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Datum: donderdag 2 mei 2019 
Menu: 
1. stoverij met frietjes 
2. Dame Blanche 

 
 

 
Voorzitter Guy opent de vergadering met 14 (!) leden, een dieptepunt dit jaar maar kwaliteit 
primeert boven kwantiteit, dixit onze voorzitter! Dit wordt volmondig bevestigd door de 
aanwezigen… 
De aanleiding van de afwezigen is dat de sekte van de wandelaars aan het Garda meer op retraite is, 
hopelijk brengt de herbronning hun wat bij. 
Buitenbezoeken: Edwin is naar het (ander) filmevent van Ki Universus geweest. Hij heeft een film 
gezien die heel wat prijzen gewonnen heeft maar totaal niet te begrijpen is. Was in de 
chicoreibranderij de Lelie maar de club had beslist te besparen op de verwarming...een zwoele 
Toscaanse avond maar het weer was Belgisch...en er was geen 100 man. Luc Browaeys is zondag 
geweest voor het uitgebreid ontbijt wat hij dan ook perfect kon beschrijven, maar was wel voor de 
film zegt de voorzitter. Alles was erop en eraan zelfs met champagne (de decadentie)! De film was 
van Benoit Poelvoorde en.... het scenario kan je wel ergens op Google vinden. De film duurde maar 
een uur maar daarna was er de bar en alweer champagne. Een zeer geslaagd event vond, Luc. 
Ki Aalter is ook bezocht geweest: het concept was ontbijt en dan 4 ritten met cabrio’s (?), 
bolleke/pijlke. Daarna een aantal stops met aankomst in Deinze. Wij zijn niet in de prijzen gevallen. 
Deelnemen is belangrijker dan winnen. Het goede doel was een VR bril voor kinderen voor het AZ 
Sint-Lucas. Zat goed in elkaar. Snel rijden met een cabrio is de boodschap schijnt het... 
Guy wijst op de communicatie van de Ladies over de wandeling in juni. 
De e-mail van de nieuwe gouverneur ter huldiging van overleden Jaak wordt vermeld met daarin de 
oproep om een zeker percentage van alle clubs schenken aan Ki international.  
Inschrijven voor het Ki congres in september in Gent wordt ook nog eens aangehaald!  

mailto:guy.vdvelde@skynet.be


Ki Oostende werd bezocht door Jean-Paul met een bezoek aan Ensor met een mooie voorzitster, 
helaas wel van 45....hopelijk regent het geen ouwe wijven. 
 
 
Cultuur: Edwin schiet uit zijn startblokken. Volgende week filmevent. Iedereen is bijzonder 
enthousiast, maar er komt heel wat bij kijken. De zaal zal mooi gevuld zijn. De  opbrengst, zo’n 2500 
euro zal meteen geschonken worden aan Bernardus Via, het verblijf aan de kust wordt volledig door 
ons betaald . Vanaf 19u zijn we welkom. Dan is alles betalend via jetons tot de start van de 
voorstelling om 20u. Er zijn nog steeds kaarten beschikbaar.  
Op 31 mei is er opera in de Woeker, Peter geeft aan dat er 14 leden gaan. Voor de eerste keer in 
jaren een opera in Oudenaarde dus daar moeten we zeker van profiteren! 
Op 6 juni komt Ruben Van Gucht (de blonde god van de VRT, dixit Edwin) en het is een Ladies night 
en blijkbaar wil Rik VDB zeker ook komen! Het onderwerp is niet echt duidelijk maar het zou over 
sport gaan, blijkbaar bijzaak. 
 
Sociaal:  
Jean is afwezig, inclusief zijn voltallige commissie die het Garda meer onveilig aan het maken is. Hilde 
van KBO heeft een dank mail gestuurd na het goedkeuren van de commissie voor het Lego project. 
 
Feest:  
Frank geeft aan dat er niet veel veranderd is. De 4e hoofdsponsor is binneeeuh, garage Ghistelinck 
met name, daar zal het vehikel van de commissievoorzitter wel voor iets tussen zitten? 
Frank zit regelmatig in Barcelona de laatste tijd en vindt daar blijkbaar inspiratie. Eddy heeft na een 
bedevaart naar Tielt-Winge voor bijna gratis tenten gezorgd, waarvoor dank! 
Er wordt ook nog een wandeling georganiseerd zondag 23 juni door Marc Matton maar daar wordt 
nog verder over geïnformeerd. 
 
Niet vergeten de 2e vergadering van juni VERKIEZINGEN! 
 
De gezamenlijke activiteit met Ki Universus activiteit is nog steeds niet bepaald... een quiz was 
blijkbaar niet goed genoeg dus wordt er nog gekeken wat er zal gebeuren. De voorzitter pakt dit op 
met zijn collega. 
De vakantie vergaderingen worden besproken, 4 juli en einde augustus zal er een Ladies night zijn 
met de voorbereiding van het event. 
 
Jean-Paul merkt op dat met de gepeterde clubs zoals Damme niet veel contact meer is. Idem voor 
peter clubs Waregem en Zolder.  Het voorstel is er alleszins om meer buitenbezoeken te doen zeker 
binnen de eigen divisie. 
Onze teergeliefde voorzitter sluit de vergadering af om 22u18. 
 
KIWANISAGENDA     
  

• 10 mei 2019 Oudenaarde, “Camera!Lights!Action”, 100 jaar filmgeschiedenis in 100 minuten 
door Jan Verheyen in auditorium Sint Bernarduscollege met receptie. 

• 16 mei: activiteit met Ki Universus?? 
• 6 juni: spreker Ruben Van Gucht 
• 20 juni: verkiezingen 

• 23 juni : wandeling Zwalmstreek 
 

 
Kiwanigrammen: op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris 
 



Foto van de vergadering: het oudste en jongste lid in gesprek (zo’n 40 jaar verschil)….mooi om zien…. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aanwezigheden: 
 

 
 
 
 


