
 
    

                      Verslag bestuursvergadering donderdag 05/03/2020.       
 

 Welkom: Dirk S. start de vergadering om 20.03 uur, Fons kon de vergadering niet voorzitten door 
        andere verplichtingen  in "De Vlasbloem" 

 Bezinning: "Politici aller partijen" van Phil Bosmans 
 

 Verontschuldigden: Fons, René, Erik, François N, Urbain DM 
 

 Aanwezigen: Ronny, Etienne, Johan, Dany, Bert, Dirk B en Dirk S  
 

 Overlopen vorig verslag: geen opmerkingen 
  

 Thema van de maand: 
               Is Vlaanderen zelfstandig leefbaar? 

 Ja het zou kunnen, maar moet dit? Er zijn misschien wel andere oplossingen. 
 

 Briefwisseling:  
o Internationale vrouwendag. 

 Woensdag 11 maart 2020 
o  Godsschalkstraat (antwoord stad.)  

 Zijn ondertussen goten aan het leggen om de wateroverlast aan de kant van de huizen 
te vermijden. Wordt vervolgt. 

o Poëzie in maart. 
 Er zijn drie data 1 maart, 22 maart en 24 maart dit alles op verschillende locaties. 

o De Trouwerij. 
 Sint-Niklaas is uitgeroepen tot bloemenstad. Vanaf 21 maart tot 26 april de 

tentoonstelling "Bloemlezing" in boekhandel "Het oneindige Verhaal" 
o Zwerfvuilactie zaterdag 21 maart t.e.m. zondag 29 maart 

 Zo snel mogelijk contact opnemen en onze straten doorgeven. Voorstel om dezelfde 
van vorig jaar te nemen. Dwz Wallenhof en Pietje Waaspad. 

o Festival van de verdraagzaamheid  
 Van 21 maart tot 4 april 

o Tussen Hemel en aarde 
 Dinsdag 24 maart 2020 in zaal "Familia" Truweelstraat 138. 

o Over veerkracht en racisme 
 Zaterdag 21 maart 2020 in "Koek en ei" Hendrik Heimanplein 
 

 Nieuwsbrief:   
o Smaakmakers 

 Voorstelling  nieuwe KWB activiteiten op donderdag 28 mei 2020 te Ertvelde 
o 75 jaar kwb. 

 Als iemand nog iets heeft ivm KWB in vroegere jaren kun je dit steeds  
kwijt via  raak@kwb.be 

o Welkom op picknick solidair 
 Zaterdag 30 mei 2020 te Leuven 

o Flesopener 
 50 stuks voor 35 euro (excl 6 euro verzendingskosten) 

o Nationale wandeldag  
 zondag 15 maart.in Koersel. 
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 Financieel verslag: In = 401,60 €  Uit = 45,50 € 
 

 Voorbije werking: 
o Vergadering DVDF                                Maandag 10 februari. 

 Nieuwkerken organiseert een fietszoektocht  met start van op 4 verschillende locaties 
van ± 8km tot op de "Mispelhoeve" te Sint Niklaas, van hieruit wordt er nog een stuk 
gedaan ook van ± 8 km die terug uitkomt op de "Mispelhoeve. De andere afdelingen 
zorgen voor drankbedeling en eten. Volgende vergadering maandag 16 maart 2020. 

o Provinciale afdelingsvergadering    Donderdag 20 februari. 
 Er is niemand van Nieuwkerken naar toe geweest. Toch hadden wij graag iets meer 

geweten wat er allemaal is gezegd of uit de bus gekomen is. 

 Fons neemt contact op met Philip om alsnog een verslag te krijgen. 
o Gezelschapspellenavond                 Vrijdag 21 februari. 

 Er kwam een 20 tal personen op af voor een gezellige spellenavond. 
 

 Komende werking:   
o Petanque op het ster                    Woensdag 11 maart. 

 Gelieve in te schrijven bij Bart of Dirk S 
o 30 st KWB Dropping                  Zaterdag 25 april en zondag 26 april. 

 Inschrijven kan nog tot 1 april 2020, doen! 
o Bezoek firma Perdaen                 Donderdag 30 april. 

 Schrijf zo snel mogelijk in de plaatsen zijn beperkt. 
 

 Ledenwerving: Staat op een laag pitje 
               

 Varia:   
o Thema-avond gerontologie, welke data ? 

 Er is volgen onze laatste berichtgeving van Urbain nog geen concrete datum. 
Wel zo professor Nico De Witte van VUB gecontacteerd zijn om deze info avond te 
geven. Onze vraag is wat is het kostenplaatje. Graag zo snel mogelijk een antwoord. 

o Stand van zaken bezoek Dendermonde 
 Onze gids Rik Hollander heeft bijna alles rond en zal tegen april 2020 een folder maken 

om te versturen en in de Raak mee te geven.  
De vooropgestelde datum was en is 16 juni 2020. 
 

 Rondvraag 
 Wordt de Nieuwkerkenstraat enkele richting?  
 Lage emissie zone, niet altijd even gemakkelijk, dure boetes. 
 Waar is de opfrissing wegcode, organisatie van de Gezinsbond, 30 maart 2020 in "CTB" 

 Dirk stuurt de uitnodiging nogmaals door. 
 Hobby Club -Samana zou stoppen eind maart 2020. 

 

 Volgende vergadering:  Donderdag 7 mei 2020  
                                        

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

http://www.kwbnieuwkerkenwaas.be/

