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Februari 2023BESTE KWB-LEDEN

Na een meer dan geslaagde nieuwjaarshap-
pening kondigen we jullie onze komende acti-
viteiten aan.

In een boeiende lezing zal Dirk Halet het heb-
ben over ‘water … het nieuwe goud’. Tijdens onze 
2e kookavond gaan we vreemd en leren we de 
Roemeense keuken kennen. Met kwb zingt mik-
ken we op een deugddoende zangavond. Tot 

slot bezoeken we de gelegenheidstentoonstel-
ling ‘Licht uit. Pop op’. Schrijf tijdig in en maak 
gebruik van je kortingsbon (5 EUR) uit het leden-
voordeelboekje 2023. Dit boekje stak bij de Raak 
van vorige maand.

Met vriendelijke groeten,
Jullie kwb-bestuursploeg

kwb Sint-AmandsbergReeds te noteren

Donderdag 16 maart 2023: Voorstelling: Gent in oude prentkaarten (2)
Zaterdag 1 april 2023: Bezoek Havenhuis Antwerpen (niet op 22 april zoals eerst aangekondigd)
Maandag 10 april 2023: Paasfeest

Don. 09.02.2023LEZING ‘WATER … HET NIEUWE GOUD’

We halen water uit de grond en uit waterlo-
pen. We vangen regenwater op en lozen ge-
bruikt water. Er is infrastructuur om al die pro-
cessen te beheren.

Sommige van de menselijke ingrepen in het 
watersysteem hebben voor veel welvaartswinst 
gezorgd. We gebruiken veel grondwater in de 
landbouw, voedingssector en drankenindus-
trie. De chemie, raffinaderijen en voedingssec-
tor gebruiken veel drinkwater. De scheepvaart 
heeft ook een grote waterbehoefte.

Er is spanning tussen de noden van de sa-
menleving en de veerkracht van het watersys-
teem wat dan weer leidt tot problemen (water-
schaarste, wateroverlast, waterkwaliteit)

Dit spanningsveld zal zich nog doorzetten als 
gevolg van de voorspelde demografische evo-
luties, de bijhorende impact op grondstoffen 
en ruimte, evoluties in het klimaat, het drukkere 

wegverkeer, de verstedelijking en maatschap-
pelijke tendensen naar zelfvoorziening. Hier-
voor een oplossing vinden is niet eenvoudig.

Dirk Halet, strategisch coördinator bij het 
Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa), is onze 
gastspreker.

PRAKTISCH

Deze organisatie is een samenwerking met 
Davidsfonds Sint-Amandsberg, Okra Trefpunt 
Oude Bareel en kwb Sint-Amandsberg en gaat 
door op donderdag 9 februari om 20.00 uur 
in het Parochiaal Centrum Oude Bareel, Beel-
broekstraat 2, 9040 Sint-Amandsberg.

Deelnemen kost 5,00 EUR voor de leden. 
Inschrijven vooraf hoeft niet. Je betaalt op de 

avond zelf aan het onthaal.
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Vrij 10.02.2023KOOKAVOND ‘ROEMENIE’

Tijd voor eens iets anders? 
Voor onze eerste van de twee 
komende kookavonden gaan 
wij over de grens!

Op 10 februari neemt De 
Roemeense Gabriëla ons mee 
naar de cultuur en typische 
gerechten uit haar geboorte-
land. Wie weet leren we één 
van deze speciaal klinkende 
gerechtjes maken: Ciorbā de 
Perisoare, Mititei, Urzici, Ma-
maliga, Varza Calita, Sarmale. ...

PRAKTISCH

U bent lid van KWB? Schrijf u 
alvast in via mail: guy.de.ly@te-
lenet.be

In de deelnameprijs van 20,00 

EUR per persoon voor leden zit 
begrepen: de vergoeding voor 
de les, het gebruik van de zaal 
en vooral ook het eten.

Inschrijven kan door contact 
op te nemen met activiteits-
verantwoordelijke Guy De Ly. 
Betalen doe je voor 8 februari 
2023. Let op: er kunnen maar 
15 personen deelnemen. Uw 
inschrijving is pas geldig na 
ontvangst van de betaling op 
het rekeningnummer van Guy: 
BE82 8906 3406 3668 met ver-
melding van uw naam en de 
melding ‘kookavond’.

De les gaat door in de pa-
rochiale kring Oude Bareel en 
start om 19.00 uur.

Vrij. 17.02.2023KWB ZINGT

Het is een tijdje geleden dat het kon, maar in 
2023 laten we elk kwb-vogeltje zingen zoals het 
gebekt is. Wij organiseren terug een leuke mee-
zingavond in een ontspannen en gezellig kader. 

Dit keer vindt de zangavond plaats in het 
Parochiaal Centrum van de Oude Bareel te 
Sint-Amandsberg. We starten om 19.30 uur en 
eindigen rond 22.00 uur. 

PRAKTISCH

Deze activiteit is gratis voor leden en niet-le-
den, maar inschrijven is noodzakelijk en kan als 
volgt: 

* Breng het strookje dat je in deze nieuws-
flits vindt binnen bij Nico Van den Abeele 
op zijn adres Jos Verdegemstraat 162 in 
Sint-Amandsberg. 

*  Of mail naar nico.vandenabeele@leraarzijn.
be om je deelname te bevestigen. 

Om een idee te hebben van het aantal deelne-
mers, vragen we vriendelijk om uiterlijk op woens-
dag 15 februari in te schrijven. Hopelijk tot dan! 
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Zon. 05.03.2023MUSEUMBEZOEK ‘LICHT UIT. POP OP.’

De expo ‘Licht uit. Pop op.’ toont een bijzon-
dere collectie theaterpoppen van de 20e eeuw 
tot nu. Ontdek de magische wereld van het 
poppen- en figurentheater voor en achter de 
schermen. 

Wanneer het licht uitgaat en de poppen op 
scène verschijnen, begint de magie. In de expo 
‘Licht uit. Pop op.’ op toont het Huis van Alijn 
zijn bijzondere collectie theaterpoppen van de 
20e eeuw tot nu. Wat typeert het poppen- en 
figurentheater? Hoe komt een voorstelling tot 
stand? En wat maakt dit erfgoed zo waardevol? 
Ontdek de magische wereld van poppen en fi-
guren voor en achter de schermen. 

Drie bijzondere collecties  
Het Huis van Alijn bewaart een uitgebreide 

collectie rond poppen- en figurentheater. In de 
expo ‘Licht uit. Pop op.’ krijg je het erfgoed van 
Pierke van Alijn en zijn voorlopers, het Gentse 
Theater Taptoe en de Mechelse familie Contryn 
te zien. Deze drie unieke en heel verschillende 
collecties illustreren uiteenlopende facetten 
van het poppen- en figurentheater in Vlaan-
deren van begin 20e eeuw tot vandaag. De drie 
gezelschappen hebben elk hun eigen verhaal en 
accenten. Ze worden in de expo vertegenwoor-

digd door Koen Vergauwen (speler Pierke van 
Alijn), Luk De Bruyker (Theater Taptoe) en Paul 
Contryn (familie Contryn). Ze zijn alle drie nog 
steeds actief als poppenspeler. 

PRAKTISCH

We verzamelen om 10.00 uur aan het Huis van 
Alijn, Kraanlei 65 te 9000 Gent.

De deelnameprijs voor het gegidst bezoek 
‘Licht uit. Pop op.’ bedraagt 5,00 EUR voor leden 
en 8,00 EUR voor niet-leden. (Leden krijgen voor-
rang!)

De toegang tot het museum is gratis voor Gen-
tenaars; niet Gentenaars betalen daar ook 8,00 
EUR. Dit kan je zelf regelen aan de ingang. 

Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk 26 fe-
bruari 2023 rechtstreeks bij onze activiteitsver-
antwoordelijke Geert Verleysen, Jos Verdegem-
straat 98, 9040 Sint-Amandsberg, tel. 09 229 14 56 
of per e-mail: geert.verleysen@telenet.be. 

Betalen kan best via zijn bankrekeningnummer 
BE 62 8905 9401 1661 met de vermelding ‘Bezoek 
‘Licht uit. Pop op.’: … leden en … niet-leden’. Men is 
pas ingeschreven na betaling! Graag eerst een 
mailtje of belletje om na te gaan of er nog plaats 
is. 

Vrij. 17.02.2023KWB ZINGT

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
83e bestaansjaar
VDK: BE79 8906 1403 9333

SOCIAL MEDIA

INFO

Breng dit strookje binnen bij Nico Van den Abeele op zijn adres 
Jos Verdegemstraat 162 in Sint-Amandsberg. 

Om een idee te hebben van het aantal deelnemers, vragen we 
vriendelijk om uiterlijk op woensdag 15 februari in te schrijven.

Praktisch

 

 

Naam + Adres

wenst in te schrijven voor ‘kwb Zingt’ op vrijdag 17 februari 2023 met:

Aantal Prijs Totaal

Leden GRATIS = GRATIS

Niet-Leden GRATIS = GRATIS

GRATIS






kwb Sint-Amandsberg Pagina 8 van 8 Nieuwsflits Februari 2023

Werkjaar 2022-2023DANK AAN DEZE SPONSORS

Uitvaartcentrum DE CEDER
PARTYVENT Catering
Dakwerken VDC
VDK Bank
Schilderwerken BART VERSLUYS

GOUDEN SPONSORS

ABS Cars

Begrafenissen BRACKE

Verfhandel POLAR PAINTS

SANIVER Chauffage/Sanitair

Bakkerij TARWE

Autobedrijf VAN DER LINDEN

Garage VAN LIERDE

Garage VERMEERSCH

ZILVEREN SPONSORS

Sportcentrum BATEAS

BEGONIA Reizen

Sako DE WILDE

DHAEMERS Apotheek

Bed and Breakfast GENTOASE

Parochiaal Centrum ‘OUDE BAREEL’

Groepspraktijk Kinesitherapie HILDE SEY

TAFELTENNISCLUB Oude Bareel

Sanitair TOCH

Slagerij STADIUS

Tuinonderhoud DIDIER TYDGAT

Schrijnwerk VAN DE WALLE

Zakenkantoor VAN RENTERGHEM

BRONZEN SPONSORS


