ voor een 
tocht van 12 km. 

Opgelet! Deze keer gaat de 
wandeling door in de voor-
middag. Tijdens of na de wan-
deling kan je aan democrati-
sche prijzen iets eten op één 
van de stops.

PRAKTISCH

De kwb-deelnameprijs be-
draagt 3,00 EUR. Wie lid is van 
Wandelsport Vlaanderen be-

taalt 1,50 EUR.
We verzamelen op het vol-

gende adres: HOC De Frans-
man, Heldergemstraat 136 te 
9450 Heldergem (Haaltert) om 
10.00 uur.

Graag een seintje voor 16 
november naar helmut.ver-
berckmoes@kwbsintamands-
berg.be. Betalen kan je op de 
dag zelf.
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22.10.2022 tot 13.11. 2022GRIEZELTOCHT 3.0

In oktober en november laten we de buurt 
griezelen, met een leuke en spannende luister-
tocht. 

Tijdens een wandeling van 5 kilometer kan je 
twee griezelige luisterverhalen beluisteren. Die 
werden exclusief voor kwb geschreven en inge-
lezen door niemand minder dan acteur Warre 
Borgmans. 

Wij willen jullie uitnodigen om deel te nemen 
aan onze wandeling . 

In de griezeltocht verwerkten we het bran-
dend actuele thema ‘nepnieuws’. Kinderen en 
jongeren zijn hier via sociale media erg vatbaar 
voor. Daarom wil kwb via de griezeltocht op een 
speelse en ontspannen manier de dialoog rond 
dit thema openen in gezinnen. 

PRAKTISCH

De tocht kan afgelegd worden op een mo-

ment naar keuze tussen 22 oktober 2022 en 13 
november 2022. De start is aan het parochiaal 
centrum Oude Bareel, Beelbroekstraat 9, 9040 
Sint-Amandsberg en duurt ongeveer ander-
half uur (5 km). Aan het raam van het parochiaal 
centrum vind je het eerste bord. Je kiest zelf het 
tijdstip wanneer je de tocht wil afleggen. Via 
borden langs de route vinden jullie QR-codes 
die je kan inlezen om de tocht af te leggen en 
het verhaal te beluisteren. Speciaal voor onze 
leden voegen we de routebeschrijving bij deze 
nieuwsflits. Ook via onze website vinden jullie 
alle nodige info. Een aanrader!

Ouders, grootouders, kinderen, kleinkinde-
ren, … iedereen is welkom!

Geniet van de griezeltocht wanneer en met 
wie je wil.

Wil je nog meer info, dan kan je steeds con-
tact opnemen met Denis De Paepe (09 251 26 43) 
of Geert Verleysen (0474 290 378).

Don. 08.12.2022VOORLICHTING BRANDPREVENTIE 

Omdat brand in of aan een woning zeer in-
grijpend is, werkt de Gentse Brandweer ook op 
een preventieve manier. Niemand wil een brand 
meemaken.

Om brandgevaar te detecteren en de oor-
zaken van brand te onderscheiden, komt de 
brandweer een lezing geven over dit onder-
werp met heel wat praktische tips en richtlijnen 
onder andere om brandveiligsmateriaal aan 
te kopen (= goedgekeurd door de brandweer); 
brandblusser, detectoren, brandveilige dekens, 
opladers ….

Het is bijna Kerstmis/Nieuwjaarstijd, kaars- 
en lampjestijd. 

Ook bij werken in de keuken, garage of bij an-
dere werken is brandveiligheid zeer belangrijk.

ZEER INTERESSANT: info-avond door de 
brandweer: beter voorkomen dan genezen 

PRAKTISCH

Op donderdag 8 december 2022 om 19.30 uur 
in het Parochiaal Centrum Oude Bareel.

Graag inschrijven tot 2 december 2022 zodat 
we een idee krijgen voor de zaalindeling en het 
aantal stoelen. Inschrijven kan door te  bellen 
naar Denis De Paepe 09 251 26 43 .

Daarna kan je betalen op rekening BE39 8906 
3411 6919 met de mededeling ‘Brandpreventie 
+ naam + aantal deelnemers’. Uitzonderlijk be-
talen leden en niet-leden dezelfde prijs. Bij in-
schrijven tot 2/12/2022: 2,00 EUR/persoon. Op de 
avond zelf betaal je 3,00 EUR/persoon.
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Inschrijven is uiteraard noodzakelijk en kan tot uiterlijk 27 no-
vember 2022 bij Geert Verleysen, Jos Verdegemstraat 98 9040 
Sint-Amandsberg, tel. 09 229 14 56 (GSM 0474 290 378) of bij jouw 
bestuurslid. Mailen kan ook naar geert.verleysen@telenet.be.

Betalen kan op zijn rekening BE62 8905 9401 1661 met de ver-
melding ‘Sinterklaasfeest + naam +  aantal volwassenen + aantal 
gratis kinderen (leden) + aantal betalende kleinkinderen (leden)’.

Het inschrijvingsstrookje bezorg je eveneens bij Geert (bussen 
of mailen). Dit is belangrijk om zicht te krijgen op alle gegevens 
van jouw inschrijving.

Praktisch

 

 

Naam + Adres

wenst in te schrijven voor het Sinterklaasfeest op zaterdag 3 december 2022 met:

Aantal Prijs Totaal

Kinderen tot 12 jaar (leden) GRATIS = GRATIS

Kleinkinderen van leden (tot 12 jaar)  à 5,00 EUR = EUR

Volwassenen à 5,00 EUR = EUR

Totaal =  EUR

INDIENEN BIJ JOUW BESTUURSLID OF BIJ GEERT VERLEYSEN

zie ook keerzijde van dit inschrijvingsdocument

Zat. 03.12.2022SINTERKLAASFEEST

Het wordt reikhalzend uit-
kijken naar het bezoek van 
Sinterklaas en zijn Pieten. Na 
twee jaar afwezigheid komen 
zij opnieuw in levende lijve op 
bezoek bij onze kwb. Het eer-
biedwaardige gezelschap kijkt 
er reeds naar uit jullie terug te 
zien.

We nodigen dan ook alle 
kwb-leden uit om samen met 
hun kinderen en/of kleinkin-
deren deel te nemen aan het 
grote sinterklaasfeest. Ook 
zonder kinderen ben je wel-
kom! Wie er in het verleden bij 
was heeft reeds kunnen proe-
ven van de gezellige, familiale 
sfeer. Een klassieker van for-
maat!

Opgelet! Deze keer gaat het 
sinterklaasfeest door in de pa-
rochiale kring van de Oude Ba-
reel, Beelbroekstraat 2, 9040 
Sint-Amandsberg.

Programma

* 14.00 uur : Ontvangst 
en animatieprogramma. 
‘Pico’ brengt opnieuw een 
interactieve sinterklaas-
voorstelling voor jong en 
oud.

* 15.00 uur: Pannenkoeken-
festijn met koffie of cho-
colademelk.

* 16.00 uur: Verwelkoming 
Sinterklaas en zijn Pieten. 
Elk kind wordt persoonlijk 
begroet en krijgt een leu-
ke attentie!

Een feest voor jong en min-
der jong… om niet te missen! 

Praktisch

Kinderen (van leden) tot 12 
jaar kunnen gratis deelnemen. 
Kleinkinderen (van leden) tot 
12 jaar betalen € 5,00. Vol-
wassenen betalen ook € 5,00. 
Inschrijven is uiteraard nood-
zakelijk en kan tot uiterlijk 27 

november 2022 bij Geert Ver-
leysen, Jos Verdegemstraat 98 
9040 Sint-Amandsberg, tel. 09 
229 14 56 (GSM 0474 290 378) of 
bij jouw bestuurslid. 

Mailen kan ook naar geert.
verleysen@telenet.be.

Betalen kan op zijn rekening 
BE62 8905 9401 1661 met de 
vermelding ‘Sinterklaasfeest + 
naam +  aantal volwassenen + 
aantal gratis kinderen (leden) 
+ aantal betalende kleinkinde-
ren (leden)’.

Het inschrijvingsstrookje 
bezorg je eveneens bij Geert 
(bussen of mailen). Dit is be-
langrijk om zicht te krijgen 
op alle gegevens van jouw in-
schrijving.

Vergeet niet de info over de 
kinderen door te geven via het 
inschrijvingsformulier (of via 
mail: zie hoger)! 

Graag de namen van de kin-
deren in DRUKLETTERS. Be-
dankt!

Zat. 03.12.2022SINTERKLAASFEEST
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kwb Sint-AmandsbergCOLOFON

CONTACT
Voorzitter Geert Verleysen
Jos Verdegemstraat 98 - 9040 Sint-Amandsberg
geert@kwbsintamandsberg.be

www.kwbsintamandsberg.be
www.facebook.com/kwb.sintamandsberg
@KWBSint

Werkjaar 2022-2023
81e bestaansjaar
VDK: BE79 8906 1403 9333

SOCIAL MEDIA

INFO

Geslacht Leeftijd

Mocht er iets uitdrukkelijk door de Sint moeten worden vermeld, gelieve dit hier te noteren:

Naam van het kind (in DRUKLETTERS)

2022-2023KWB STUNT !!! - WERKJAAR 2022-2023

Als gezinsbeweging wil KWB Sint-Amands-
berg blijven groeien. Vandaar opnieuw dit uit-
zonderlijke aanbod. 

Nieuwe leden die lid worden tussen 1 septem-
ber en 31 december 2022 kunnen dit eenmalig 
voor de prijs van 25,00 EUR in plaats van 35,00 
EUR. Zij zijn dan meteen lid tot eind december 
2023 (meer dan een jaar).

Als lid kan je ook nog een graantje meepik-

Zat. 03.12.2022SINTERKLAASFEEST

kwb Sint-AmandsbergReeds te noteren

Zaterdag 14 januari : Nieuwjaarshappening met ‘Café Chantant’

kwb Sint-AmandsbergEXPO ‘OPEN HART’

Omdat er geen geleide be-
zoeken georganiseerd worden 
aan deze tentoonstelling heb-
ben we besloten deze activiteit 
te schrappen. Dit neemt niet 
weg dat we een vrij bezoek aan 
deze tentoonstelling warm 
aanbevelen. Jullie vinden alle 
gegevens voor een bezoek op 
www.museumdrguislain.be .

ken. Ook dit jaar krijg je voor elk nieuw lid dat je 
aanwerft, een kortingsbon van 5,00 EUR op je 
eigen lidgeld. Meer informatie bij alle bestuurs-
leden 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!

Wim Opbrouck is bekend 
als acteur, zanger, presenta-
tor en goedlachse speelvo-
gel. Maar minder mensen zijn 
vertrouwd met zijn beeldend 
werk. Voor het eerst in dertig 
jaar ontsluit hij zijn werk in het 
Museum Dr. Guislain. Zijn bon-
te collectie aan tekeningen 
en notitieboeken vol hersen-

spinsels schetsen een beeld 
van de man als tekenaar. Net 
als de mens Opbrouck kan de 
tentoonstelling zich niet be-
perken tot louter één aspect in 
het leven, daarvoor biedt het 
te veel mogelijkheden. Als ge-
volg openbaart Open Hart zich 
als een drieluik, met de expo, 
Tekenklas en Walvis.
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Werkjaar 2021-2022DANK AAN DEZE SPONSORS

Sportcentrum Bateas
Begonia Reizen
Slagerij-Traiteur Marc Brouckaert
Uitvaartcentrum De Ceder
Sako De Wilde
Fietsen Adrien Dierickx
Frituur Oud Bareeltje
Bed and Breakfast GentOase
Garage Guido
Schilderwerken Maes
Auto’s Martens Lochristi
Parochiaal Centrum ‘Oude Bareel’
Polar Paint Shop
Groepspraktijk Kinesitherapie Hilde Sey
Slagerij-traiteur Stadius
T & Go bvba
Tafeltennisclub Oude Bareel
Sanitair Toch
Tuinonderhoud Didier Tydgat
Advocaat Joost Van Damme
Schrijnwerk Van de Walle
Autobedrijf Van Der Linden
Garage Van Lierde
Zakenkantoor Van Renterghem
Verzekeringen Van Rompaey-Van Hooreweghe
Patisserie ‘t Westveld

PARTYVENT
Catering

Hotel
SANDESHOVED

VDK
Bank

Parochiale Kring
HEILIG HART

VANDER MINNEN
bvba

Begrafenissen BRACKE

Vishandel BULTÉ

ABS Cars INDIGO Bodyrelax

MD & ZOON Chauffage

Dakwerken VDC

Garage VERMEERSCH

Schilderwerken BART VERSLUYS

Schilder- en decoratie MATHIEU DHONT

Schilderwerken NATHAN DHONT


