
  

 
WELKOM 
De 14e dinnervergadering gaat door in feestzaal Het  
                                                                                                         
 
WELKOM 
37 aanwezigen op de 16e statutaire vergadering met 
heel wat genodigden. Eerst en vooral de vertegen-
woordigers van onze sociale doelen, de dames van de 
Budapest reis, en privileged lid Jacques De Rijcke. 
Ze kregen allen een warm welkom van de voorzitter, 
met het glas op de genodigden en de vriendschap. 
Compensaties: Eddy, Jean-Claude en Stephaan waren 
op bezoek bij LC Lievegem. 
 

 
VERONTSCHULDIGINGEN 
Jef gaf de namen van de 5 verontschuldigde leden:  
Jos Vanhullebusch, Eddy Van Goethem, Roland 
Knockaert, Bertrand Mekeirel en Erik Matthijs. 
 

 
MENU 
Nogmaals onze protocolchef met wat de kok ons 
voorschotelt vanavond : na de 3 hapjes bij het aperi-
tief ontvingen we als voorgerecht Mechelse asperges 
met Ibericoham, gevolgd door een varkenshaasje met 
warme groentjes en aardappelsoesjes. Als nagerecht 
een lekkere crème brûlée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERJAARDAG 

 
Franky Van Daele en Lucas Heye vierden hun verjaar-
dag met een mooie upgrade van de wijnen. We kre-
gen een uitstekende Saint-Véran 2017  van Joseph 
Drouhin in ons glas, gevold door een stevige Haut-
Médoc  Château Pontoise Cabarrus 2014. 
De jarigen ontvingen een daverend applaus.  
 
ONZE SOCIALE DOELEN 
Philip vroeg de vertegenwoordigers van de 5 aanwe-
zige organisaties een woordje te zeggen over hun 
werking. Volgende mensen namen het woord:  
Peter van Zwerfgoed, Jan van Himalaya projects,  
Wies van Baby Nest, Nancy van De Triangel en Michel 
G. voor Memsaada. 
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Paul van Himalaya Projects maakte kenbaar dat Jos 
en An in oktober dit jaar naar Nepal vertrekken in het 
kader van dit project. Een prachtig initiatief dat een 
spontaan applaus ontving en zeker in het 53e werkjaar 
zal gesteund worden. 
 
WIJNPROEFAVOND 
Patrick gaf de cijfers van dit succesvolle event. Alles is 
terug te vinden in het aparte verslag dat je reeds ont-
ving. Niet vergeten: afhaling wijn op zaterdag 20/4 
bij Christophe. 
 

 

DISOC 
Dit is een zone-activiteit in het Malter-park(circus) te 
Destelbergen op zaterdag 11 mei. Philip en Michel 
wonen op maandag 15/4 de zonevergadering bij en 
wordt dan gevraagd wie van onze club komt helpen. 
Het gaat om een uitstap voor 200 minder-validen en 
er zijn chauffeurs en wagens nodig om deze te vervoe-
ren. 
Op een vroegere doorgegeven lijst staan volgende 
clubleden: Jean-Claude, Michel DS, Frank DW, Franky 
H.,Eddy en Jos. De secretaris vraagt aan hen dit te 
bevestigen. 

LADIES 
Christine kreeg de mi-
crofoon en gaf een 
woordje uitleg over de 
dames-reis naar Buda-
pest van donderdag 16 
tot maandag 20 mei. 
Er zijn 11 deel- 
neemsters. 
Christine gaf aan de  
reizigsters een mooi 
gedocumenteerde  
reismap. 
Peter van zijn kant heeft 
beloofd iets voor de 
mannen te organiseren.  
 

 
De aanwezige pers, waaronder de Meetjeslandse 
Krant, vroeg om een groepsfoto. Te oordelen aan het 
aantal genomen foto’s, zal onze club volop in de kijker 
geplaatst worden.  
  

Aanwezige actieve leden: 22 op 27                               Aanwezige geprivilegieerde leden: 1 op 3 
Verontschuldigde leden: 5                                              Aanwezige geaffilieerde leden: 0 op 4 
Compensaties: 3                                                               Aanwezige at large leden: 0 op 3 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


