
 
 

 

 
  
 Verslag bestuursvergadering donderdag  02/09/2021. 

 
 

  Welkom:  
o Fons heet ons om 20u03 welkom.  
o Het  is van maart 2020 geleden dat we nog in CTB vergaderd  hebben. 

 

 Bezinning: Wij zijn druppels van één stroom. 
 

 Verontschuldigden: Johan, François N, Ben 
 

 Aanwezigen: Fons, Etienne, Dirk S, René, Dirk B, Dany, Bert, Erik 
  

 Overlopen vorig verslag (1/7/21):  
o Zijn er geen opmerkingen  

 

 Thema van de maand:  
o Moeten wij bij ook vrezen voor de gevolgen van extreme weersomstandigheden?  

 Er komt een bijkomend spaarbekken aan de rand van Nieuwkerken (Pastoor Stepmanlaan) 
 De aangelegde beken en spaarbekkens worden blijkbaar te weinig onderhouden 

 

  Briefwisseling:  
o Open monumentendag op 12/9 
o Infoavond over de viering van onze erfgoedmonumenten op 7/10 
o Er komt geen receptie voor de eerste communicanten 
o VZW Rasa/Verbinding: Tentoonstelling van 11 tot 26/9 

 

 Nieuwsbrief:  
o Nieuwe start op 19/10 in ’t Bovenzolken in Sint Pauwels  

o De brief  geeft uitleg over een aantal activiteiten die niet gepland zijn bij ons o.a. 

KWBootcamp 
 

 Financieel verslag:  
o In = 584€ 
o Uit = 93€ 

 

 Voorbije werking:  
o – 12 (?) deelnemers op 2 terreinen 
o  

o augustus 2021 
 Bij een volgende editie moeten vier luidsprekers opgesteld worden 
 De projectie was moeilijk leesbaar achteraan in de zaal.  
 Scherm hoger zetten (en groter lettertype?) 

 

 Komende werking:  
o Bezoek pijp- en tabak museum: Dinsdag 21 september om 14u 
o KWB kookcursus : Woensdag 13 en 20 oktober om 19u 

 De zaal ligt vast 
o Van slapen lig je toch niet wakker  23 november in De Kikker (wegens CtB zaalonbeschikbaarheid) 
o Bezoek Antwerpse Ruien  25 januari.  

 Er zal naar de interesse gevraagd worden bij de leden want dit zou op 20€ p.p. komen 
 
 

 



 
 

 Ledenwerving:  
o Er wordt een brief met kwb-info gestuurd naar alle deelnemende niet-leden van de Gezinsfietstocht. 

 

 Varia:  
 

 Rondvraag:  
o Er is mogelijkheid om een modern tuinbouwbedrijf te bezoeken  azaleashop.be 

 

 Volgende vergadering:  
o Donderdag 7 oktober 2021.  

 

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


