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KIWANIS   INTERNATIONAL
District België-Luxemburg
Divisie Oost-Vlaanderen Rand

K I W A N I S       O U D E N A A R D E   
Adriaan Brouwer  EF 0452      

Voorzitter Tom BROWAEYS
Kouterdreef 2a -  9667 Horebeke
tom@browaeys.be  -  0477/203455

Secretaris Guy DE WILDE Penningmeester Koen VAN DORPE
Axelwalle 48 - 9700 Oudenaarde/Mullem Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem
guydewilde@telenet.be  -  0475/669535 koen.vandorpe@moorestephens.be  - 0496/129894

Clublokaal Restaurant  LADEUZE
Ladeuze 3  -  9680  Maarkedal
Externe reservatie via secretariaat - 1ste /3de dond.

Web www.kiwanis-oudenaarde.be
Clubemail info@kiwanis-oudenaarde.be

Verslag van de vergadering: 780 Restaurant: Restaurant Ladeuze
Vergadering  2/11/2017 Menu: Apero met 3 hapjes / Risotto met

wildchampignons / Hazenrug in zijn winterpracht,
pepersausje en amandelkroketjes / Koffie

VZ Tom kondigt de ladiesnight van vrijdag 1/12 aan. Het wordt dan toch het old-timergebeuren waar de
eerste 20 ingeschreven deelnemers anderhalf uur mogen rondrijden alvorens aan de raclette-avond aan te
schuiven. IEDEREEN MOET INSCHRIJVEN / BEVESTIGEN (het klassieke online af- en aanmelden is
voor deze gelegenheid niet van toepassing). Nadere info volgt via mail. De 2de ladiesnight staat in het
teken van Balls of Glory: what's in a name ?

Een fiere VZ verwelkomt Ruben V. (voor de 2de maal), ontvangt Luc Verhenne voor het eerst onder zijn
voorzitterschap en is content Koen Fruyt in ons midden te mogen begroeten naast de schare van niet-
afgemelde leden en senioren. Na de gangbare intro (menu | post | buitenbezoeken) start Tom Br met zijn
stilaan klassieke "inbreng van de voorzitter".

WIJNAKTIE: Vermits Jean niet present is doet Christian uit de doeken dat voorafgaand de volgende
vergadering de bestelde flessen zullen bedeeld worden. Om 18h30 worden wij verwacht in het atelier van
Mathieu Ronse (Achter de Wacht 26 A, 1ste verdieping). ENKEL WIE VOORAF ZIJN FLESSEN (zie
factuur van Jean) BETAALT ZAL DEZE MEEKRIJGEN. Ondertussen heeft Christian al één van Mathieu's
10 flessen soldaat gemaakt en lekker bevonden, uiteraard. Er zijn 270 flessen gebotteld en deze zijn alle de
deur uit inclusief de 6 flessen voor het wijnhuis en de gage van 10 flessen voor de kunstenaar.

CULTUURCOMMISSIE: Edwin blikt terug op de cultuuruitstap naar A'pen: het was terug AF. Luc Br geeft
een uitgebreid relaas van deze zondag, Edwin dankbaar zijnde hem gegidst te hebben naar 't stad: de N60
en de E17 dat ging nog, maar eens onder de Schelde en Antwerpen binnen was het toch een hele
onderneming; dat als men gewoon is van enkel onder de kerktoren te toeren. Luc was al verschutst om de
hoek gestuurd te worden waar er geen hoek was, maar gelukkig ging het hekken van de parking open.
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Startend in de koffiebar Maurice ging het daarna langsheen de mooiste straat van Europa (de Cogels Osylei)
met aansluitende straten in de wijk Zurenborg, waar met veel aandacht werd geluisterd naar een
gedetailleerde beschrijving van de gebouwen uit de mond van onze gids die ons tot slot dropte op de
Dageraadplaats waar wij werden vergast op het excellente Ardent-restaurant; dat wij hoogst waarschijnlijk
met onze twee tafels enkele tête-à-tête-koppels hebben gestoord was niet onze eerste bezorgdheid: iedereen
sprak met lof over deze locatie. Luc besluit dat het steeds warm aanbevolen is in te schrijven op Edwin's
organisaties. Edwin sluit af zeggende dat het zowel cultureel als culinair was binnen een aanvaardbaar
budget en belooft dat het op ZONDAG 17/12 evenzo zal zijn bij ons bezoek aan Deinze: 1° pop-museum, 2°
Jozes Cantré, beeldhouwer in het museum van Deinze en de Leiestreek en 3° culinair in Bastide 71 op de
Markt. Wij starten om 10h30 (info volgt) krantenartikels over Jozef Cantré
http://www.nieuwsblad.be/cnt/blele_03087815 | https://www.hln.be/regio/deinze/beelden-jozef-
cantre-bezoeken-mudel~a242b194/

Edwin herinnert ook voor het Lichtfestival in Gent op zondag 4/2/2018 waarvoor er reeds 18 zijn
ingeschreven (er zijn nog 2 plaatsen vrij !!). Na onze tocht door de straten van Gent gaan wij op culinaire
tour in het hotel Reylhof.   't Zal weer in orde zijn !

SOCIALE COMMISSIE: Marc L. licht toe dat er op 13/1/2018 geen specifiek project in het daglicht (eigenlijk
nachtlicht) zal staan, maar dat wij terug gaan voor "algemene sociale werken voor hulpbehoevende kinderen
in de regio". Daaropvolgend wordt er een oproep gedaan om hulpbehoevende kinderen op te sporen: de
tijd dringt !   Ergens is ook nog een aanvraag van KBO Levensblij ter sprake gekomen in de commisssie. 

COMMUNICATIECOMMISSIE: Koen VD heeft nog niet samengezeten met zijn commissie maar dit is wel
gepland voor volgende week dinsdag; 7 van de 8 comm.leden hebben ingetekend (zou het dan toch in 't Hof
van Cleve doorgaan ?). Er wordt nogmaals een oproep gedaan om potentiële leden voor te stellen. Omdat
er na herhaald aandringen niemand naar voor brengt stelt Peter toch voor om vrouwen te recruteren, maar
daarin wordt hij door de vergadering niet gevolgd. Koen VD heeft ook een mail rondgestuurd met de
vraag correcties aan te brengen aan de gegevens van de leden die zullen verschijnen op het ledenkaartje; er
zijn al 16 reacties binnengekomen; onder meer stelt Harry dat al sinds mensenheugnis het gsm-nummer van
Stéphanie op het kaartje staat: wie zou dat gearangeerd hebben ?

FEESTCOMMISSIE: Wim bevestigt eens te meer het event van 13/1/2018 (alhoewel er 2017 op de kaartjes
gedrukt staat). Vorige week heeft de commissie enthousiast vergaderd. Grote papieren in een klein onozel
zaaltje, zo omschrijft hij het gebeuren dat 300 man op de been moet brengen. "Het moet een plezant bal
worden". "Wij moeten met mekaars madame dansen". Er zijn sponsorformules uitgewerkt
(bron/zilver/goud, zoals in de carwash maar iets prijziger). Inkomkaarten en uitnodigingskaarten worden
gepresenteerd en het is de bedoeling dat dit samen met de entrées 20.000€ opbrengt; Wim handhaaft zijn
belofte: 20.000€ versus Wim in zijn blote flikker rond de nieuw aangelegde markt. Een rondje brengt al
gauw een mooi beloofd sponsorgeld op, maar Wim wil meer en start een spelletje opbod op voor wie zijn
logo op de drankbonnen mag drukken: startend met 400€ wordt mooi afgesloten met het hoogste bod van
1.000€ voor ons jongste lid Frank, wat Edwin omzet in 2 x 500€. ALLE AANWEZIGE LEDEN KRIJGEN 6
INKOMKAARTEN; ook de senioren worden verondersteld kaarten aan de man de brengen; voor wie niet
aanwezig is zal deze door Tom Br per post bezorgd worden
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Wim is biezonder trots met deze eerste buit en besluit: "steun voor dood en het zal de max worden". Op het
bal zal de voorzitter de openingsdans verzorgen, maar voor Sophie zal het waarschijnlijk een slowke
worden. Aan de leden wordt aangepast kledij gevraagd en daarbij veronderstelt dat de mannen allemaal
bretellen zouden dragen, alhoewel de meerderheid liever zou zien dat de vrouwen jartellen dragen. Slechts
enkel jobs zouden door de leden moeten vervuld worden; of dat iets te maken heeft met die jartellen is mij
niet bekend. Harry zorgt voor Peugeot's om de beschonken feestgangers die de promille-norm
overschreden hebben naar huis te voeren;  Luc T. stelt zijn parking gratis ter beschikking.

VZ Tom sluit af met dank voor de enthousiaste vergadering en met dank voor de bloemen welke de first-
lady mocht ontvangen voor haar spoedig herstel

VARIA: Luc Verh is content eens terug te zijn in "de groep van weleer". Wim M kondigt tot slot Jazz-
Oudenaarde versie 2 aan; op 9/12 treedt de 75-jarige Philip Catherine op, een jazz-gitarist, genaamd de
Toots Tielemans van de gitaar;  er wordt gemikt op 170 entrées.



Kiwanis AB Kiwanigram 780st verg 4

INKOMENDE POST
Kiwanis magazine (te consulteren via links)

http://www.kiwanis.be/

Kinderprojecten voor Haïtie en Syrië
Kiwanis For Kids Haïti <info@k4kids.be>
http://kiwanis.be/happy-child-1508347657/

Kiwanigrammen clubs: Kiwanis Aalst

Kiwanis  Destelbergen Reinaert

Kiwanis Artevelde

Kiwanis Sint‐Niklaas

Kiwanis Ghent‐Seaport

Kiwanis Temse

Kiwanis Ghent‐Seaport

KIWANISAGENDA
16/11/2017
1/12/2017

17/12/2017 Deinze - Mudel (Museum Deinze en de Leienstreek) + resto Bastide

13/01/2018 Nieuwjaarsreceptie special   -  info volgt 

23/01/2018 Bestuursvergadering
4/02/2018 Lichtfestival Gent  ('s avonds of course)  + diner in het Pakhuis - max. 20

 februari 2018 Activiteit Ladies Kiwanis Adriaan Brouwer  -  info volgt
4/03/2018 Men-only-vergadering n.av. van verjaardag VZ Tom

20/03/2018 Bestuursvergadering
22/05/2018 Bestuursvergadering
31/05/2018 Ladiesnight
16/06/2018 Woman-only-vergadering n.a.v. verjaardag van mme. la présidente Sophie
5/07/2018 Vakantievergadering

20/09/2018 Machtsoverdracht

inschrijven via   edwin.meysmans@hotmail.com.

Ons kiwanigram wordt toegezonden aan alle club van Kiwanis Oost-Vlaanderen Center en Kiwanis Oost-Vlaanderen 
Rand en naar de Luitenant-Gouverneur

Kiwanisvergadering  781
Ladiesnight - Oldtimers en raclette
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K I W A N I S       O U D E N A A R D E   AB
 EF 0452      

Aanwezigheidslijst
Kiwanisvergadering 780
Vergadering  2/11/2017 Restaurant: Restaurant Ladeuze

Voorzitter Koen VAN DORPE
Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem
koen.van.dorpe@hotmail.com   - 0496/128994

Secretaris Guy DE WILDE Penningmeester Koen VAN DORPE
Axelwalle 48 - 9700 Oudenaarde/Mullem Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem
guydewilde@telenet.be  -  0475/669535 koen.vandorpe@moorestephens.be  - 0496/129894

Clublokaal Restaurant  LADEUZE
Ladeuze 3  -  9680  Maarkedal
Externe reservatie via secretariaat - 1ste /3de dond.

Web www.kiwanis-oudenaarde.be
Clubemail info@kiwanis-oudenaarde.be

cumul aanwezig verontschuldigd afwezig
1 Bamelis Tom 1 1
2 Berben Guy 3 1
3 Binnemans Stein 1 1
4 Bontemps Geoffrey 3 1
5 Browaeys Luc 2 1
6 Browaeys Tom 4 1
7 Castelli Rinaldo 1 1
8 De Coninck Frank 3 1
9 De Wilde Guy 4 1

10 Depret Gilbert 3 1
11 Desmet Jean Pierre 4 1
12 Fruyt Koen 1 1
13 Goossens Stefan 3 1
14 Hoste Guido 0 1
15 Libert Marc 3 1
16 Matton Marc 3 1
17 Merchiers Wim 3 1
18 Meysmans Edwin 4 1
19 Mys Christian 2 1
20 Tsjoen Luc 3 1
21 Uytterschaut Eddy 1 1
22 Vandenabeele Harry 2 1
23 Vandendriessche Jean 1 1
24 Vanderschueren Dirk 2 1
25 Van De Velde Guy 2 1
26 Van Dorpe Koen 4 1
27 Van Glabeke Patrick 1 1
28 Van Melkebeke Peter 3 1
29 Verhenne Luc 1 1
30 Wouters Yann 4 1

senoir-lid

GENODIGDEN

BEZOEKERS Ruben Verstraeten  (genodigde Wim)

cumul 72 21 9 0


