
 

 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 Philippe Vanderdonckt  Penningmeester Koen VAN DORPE  

  Tuybenslos 4  - 9700 Welden Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem 

  pv@immomatch.com  -  0495/50.19.40 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: 818 Restaurant:   Ladeuze   

     

 

Datum: donderdag 21 november 2019 
Menu: 
1. Apero met 3 hapjes. 
2. Butternutsoepje 
3. Hazerug met contouri  

 
 

 

 

Op vraag van de voorzitter neem ik met veel genoegen nog eens de pen over van Phil 
die momenteel als basgitarist aan het repeteren is met zijn muziekband; nu nog Jean-
Pierre aan het drumstel en wij hebben ons eigen Kiwanisorkestje. 

mailto:guy.vdvelde@skynet.be


Wij verwelkomen Rinaldo: ik heb hem de weg gewezen naar Ladeuze toen ik hem aan 
de deur van de Margaretha’s zag staan.   Back in town ! 

VZ Guy kondigt spreekster Veronique De Tier aan die ons vanavond gaat vergasten 
op volksspreuken.   In één adem verwelkomt hij ook Lieven Van der Stuyft, die na 
maandenlange procedure zijn eerste vergadering bijwoont.   Lieven straalt al en zit 
hier blijkbaar op zijn gemak. 

Met 15 op 30 halen wij juist een aanwezigheidspercentage van 50% (iedereen weet dat 
onze voorzitter goed kan rekenen !),  maar Guy verheugt er hem op dat de kwaliteit de 
kwantiteit overschrijdt. 

Edwin wordt gefeliciteerd met zijn eerste kleinkind Sarah (nog een gelukkig dat Rinaldo 
zijn Sarah-pipeline-mop niet vertelde !)  BREAKING NEWS: Terloops weet Edwin mede 
te delen dat Jean in de vooravond wordt geopereerd.   Naar verluidt zou de ingreep 2 

uur in beslag nemen, wat Edwin niet verwondert gezien Jean een dikke nek heeft (      ) 

Er zijn dit keer geen uitnodigingen binnengekomen met champagne-aanbod.   
Daarentegen is er de uitnodiging voor de viering van 100 jaar KSVO op 29/11 welke 
met een optreden van Belle Perez en diner van Diner Privé doorgaat in de garage 
Daeninck (weer maar eens in Eine !).   Reserveren kan bij Luc T. of Tom Br. 

Na de lichte voorplât doet Joris zijn entrée.   De VZ pakt hem onmiddellijk aan om 
hem te feliciteren met dinosaurus-filmoptreden in Etikhove: zo komt Maarkedal nog 
eens in de gazette ! 

 

Rechtzetting op het verslag voor vorige vergadering:  ons Kiwanisembleem welke 
placht te prijken aan de inkom van de Rantere is uit de handen van de afbraakfirma 
gered door Marc Libert die het vakkundig van de muur heeft gehaald en Eddy heeft 
het nadien met liefde voor de club opgeblonken.    Het zal terug ingehuldigd worden 
aan de poort van Ladeuze in aanwezigheid van de burgervader Joris. 

 



Buitenbezoeken: 

-Een delegatie van onze club heeft de voorstelling bijgewoond van de Futuroloog Peter 
Vanderwel, onder de titel: “De toekomst is begonnen”.   Er waren 280 aanwezigen in 
de Aula van St. Bernardus en Stefan brengt daarover een kort verslag: hijzelf heeft 
weinig bijgeleerd (dat is zo als ge van alles op de hoogte bent), maar er zijn ook leuke 
dingen bijgebleven; frappant was de tegenstelling arm/rijk.   Spreker heeft ook een 
boek geschreven.    Op het einde van de avond heeft VZ Guy nog gebabbeld met 
bevriende clubs  zodat hij zoals gewoonte de laatste de deur kon dicht doen. 

-Jeneverwandeling in Balegem (zondag 17/11): Een fotoreeks (ook afzonderlijke bijlagen 
aan het verslag) toont aan dat de deelnemers hebben genoten van deze geslaagde 
uitstap. Dienstdoende secretaris heeft de wandelroute digitaal opgeslagen en gelukkig 
zijn we toegekomen op de plaats waar we vertrokken zijn want daar wachtte een 
gegidste rondleiding op de stokerij (met alles erop en eraan gaande van 
museumstukken tot brol goed voor ’t containerpark, tot zelfs koebeesten die hun maag 
vullen met de stookresidu en er zelfs niet zat van worden. 

Van deze landbouwstokerij kunt U de volledige geschiedenis, de machinerie, het 
productieproces e.a. nalezing via onderstaande link. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36707 

 

Route                                                      Groepsfoto 

Edwin brengt in zijn gekende stijl verslag uit: het was een fantastische uitstap; de 
hoeve bestaat van in 1862 en sedertdien is er nog niets veranderd; de gids heeft het 
procedé en museumstukken toegelicht en tussendoor enkele droge plezante moppen 
verteld; wat menige nog niet wisten is dat rogge (basis van de Van Damme-jenever) 
goed is voor de seks (het staat bekend als een afrodisiacum en daarom gaven de boeren het 
ook aan de zeugen voor een optimale opbrengst);  dus vanaf nu roggebrood eten met een 

goeie druppel roggegraanjenever 😊.   Waar iedereen zat naar uit te kijken was wel de 
degustatie waar rijkelijk 31°/41° en 51°-jenever werd geschonken met tussendoor een 
advocaat (Peter was er niet bij) en waar we ook een Steam-gin geproefd hebben.  De 
VZ zag het terug zitten !   En JP straalde terug ! 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36707


                

       De voorzitter in goed gezelschap: het moet niet altijd nen Duvel zijn ! ? 

       Bedankt Luc, ge moest dat niet gedaan hebben 

Dat was alvast een goede start om dan in ’t Parkske nog eens toast uit te brengen op 
Sarah (het eerste kleinkind van Thérèse en Edwin) met een glas champagne.   Het was 
een gezellige tafel, goede compagnie en lekker eten van een kok die nog bij Rik aan de 
potten heeft gestaan en die riz de veau als specialiteit op de kaart staan heeft. 

      

Edwin sluit af met de melding dat de operatie van Jean geslaagd is, maar maakt zich 
toch de bedenking of het al dan niet toeval is dat Open Vld nu met  het aangekondigde 
wetsvoorstel in verband met euthanasie bij dementie in het nieuws komt. 



 

 

 

Cultuurcommissie:  Edwin blijft op zijn élan en herinnert aan onze culturele uitstap op 
15/12 naar Brussel (Bozar Keith Haring en Les Petits Ognions); we gaan met 7 koppels 
op stap, maar er kunnen er gerust nog 2 bij.   10h45 aan Bozar. 

 

Sociale commissie: afwezig 

Feestcommissie:  komen binnenkort samen 

 

Aanwervingscommissie: Stefan vermeldt dat iedereen wel eens een lid mag 
voorstellen en dat het niet altijd uit dezelfde hoek moet komen.  Hij is dan ook 
verheugd Lieven Van der Stuyft in ons midden te mogen begroeten.   Lieven dankt 
Stefan voor de inleiding en de voorzitter voor zijn peterschap en begint alvast met de 
geboortedatum van hemzelf en zijn vrouw Dina op te geven; hij is misschien van ’t 
gedacht dat de club nen velo cadeau doet als verjaardagsgeschenk !!   Lieven schetst 
zowat zijn levensloop met zijn eerste vélowinkel in 1988 in de Graaf van Landaststraat 
en in 2010 Wheel Palace op de N60. Zijn hobby’s bestaan vooral uit investeren in 
vastgoed en vrienden maken (hij heeft blijkbaar een netwerk om u tegen te zeggen…). 
Deze self-made-man zou technisch van alles op de hoogte zijn, wat een pluspunt zou 
zijn bij onze organisaties (feestcommissie ?)   Was vroeger lid bij Lions Gavere en na 
enkele sabbatjaren heeft hij kennelijk zin om onze club te vervoegen. 

 

Spreker:   

Hoofdbrok van de avond is mevr. Veronique De Tier die ons komt onderhouden over 
volkswijsheden en andere gezegden.   Samen met Jan Hautekiet heeft zij ook een boek 
geschreven “Ons moeder zei altijd”, welke na de causerie gretig aan de man werd 
gebracht. 

Voor laatkomers: nog altijd te verkrijgen bij Bol.com à 8€ 



 

 

 

 

Tom Bamelis leidt spreekster in met een overzicht van haar cv  (hierna in verkorte versie 
via Linkedln) 

 

Ze is bedreven in spreekwoorden en dialecten en verwijst ook naar een enquête via 
Facebook waarbij gesprokkeld werd naar gezegden die binnen de noemer van 
“cultureel erfgoed” vallen (Faro). 

Alvorens ze haar exposé aanvat worden wij al verwittigd dat eens ze op élan komt ze 
niet meer te stoppen is.  Veronique start alvast haar power-point met een opwarmertje 
en peilt daarbij naar de kennis onder onze leden.   Alle items passeren de revue, te veel 
om op te sommen.    Een greep uit de gezegden, quotes en tegelspreuken toont aan dat 
er wel zijn die soms absurd zijn, maar wel over komen: in vele gevallen nagels met 
koppen ! 



           

Verder nog een geselecteerde bloemlezing van wat we allemaal op scherm te zien 
kregen: 

- Die de zot trouwt om zijn kot, verliest het kot maar houdt de zot 
- En die een wijf trouwt om ’t schoon lijf, verliest het lijf en houdt het wijf 
- ’t is nooit kermis aan de vier hoeken van je gat 
- Ze kakt in eur hand en ’t is ne pannekoeke (WV) 
- ’t  zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen 
- Er is nog geen een met twee lichters begraven (Pajottenland) 
- Die zijn bed verkoopt, ligt met zijn gat op ’t stroot 
- Wie het lang heeft, laat het lang hangen 
- Een vogel die te verre vliegt, wordt bedrogen of bedriegt 
- Goede koeien vindt met op stal, kwikstaartjes overal 
- Brave poesjes lusten ook melk 
- Soms moet je een andere band op je velo leggen  (reeds publiciteit voor Wheel 

Palace      ) 
- Het is niet omdat je al besteld hebt, dat je niet op de menukaart mag kijken 
- mijn versie:  “het is niet omdat ge op dieet zijt dat ge niet naar de menukaart moogt 

kijken) 
- Schoonheid is maar een pelleke, de deugd zit onder ’t velleke 
- Er zijn twee dingen die je moet mijden; het achterste van een paard en het 

voorste van een vrouw 
- Vrouwenhanden en paardentanden mogen niet stil staan 
- Een vliegende kraai vangt meer dan een zittende 
- Een vet varken weet niet dat een mager ook hoger heeft 
- Als mijn kat een koe was, gaf ze melk 
- Hoe laat is het ?:   kwart van de bille, d’horloge ligt stille 

Het is ondertussen 23h geworden !   De tijd staat niet stil. 

Na deze vloed aan levenswijsheid dankt Tom spreekster en biedt haar in naam van de 
club een attentie aan. 

Contactadres:   veronique.detier@ugent.be 

 

Slot: 



Alvorens de vergadering af te sluiten herinnert de VZ eraan dat hij terug een brief 
gekregen heeft van Sinterklaas die in première reeds op 5/12 naar onze vergadering 
komt.   Hij zal dit jaar niet de stoutere leden op het matje te roepen, maar zou dit jaar 
zelf eens stout willen doen...   Het hoeft geen verder betoog dat de afwezigen ongelijk 
zullen hebben en er achteraf grote spijt zullen van hebben er niet bij geweest te zijn.  

Secretaris ad-interim 

Guy De Wilde 
 
 

   aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

1 Bamelis Tom 1   

2 Bontemps Geoffrey  1  

3 Browaeys Luc  1  
4 Browaeys Tom 1   

5 Castelli Rinaldo 1   

6 Deconinck Frank 1   

7 De Cock Mathieu  1  
8 De Cordier Jean-Paul  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 Nachtergaele Joris 1   

20 Tsjoen Luc 1   

21 Uytterschaut Eddy 1   

22 Vandenabeele  Harry  1  
23 Vandendriessche Jean  1  
24 Vanderschueren Dirk   1 

25 Vanderdonckt  Philippe  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   

 Totaal:   15 15 50 % 

      

 bezoekers  1   

 kandidaat lid   1  
 


