
 

 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: 799 Restaurant:  Restaurant Ladeuze   

 

Datum: 15 november 2018 
Menu: 
1. Apero met drie hapjes. 
2. Risotto met zwarte truffel en 

beukenzwam. 
3. Hazenrug in zijn winterpracht. 
4. Koffie en zoetigheid.  

 
 

 
Onze voorzitter opent de vergadering met de meldingen dat het vandaag Koningsdag en het feest 
van de Duitstalige gemeenschap (Tag der Deutschsprachigen Gemeinschaft) is. Aan alle 74.000 
Duitstaligen in België, gefeliciteerd!  
Er wordt even aandacht gegeven aan de degustatie van paté en foi gras aangeboden door 
Innerwheel en een warme oproep om bestelling(en) te plaatsen. Voor de afwezigen, gelieve u te 
melden bij de voorzitter voor een bestelformulier. 
Ondergetekende mag het menu voorlezen en tevens melden dat iedereen correct afgemeld is en dat 
voor één keer de aanwezigheidslijst klopt! Doe zo voort iedereen! 
Er is ook belangrijke post binnengekomen want de voorzitter leest een brief voor van Sinterklaas die 
meldt dat hij present zal zijn op onze komende 800ste vergadering. Stoute leden zijn zeer welkom 

want zij zullen van de roede krijgen! 😊 
Peter VM maakt reclame voor het grote Kiwanis congres op 6 en 7 september 2019. Rinaldo 
afvaardigen? 
Edwin was aanwezig op de 1000ste (!) vergadering van de Ronde Tafel, er werd een quiz 
georganiseerd en daarna sprong er nog een blote madam uit een doos, wat onze man ter plaatse 
helaas gemist heeft…… 
Er was ook een activiteit in de Vlaamse Ardennen namelijk een wandeltocht, Marc Matton spreekt en 
zegt dat iedereen paraat was voor een mooie tocht met nadien een lekkere maaltijd in het Genot op 
den Berg klaargemaakt door Yolande, en dat iedereen moe maar voldaan naar huis is gegaan. 
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Blijkbaar kon met een verzicht 7 kerken zien, wat de opmerking ontlokte of er binnenkort ook 
moskeeën bijkomen in het landschap…. 
 
 
Sociaal: Marc Matton neemt het woord i.p.v. de voorzitter Jean die morgen andere (gezondheids-) 
katten te geselen heeft….we wensen hem vanuit de voltallige vergadering sterkte toe. 
De commissie heeft vergaderd en er is besloten geweest om vooral focus op lokale projecten in 
Vlaamse Ardennen te leggen. Bijeva is er één van. Armoedebestrijding is daar een onderdeel van. 
2000 euro wordt geschonken aan deze gekende organisatie. Daarnaast wordt KBO Eine met een klein 
project gesteund. Het wereldwijde Eliminate (neonatale Tetanus bestrijding) project wordt gesteund. 
Er wordt een oproep gedaan aan de leden om lokale projecten te zoeken. 
Guy B geeft nog een project aan, een jongen met een gebrek aan zijn been dat niet kan verholpen 
worden. De jongen zoekt naar een fiets aangepast aan zijn noden. Dit wordt besproken in de 
commissie. 
 
Cultuur: Edwin heeft met zijn commissie vergaderd en een quasi volledig programma uitgewerkt 
voor 2018-2019. Zie agenda. 
Voor het bezoek aan de joodse wijk in Antwerpen gelden volgende richtlijnen: Geen champagne op 
de bus, er wordt ook geen eitje geserveerd zoals Peter suggereert, graag propere kleren aan want we 

gaan van de parking naar t Stad! 😉 
Na het Ardennen offensief van Ki AB Oudenaarde in het weekend van 15/16/17 februari, stoppen we 
in Brussel voor de tentoonstelling “Revolution” in het ING Art Center gevolgd door een lunch. 
Onze cultuurpaus highlight dan nog eens een heel belangrijk event op 10 mei 2019 “Camera! Lights! 
Action!”, 100 jaar filmgeschiedenis door Jan Verheyen in de Bernardusschool. Er is plaats voor 350 
man! 
 
Communicatie: Harry: wacht nog op bepaalde info, gaat verder met nieuwe leden aan te werven en 
wil ook de website updaten. Hij heeft al van 5 leden info gekregen over 10 namen voor events. Harry 
stuurt nog eens rappel om de andere leden wakker te schudden. GDPR gewijs moeten we ons hier 
geen zorgen over te maken.  
Daarnaast wil hij graag ook een shortlist met eventuele kandidaatleden te ontvangen. Wim vraagt of 
dat perse politiekers moeten zijn….Ons nieuw lid in spe Mathieu voelt zich niet aangesproken! 
 
Feestcommissie: De Feestbeesten hebben recent niet meer vergaderd... Het weekend wordt verder 
uitgewerkt, de eerste avond eten we raclette, de dag nadien zijn er (sport)activiteiten gepland en ’s 
avonds gaan we naar een restaurant vlakbij, de dag nadien gaan we Brussel onveilig maken met 
Edwin. 
Liedts event: er moet nu prioriteit gegeven worden aan de sponsor formules. Onze club gekend gaat 

alles vlekkeloos en zeer snel verlopen…. onze Frank is niet van enig sarcasme gespeend! 😂 
 
Dan gaan we in de laatste rechte lijn, de spreekbeurt van Stein. 
De corona wordt luidruchtig en de voorzitter begint op de kast te kloppen i.p.v. op zijn bel... 
Tom Bamelis bedankt iedereen die aanwezig was op het bezoek Art Casting. Het was zeer 

indrukwekkend en de afwezigen hadden ongelijk 😉 
Hij geeft dan een introductie van Stein, die blijkbaar zijn vorming bij de jezuïeten kreeg in Turnhout 
maar daarna het licht heeft gezien en naar de VUB rechten is gaan studeren met daar ook nog tijd 
voor notariaat en dan tevens een jaar in Kopenhagen op Erasmus is geweest. Stein hebben we nog 
nooit Deens horen praten… 
Stein start zijn presentatie over de hervorming van het erfrecht, zie bijlage. 
Al bij al was dit een zeer leuk en goed gebrachte presentatie van redelijk gortdroge materie. 



Daarna ontspon zich nog een levendige discussie met vooral veel ingrediënten van de klassieke 
situatie van een rijke man gehuwd met een iets minder rijke vrouw....  Een zeer conservatieve en 

seksistische benadering van onze clubleden! De Sint zal werk hebben!! 😜  

 
Onze voorzitter heeft nog 2 puntjes: hij roept op om deel te nemen aan de Warmathon, dit is een 
initiatief van Heleen De Vos (vriendin van zijn zoon) en dit is voor een eigen gekozen goed doel 
“samen tegen melanomen”, de ziekte waar Cristel tegen vecht.. . Hij stuurt een aparte mail en de link 
door, het enige wat onze leden moeten doen, is 1 rondje lopen op de Blaarmeersen in Gent. Onze 
sport preses begint meteen met trainingen in te lassen voor onze leden! 
Guy hoopt heimelijk ook op een 100% aanwezigheid op de 800ste vergadering! 
Een tevreden voorzitter sluit af om 22u41 en begint aan zijn portie Duvels! 
 
 
KIWANISAGENDA     
  

• Vrijdag 7 december: 800ste vergadering Feesteditie met onze ladies/sinterklaas surprise! 
• Donderdag 20 december: ledenvergadering met X-mas special 
• Vrijdag 4 januari 2019:  nieuwjaarsvergadering op de Golf & Country 
• 27 januari 2019 Ename, bezoek Huis van Beaucarne gevolgd door lunch. 
• 17 februari 2019 Brussel, bezoek tentoonstelling “Revolution” in ING Art Center gevolgd door 

lunch bij “Les petits oignons”. 
• 24 maart 2019 Mechelen, bezoek Brouwerij Het Anker (Gouden Carolus), lunch en 

stadsbezoek 
• 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 Wilde Guy 1     

10 Depret Gilbert 1     

11 Desmet Jean Pierre  1    

12 Fruyt  Koen   1   

13 Goossens Stefan 1     

14 Libert Marc 1     

15 Matton Marc 1    

16 Merchiers  Wim  1    

17 Meysmans Edwin 1     

18 Mys Christian  1    

19 Tsjoen Luc  1    

20 Uytterschaut Eddy 1     

21 Vandenabeele  Harry 1     

22 Vandendriessche Jean    1    

23 Vanderschueren Dirk 1     

24 Van De Velde Guy 1     

25 Van Dorpe Koen  1    

26 Van Melkebeke Peter 1     

27 Verhenne Luc  1  
28 Wouters Yann 1     

 Totaal  20 8  

 
 

➢ Mathieu Decock als extra kandidaat nieuw lid 
     


