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BESTE LEDEN
Op de startbijeenkomst werd het
nieuwe werkjaar sfeervol ingezet. We
verwelkomden Luc Le Loup als nieuw
bestuurslid en namen afscheid van twee
ontslagnemende bestuursleden, Luc Hoste en Willy De Paepe. We wensen hen allen het allerbeste toe.
In oktober en november zullen de bestuursleden aanbellen met de lidkaarten
voor het nieuwe werkjaar. Alle hernieuwers nemen gratis deel aan de ledenactie van kwb Sint-Amandsberg. Per gezin

krijg je een gratis lot om deel te nemen.
Wat kan je winnen? Een kwaliteitsvolle
fiets en tal van kortingsbonnen. Wie een
nieuw lid aanbrengt krijgt nog een extra
lot. Trekking op onze nieuwjaarshappening in januari. We verwijzen ook graag
naar onze actie “kwb stunt” (zie verder).
Spreek je bestuurslid aan over deze acties.
We starten ook met een reeks activiteiten speciaal voor leden met kinderen en kleinkinderen. Onder de noemer

“Kind aan zet” vind je deze activiteiten
terug op ons jaarprogramma. Het jaarprogramma 2018-2019 vinden jullie trouwens bij deze nieuwsflits. Een document
om bij te houden.
Tot weldra!
De kwb-bestuursploeg

KIND AAN ZET: VERKEN DE SINT-PIETERSABDIJ
We maken het zowel leuk voor kinderen als voor mama, papa, oma, opa of
andere volwassenen. Kinderen gaan op
zoek naar de prachtige edelstenen die
de monniken in de Sint-Pietersabdij verstopten. Zodra de edelstenen ontdekt
zijn, gaat het avontuur nog verder!
Volwassenen keren samen met de
gids terug naar de middeleeuwen. De
Sint-Pietersabdij was toen het centrum
van de Gentse wijnhandel. ‘Leven van de
hemelse dauw’ zal je zintuigen prikkelen,
maar vooral, hoe kan het ook anders, je
smaak.

Wat omvat en kost het bezoek?
Normaal betalen kinderen 10,00 EUR,
maar onze kwb heeft ervoor gezorgd dat
kinderen van leden én niet-leden aan de
stuntprijs van 5,00 EUR kunnen deelnemen. Voor dit bedrag krijgen ze de zoektocht, een knutselactiviteit, gebak en een
drankje.
Volwassenen betalen 8,50 EUR voor
het bezoek met gids en een glas wijn of
druivensap.
PRAKTISCH
Wij spreken af op zaterdag 13 ok-

tober aan de Sint-Pietersabdij om 14.15
uur.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Je
kunt het ingevulde strookje binnenbrengen bij Nico Van den Abeele, Jos Verdegemstraat 162, Sint-Amandsberg of mailen
naar nico.vandenabeele@leraarzijn.be. Je
inschrijving is pas definitief als je het juiste bedrag hebt overgeschreven op volgend rekeningnummer: BE96 7370 1212
1205 met vermelding “Bezoek Sint-Pietersabdij + naam”. Let op: de inschrijvingen sluiten af op vrijdagavond 5 oktober!

ZATERDAG 13 OKTOBER 2018 OM 14.15 UUR
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KWB ZINGT 1

DAGUITSTAP ANTWERPEN

Ook dit werkjaar willen we de traditie van onze meezingavonden verderzetten. Op donderdag 25 oktober zullen we
voor de zevende keer samen zingen!
De formule is intussen bekend: iedereen is van harte welkom om mee te
zingen met allerlei Nederlandstalige liederen van alle tijden.
We spreken af op donderdag 25 oktober om 19.30 uur. Dit keer zingen we

in de Kring van het Heilig Hart (links van
de Heilig Hartkerk).
PRAKTISCH
Om praktische redenen is het handig
als je vooraf inschrijft bij de verantwoordelijke voor deze activiteit: Nico Van den
Abeele. Je kunt het strookje invullen en
bij hem binnensteken in de Jos Verdegemstraat 162, Sint-Amandsberg. Om in

te schrijven mag je ook een e-mail sturen
naar nico.vandenabeele@leraarzijn.be.
Inschrijven kan tot een uur voor de start
van de activiteit.
Deze activiteit is gratis voor leden en
niet-leden.
Van harte welkom en… men zinge
het voort!

DONDERDAG 25 OKTOBER 2018 OM 19.30 UUR

DAGUITSTAP 14-18 : NOORD FRANKRIJK
Honderd jaar geleden eindigde de
eerste wereldoorlog. Vorige jaren trokken we op 11 november op verkenning
naar de frontstreek 1914-18 rond Ieper
en Diksmuide-Nieuwpoort. Dit jaar organiseren wij, tot slot van dit drieluik, een
daguitstap vanaf de zuidkant van Ieper
richting Noord-Frankrijk.
We vertrekken met een luxereisbus
van Begoniacars om 7.15 uur aan de
Carrefour – Oostakker bushalte richting
Gent of aan Heilig Hart – Heirnisplein
om 7.30 uur. Terugkeer verwacht rond
21.00 uur.
Deze dag wordt opnieuw gegidst
door Chris Fermon die ons ook vorige
jaren begeleidde. Zijn deskundige uitleg

is doorspekt met verhalen uit deze ingrijpende periode. We maken een rondrit en bezoeken ook enkele relicten met
betrekking tot de frontlijn.
Wij starten onze route aan het
Ploegsteert Memorial. Vandaaruit gaat
het richting Noord-Frankrijk. We houden halt te Fromelles.Vervolgens gaan we
verder langs enkele monumenten in de
buurt van Aubers. Enkele van deze sites
bezoeken we van dichtbij: La Couture, Le
Touret, Neuve Chapelle. In de namiddag
verkennen wij de regio rond de stad Lens.
Wij voorzien in een lokaal restaurant
te Lens op de middag een traditionele
broodmaaltijd. Voor ’s avonds genieten
wij daar van een warm avondmaal. De-

tails hiervan volgen later.
PRAKTISCH
De prijs voor deze dagtrip bedraagt
55,00 EUR voor KWB leden , maaltijden
inbegrepen, zonder extra eigen consumpties. Niet-leden kunnen enkel mee
wanneer er nog plaatsen vrij zijn (vanaf
22 oktober) aan de prijs van 65,00 EUR.
Eerst bellen om in te schrijven! Daarna pas betalen op de KWB bankrekening
VDK: BE 79 8906 1403 9333. Pas dan is
men definitief ingeschreven. Dit tot volzetting van de bus.
Verantwoordelijke Paul Robaeyst, Visitatiestraat 31, 9040 Sint-Amandsberg,
09 251 71 67.

10.00 uur: Red Star Line Museum
De landverhuizers die in Antwerpen
aan boord gingen, kwamen grotendeels
van een streek ver weg. Ze hadden er al
een hele trip op zitten voor ze aan de
gebouwen van Red Star Line arriveerden.
Tijdens deze interactieve rondleiding in
het museum beleef je – door hun verhalen – de reis alsof jij een van hen was.
De rondleiding door het Red Star
Line Museum brengt je naar verschillende bestemmingen. Vanuit Warschau reis
je via Antwerpen naar Amerika, waar je
hopelijk een beter leven wacht.
Je treedt in de voetsporen van landverhuizers en ervaart hun enthousiasme
en angst, hun spanning en onzekerheid. Je
beleeft het afscheid en de obstakels, maar
ook het avontuur, de ontdekkingen en de
hoop op een nieuw leven aan de andere
kant van de oceaan.
12.00 uur: Lunch
Na ongeveer 1,3 km wandelen langs
de Schelde worden we om 12.00 uur
verwacht voor een lunch: Vol-au-vent
Schotel met frietjes of Goulash Schotel

14.30 uur: Diamantmuseum ‘DIVA Antwerp Home of Diamonds’
We beleven er “a Brilliant Story” volledig op je eigen tempo mét audiogids.
DIVA nodigt je uit het museum op je eigen tempo te ontdekken. DIVA’s butler
Jérome wijst je via je audiogids de weg
doorheen het museum. Enkele fictieve
verhalen rond de topstukken in de collectie en talrijke interactieve elementen,
waarbij je bijvoorbeeld kan ontdekken
welk soort diva er in jezelf schuilt, bieden
je een unieke beleving aan het museum.
16.00 uur: Einde voorzien
Daarna is iedereen vrij. Antwerpen
verder verkennen, naar huis gaan, nog
iets gaan drinken …
PRAKTISCH
Vanuit Gent Dampoort vertrekken
om 08.02 uur naar Antwerpen Centraal
(08.54 uur). Iedere deelnemer zorgt voor
zijn/haar ticket en Lijnbiljet of kaart !!!
Ter plaatse nemen we de tram en/of de

metro.
Prijs: Red Starmuseum + geleide
rondleiding, lunch (zonder drank(en)),
Diamantmuseum: 37,50 EUR voor leden
/ 47,50 EUR voor niet-leden.
Opgepast! Daar er niets meer kan
veranderd worden aan de inschrijvingen
op minder dan 3 weken voorafgaand aan
het bezoek worden de inschrijvingen gestopt op 14 november 2018 (Terugstorten kan dan niet meer) !!! Zodra er 30
deelnemers zijn stoppen de inschrijvingen. Niet-leden kunnen inschrijven vanaf
8 tot 14 november, als er nog plaats is.
Eerst bellen naar: Denis De Paepe,
Edmond Helderweirdtstraat 2, 9041
Oostakker, tel. 09 251 26 43. Pas wanneer
je bevestiging krijgt dat er nog plaats is
storten op VDK: BE 39 8906 3411 6919
met vermelding “Red Star en Diamant
+ aantal personen (+ naam) en keuze
lunch”. (V is Vol-au-vent, G is goulash en
F is Falafel) Houd er steeds rekening mee
dat uw inschrijving maar definitief is na
betaling van het inschrijvingsgeld voor
14 november 2018. Bij minder dan 12 inschrijvingen gaat de daguitstap niet door.

ZATERDAG 8 DECEMBER 2018

TONEEL FORUM 77 (OUDE BAREEL)
Reeds vele jaren wonen we in november een toneelstuk bij van Forum
77. Dit jaar luidt de titel “Kinderen in de
mist”. Een stuk van Fons Vinck in regie
van Ingrid Roets. In bijlage vinden jullie

ZONDAG 11 NOVEMBER 2018

met frietjes of Falafel Schotel met frietjes.

een flyer met alle praktische info over
deze komedie. Boeken kan voor elke datum en gebeurt nu rechtstreeks bij Forum 77. Warm aanbevolen!

NOVEMBER 2018
WWW.KWBSINTAMANDSBERG.BE -

WWW.FACEBOOK.COM/KWB.SINTAMANDSBERG -

@KWBSINT

KWB SINT-AMANDSBERG
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KWB STUNT 2019
Als
gezinsbeweging
wil
kwb
Sint-Amandsberg blijven groeien.Vandaar,
zesde jaar op rij, dit uitzonderlijke aanbod. Nieuwe leden die lid worden tussen
1 september en 31 december 2018 kunnen dit eenmalig voor de prijs van 20,00
EUR i.p.v. 30,00 EUR. Nieuwe leden zijn
dan meteen lid tot eind december 2019
(meer dan een jaar).
Mogen we aan onze leden vragen

deze actie bekend te maken? Jijzelf kan
ook nog een graantje meepikken. Ook
dit jaar krijg je voor elk lid dat je aanwerft een kortingsbon van 5,00 EUR op
het nieuwe lidgeld. Daar bovenop neem
je gratis deel aan onze ledentombola
(hoofdprijs een fiets).
Meer informatie bij alle bestuursleden 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!

FEMMA OUDE BAREEL
Op dinsdag 9 oktober zet Femma
Oude Bareel NEPAL in de kijker.
In een eerste luik gaat het over Nepal in het algemeen, politiek, cultuur,
bevolking, natuur, enz...
Na de pauze bekijken we de projecten waarmee onze spreker Paul
Calmeyn samenwerkt. Waarschijnlijk
komen ook een aantal mensen van
Chautaara mee om het project nog
meer toe te lichten.
Weet je graag al iets meer over
deze vzw, dan kan je al eens een kijkje
nemen op www.chautaara.be.
Deze avond vindt plaats in het
Parochiaal Centrum Oude Bareel en
staat open voor iedereen. We starten
om 19.30 uur. De toegang bedraagt
7,00 EUR.

WWW.KWBSINTAMANDSBERG.BE -

REEDS TE NOTEREN
Zaterdag 17 november 2018
Brouwerijbezoek ‘De halve maan’ + rondwandeling Brugge
Zondag 25 oktober 2018
Herfstwandeling
Zaterdag 1 december 2018
Kind aan zet : Sinterklaasfeest

WWW.FACEBOOK.COM/KWB.SINTAMANDSBERG -

@KWBSINT

