
 

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 

Adriaen Brouwer EF 0452 

 
Voorzitter Guy Van De Velde 

Gr. van Landaststraat 120 9700 Oudenaarde 

guy.vdvelde@skynet.be - 0497/515380 
 

Secretaris Yann Wouters Penningmeester Koen VAN DORPE 

Nerethstraat 6 9750 Ouwegem Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem 

yann.wouters@gmail.com - 0475/329621 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: 806        Gelegenheidslocatie : Lobster Fish -Deerlijk 

 
Datum: 6 maart 2019 
 Menu: 
1. Oesters uit Oléron vers uit de zee 
2. Bisque de Homard 
3. Halve Canadese kreeft 

 
 

 

 
 
 
Onze leden zijn in grote getale afgezakt naar Deerlijk voor een bedrijfsbezoek aan Lobster Fish. 
Dit bedrijf bestaat reeds 20 jaar en is uit de grond gestampt door Christof Malysse, zoon van de 
uitbaters van de legendarische Marquette uit Kortrijk. Het bedrijf verdeelt een uitgebreid en uniek gamma 
aan levende, verse en diepgevroren schaal- en schelpdieren en fijne delicatessen uit alle hoeken van de 
wereld zoals kreeften uit Canada, coquilles uit Japan en tonijn uit Sri Lanka, die zo goed als allemaal worden 
overgevlogen ( een vette kluif voor Anuna De Wever mijn gedacht) huisgemaakte kreeftensoep en  zowaar 
Belgische kaviaar.(zie verder). 
 
Het gamma bestaat uit niet minder dan 1.000 verschillende producten. 
 
Ook bij dit bedrijf ligt de focus op een sterke klantgerichtheid ondersteund door  een ver doorgedreven 
informatica. 
 
Gastheer Frederic geeft eerst een demonstratie hoe open ik een oester zonder mezelf te verminken  ten 
beste en leert ons alle geheimen over de sluitspieren van deze diertjes; 
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Na een bedrijfsfilmpje waaruit men kan afleiden dat het personeel de godganse dag niets anders doet dan 
dansen  op de oorwurm Happy van Pharell Williams  volgt een leerrijke rondleiding in de magazijnen en 
koelhuizen  van het bedrijf;  
 
 
 

 
                                               Niet de crew van Space-X maar  gewoon Kiwanis AB op bedrijfsbezoek 

 
 
 
 
Vooral de kreeftenafdeling springt in het oog ; deze beestjes zijn inderdaad met euh bakken aanwezig en 
klaar om uw smaakpapillen te bestormen. 
 
Restaurants waar men deze  lekkernij serveert zijn onder andere De Oesterput in Blankenberge, L’Homard 
Bizarre  en le Grand Bleu in Gent, de York in Zeebrugge, de Sifon in Damme en ‘ t Leugenaarke in Zichem. 



 
 
Vervolgens is  het tijd om de daad bij het woord te voegen en de kreeft bij de scharen te pakken en  
wordt ons een verrukkelijk kreeftje in eigen nat  geserveerd.  
 
 
 

 
 
 
Daarna volgt de eigenlijke statutaire vergadering geleid door onze sympathieke spring in ’t veld voorzitter 
Guy. 
 
Het wordt een vergadering in sneltreinvaart zodat alle protocol achterwege wordt gelaten en meteen  
overgegaan wordt naar de commissies. 
 
 
 
De commissies aan het woord : 
 
Sociaal : 
 
Sociale Jean  deelt mede dat er twee projecten zijn goedgekeurd door zijn weledele commissie met name : 
 
-VIJA, een project van hulp aan mensen met  mentale problemen, aangebracht door Jeepee 
 

VIJA staat voor Vorming en Integratie van Jongeren via Arbeid.  

De letternaam zegt volledig wat het centrum als doel heeft: zij  vormen de jongere tot een verantwoordelijke burger die actief aan 

de maatschappij kan deelnemen. “Gaan werken” is het middel bij uitstek om die vorming te realiseren. 

Het  centrum wil een sterke opleiding aanbieden en wil de jongere volledig  vormen. Niet alleen kennis opdoen en technieken 

aanleren is belangrijk, maar zij willen ook attitudes en waarden bijbrengen. 

  



 
-verzoek van Erika De Clercq uit Leupegem om haar masterproef Opera aan het Lemmensinstituut  
 te Leuven te sponsoren, aangebracht door een dixit Jean notoire vrouwenzot (hij is gewoon jaloers) 
 Erika zal het beste van zichzelf laten zien en hopelijk vooral horen op 31 mei en 1 juni in De Woeker 
  onder de vorm van enkele aria’s van “Cendrillon” van Jules Massenet. Dat zij als bisnummer Firestarter  
 van The Prodigy zal brengen is vermoedelijk louter inbeelding van mij.  
 
-de fiets van kleine Leon staat op hold want het baasje is nog steeds te ziek om  te fietsen. Veel  
  beterschap gewenst Leon !. 
 
Cultuur : 
 
 Edwin herinnert graag nog eens aan de  activiteit  100 jaar Cinema met Jan Verheyen in de Aula van het 
Bernarduscollege op  10 mei aanstaande. Er zijn 350 kaarten te verdelen en Edwin gaat U niet  
gerust laten tot alle kaarten de deur uit zijn. 
 
 
 
 
Communicatiecommissie : 
 
Tom Bamelis  dankt alle aanwezigen voor de 100 % geslaagde aan/afmeldingen voor deze overigens zeer 
geslaagde activiteit. Christian Mys was wel de kampioen want hij heeft zich minstens drie  keer aangemeld. 
 
 
 
De volgende activiteit wordt weer een knaller van formaat want  op 21 maart aanstaande  komt Patrick 
Vermeulen van JP Morgan ons vertellen hoe hij eigenhandig de brexit van 29 maart John Massisgewijs gaat 
tegenhouden. 
 
Iedereen mag één gast  naar keuze meebrengen, uw lief, uw bomma, etc. Dieren zijn  evenwel niet  
toegelaten. 
 
Marc Matton is ook fier mede te delen dat  hij erin geslaagd is het gapende gat in onze  al karig ingevulde  
agenda te dichten onder de vorm van een wandeling in de Zwalmstreek rond Horebeke op 23 juni 
aanstaande; start en aankomst aan restaurant De Mechelse Koekoek alwaar wij nadat wij ons een geweten 
hebben gewandeld wij ons weer ongegeneerd  zullen kunnen te buiten gaan aan spijs en drank. 
 
Tom zoekt tenslotte nog wat andere bollebozen die met hem  een quiz kunnen ineensteken. Wie 
interessante vragen kent en bij voorkeur de juiste antwoorden daarop kan gerust contact met hem opnemen. 
Vragen in de trant van het vroegere rijkswacht examen: 
a.met welke geometrische figuur kan je België vergelijken en  
b.teken deze driehoek worden NIET aanvaard. 
 
 
Feestcommissie : 
 
Baron Liedts is stilaan ontwaakt uit zijn winterslaap en trekt zijn beste kostuum aan voor de Liedts Familyday  
op 1 september; Jean is in zijn kiekenkot druk bezig met het lassen van niet minder dan 6 foodtrucks; er is 
zoals vorig jaar kinderanimatie,  en er zijn tenten voor als het mocht regenen. 
 
De sponsoring ziet er dit jaar helemaal anders uit; er worden maximaal 6 hoofdsponsors van 1.500,-€ 
toegelaten. 
 
Twee daarvan zijn al gekend namelijk De Coninck Brandstoffen en Moore Stephens Verschelden , wie  
zich ook geroepen voelt contactere Frank of een ander lid van de  Feestbrigade. 
 
 
De andere sponsorformules blijven dezelfde als vorig jaar. 
 



Zie bijlage. 
 
 
Penningmeester : 
 
Koen probeert ons allemaal te overtuigen van  het feit dat sedert de nieuwe wetgeving op de rechtspersonen 
een boekjaar vanaf nu maar negen maanden meer telt. 
 
Althans, zo heb ik zijn uiteenzetting begrepen maar misschien heb ik het mis verstaan. 
 
 
Aanwerving : 
 
  
Op het vlak van de aanwerving is het even windstil; kandidaat leden zullen zoals statutair voorzien enkel met 
hun initialen of hun Rijksregisternummer mogen worden vermeld. 
 
 
Proficiat : 
 
 
Dirk   schenkt aan  de dames van de aanwezigen  naar aanleiding van zijn 67 ste verjaardag  zowaar een 
doosje Belgische kaviaar. Aldus waren we bij onze thuiskomst nog méér welkom dan anders. Dank U Dirk. 
 
 
Dank voor Uw aandacht, en volgende keer neemt hoofdredacteur Yann opnieuw de honneurs waar. 
 
 
Peter 
 
   
 
 
 
 
 

 
KIWANISAGENDA 

 

• 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; zie mail van Edwin Mesymans 

• 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. 

• 23 juni : wandeling Zwalmstreek 

 

 
 

 
Kiwanigrammen: op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris 



Aanwezigheden: 

 
   aanwezig verontschuldigd afwezig 

1 Bamelis Tom 1   

2 Berben Guy                 1    

3 Binnemans Stein    

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 Cordier Jean-Paul                                1      

11 De Wilde Guy 1   

12 Depret Gilbert                                1  

13 Desmet Jean Pierre  1  

14 Fruyt Koen  1  

15 Goossens Stefan 1   

16 Libert Marc                               1  

17 Matton Marc 1   

18 Merchiers Wim                               1  

19 Meysmans Edwin 1   

20 Mys Christian 1   

21 Tsjoen Luc 1   

22 Uytterschaut Eddy                 1   

23 Vandenabeele Harry 1   

24 Vandendriessche Jean 1   

25 Vanderschueren Dirk 1   

26 Van De Velde Guy 1   

27 Van Dorpe Koen 1   

28 Van Melkebeke Peter 1   

29 Verhenne Luc  1  

30 Wouters Yann                                1  

31 Philippe Vanderdonct  1   

 Totaal:  19 11 0 

                     

 


