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Datum: 7 febuari 2019 
Menu: 
1. Risotto 
2. stukje vlees met aangepaste bier 
3. Sabayon 

 
 

 
De voorzitter neemt resoluut het woord met een redelijk full house. Welkom aan Sofie de bier 
sommelier en speciaal aan Guy Berben, kandidaat lid Philippe en Jean-Paul DC. De bezoekers worden 
ook verwelkomd met hun charter. Het overlijden van Jacques Michiels als gouverneur binnen Kiwanis 
wordt tevens vermeld. Er waren geen buitenbezoeken blijkbaar, iedereen heeft het druk met 
nieuwjaarsrecepties…. 
Er zijn zoals reeds vermeld Paralympics binnenkort, de sociale commissie heeft de volledige 500 euro 
gegeven. Rand en Center Kiwanis clubs worden gevraagd om te helpen. De voorzitter stuurt nog 
mailtje... 
Nieuwe leden: er ontspint zich (weeral eens) een verhitte discussie over geheimen bewaren binnen 
het echtelijk leven, blijkbaar zijn er echtgenotes die controleren of sommige leden hun mails wel 
lezen. Bezoekers moeten de vergadering verlaten als er nieuwe leden vermeld worden. 
De bier sommelier stelt zich zelf voor en legt meteen een bekentenis af dat ze van thuis uit alleen 
wijn dronk. Begint dan passioneel te praten over bier...sinds 2012 doet ze dit fulltime, met team van 
5 personen. Zwerft blijkbaar gans Europa rond, is ook vaste bier expert van het Nieuwsblad en de 
VRT. Ze start met een bier uit de Vlaamse Ardennen: oud bruin bier natuurlijk. 
Liefmans goudenband, de pairing met de risotto moet geslaagd zijn, moet wow zijn. Rosa Merckx 
wordt vernoemd als belangrijke figuur in de regio en ze vertelt een mooi verhaal errond.  
Vraagje van de sommelier: hoeveel brouwers zijn er in België? 300 weet Luc Tsjoen! Die samen meer 
dan 3000 bieren brouwen! 
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De voorzitter geeft dan nog mee dat de leden die aanwezig waren op 18 oktober 2018 de statutaire 
vergadering hun handtekening moeten zetten. Formalisering die nodig is.... 
De ledenlijst actualisatie is een succes, al meer dan 2/3 heeft al geantwoord. Blijkbaar vooral omdat 

er een prijs aan verbonden is, dixit Marc Matton😉 
De “aliens” vliegen buiten voor de mededeling die Tom Browaeys over zijn situatie uitlegt.  
 
Sociaal: Jean is rechtgestaan....hij begint meteen te vuilbekken ondanks de aanwezigheid van dames 
maar excuseert zich. Hij somt de sociale doelen op: Warmathon, Paralympics, Bijeva onder dwang 
van een eminent lid van onze club die anders zijn liefdesleven teloor ziet gaan. 
 

Waarom heb je hop nodig in bier? Jean probeert maar slaat de bal mis, verdienstelijke poging 👏😛. 

De hop dient om de bacteriën te bestrijden, hop is ook de druif van het bier....🍇 

Hop is blijkbaar ook familie van de cannabisplant 🤫😵 
 
 

Cultuur: Edwin mag eindelijk nog eens optreden. JP voelt zich wat onwennig.... 😛 Huis Beaucarne 
was een voltreffer. Edwin maakt reclame voor de volgende activiteit: zondag 24 maart naar 
Mechelen bezoek brouwerij het Anker, inclusief lunch, alles met aangepaste bieren en daarna 
stadswandeling met gids.  
Marc Matton doet zijn verhaal over zijn hoeve die vroeger nog eigendom was van Beaucarne. Hij 
heeft nog een kaart ontdekt met zijn hoeve en al de landerijen die errond lagen. De corona vraagt 

een tournee generale voor deze ontdekking! 🤨 
 
 
Communicatie: Harry zit weer op zijn lui g.. in Spanje. Stefan neemt over met nogmaals vermelding 
dat Jean-Paul DC terug toetreedt tot de club. Voorzitter stelt een nieuw lid voor P.J., huisarts in een 
deelgemeente van Oudenaarde. Is een medische man met een hart voor feesten. De veto 

mogelijkheden zijn open 😜  
 Interne communicatie: Tom moest kiezen tussen Anne De Batselier of wel Kiwanis, die keuze was 
uiteraard snel gemaakt….. Volgende vergadering komt er een spreker over blockchain technologie 
maar die vooral toegankelijk gemaakt is. 
 
 
Feest:  Frank vertelt nog even over het Ardennen offensief, best goed gekleed zijn voor eerste 
raclette avond. Ons event deze zomer wordt toegelicht, de laatste meeting was productief en alle 
taken zijn verdeeld. Motivatie om kaarten te verkopen wordt een must. Er zijn 500 man te 

verwachten, en zoals meestal komen er elke vergadering 100 man bij 😉 

 

Penningmeester: alle facturen zijn betaald, Jean claimt dat hij profiteert van zijn werk. Koen stelt wel 
duidelijk dat er meer uitgegeven wordt dan er binnengekomen is. De voorzitter geeft aan dat hij een 
factuur van t stad gekregen heeft, met een laatste aanmaning t.a.v. “Guy Kiwanis Adriaan Brouwer” 

😜 
 
Bezoeker Hilde is blij om hier te zijn, en stelt haar nieuwe club voor Hansbeke Niviala. 
Ze heeft nog geen AB bezoekers daar gezien. Stelt charter voor na ongeveer 1 jaar, en dat vindt 
plaats in het kasteel van Zaffelare. Flyers worden uitgedeeld. Mogelijkheden te over. Anne de Paepe 
ex-rector geeft speech en er is ook een kinderkoor, eerste sociaal project van de club. 
 
Onze bier sommelier praat dan nog de avond verder ten einde met een exposé over brouwerij 
Roman en het laatste bier pairing met de sabayon is de Adriaen Brouwer Oaked. 



Waarom drinken vrouwen minder bier? De marketing was kortzichtig, het vooroordeel is dat bier een 
zogezegde dikmaker zou zijn. 5 duvels is qua calorieën gelijk aan 1 Pina Colada! Onze voorzitter en 

Stefan glunderen! 😜 
Waarom is de productie van Orval beperkt? Is nu in handen van een vrouw Ann Francoise, wat de 
monniken niet zo konden waarderen. Is een bewuste keuze van de monniken en niet zozeer aan 
export te wijten. Dirk VDS wil met zijn wandelclub een brouwerij zetten die Orval kan brouwen, wat 

moet dat kosten? 😉 

Sofie gaat 2 dagen logeren in de abdij van Westvleteren 😍 als journalist wel te verstaan.... 
 
Onze voorzitter sluit deze drukke avond vrij laat af om 23u22! 
 
 
 
 
KIWANISAGENDA     
  

• “Ardennen offensief” weekend: 15, 16 en 17 februari 
• Zondag 17 februari 2019 Brussel, bezoek tentoonstelling “Revolution” in ING Art Center 

gevolgd door lunch bij “Les petits oignons”. 
• Donderdag 21 februari: ledenvergadering met spreker Hans Verheggen over “BLOCKCHAIN” 
• Donderdag 7 maart: statutaire ledenvergadering (jaarrekening) en bedrijfsbezoek/degustatie 

bij Lobster Fish  
• Donderdag 21 maart: ledenvergadering met externe spreker Patrick Vermeulen over 

Brexit/”lente”-vergadering: “open deur” vergadering 
• 24 maart 2019 Mechelen, bezoek Brouwerij Het Anker (Gouden Carolus), lunch en 

stadsbezoek 
• Donderdag 4 april: ledenvergadering en voorafgaand bedrijfsbezoek bij I-fire (Geoffrey) 
• 10 mei 2019 Oudenaarde, “Camera!Lights!Action”, 100 jaar filmgeschiedenis in 100 minuten 

door Jan Verheyen in auditorium Sint Bernarduscollege met receptie. 
•  

 
Kiwanigrammen: op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Aanwezigheden: 
 

 
 

aanwezig verontschuldigd afwezig

1 Bamelis Tom 1

2 Berben Guy 1

3 Binnemans Stein 1

4 Bontemps Geoffrey 1

5 Browaeys Luc 1

6 Browaeys Tom 1

7 Castelli Rinaldo 1

8 Deconinck Frank 1

9 De Cock Mathieu 1

10 De Wilde Guy 1

11 Depret Gilbert 1

12 Desmet Jean Pierre 1

13 Fruyt Koen 1

14 Goossens Stefan 1

15 Libert Marc 1

16 Matton Marc 1

17 Merchiers Wim 1

18 Meysmans Edwin 1

19 Mys Christian 1

20 Tsjoen Luc 1

21 Uytterschaut Eddy 1

22 Vandenabeele Harry 1

23 Vandendriessche Jean 1

24 Vanderschueren Dirk 1

25 Van De Velde Guy 1

26 Van Dorpe Koen 1

27 Van Melkebeke Peter 1

28 Verhenne Luc 1

29 Wouters Yann 1

Totaal: 21 8 0

kand. Vanderdonckt Philippe 1

Jean-Paul Decordier 1

bezoekers 3

26


