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Verslag van de vergadering: 823 Restaurant:  
Buiten-tafel  
Kaasmeester 

   CALLEBAUT 
Datum: donderdag 20.02.2020 
Menu:  
Uitgelezen kazen van Callebaut met 
aangepaste wijnen van Thienpont 
Zie verder in verslag. 
  

 
 

 
De pre-vergadering startte om 19.30 met een bedrijfsbezoek in de Meersbloem bij kaashandel 
Callebaut (Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen). We kregen van de master-himself, Luc Callebaut, 
een uitgebreide rondleiding in zijn magazijn - bestaande uit diverse koel- en rijpingscellen en een 
bureau – alwaar de verschillende kazen gelabeld, getest, geproefd, gedraaid, gewassen, bewaard en 
verkocht worden aan +/- 140 restaurants en eigen winkel. 
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De vergadering zelf werd geopend door onze VZ om 20.20, na het aperitief en reuze tapasplanken, 
met een bedankingswoord aan Luc Callebaut en zijn medewerkende echtgenote Nathalie. Tevens 
een hartelijk welkom aan kandidaat-lid Wim Vanderschueren, die er voor de derde maal bij was. 
 
Tijdens de vergadering kregen we uitleg van Luc over de verschillende kazen (7 verschillende 
“families”) die we in de loop van deze avond zouden degusteren. 
 

 
 
We begonnen met een geitenkaas “Chabichou de Poitou” vergezeld van een witte wijn (ipv rood), 
gevolgd door een schapenkaas uit de regio “Brebis de Brakel”, daarna een “Brie de Melun” gevolgd 
door een “Saint Nectaire”, een “Houblonaisse” zijnde een belgische kaas uit Roeselare gemaakt met 
mare van hoppe, een “Cheddar Montgomery” uit Sommerset om te eindigen met een “Gorgonzola”; 
dit alles voorzien van de vakkundige uitleg van onze gastheer Luc en rijkelijk voorzien van drank door 
onze gastvrouw Nathalie. 
Nog enkele weetjes : een glas melk in de koelkast helpt om de geuren weg te houden… omwille van 
zijn opslorpend effect… 
En als je thuis volk vraagt is 250 gram kaas per persoon ruim voldoende. Dixit Luc himself: je moet 
niet teveel meenemen als je naar onze winkel komt, beter ne keer meer komen! 
 
 
 

 
 
 
Uitnodigingen 
 
- KI Keizer Karel Gent golftoernooi in maart, VZ heeft de datum vergeten noteren. 



 
- Donderdag 05/03 Driesprong van Bernardus: heart-saver om 16.00 demo en om 18.00 inhuldiging 
en receptie. Wie gaat er mee? We moete op voorhand inschrijven! Verwittig VZ! 
 
- Donkerrun van KI Universus op vrijdagavond 06/03/20 (bracht vorig jaar een kleine 2000 lopers 
samen en een opbrengst van 6K) 
 
- Zaterdag 07/03 en ook op 08/03 Kiwanis Zottegem : wijnverkoop voor het goede doel in garage 
BMW van Meersman te Zottegem. De VZ van KI Zottegem, Jean Volders, heeft ons verschillende 
kaarten verkocht voor dit evenement – hij mag zich aan een tegenbezoek van ons verwachten 
eenmaal de kaarten van onze Family-day beschikbaar zijn. 
 
- Zaterdagavond 07/03 optreden van Belgische blueslegende Roland in Harmonie te Oudenaarde – 
meer info bij Wim. 
 
- Op vrijdag 13/03/20 organiseert KI St.Niklaas Waasland filmfestival ten voordele van hun sociale 
doelen in het Waasland, o.a. het Witte Raven Project VZW. 
 
- Eveneens op vrijdag 13/03/20 organiseert KI Gent (Michel Vermeiren) in SinéScoop een avant-
première van de film Black Water ten voordele van hun Witte Raven Project. 
 
- zondag 15/03/20  Lions Oudenaarde organiseert voor de 3de maal de Oudenaarde City -trail, zijnde 
een recreatieve stadsloop en -wandeling. Start op de markt om 10.00 voor de lopers en om 10.30 
voor de “oude mensen.” 
 
- Op vrijdag 20/03/20 Luc Tsjoen herinnert ons aan het evenement met Belle Perez in garage BMW 
Peter Daeninck, kaart aan 175€ pp of 1.600€ voor een tafel (met alles erop en eraan) Kaarten te 
bekomen bij Luc Tsjoen. 

 
 
 
- Uitnodiging cabriotour van KI Aalter Baekeland op zaterdag 25/04/20 ten voordele van de 
kinderafdeling van het St Andries ziekenhuis van Tielt. 

 
Buitenbezoeken 
VZ stelt voor om buitenbezoeken te brengen aan KI Zottegem, KI Oosterzele en vooral ook aan Ronde 
Tafel Ronse (dit om nieuwe leden te werven voor onze club). 
 
 
COMMISSIES 
 
Feest - Frank: meldt dat er een foutje zit in vorig verslag: de inspanning die aan alle leden wordt 
gevraagd voor de Familyday (kaartenverkoop en sponsoring) bedraagt 450€ ipv 400€. 



Er zijn op heden 3 hoofdsponsors ( Brandstoffen DeConinck, Moore en Immomatch), een 4de in 
beraad en bijgevolg nog plaats voor 2 hoofdsponsors. De kaarten zouden heel binnenkort 
beschikbaar zijn. Voor de rest is alles “onder controle”. 
 
Cultuur : Edwin: 21 deelnemers voor het Art Center en de beeldentuin in den Limburg op 07/03. 
Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar. 
 
Sociale : Yann vraagt ons te vertrouwen op het “gezond verstand” in de sociale commissie, alhoewel 
ze er in geslaagd zijn om op 50 minuten +/-12.500€ uit te geven (zijnde 250€/minuut) aan de 
verschillende sociale projecten – welke meestal op schoolse activiteiten zijn gebaseerd – zoals daar 
zijn :  Broebelschool  1.600 
 Legoproject Sleutelbos 1.625 
 Bernardus 3 sprong 2.500 
 KBO Kameleon  1.781,48 
 Vzw Amon  2.000 
 Outsider kampen 2.700 
Alhoewel er over deze laatste nog twijfel bestaat! 
De vraag hoeveel er nog rest in kas bleef onbeantwoord….. 
 
Communicatie : niks te melden 
 
Penning : alles in de sjakosj. 
 
Externe : Nieuw logo voor KI AB. Onze VZ belooft plechtig om het aan mij – secretaris - door te 
sturen om het op te nemen in dit verslag. We vragen aan onze KI opperhoofden nog om het woordje 
“club” te laten vallen en de aa te vervangen door ae in “Adriaan”.  
 
 

 
 
 
En last but not least volgden de plechtige geplogenheden met de ceremoniële aanstelling van ons 
nieuw lid Wim Van Der Schueren. 
We zijn bijzonder verheugd er een fantastisch nieuw lid bij te hebben! We wensen Wim van harte 
welkom in onze service club! We zijn ervan overtuigd dat zijn enthousiasme en engagement een 

grote meerwaarde zullen betekenen voor KI AB, minstens even veel als zijn lengte  😊 
Daarna volgde de maiden speech van Wim en uiteraard.. de traktatie! Santé en bedankt! 
 
 
 



 
 
 
 
Presidents weekend  
Gaat door in Oostduinkerke op 06/06/20 
Programma : 10.15 aankomst Oostduinkerke 
  10.30 wandeling 
  11.15 E-bike 
  12.30 champagne receptie + garnaalvisser en bezoek musuem 
  18.00 Restaurant Normandie 
  20.00 Diner en party 
Wie wil kan blijven overnachten, VZ heeft al opties voor een 10-tal kamers in 2 hotels van standaard 
niveau. 
Zondag 07/06  11.00 bezoek kunstcenter Ten Bogaerde 
Wie gaat er mee? Gelieve onze VZ asap te verwittigen. 
 

 
AGENDA 

 
• Donderdag 5 maart: ledenvergadering en spreker Minister Matthias Diependaele  

• Zaterdag 7 maart: daguitstap Herentals (Art Center) en Geel (Beeldentuin Hugo Voeten  

• Donderdag 19 maart: statutaire algemene ledenvergadering (jaarrekening 2018-2019), 
voorafgegaan door een bedrijfsbezoek aan kerstdecoratie Kaeminck  

• Donderdag 2 april: ledenvergadering (met bezoek van de Paashaas), voorafgegaan door een 
bedrijfsbezoek aan Camp’s (met degustatie)  

• Donderdag 16 april : ledenvergadering en spreekster Morgan La Fay (pikante verhalen en erotische 
kruiden)  

• Zondag 26 april (17u): tentoonstelling Van Eyck in MSK Gent en diner  

• Donderdag 7 mei: ledenvergadering  

• Donderdag 21 mei : geen vergadering (OLH-Hemelvaart)  

• Donderdag 28 mei: ledenvergadering en verkiezingen  
 



 
• Donderdag 4 juni: Bedrijfsbezoek én ledenvergadering bij kruidenkwekerij Claus (met diner ter 
plaatse)  

• Zaterdag-zondag 6 juni: President’s weekend aan de westkust  

• Donderdag 18 juni: geen vergadering (EK wedstrijd rode duivels)  

• Donderdag 25 juni: ledenvergadering met spreker Thierry Cattoir (merkenbureau Remarkable) over 
merken/branding en kunstfotografie  

• Vrijdag 3 juli: eerste vakantievergadering (ladies night) in Hof Ter Rode Poorte (Kruisem), met 
streekwandeling en gegidst tuinbezoek, gevolgd door BBQ (samen met KI Universus?)  

• Donderdag 23 juli: bezoek Gentse Feesten  

• Vrijdag 28 augustus: 2de vakantievergadering (ladies night): e-bike tocht –President’s farewell 
champagne receptie – walking dinner en party in feestzaal wheelpalace  

• Zondag 30 augustus: Familyday@Liedts  

• Donderdag 3 september: ledenvergadering en bezoek Walburgatoren en de beiaard klokken  

• Donderdag 17 september: Charity Drink en ledenvergadering (ambtsoverdracht  
 
 
AANWEZIGHEDEN 

   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 Vanderstuyft Lieven  1  
27 Van De Velde Guy 1   

28 Van Dorpe Koen 1   

29 Van Melkebeke Peter  1   



30 Verhenne Luc  1  

31 Wouters Yann 
 

1   

  

Nieuw lid : Van Der   
Schueren  Wim              
 
Totaal:   18 14  

      

      

      

    56,25 %  

      
 


