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BESTE LEDEN
Een hartelijk woord van dank aan alle
leden die hun lidgeld vernieuwden en een
grote welkom aan onze nieuwe leden.
Het doet deugd te merken dat zovelen
onze inzet en onze werking waarderen.
Aan de hernieuwing van het lidgeld
koppelden we een gratis tombola. Naast
enkele kortingbonnen verloten we ook
een fiets. Alle leden maken kans. De trekking is op de nieuwjaarshappening. De gelukkigen worden op de hoogte gebracht.
We willen ook iedereen een mooi,
voorspoedig en gezond Nieuwjaar toewensen.
Januari en vooral februari worden
weer drukke kwb-maanden. Op onze
nieuwjaarshappening willen we mekaar
een gelukkig en gezond 2019 toeklinken. Het wordt weer genieten van een
heerlijk uitgebreid vis- en vleesbuffet. Er
staan terug een aantal interessante bezoeken gepland. De kookcursussen zijn
op komst. We starten met de dames. In
februari is er ook het knappe theaterstuk
“Pappie” van en met Luk De Bruyker. Je
ziet het… we zitten niet stil.
Tot later!
De kwb-bestuursploeg

NIEUWJAARSHAPPENING
We nodigen jullie allen van harte uit
op onze nieuwjaarshappening. Een ideaal
moment om onze nieuwjaarswensen uit
te wisselen.
Onze nieuwjaarshappening wordt
opnieuw een fantastisch eetfestijn. Na
het aperitief kunnen jullie genieten van
ons uitgebreid vis- en vleesbuffet. We
ronden af met een heerlijk dessert.
Nadien volgt een gezellig samenzijn
en nodigt onze DJ uit ten dans. Zoals elk
jaar houden we ook nu weer de prijs democratisch.
PROGRAMMA:
19.00 uur: nieuwjaarsdrink
19.30 uur: opening van het vis- en vleesbuffet, gevolgd door een heerlijk dessert.
21.00 uur: dansavond en gezellig samenzijn
Neem zeker ook eens een kijkje in
de afzonderlijke uitnodiging, te vinden in
bijlage bij deze nieuwsflits.

PRAKTISCH
Onze nieuwjaarshappening gaat door
in de Parochiale Kring van het Heilig
Hart. We starten om 19.00 uur. KWB-leden betalen 20,00 EUR, kinderen tot 12
jaar betalen 11,00 EUR. Niet-leden zijn
ook welkom maar betalen 25,00 EUR.
Inschrijven is noodzakelijk en kan tot
uiterlijk maandag 14 januari 2019 bij
onze penningmeester Paul Robaeyst, Visitatiestraat 31, 9040 Sint-Amandsberg,
tel. 09 251 71 67. Jullie betaling ontvangen wij bij voorkeur via bankrekening
BE79 8906 1403 9333 met de mededeling “Nieuwjaarshappening 2019: aantal
leden/niet leden/kinderen onder 12 jaar”.
Hou er wel rekening mee dat je inschrijving maar definitief is na betaling van het
inschrijvingsgeld.

ZATERDAG 19 JANUARI 2019 — 19.00 UUR
!!! BELANGRIJK!!!
Ook dit jaar kan je op voorhand reserveren om samen te zitten.Wat moet je
hiervoor doen? Je vult het formulier “Wij
wensen samen te zitten” in en bezorgt dit
aan bestuurslid Nico Van den Abeele tot
uiterlijk maandag 14 januari 2019.

Zijn adres is Jos Verdegemstraat 162,
9040 Sint-Amandsberg. Je kunt ook aanmelden via mail: nico.vandenabeele@
leraarzijn.be en je gegevens doorgeven.
Wij zorgen voor voorbehouden plaatsen.
Belangrijk is om alle mensen waarmee je

zal samenzitten door te geven. Wel goed
afspreken a.u.b. zodat je niet in twee
groepen zit.
Opgelet! Inschrijven zelf gebeurt nog
steeds bij Paul, dus niet bij Nico en omgekeerd.
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BEZOEK MUSEUM TRAIN WORLD
Het museum staat voor 10.000 m²
unieke spoorervaring die je van de allereerste stoomlocomotieven tot de flitsende hogesnelheidstreinen brengt! Train
World is een universum dat beroep doet
op alle zintuigen om de vele verschillende dimensies van de spoorwegen te kunnen bevatten. In Train World geniet je van
een (inter)actieve en verrassende uitstap.
Je wandelt tussen locomotieven, neemt
plaats in treinen van 100 jaar oud, bezoekt een spoorweghuisje en loopt over
een echte spoorwegbrug. Je ervaart zelfs
hoe het voelt om een trein te besturen.
Train World werd in 2015 door NMBS
geopend en bevat de rijke collectie historische locomotieven en rijtuigen van de
Belgische spoorwegen.
Momenteel loopt nog tot 31 januari
2019 ter plaatse een tentoonstelling van
LEGO® en LEGO® DUPLO, dit voor jong
en oud. Je kan passagiers- en goederen-

DUBBELBEZOEK HUIS VAN ALIJN + STADSBROUWERIJ GRUUT

treinen levensecht nabouwen. De treinen
moet je van rail tot dak volledig zelf in
elkaar zetten, wat het net dat tikkeltje
specialer maakt. Ook de allerkleinste
treinfanaatjes van 2 tot 5 jaar kunnen
hier met LEGO® DUPLO hun hartje
ophalen.
Het museum is open van 10.00 tot
17.00 uur. Duur van het bezoek om alles goed te bezichtigen is ongeveer 2,5
uur. Je kan voor de prijs van 2,00 EUR
een audio-gids huren die je begeleid in
het museum. Er zijn bankjes om even op
adem te komen, evenals een restaurant
om een broodje, drankje of een warme
maaltijd aan te kopen.
PRAKTISCH
We vertrekken in Gent-Dampoort
om 09.06 uur, met overstap in Gent
St-Pieters en Brussel-Zuid. Aankomst om
10.28 uur in Station Schaarbeek. Aan de

inkom van Train World verzamelen wij
om samen binnen te gaan.
Daar er verschillende prijzen voor
verplaatsing met de trein en inkom zijn,
voorziet elk zijn eigen tickets. Deze kunnen in elk station aangekocht worden of
via internet www.nmbs.be.
Prijzen alleen voor het museum vind
je op www.trainworld.be
Voorbeeld: Prijzen van Gent-Dampoort (B-trip) + inkom:
• volwassenen (18-64 jaar): 19,40 EUR
• volwassenen 60+: 15,40 EUR
• kinderen (12-25 jaar): 15,40 EUR
• kinderen -12 jaar: 8,50 EUR.
Wie wenst mee te gaan kan inschrijven bij verantwoordelijke Paul Robaeyst,
Visitatiestraat 31, 9040 Sint-Amandsberg,
tel. 09 251 71 67 (Om samen naar daar
te gaan + het museum te bezoeken. Niet
voor tickets!!! Iedereen zorgt hier zelf
voor wegens de diverse tarieven.)

ZONDAG 27 JANUARI 2019

Op zondag 10 februari brengen wij
een dubbelbezoek. In de voormiddag
(van10.00 uur tot 12.00 uur) brengen
we een geleid bezoek aan EXPO ROOK
in het Huis van Alijn aan de Kraanlei 65,
9000 Gent.
De geur van een sigaar, een pijp in een
mondhoek, kleurrijke sigarettenreclames
in het straatbeeld. Het zijn stuk voor stuk
vertrouwde herinneringen die in onze
hedendaagse samenleving vreemd kunnen aandoen.
Rokers vandaag hebben de tijdgeest
tegen. Het rookverbod maakt dat je
haast nergens nog een sigaret kan opsteken. Toch gaat tabak nog vlot over de
toonbank en valt de aantrekkingskracht
ervan niet te ontkennen. Achter de hedendaagse sigaret gaat een boeiende geschiedenis schuil. De expo ROOK brengt
de mentaliteitsverandering in beeld en
toont hoe en waarom we anders tegen
roken zijn gaan aankijken. Talrijke foto’s,
home movies en voorwerpen getuigen
over de plaats die roken inneemt in het

dagelijks leven van vroeger en nu.
Over de middag kan iedereen vrij beschikken.
In de namiddag (van 14.00 uur tot
16.00 uur) bezoeken we onze enige
Gentse stadsbrouwerij Gruut, gevestigd
aan de Rembert Dodoensdreef 1, 9000
Gent.
Ben je een grote fan van bier? Of ben
je gewoon nieuwsgierig naar de historiek
van de enige stadsbrouwerij in Gent!
Dan is een brouwerijbezoek zeker iets
voor jou!
Na dit bezoek zal het brouwen en de
brouwerij geen geheimen voor u meer
hebben! Behalve eentje, namelijk het
geheime recept voor de Gruut bieren.
We krijgen een grondige uitleg over het
brouwproces. Daarna proeven we 3 verschillende Gruut-biertjes.
PRAKTISCH
Voor dit bezoek aan Gent zijjn er drie
opties om in te schrijven. Je kan immers
voor beide bezoeken ook afzonderlijk in-

schrijven. (Wel vermelden bij de inschrijving.)
• Optie 1: Huis van Alijn (met gids –
inkom gratis voor Gentenaars/anderen
6,00 EUR) + Stadsbrouwerij Gruut
(rondleiding + 3 biertjes): 16,00 EUR
• Optie 2: Huis van Alijn: Leden 5,00
EUR voor de gids (inkom gratis voor
Gentenaars/anderen €6)
• Optie 3: Stadsbrouwerij Gruut: Leden: 11,00 EUR (rondleiding + 3 biertjes)
Niet–leden betalen 3,00 EUR extra.
Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk 30 januari 2019 bij de bestuursleden
of rechtstreeks bij de activiteitsverantwoordelijke Geert Verleysen, Jos Verdegemstraat 98, 9040 Sint-Amandsberg
(geert.verleysen@telenet.be).
Betalen kan best via zijn rekeningnummer BE 62 8905 9401 1661 met de
vermelding “Bezoek Alijn en/of Gruut: …
leden en … niet-leden”. Men is pas ingeschreven na betaling! Graag eerst een
mailtje of belletje of er nog plaats is.

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019

KOOKCURSUS VOOR VROUWEN
Voor de derde keer op rij richten
we een kookcursus voor dames in. Op
vrijdag 8, 15 en 22 februari 2019 verwelkomen we de dames in het PC Oude
Bareel. Onze lesgevers zijn Ria Claus en
Francis Wissaert.
Wie zin heeft om deel te nemen

kan contact opnemen met activiteitsverantwoordelijke Alberic Verween,
Oudebareelstraat 128 bus 201, 9040
Sint-Amandsberg, tel. 09 229 14 11 (inschrijven tot 01/02/2019 of tot volzetting). Alleen leden en gezinsleden kunnen
deelnemen aan deze activiteiten.

Lid worden kan ook. Graag je betaling op de rekening van Alberic Verween
BE07 3900 3217 6066.
Alle info vind je in de afzonderlijke
uitnodiging in bijlage.

FEBRUARI 2019
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OPTREDEN LUK DE BRUYKER MET “PAPPIE”

‘Pappie’
Dagboek van het vergeten.
opdracht2019
van het
erdag 21 In
februari
omOCMW
19u30Gent
schreef theatermaker, acteur en columin
H.-Hart
nistKring
Luk De
Bruyker het boekje ‘Pappie’ (verschenen naar aanleiding van de
Hartplein
2 9040 Sint-Amandsberg
‘Werelddag dementie’ op 21 september
10,00 Aan de kassa: € 13,00
2017).
ijgen bij bestuursleden v.d.
Luk noteerde twee jaar lang de evolu09 229 12 96 tie in de dementie van zijn vader en hun
gen? Probeeronderlinge
samen te rijdenrelatie.
om parkeerproblemen
te voorkomen.
Uit de vele
kortvering H.-Hartplein
—->
Op
school
de
Krekel
Krekelberg
1
tot
19 uurerf
15
halen distilleerde hij voor TAPTOE’s
een avondvullende voorstelling. Een ‘rollercoaster’ aan emoties op scene. Herkenbaar voor iedereen. Volkstheater met
een lach en een traan.
Het is de bedoeling om via de voorstellingen de toeschouwers een betere inkijk te geven in de moeilijke ziekte
die algemeen als ‘dementie’ omschreven
wordt. Tegen 2020 zal 70% van de bevolking op één of andere manier geconfron-

teerd worden met ‘dementie’.
Luk De Bruyker vertrekt vanuit zijn
eigen ervaring. Zijn vader vertoonde immers op 90 jarige leeftijd de eerste kenmerken. Pas vele maanden later komt hij
te weten dat de ‘rare’ gedragingen van
zijn ‘Pappie’ wel eens zouden kunnen resorteren onder het begrip ‘dementie’.

Bij een volle parking op het Heilig
Hartplein kan je parkeren op basisschool
de Krekel, Krekelberg 1.

Trefpunt Oude Bareel

Oude Bareel & H.-Hart

Pappie

een tragi/komisch poppentheater

PRAKTISCH
Donderdag 21 februari 2019 om
19.30 uur in de Parochiale Kring van
het Heilig Hart, Heilig Hartplein 2, 9040
Sint-Amandsberg.
Kaarten (niet genummerd) zijn te
verkrijgen bij bestuursleden van de deelnemende verenigingen en bij Hilde De
Bondt 09 229 12 96. Voorverkoop: 10,00
EUR. Aan de kassa: 13,00 EUR.
Kom je met de wagen? Probeer samen te rijden om parkeerproblemen te
voorkomen.

prachtig vertolkt

door Luk De Bruyker

Donderdag 21 februari 2019 om 19u30
in Kring H.-Hart
Heilig Hartplein 2 9040 Sint-Amandsberg
Voorverkoop: € 10,00 Aan de kassa: € 13,00
Kaarten te verkrijgen bij bestuursleden v.d.
verenigingen en
Hilde De Bondt 09 229 12 96

Kom je met de wagen? Probeer samen te rijden om parkeerproblemen te voorkomen.
Bij een volle parking H.-Hartplein —-> Op school de Krekel Krekelberg 1 tot 19 uur 15

DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019 — 19.30 UUR

REEDS TE NOTEREN
Vrijdag 15 februari 2019
Quizavond
Zaterdag 16 februari 2019
Avontuurlijke avondwandeling
Zaterdag 30 maart 2019
Eetfestijn + optreden Sander Braeckman
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