
    
                         : Verslag bestuursvergadering donderdag 06/02/2020       

 

 Welkom: Fons start de vergadering om 20u05  
 

 Bezinning: De toekomst is nu (Staf lerno) 
 

 Verontschuldigden: DirkB, Ben, Ronny 
 

 Aanwezigen: Fons, Etienne, DirkS, René, Erik, Urbain, Johan, FrançoisA, FrançoisN, Bert 
 

 Overlopen vorig verslag: Geen opmerkingen 
 

 Thema van de maand: 
               Wat met Midden-Oosten? Een nieuw kruitvat? 
 

 Briefwisseling:  
o Overlijden Omer De Vleeschhauwer, schoonvader van F.Aluwe  en opa van Bart Aluwe  
o Uitreiking Cultuurprijzen 2019 op zondag 17 mei 
o Toneel: "Karel en Karolien" in de Vlasbloem. ( zie ook flyer in de Raak)  3 KWB-leden spelen 

mee 
o Krachten bundelen  Participatieproject. De Dorpsraad gaat in dialoog met de bevolking i.v.m. 

de heraanleg van het dorpsplein 
 

 Nieuwsbrief:   
 Provinciale afdelingsvergadering. 20-02-2020 te Lievegem  wij gaan er niet naartoe 
 Word lid van onze algemene vergadering  vacature voor <65-jarigen 
 BD My Shopi nieuwe verdeler Raak  levering blijft bij Fons 
 Nationale wandeldag op zondag 15 maart 2020 in Koersel (Limburg) 
 75 jaar KWB Nationaal  KWB Nieuwkerken bestaat al twee jaar eerder, maar was toen 

waarschijnlijk niet echt als KWB bekend. Fons zal het verslag van onze allereerste fietsrally 
doorsturen naar Nationaal. 

 
 Financieel verslag: In = 0€, Uit = 269€ 

 
 Voorbije werking: 

o Startviering Parochie  Zondag 26 januari  minder volk, ook op de receptie 
o Infoavond stroom op je dak  Donderdag 30 januari  geen succes, slechts 9 deelnemers. 

160€ voor de begeleider is wel duur, vooral omdat het een activiteit is van KWB nationaal. 
De deelnemers hebben ondertussen de power point toegestuurd gekregen. 

o Medewerkersfeestje   Zaterdag 1 februari  12 bowlers in de Dropshot en 19 eters in de 
Pavo. Tevreden deelnemers en lekker eten. Proficiat Pavo-crew! Er was een beetje 
verwarring/verwondering over de 5€ die apart opgehaald werd in de Pavo. Volgend jaar beter 
bowling en drinken bowling van de kas. 
 

 Komende werking:   
o Vergadering DVDF   Maandag 10 februari  onze voorkeur gaat naar Mispelaerhoeve als 

centrale locatie. 



o Gezelschapspellenavond   Vrijdag 21 februari   
o Petanque op het ster   Woensdag 11 maart. 
o 30ste KWB Dropping Zaterdag 25 april. 
o Urbain geeft een contactpersoon door aan Dirk, die dan onze  activiteiten verstuurd aan KWB 

Belsele.  
 

 Ledenwerving: 
               Hoeveel leden hebben we nog?  79 
               Nieuw lid: Hilke Koppen, via KWB volleybal  
 

 Varia:   
 Bezoek Niko gaat niet door. Fons zal navragen om bedrijf Perdaen te bezoeken. 
 Zone 30 in de Heihoek = gevraagd aan Marc Goossens. 
 De Godsschalkstraat is af.  

Er zijn gemengde commentaren over de uitvoering ervan. Er wordt ook nog contact 
opgenomen met het Stadsbestuur i.v.m. het eenrichtingsverkeer in de Vrouweneekhoek. 

 Stand van zaken stadsbezoek Dendermonde  gaat door op zaterdag 13 juni 2020 
 Diversiteit troef (3 comedians)  gaat niet door wegens te duur 
 Affiche Welzijnszorg  Blijkbaar is het de bedoeling  om een affiche te ontwerpen die dan 

wordt opgehangen samen met de andere binnengekomen ontwerpen, waarna een keuze 
wordt gemaakt welke nationaal wordt verspreid. Dus niet enkel een foto.  we doen hier 
niet aan mee. 
 

 Rondvraag: 
o Thema-avond gerontologie  Urbain vraagt datums aan voor september-oktober 
o Op 29 februari is er een infodag groepsuitstappen in Oudenaarde. Meer info op 

infodaggroepen.be. DirkS stuurt e-mail naar de leden. 
 

 Slotgebed: “Stapje voor stapje” over herinneringen aan overledenen. 
 

 Volgende vergadering: donderdag 5 maart om 20 uur. 
                                        

"Vergeet" niet. . .     Raadpleeg regelmatig: www.kwbnieuwkerkenwaas.be 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 

http://www.kwbnieuwkerkenwaas.be/

