
 

  
 
 
 
 
 

Beste vrienden, ik vond deze tekst wel heel passend voor deze tijd (kaartje van Ferm) 
 

Zullen we..  
angst uit onze jassen schudden? 

Zullen we,  
moed in pakjes aan de deur zetten 

en licht aansteken als het donker is? 
Zullen we,  

proeven, gulzig snoepen van alles wat kan? 
Zullen we,  

zwaaien naar elkaar en kussen van ver, 
onthouden hoe een knuffel voelt en dansen in de regen? 

Zullen we,  
weten dat er overzee een einder is 

samen in dezelfde schuit, na vloed komt altijd eb? 
Zullen we samen, 

 roeien tot ergens volgend jaar? 
 

2020 was een raar en allesbehalve evident jaar. Nu kijken we vooruit naar 2021, maar eerst is er 
ruimte voor rust, verbondenheid, samenhorigheid en gezelligheid met de mensen dicht bij jou! 
Kwb wenst jullie een warme kerst, en een fijn nieuw (kwb-)jaar. 
 

Houd afstand. 
Anderhalve meter, 

dat is beter, 
wordt gezegd. 

Het journaal had uitgelegd waarvoor. 
Onze vergaderingen gaan niet door. 

En de feestjes worden verplaatst. 
Je kunt wel op de grote schommel, 

maar niemand mag ernaast, 
want anderhalve meter, 

dat is beter wordt gezegd. 
Je snapt wel dat het nodig is, 

maar eigenlijk niet echt. 
 
 
 
 
 

Dank aan allen die hun lidgeld vernieuwden. 
 
 
 
 
                                         Guido 

 

 

 

Wijsheid van de maand 
Geluk is de harmonie tussen 
Omstandigheden en behoeften 
Nicolaas Beets 

 
 

  

 

 



 

Dit zijn de jarigen van januari.Proficiat 
 
D'Hondt W; De Landtsheer H.; De Landtsheer M.; De Lausnay F.;   De 
Mulder D.;  De Rycke A.; Goeman H.; Lenoir P.;  Steendam M.; Verhoeven K. 
 
Familiaal nieuws:  

-Proficiat aan Timmy en Liesbeth De Cock-Cackebeke bij de geboorte van hun                      
dochter ‘BABS’. Ook felicitaties aan de ouders en grootouders van Liesbeth en Timmy. 

- KWB betuigt zijn innige deelneming aan Marcel De Cock bij het overlijden van zijn 
echtgenote Godelieve Blancke. Wij wensen Marcel veel sterkte. 

                                      
                                                                                                                  

OPERATIE PROPER                                                                              
Zwerfvuilactie in onze buurt 

We starten definitief vanaf 1 januari 2021.                                                                                    
Het materiaal voor ophaling is nu beschikbaar : Pennemansbaan  44.                                            
Je kan nog meedoen door uw naam op te geven. 

Naam:………………………………………………………………                                                                            
Keuze straat(ten)……………………………………………….... 

Invullen en bezorgen aan:                                                                                                                  
- Mario Vaneechoutte, Zomerstraat 16 a,   tel.09 367 71 21                                                      
Mail adres:  Mario.Vaneechoutte@UGent.be                                                                            - 
Andre De Rycke, Pennemansbaan 44 , tel  09 367  65 55 of 0473 80 31 14                             
Mail adres: andrederycke@telenet.be 

    

Bedanking en felicitaties 

Burgemeester  Ignace De Baerdemaeker  neemt na een lange bestuursperiode 
ontslag als burgemeester. KWB vond in hem altijd  een betrouwbare partner 
We wensen  hem een mooie en zorgeloze verder leventoe.                                                                                                                              
De nieuwe  burgervader wordt Andy De Cock. Andy  is lid van onze KWB. Wij 
zijn ervan overtuigt dat  het verenigingsleven in hem een bondgenoot zal 
vinden .Nogmaals proficiat en veel succes gewenst.   
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Gemeente LAARNE officieel erkend als “KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE”     

Laarne mag zich vanaf nu officieel een kindvriendelijke gemeente noemen. Dit label kreeg de 
gemeente op 15 december toegekend door een jury van ‘experten kindvriendelijk beleid’. 
Schepen van jeugd Andy De Cock en de dienst ‘Vrije tijd en Jeugd’ zien hun jarenlange 
inspanningen beloond.  Proficiat.                                                                                                                          
KWB  heeft hier ook zijn steentje aan bijgedragen door in de vroegere ‘WELZIJNSRAAD’ een 
voorstel neer te leggen waarbij kinderen uit kansarme gezinnen kunnen genieten van een 
verminderde ledenbijdrage bij de gemeentelijke sportclubs .  Natuurlijk met dank aan de 
sportclubs.                                                                                                  

 

 

KWB wenst u voor 2021 

ZOETE ZONDAGEN 

MYSTERIEUZE MAANDAGEN 

DANKBARE DINSDAGEN 

WONDERBARE WOENSDAGEN 

DROMERIGE DONDERDAGEN 

VRIENDELIJKE VRIJDAGEN 

ZORGELOZE  ZATERDAGEN 

HET HELE JAAR DOOR 

                                                                             Toon Hermans 

                                                                                                                                                   
Misschien heb je het al bemerkt: aan de KWB kerststal hangt een brievenbus. 
Hierin kun je een boodschap,wens,bedenking, enz.  deponeren.                                          
In een volgende uitgave van KRAAK lees de merkwaardigste teksten 
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