
 

 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: 802 Restaurant:  Restaurant Ladeuze   

     

 

Datum: 4 januari 2019 
Menu: 
1. cava "Mistinguett" met 3 hapjes van de 

chef 
2. Hartige éclair-Gravlax-Coquille 

gerookte sprot 
3. Cote à l’os Holsteiner Rund  Béarnaise‐

peper‐Champignonsaus  Verse frietjes‐
slaatje  

4. Dessertbuffetje koffie gourmand  

 
 

 
Onze voorzitter opent de vergadering in de Golf&Country Club Oudenaarde met de agenda van de 
avond waar onze Ladies ook aanwezig waren. 
Het aantal aanwezigen evenaart bijlange na niet de massale opkomst voor de 800ste vergadering. 
Uiteindelijk dagen toch 13 leden op met hun partners, een paar verdwaalde singles niet te na 
gesproken. 
Naast de stilaan obligate slideshows met mooie foto’s van afgelopen vergaderingen was het format 
van deze vergadering net iets anders. Er werd namelijk gevraagd aan de verschillende bestuursleden 
om een korte terugblik te doen op het voorbije jaar en vooral een overzicht van hoe zij het komende 
jaar zien, m.a.w. een echte nieuwjaarsbrief! 
De organiserende Ladies mogen de spits afbijten en lezen met 3 afgevaardigden hun Nieuwjaars 
speech voor. 

We danken hen alvast voor een vlekkeloze organisatie met duo band als muzikale background! 😊 
 
Sociaal: Jean hem zelve geeft een ietwat donkere speech doorspekt met verwijzingen naar de 

klimaatsopwarming….zou hij ineens Groene sympathieën beginnen te ontwikkelen?? 😉 
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Cultuur: Edwin heeft Jean-Pierre afgevaardigd om zijn nieuwjaarsbrief voor te lezen wegens op 
(verre) reis in HongKong….  JP doet dat in zijn gekende stijl zeer goed. 
 
Communicatie: Harry en Tom Bamelis doen een “twin” performance en lezen samen hun boodschap 
voor.  Daarna ontstaat nog enige commotie omdat (weeral eens) de statuten niet gevolgd zijn voor 

wat betreft de aanwerving van nieuwe leden, waarvan de naam reeds vermeld is, enzovoort…. ☹ 
 
Secretaris: ondergetekende geeft zijn nieuwjaarwensen aan de volledige club, alsook aan de Ladies. 
Graag herinnert hij iedereen er ook eens aan om correct aan- of af te melden, dit ten einde geen 
uren te verliezen aan rappel e-mails, smsjes, whatsapp of facebook berichtjes te moeten sturen…. 

😉 
 
Voorzitter: onze president for life steekt een bevlogen speech af vooral onder het motto “rijmen en 
dichten, zonder uw gat op te lichten”, waarbij na een paar minuten de voltallige corona al kon raden 
met welk woord hij zijn gerijm zou afsluiten! 
 
De nieuwjaarsbrieven kunnen jullie in bijlage vinden. De moeite om eens te lezen zowel voor de 
afwezigen als voor de aanwezigen die lagen te slapen! 
 
 
KIWANISAGENDA     
  

• 27 januari 2019 Ename, bezoek Huis van Beaucarne gevolgd door lunch. 
• “Ardennen offensief” weekend: 15, 16 en 17 februari 
• 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: 
 

 
 


