
 
 

Verslag bestuursvergadering donderdag 07/10/2021    
                                 

                  
 Welkom: Fons heet ons welkom om 20u06  

 
 Bezinning: Korte bezinning van het internet geplukt (in afwezigheid van Etienne) 

 
 Verontschuldigden: Etienne, Ben, François N 

 
 Aanwezigen: Fons, Dirk S, Dirk B, René, Dany, Ronny, François A, Bert, Johan, Erik 

 
 Overlopen vorig verslag: Er zijn geen opmerkingen.  

 Het bezoek aan Toon Vincqeer is nog niet doorgegaan. Fons spreekt af met Bert. 
 

 Thema van de maand: 
o Is covid-19 achter de rug of blijven we beter toch nog een beetje voorzichtig?  
 Het zwaarste is voorbij, maar het verenigingsleven komt nog moeilijk op gang 
 Verschillende verenigingen melden nog steeds minder deelnemers aan activiteiten dan 

vorige jaren 
 

 Briefwisseling:  
o 11.11.11 comité Nieuwkerken  13/11: etentje + quiz 
o Een intiem Coronaproof concert in de stadsschouwburg op 18/10 om 20u 
o Vriendenmaal in CTB op 16 en 17 oktober     

 
 Nieuwsbrief:   

o Bijdragenvernieuwing  30€ 
o Streekbijeenkomstop 18/10 in t’ Boverzolken in St Pauwels  We kunnen hier niet aan 

deelnemen 
o Tijd om weer te verenigen, doe je mee? 
o Zorg met je afdeling mee voor een verkeersveilige samenleving  We hebben onze 

lesavond over de opfrissing van de wegcode 
 

 Financieel verslag: Geen informatie. Etienne verontschuldigd 
 
 Voorbije werking: 

o Bezoek pijp- en tabak museum  Dinsdag 21 september  ging niet door wegens te 
weinig belangstelling 

o Zwerfvuilactie  ging niet door; slechts 1 vrijwilliger meldde zich 
 

 Komende werking:   
 

o KWB kookt op woensdag 13 en 20 oktober  ook hier is het aantal inschrijvingen 
beduidend lager dan vorige jaren 

o Petanque seniorenclub Sint Niklaas   Woensdag 17 november 
o Van slapen lig je toch niet wakker     Dinsdag 23 november. 
o Herfstwandeling                                 Zondag 28 november.  
 
 
 
 
 



 
  Ledenwerving:  

o Brief aan deelnemende niet-leden aan de fietszoektocht leverde geen reactie op. De 
uitnodigingen voor onze komende activiteiten zullen wel nog aan deze personen 
doorgestuurd worden.        

 
 Varia:    

o Voor het bezoek aan de Antwerpse ruien in januari zijn 15 deelnemers nodig om uit de 
kosten te komen. Uitnodiging tijdig doorsturen met de vraag om vooraf te betelen. 

o De alternatieve formule van het wjkmeesterfeestje werd nog eens besproken. We gaan 
eten in restaurant Arno in Beveren 
 

 Rondvraag: 
o Bert zal een voorstel-brief opstellen voor het stadsbestuur voor aanleg van een 

wachtstrook/voorsorteerstrook voor fietsers die uit de Uilenstraat komen en richting Sint-
Niklaas rijden 

 
 Volgende vergadering: Donderdag 4 november 2021. 

                                        

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

 

http://www.kwbnieuwkerkenwaas.be/

