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Maart 2023BESTE KWB-LEDEN

De eerste lentemaand kondigt zich aan. Het 
verlangen naar mooie, zonnige, warme dagen is 
groot. Op weg naar Pasen hebben we terug en-
kele mooie activiteiten in ons aanbod.

We nodigen Chris Fermon uit voor een twee-
de deel ‘Gent in oude prentkaarten’. Na het gro-
te succes van enkele jaren geleden hopen we nu 
opnieuw veel belangstellenden te begroeten. 

We bezoeken ook het Antwerpse Havenhuis. 
Daarna is het weer tijd voor onze grote klassie-
ker, het paasontbijt met paaseierenraap voor 
onze jongsten.

Zoals steeds … van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Jullie kwb-bestuursploeg

kwb Sint-AmandsbergReeds te noteren

Donderdag 27 april 2023 : Info-avond ‘Betaalbare Energie’
Zaterdag 29 april 2023 : Brouwerijbezoek ‘De Graal - Brakel’ met de Nostalbus 
(Richtprijs: rondleiding + consumatie + bus: 20,00 EUR. Aantal deelnemers: maximum 30.
Inschrijven kan reeds bij Dirk Vermeiren Jos Verdegemstraat 174, 9040 Sint-Amandsberg,
tel. 09 228 81 68. Verdere info in de nieuwsflits van april.)

Don. 16.03.2023GENT IN OUDE PRENTKAARTEN (2) 

Gent ??? Dat kennen we toch allemaal !!
Dat idee hebben we natuurlijk over, wat ik 

noem, ‘de mooiste stad van België’. Mogen we 
even chauvinist zijn… ?

We gaan deze avond het Gent van in de voor-
bije decennia verkennen. Wij worden hierbij 
gegidst door Chris Fermon uit Drongen-Luch-
teren die dit met een fotovoorstelling van oude 
prentkaarten zal doen, doorspekt met enkele 
bijhorende anekdotes. Hij gaf bij ons reeds eni-
ge tijd terug een gelijkaardige fotovoorstelling 
van Gent. We bezoeken en bekijken nu andere 
plaatsen. 

Zonder een vermoeiende wandeling te ma-
ken, doen wij een virtuele rondleiding vanop 
onze stoel. Hierbij keren wij terug in de tijd tot 
150 jaar geleden, de tijd van de beginnende foto-
grafie. Wij gaan het oude Gent zien zoals we dat 
nog maar weinig hebben gezien en maken de 
vergelijking met de toestand van toen en heden.

We lopen langs het Zuidstation en de dieren-
tuin, de Appelbrug, Braamgaten en de Zand-
poort. We zien de scheepsbevrachters aan het 
werk aan Café Klein Oudenaerde en de dames 
van de boulangerie Viennoise. Hoe zag de Grand 
Bazar au bon Marché er ook weer uit en de Korte 
Ridderstraat?

Kortom, een avond om zeker niet te missen… 

PRAKTISCH

Aanvang om 19.30 uur in het Parochiaal Cen-
trum Oude Bareel, Beelbroekstraat 9, 9040 
Sint-Amandsberg. Einde voorzien om 22.00 uur.   

Inkom: voor leden en niet-leden:  5,00 EUR. In-
schrijven vooraf is niet nodig.

Voor meer informatie kan je terecht bij Paul 
Robaeyst, Visitatiestraat 31, 9040 Sint-Amands-
berg, tel 09 251 71 67.
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Zat. 01.04.2023BEZOEK HAVENHUIS TE ANTWERPEN

Het Havenhuis Antwerpen 
is een architecturale parel 
en ongetwijfeld één van de 
meest verrassende en spraak-
makende blikvangers van de 
Antwerpse skyline. Het is het 
hoofdkantoor van Port of Ant-
werp-Bruges, en de werkplek 
voor 500 van haar medewer-
kers.

Het befaamde architecten-
bureau Zaha Hadid Architects 
leverde in 2016 dit verbluffen-
de meesterwerk af, op maat 
van een wereldhaven als Ant-
werpen en een symbolische 
toegangspoort tot het ha-
vengebied. In het Havenhuis 
komen verleden en toekomst 
van de haven van Antwerpen 
en Zeebrugge samen.

Het onderste deel was vroe-
ger een brandweerkazerne die 
op het uiterste punt van de 
haven stond. Bij de renova-
tie is deze prachtige kazerne 
behouden en nu wordt deze 
plek als begin van het uitge-
strekte havengebied aange-
duid. Een duidelijker symbool 
van de groei van de haven van 
Antwerpen en Zeebrugge is er 
niet.

Als een schitterende dia-
mant zweeft het nieuwe ge-
deelte boven de historische 
brandweerkazerne waarbij de 
punt als de boeg van een schip 
richting de Schelde wijst. In 
de glazen bovenbouw weer-
kaatsen de wisselende tinten 
van haven, water en lucht. De 

golven van de Schelde worden 
voorgesteld door de vlakke en 
rimpelende vlakken die elkaar 
afwisselen. De glinsterende 
dia mant refereert duidelijk 
naar de Antwerpse diamant-
handel. Zo is het een meta-
foor voor de haven van de 21ste 
eeuw: een haven met een rijk 
verleden, die klaar is voor de 
toekomst.

Het geheel levert een mooi 
staaltje spektakelarchitectuur 
op, kenmerkend voor Zaha 
Hadid, een gerenommeerde 
Britse architecte van Irakese 
afkomst. Zaha Hadid bouwde 
over de ganse wereld opval-
lende gebouwen, zoals onder 
andere het operagebouw van 
Guangzhou in China, het Hey-

dar Aliyev Center in Baku Azer-
baijan en het Riverside Mu-
seum in Glasgow.

Ook binnenin is het gebouw 
adembenemend dankzij een 
fascinerend lijnenspel dat er 
zich op elke verdieping vol-
trekt en de schitterende ver-
gezichten.

Wil je een kijkje nemen in 
deze blikvanger van de Ant-
werpse skyline? Of wil je vanuit 
een adembenemend perspec-
tief de haven en stad bewon-
deren? Dan is een bezoek aan 
het Havenhuis Antwerpen 
een meer dan goede keuze. Je 
komt er alles te weten over de 
gedurfde architectuur en over 
de werking van de haven.

Voor en/of na het bezoek 

kan u een bezoek aan Antwer-
pen brengen.

PRAKTISCH

U rijdt zelf met de wagen of 
rijdt met iemand mee, als er 
voldoende bestuurders zijn. 
We vragen daarvoor 10,00 EUR 
mee-rij-centen per persoon. 

U betaalt dan per persoon 
(niet als u de bestuurder bent): 

10,00 EUR voor het bezoek 
aan het Havenhuis + 10,00 EUR 
mee-rij-centen = 20,00 EUR.

 Verzamelplaats: Havenhuis 
Antwerpen, Zaha Hadidplein 
1, 2030 Antwerpen. Er is ruime 
parkeermogelijkheid dichtbij.

Het bezoek loopt van 15.30 
uur tot 17.00 uur. Er kunnen 

slechts 20 personen deelne-
men. Dus snel inschrijven is 
de boodschap. Alleen leden 
kunnen deelnemen tenzij niet 
volzet. Eventuele niet leden be-
talen 15,00 EUR per persoon (of 
25,00 EUR met vervoer).

Na de uitstap naar het Ha-
venhuis vergoeden we de 
chauffeur tegen 10,00 EUR  per 
persoon die meereed.

Om in te schrijven, belt u 
eerst naar Denis De Paepe (09 
251 26 43) om te weten of er nog 
plaats is. Indien dat het geval 
is, betaalt u op rekening BE39 
8906 3411 6919 met duidelijke 
vermelding van uw naam, aan-
tal personen en ‘Bezoek Haven-
huis Antwerpen’.
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Maa. 10.04.2023PAASONTBIJT + PAASEIEREN RAPEN

Reeds vele jaren organiseren we een over-
vloedig paasontbijt in het Parochiaal Centrum 
Oude Bareel. Het is een traditie geworden; een-
tje waarop we best fier op zijn en die we, met 
dank aan jullie enthousiasme, zeker in ere willen 
houden.

Op Paasmaandag 10 april kunnen jullie dus 
weer heerlijk genieten van ons verzorgd paas-
ontbijt. Voor de kinderen tot 12 jaar brengt de 
paashaas z’n paaseitjes. Tijdens de paaseieren-
zoektocht kunnen de kinderen er lustig op los 
zoeken in de tuin van de school. Voor elk kind is 
er achteraf ook nog een pakket paaseieren. De 
paashaas vult elke kinderhand.

We starten om 09.00 uur met het uitgebreide 
ontbijt waarvan u samen met uw gezin, vrien-
den en kennissen kan genieten. Kinderen tot 
12 jaar kunnen deelnemen aan de paaseieren-
zoektocht in de tuin van de school. 

Laat u verwennen en geniet mee van dit rijke-
lijk en familiaal paasfeest! 

PRAKTISCH

Het paasontbijt gaat door op paasmaandag 10 
april 2023 in het Parochiaal Centrum Oude Bareel, 
Beelbroekstraat 2, 9040 Sint-Amandsberg. We 
starten om 09.00 uur.

Deelnemen kost 14,00 EUR voor leden. Kinde-
ren (tot 12 jaar) van leden mogen gratis deelne-
men. Kleinkinderen van leden en kinderen van 
niet-leden (tot 12 jaar) betalen 10,00 EUR. Niet-le-
den betalen 17,00 EUR.

Inschrijven is uiteraard noodzakelijk en kan bij 
Dirk Vermeiren, Jos Verdegemstraat 174, 9040 
Sint-Amandsberg, tel. 09 228 81 68 en dat tot ui-
terlijk maandag 3 april 2023 (inschrijvingsformu-
lier). Betalen kan ook via kwb-rekening VDK BE79 
8906 1403 9333 met vermelding ‘Paasontbijt 2023 
+ het aantal deelnemers’. Men is pas definitief in-
geschreven als de betaling is ontvangen.

Lees hiernaast ook de belangrijke aanwijzi-
gingen om eventueel samen te zitten!

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

!!! BELANGRIJK !!!
Ook voor het paasontbijt geven we groepen die wensen samen te zitten de kans om dit voor-

af aan te vragen. Wat moet je hiervoor doen? Je vult het formulier ‘Wij wensen samen te zitten’ in 
en bezorgt dit aan bestuurslid Nico Van den Abeele uiterlijk op 5 april 2023. Zijn adres is Jos Ver-
degemstraat 162, 9040 Sint-Amandsberg. Je kunt ook aanmelden via mail: nico.vandenabeele@
leraarzijn.be en je gegevens doorgeven. Wij zorgen voor voorbehouden plaatsen. 

Opgelet! Inschrijven zelf gebeurt bij Dirk V. , dus niet bij Nico en omgekeerd.
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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


