
 
Verslag bestuursvergadering donderdag 04/11/2021 

 
 Welkom: Fons is afwezig door toneelrepetities. Dirk S opent de vergadering om 20u04 

 
 Bezinning: Een droomwereld voor iedereen 

 
 Verontschuldigden: François N, Ben, Johan, Fons & Bert 
  
 Aanwezigen: Dirk S, Dirk B, Etienne, René, Dany, François A, Ronny & Erik 

 
 Overlopen vorig verslag: geen opmerkingen 

 
 Thema van de maand: 

              Covid-19 blijft ambetant doen 
 

 Briefwisseling:  
o Zondag 7 november: La Vie En Rose door Jo Lemaire in De Casino 
o Dinsdag 9 november: cultuurprijzen kunnen afgehaald worden in de Oude Kerk   
o Startviering volwassenenbewegingen + receptie op 23 januari om 9u30 

 
 Nieuwsbrief:   

o Kunnen we als afdeling nog een reis organiseren?  nieuwe regels zijn belangrijk voor de 
organisatie van de dropping. Afwachten … 

o Gebruik de juiste foto’s  opgelet met copyright … 
o Vergeet de € 5 bon niet   Deze is bijvoorbeeld bruikbaar voor de kookcursus, dus waar het 

inschrijvingsgeld hoger is dan 5 euro 
o Ik zou graag nog eens “Kom Wat Beleven kaart” versturen aan niet leden  Dirk probeert 

een copy/paste uit de digitale versie 
 

 Financieel verslag: In = 490€ 
                                 Uit = 116€ 

 Voorbije werking: 
o 13 en 20 oktober  KWB kookt  Resp. 8 en 7 deelnemers, wat toch ietsje te weinig is. 

Ook nog de gevolgen van corona? Hoe krijgen we de mensen terug uit hun kot? 
 

 Komende werking:   
o Woensdag 17 november  Petanque seniorenclub Sint Niklaas  Inschrjven bij Bart Aluwé 

of Dirk S 
o Dinsdag 23 november  Van slapen lig je toch niet wakker  19u30 in de zaal van De 

Kikker 
o Zondag 28 november  Herfstwandeling  Hamme-Sombeke – 13u30 Ten Bos of 14u aan 

de Koolputten in Hamme  Inschrijven bij Christiaan Vandervreken   
o Zaterdag 18 december  Toneel in de Vlasbloem  kaarten bij Dirk S 
o Dinsdag 25 januari  Onder de grond – Antwerpse Ruien  Inschrijven voor 30/11 bij Bert 

Foubert 
o Vrijdag 20 mei 2022  Stadsbezoek Dendermonde  er is een voorstel voor dagindeling 

binnengekomen 
 

  Ledenwerving: 
o Het lidgeld moet vóór 15/12 doorgestort worden 

 
         



 Varia:    
o Gebruik beamer (23/11/2021)  François A vraagt aan Johan 

 
 Rondvraag: 

o Seniorenreis van stad Sint-Niklaas was een aanrader. Te onthouden voor volgend jaar.  
o De nieuwe cafetaria van het nieuwe rusthuis heet Fie Kapel. Het hoofd van onze KWB reuzin 

zal gebruikt worden bij de opening. 
 

 Volgende vergadering: Donderdag 2 december 2021. 
                                        

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

http://www.kwbnieuwkerkenwaas.be/

