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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 Koen VAN DORPE
Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem
koen.vandorpe@moorestephens.be  - 0496/129894

Secretaris Guy DE WILDE
Axelwalle 48 - 9700 Oudenaarde/Mullem
guydewilde@telenet.be  -  0475/669535

Clublokaal Come and see 16/2 - stemming 

Externe reservatie via secretariaat - 1ste /3de dond.
Web www.kiwanis-oudenaarde.be
Clubemail info@kiwanis-oudenaarde.be

Verslag van de vergadering: 767 Restaurant:   Salons Mantovani - Eine
16/02/2017 Menu: Gemarineerde zalm, wraps…. - Kalkoen met

kalfszwezerikken en groentenkrans - Koffie en
versnaperingen

Wij verwelkomen 3 bezoekers van Kiwanis Aalter-Baekeland en kandidaat lid Frank De Coninck (2). Er zijn
geen buitenbezoeken, behalve dat het culturele kruim van de club zaterdag jongstleden op stap is geweest
naar Brussel. Er is geen financieel verslag gezien de penningmeester niet aanwezig is; er zijn twee
mogelijkheden: ofwel is hij door de deurwaarder opgepakt, ofwel geniet hij van de match AA Gent -
Tottemham, waarvan onze voorzitter met de regelmaat van de klok de stand afkondingt

De cultuurcommissie is begonnen aan de voorbereiding van haar volgende activiteit. Op zaterdag 13 mei trekken we 
richting Heuvelland om er kennis te maken met “eigen kweek” : het wordt een dagvullende activiteit met o.a. bezoek 
aan 2 wijn”boeren”, een stevige wandeling rond en op de Kemmelberg en als het weer wat meezit… misschien wel de 
fameuze Cordoba-zetellift?
Precieze timing en locatie delen we later nog exact mee, maar ga uit van een afspraak rond 10h in Kemmel en we sluiten 
de dag af met een avondmaal ter plaatse

Sociale commissie: De i-Pads zijn reeds aangekocht. Het "Kikker-Tas"-project is nog verder in onderzoek
samen met de uitgever;  blijkbaar zijn boekjes om uit te delen in de ziekenhuizen zeer in trek.

Cultuurcommissie: Marc M verwoordt de geslaagde uitstap naar Brussel als een goed georganiseerde
tentoontstelling met het minder bekend werk van Picasso, welke door een enthousiaste gidse werd
becommentarieerd; een gezellig etentje in Les Petits Oignons sloot onze bezoek aan de hoofdstad af: het was
"terug" een schot in de roos. Te rande: Rinaldo fleurde op te horen dat de 72-jarige Picasso (viriel en rijk) er
nog een 21-jarige deerne op na hield; volgens Edwin is er nog hoop, waarna reeds de volgende culturele
activiteit wordt aangekondigd. Op 31/3 gaan "mannen koken voor vrouwen", althans helpen koken,
inkopen doen, bedienen, afwassen enz. Een mogelijkse locatie zou de bRoodstop zijn en mocht de groep te
groot worden kunnen wij terecht in het sportpaleis van Eine. Subcommissie Tom herinnert aan onze uitstap
naar de Westhoek maar wil maar niet verklappen dat wij Julita en Frank te zien krijgen; er is een mail
verstuurd naar de leden

Commissies aan het woord:
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Genodigden: Aspirant lid Frank DC van het gelijknamige brandstoffen- en transportbedrijf stelt zich voor
en benadrukt dat hij niet in Eine woont maar in Heurne (volgens Luc V het voorgeborchte van Eine)

Voor delegartie van KI Aalter-Baekelandt neemt Hans Herbrant het voortouw; aan de hand van 3
keuzegetallen (2/4/8) krijgt het publiek inspraak op zijn spreektijd, maar spijts keuze 2 wordt de
vergadering toch gerold met de langste speech; gezien Hans daar niet op gerekend had zal hij dus 15
minuten trager spreken; een greep uit zijn pleidooi: hij herkent Luc V toen hij 12 jaar geleden ook al senior
was; verder geeft hij toe Rik vdR te missen, waarmee hiij nooit enige discussie had. Aalter kookt niet voor
de dames maar loopt er warm voor. Een ladiesnight vergelijkt hij met een aflevering van Thuis. Petekind
Aalter komt niet in de nieuwjaarsmaand om iets te krijgen, maar deelt gul hun jaarboek uit (project welke
een aardige opbrengst heeft en welke men zou uitbreiden naar een nog exclusievere uitgave; voordeel is dat
men slechts één maal per jaar bij de sponsors moet gaan bedelen). Gelukkig neemt Geert het woord over om
ons in te lichten en uit te nodigen op hun cabrio-tour op  29/4:  gevuld programma:   
Vanaf 08:30 Ontbijt
 09:30 Start van de Navigatieklasse
 10:00 Start van de Ballade
 Voormiddagstop bij De Stoeterij van Willy Naessens in Wortegem-Petegem
 Lunch in het Bierkasteel van Honsebrouck
 Namiddagstop op Domein De Herten in Oostkamp
 Vanaf 18:00 aankomst aan het kasteel van Poeke
 Vanaf 19:30 Champagneparty met doorlopend foodstands 
in het kasteel van Poeke (afzonderlijk te betalen).

Kostprijs:  165€ voor deelname 2 personen + 65€ champagnereceptie.  Enkel daklozen zijn toegelaten.

Verkiezing nieuw lokaal: De hoofdbrok van deze avond wordt ingeleid door VZ Koen met de
verkiezingsmodilateiten. Dit lokt al gauw commotie op. Pat spreekt van een onrechtmatige stemming bij
het vernemen dat senoirs ook mogen kiezen: volgens hem hebben zij geen plichten, maar dan ook geen
rechten. Ook over de toewijzing na de stemming is er nogal wat onenigheid in de zaal, in die mate dat het
bestuur een spoedvergadering moet beleggen in de Foyer om tot een concensus te komen, te weten of er al
dan niet een tweede stemmingsronde moet komen. Uiteindelijk haalt Ladeuze de meerderheid van de
stemmen, wat later ook via een nieuw in het leven geroepen medium voor de nodige commentaar zorgt.
Tussen haakjes: volgende vergadering 2/3 gaat volgens de voorzitter door in de Koevert in Avelgem (W.Vl)

Een tour de table zou er deze keer te veel aan geweest zijn. 

Communicatiecommissie: Er wordt volop gewerkt aan sprekers. Wim kondigt tevens een nieuw kandidaat-
lid aan gekend onder de initialen RV (procedure !), gepeterd door hemzelf en Pat; de 44-jarige RV zou een
architect van opleiding zijn, eerder professor, maar nu zelfstandige, hebbende een zoon en de partner van
SV; RV zou geen tatoe's hebben maar van SV is het tot zover niet bekend; volgens Wim is (heeft) RV genen
stijven, is van een hoog rock-and-roll-gehalte en zou kunnen doorgaan voor de broer van Fernand Huts.
Verdere procedure: er is 14 dagen de tijd voor het plaatsen van een (gegrond) veto aan het adres van Wim;
voor de rest zien wij wel. Wim, die de aanwervingsprocedure volledig onder de knie heeft, kondigt aan dat
hij samen met Pat eens uit gaat eten met RV, al was het maar om hem warm te maken, (lees te smeken) dit
lidmaatschap te aanvaarden (de nieuw procedure).

Feestcommissie: Tom blikt nog eens terug op het Farm-event: Wim zou de onderdelen van de activiteit
uitwerken naar verdere opvolging toe. Een alternatieve locatie in Maarkedal wordt in overweging gegeven.
Tom is ook nog bezig met 2 voorstellen voor foundraising hetzij een Italiaanse wijn of een champagne, maar
in elk geval zou toch een houten kist meegeleverd worden (alhoewel Min. Schauwvlieghe aanspoort om
geen hout meer te verbranden; gaat zij haar naam dan ook laten aanpassen zonder schouw ?).



Kiwanis AB Kiwanigram 767st verg 3

And the winner is

INKOMENDE POST
Kiwanis magazine (te consulteren via links)

http://www.kiwanis.be/

http://www.kiwanis.be/de‐witte‐raven Project tegen kinderarmoede (St. Niklaas)

Special Olympics Belgium 2017 - Lommel van 24 tot 27/05/2017. Bijdrage !

23/3/2017: Kiwanis Lochristi Flores  - vergad. met spreker Maggie De Block

13 tot 16/7/2017:  Kiwanis International Convention in Parijs
15 - 16/9/2017: Kiwanis Districtscongres Genk

Kiwanigrammen clubs: (op aanvraag te bekomen op het secretariaat)
Kiwanis Aalst

Kiwanis Temse

Kiwanis Gent Belfort

KIWANISAGENDA
2/03/2017 Vergadering  in de Koevert - Avelgem/Kerkhove

31/03/2017 Culinaire ladies-night:  mannen koken voor ladies - cultuurcomm.
april ? Stadsbezoek aan Gent - cultuurcomm.

13/05/2017 Culinaire toer in de Westhoek à la "'Eigen Kweek" - cultuurcomm.
eerder vermelde datum van 14/5 (moederdag) verschoven naar 13/5 

6/07/2017 Vakantievergadering
31/08/2017 Vakantievergadering

25/3/2017:  25 jaar Kiwanis Oosterzele  Land van Rhode - Lustrumviering 
met De Frivole Framoos en receptie

Terug naar ons lokaal van weleer

29/4/2017:  Kiwanis Aalter-Baekelandt:  cabriotour

Kiwanis Flores /Lochristi

Kiwanis St Niklaas-Waasland

Kiwanis Destelbergen-Reinaert

Kiwanis Dendermonde

http://www.kiwanis.be/files/documents/Projecten/Witte%20raven/Flyer%20witt

e%20raven%20project_v5a%20(1).pdf

FOTO  VAN  DE MAAND 

Kiwanis Eeklo-Meetjesland
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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 767
16/02/2017 Restaurant:   Salons Mantovani - Eine

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

Secretaris Guy DE WILDE
Axelwalle 48 - 9700 Oudenaarde/Mullem
guydewilde@telenet.be  -  0475/669535

Clublokaal

Externe reservatie via secretariaat - 1ste /3de dond.
Web www.kiwanis-oudenaarde.be
Clubemail info@kiwanis-oudenaarde.be

aanwezig verontschuldigd afwezig
1 Bamelis Tom 5 1
2 Berben Guy 9 1
3 Binnemans Stein 7 1
4 Bontemps Geoffrey 4 1
5 Browaeys Tom 10 1
6 Castelli Rinaldo 5 1
7 De Wilde Guy 9 1
8 Depret Gilbert 6 1
9 Desmet Jean Pierre 6 1

10 Fruyt Koen 1 1
11 Goossens Stefan 5 1
12 Hoste Guido 3 1
13 Libert Marc 8 1
14 Matton Marc 9 1
15 Merchiers Wim 9 1
16 Meysmans Edwin 8 1
17 Mys Christian 4 1
18 Tsjoen Luc 8 1
19 Uytterschaut Eddy 5 1
20 Vandenabeele Harry 6 1
21 Vandendriessche Jean 7 1
22 Vanderschueren Dirk 8 1
23 Van De Velde Guy 8 1
24 Van Dorpe Koen 10 1
25 Van Glabeke Patrick 6 1
26 Van Melkebeke Peter 9 1
27 Verhenne Luc 1 1
28 Wouters Yann 6 1

senoir-lid

GENODIGDEN Frank De Coninck - kand.lid
BEZOEKERS Hans Herbrant - Geert Declercq - Toon Eeckhout

cumul 182 16 12 0


