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“When the facts change,  

I change my mind “ 
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Vzw Kiwanis Sint-Truiden Haspengouw 

 

Voorzitter: Stefan Vanweddingen 

 

Past-voorzitter: Pascal Arickx                      Voorzitter Elect: Peter Lowette 

Penningmeester: Edwin Dehaes   Secretaris: Koen Berteloot 

 

Clublokaal: Hoeve Roosbeek – Roosbeekstraat 76 – 3800 Sint-Truiden – 011/78.36.10 

Elke tweede en vierde dinsdag van de maand om 20u 

www.kiwanis.be/sint-truiden/ 

 

Divisie K3818 Limburg Haspengouw 

Club EF 0294 – KI 08688 Sint-Truiden Haspengouw 

Ondernemingsnummer: 0558.934.388 

 

http://www.kiwanissinttruiden.be/
http://www.kiwanis.be/sint-truiden/


AGENDA 2022 – 2023  

Oktober 2022   April 2023 

11-10 
Open vergadering : bezoek tentoonstelling 
FransMasereel Begijnhofkerk      

25-10 
Statutaire vergadering 986 – When the facts 
change, I change my mind  16/04 Bloesemrun  

     

     

30-10 Opbouw boekenbeurs      

November 2022   Mei 2023 
03-06-

11 
23ste tweedehands boekenbeurs Kiwanis Sint-
Truiden Haspengouw     

08-11 
Open vergadering : Bezoek bakkerij 
Vangrootloon + Breugelmaal  

19-
21-05 Kiwanis Congres in Amsterdam  

22-11 
Statutaire vergadering 987  
    

December 2022   Juni 2023 

13-12 
Open vergadering : bezoek La Boverie Luik : 
Rotschild verzamelaars + Sottopiano      

27-12 Statutaire vergadering 988     

      

      

Januari 2023   Juli 2023 

17-01 
Open vergadering : voetbalmatch STVV - Club 
Brugge       

24-01 Statutaire vergadering 989     

      

        

Februari 2023   Augustus 2023 

14-02 
Open vergadering : Valentijnsdiner met de 
dames      

22-02 Statutaire vergadering 990      

Maart 2023   September 2023 

     

-03      

-03     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Woord vooraf  

Bon , het zit zo : we werden uitgenodigd op de statutaire vergadering in de Gebrande Winning om 

vooraf het aperitief te nemen in het veilinghuis om dan naar de Roosbeekhoeve te gaan. Volgt 

iedereen ? Ik vermoed van wel, behalve onze kersverse voorzitter Stefan die wat beteuterd stond 

te kijken in de  Gebrande Winning om daarna vol ongeduld op ons te wachten in de 

Roosbeekhoeve. Moraal van het verhaal : nooit op voorhand je agenda doorgeven, want daar 

komen vodden van… 

 

Fig 1 : Voor de eerste vergadering van het werkjaar tekent bijna iedereen present in het 

veilinghuis, behalve onze voorzitter die op dat moment wat op de dool was… 

Uiteindelijk zijn we dan allemaal met enige vertraging beland in de Roosbeekhoeve waar we 

onmiddellijk aan tafel zijn gegaan.  

 

Fig 2 : In gestrekte pas haast iedereen zich aan tafel vooraleer Stefan in een Truiense colère 

schiet… 

➢ Opening van de statutaire vergadering door onze nieuwe voorzitter Stefan Vanweddingen   

Rond  21u, meer dan een half uur later dan de vorige vergadering (wat dacht je)  opent onze 

voorzitter de 986ste Statutaire vergadering met een tik op de bel en spreekt daarbij de volgende 

gevleugelde woorden uit : “wat een fijn gevoel om op die bel te mogen kloppen”. In 1 adem heet 

hij dan ook iedereen welkom ! 

Meteen mag onze feestmeester aan het woord om het menu voor te lezen, maar hij moet een 

hulplijn inroepen : de kok zelf. Nu blijkt dat de chef ons gaat verrassen ! Ook goed natuurlijk.  

 



➢ Belangrijk nieuws te melden ! 

Stefan heeft 2 belangrijke zaken te melden want onze Kiwanis – familie is uitgebreid ! 

- 26/09/2022 geboorte van Kasper De Fré, kleinkind van Johan en Dominique Vandervelden. 

- 03/10/2022 geboorte van Jule, dochtertje van Katrien en Dimitri Timmermans ( geschenken 

Jule : autostoel + schommelpaard + hoeslaken en voor papa : geuze Timmermans !) 

 

  

Fig 3 : Foto links : Welkom Jule ! Foto rechts : de papa van Jule was niet aanwezig maar bij deze 

weet hij dat het ‘ad fundum’ drinken van bier een traditie is na een geboorte!  

➢ We hebben een gast van de Ronde Tafel : 

Stefan kondigt Peter Hayen aan, het jongste lid van de Ronde Tafel. Peter is onder de indruk van 

de grote groep en kondigt hun moneymaker aan dat op 12 November zal doorgaan : 

“Champaign for charity’ met oesters & de mogelijkheid tot een diner. Met hun moneymaker 

steunen ze zo 3 goede doelen : Sint-Vincentius , Vicoma & Triade)  

 

Fig 4 : Vol enthousiasme stelt Peter hun moneymaker voor : “Champaign for charity”. Kaarten zijn 

bij hem te verkrijgen.  



➢ De lijsten gaan rond :  

Marc is aan het leuren met 3 lijsten : 

- De lijst van de volgende statutaire vergadering 

- De lijst voor het congres in Amsterdam Op 19-20 & 21 mei volgend jaar (ja, nu al !)  

- De lijst voor ons bezoek aan bakkerij Vangrootloon op dinsdag 8 November.  

 

➢ Het menu :  

 

Zoals reeds eerder gesteld is de menu een verrassing. Hier gaan we dus :    

 

• Als voorgerecht  : verrassing 

• Hoofdgerecht : verrassing 

• Dessert : verrassing 

 

 

Fig 5 : Iets met wildpaté op een bedje van sla 

 

Fig 6 : Iets met op vel gebakken vis op een bedje van puree.  



 

Fig  7 : iets met ijs zonder bedje  

➢ Feedback over ons bezoek aan de tentoonstelling Frans Masereel in de begijnhofkerk 

Rik De Vooght krijgt het woord om even terug te blikken op ons bezoek aan de tentoonstelling van 

Frans Masereel in de begijnhofkerk te Sint-Truiden.  In al zijn bescheidenheid stelt Rik dat de 

tentoonstelling wat boven zijn niveau zat. Hij is echter vol lof over de topgids en uiteraard de 

goede opkomst voor deze activiteit. Hij vindt het trouwens een hele mooie kerk. Voorts is hij van 

mening dat Frans Masereel een ondergewaardeerde kunstenaar is. Ook het werk van de jonge 

kunstenaars (Caroline Coolen , Tom Liekens & Camille Dufour) heeft hem erg aangegrepen. Een 

geslaagd bezoek ! 

 

Fig 8: Wat velen onder ons niet weten is dat Rik ook een topexpert is in ellebogen. Hier komt hij 

uitvoerig terug op de top 3 van de kwaaltjes die je met je elleboog kunt hebben. Luc heeft toch 

zijn bedenkingen bij wat Rik daarover te vertellen heeft… 

➢ Marc stelt de nakende activiteiten voor : 

Marc doet iedereen watertanden met het voorstellen van de komende activiteiten. Op 22 

November komt de spreker Paul Vlayen op bezoek die het zal hebben over therapeutisch 

paardrijden. Op 13 december gaan we naar La Boverie in Luik. Marc merkt ook op dat er een 



divisievergadering gepland is op maandag 14 November in Hoeve Dewalleff waar onze voorzitter 

& secretaris aanwezig zullen zijn.  

  

Fig 9 : Foto links : Het is een vertrouwd beeld, ook in deze nieuwe legislatuur : onze protocolmeester 

in de papieren ! Foto rechts : de kelder is ondergelopen.  

 

➢ De laatste rechte lijn naar de boekenbeurs : 

 

Michel Top brengt ons de allerlaatste stand van zaken ivm de boekenbeurs. Hij komt onmiddellijk 

tot de essentie van de zaak : het verplaatsen van de (boeken)dozen van de zolder naar beneden 

en naderhand van beneden naar de zolder. Hij is aangenaam verrast van de ingevulde werklijsten, 

in die mate zelfs dat we deze keer geen externe steun nodig zullen hebben ! Bij deze verdienen we 

nu al een pluim. Er is ook uitstekend nieuws te melden : er zijn maar liefst 27 dozen minder te 

versleuren dan vorig jaar waardoor we amper nog 1504 dozen te versleuren hebben. Een gejubel 

stijgt uit de groep op ! 

 

 
 

Fig 10 : Michel wrijft zich al in de handen, want de boekenbeurs wordt een daverend succes !  

 



Op maandag 30 Oktober gaan we met zijn allen in 1 keer de boeken van de zolder naar beneden 

brengen. Dinsdag 1 november is een reservedag waarvan we hopen die niet nodig te hebben. Er 

worden nu al eieren gebracht naar de patroonheilige van de liften, Sint – Ascenseur. 

Het is trouwens de eerste keer dat we ook een 800tal vinylplaten gaan verkopen met dank aan 

Rob & Edwin ! Applaus volgt.  

 

➢ Het sociaal comité aan het woord :  

Patrick Ruppol staat recht om ons verslag uit te brengen over onze besteding van het geld aan de 

goede doelen. Maar liefst 8,9K€ werd uitgedeeld ! Hieronder volgt het overzicht van de 

verschillende gesteunde doelen :  

o De Egeltjes : 2K€ 

o De verjaardagsdozen : 2de schijf van 2,8 K€ (maar liefst 99 dozen werden uitgedeeld)  

o Het Passhuis ( opvang kinderen met ASS)  : 500€ 

o De Dageraad : 1 K€ voor een snoezelruimte voor kinderen met een zware mentale 

beperking in opleidingsvorm 1. 

o Wiric : momenteel GEEN Bijdrage 

o Sint-Vincentius : 400€ 

o Artsen zonder grenzen – Oekraïne : 2,5 K€ (nadat spreker gekomen is)  

o G-Tennis  : 700€ (7 deelnemers, elk 100€) 

o Paardrijden voor kinderen met ASS : 500€  (Paul Vlayen komt erover spreken op 22 

Nov)  

o Sociale ronde Bingo : 1 K€ 

 

Fig 11 : Dat Rik alles weet over ellebogen is nu geen geheim meer, maar dat Patrick een expert is in 

de ergonomie van een stoel wekt eenieders verbazing ! Hier brengt hij zijn rug in exact dezelfde 

bocht als de rugleuning van zijn stoel om zo op deze manier na te gaan indien onze stoelen in de 

Roosbeekhoeve ergonomisch verantwoord zijn. Uiteindelijk spreekt Patrick er zich niet echt over uit.  

 

 



➢ Het comité aanwerving  

Pascal krijgt als voorzitter van het aanwervingscomité het woord. Hij stelt dat naast hem volgende 

leden (Past voorzitters) deel uitmaken van het comité :  

o Luc Van den Bergh 

o Marc Vreys 

o Stefan Meekers 

o Benny Janssis  / Robrecht Janssens 

Hij legt de nadruk op het feit dat de open vergadering de ideale omstandigheden creëren om 

nieuwe potentiële leden kennis te laten maken met de club.  

Er blijkt trouwens iemand in de “pipeline” te zitten en daarvoor roept Pascal de 2 peters Marc & 

Peter naar voor om een woordje uitleg te geven : 

Het blijkt om een 55 jarige ondernemer “pur-sang” te gaan die invoerder is van knikladers & deze 

verkoopt en verhuurt. Hij heeft 2 zonen. Het blijkt hier te gaan om Tom Raepers. De 2 peters 

verzoeken hierop de groep om zijn kandidatuur in overweging te nemen.  

Michel Top vraagt even het woord om naar aanleiding van deze kandidatuur op te merken dat 

onze club geen duivenkot is.  

 

Fig 12 : Foto links : Pascal stelt het comité aanwerving voor. Foto rechts : Marc & Peter stellen de 

kandidatuur van Tom Raepers voor.  

Na de opmerking van Michel stelt Marc nog even dat Tom spijt heeft van zijn beslissing om ontslag 

uit de club te nemen & intussen een andere visie heeft.  

Pascal legt daarna uit dat de aanwervingsprocedure voorziet dat er eventueel objectie tegen de 

kandidatuur kan aangetekend worden tot aan de volgende statutaire vergadering. Bij gebrek aan 

objectie kan Tom dan in die volgende vergadering uitgenodigd worden.  

➢ Onze lector Norbert aan het woord :  

Niemand minder dan Norbert Stas is onze lector van dienst. Hij brengt ons een bloemlezing uit de 

activiteiten van andere clubs :  

o Ronde tafel: Champaign for Charity 



o La Femme Fatale op 30 Oktober in de Velinx in Tongeren : een coproductie van 

Kiwanis Ambiorix , Amicitia & Hellewigis. Zou gaan over een vrouw die moorden 

pleegt. Bon… 

o In een ruimer perspectief heeft Norbert het nog over de eucharistieviering op 

Allerheiligen in de OLV kerk van Sint-Truiden dat trouwens op TV uitgezonden wordt 

in 6 landen. Voorts is er een chrysantenfestival in de Japanse Tuin in Hasselt. Norbert 

maakt ook publiciteit over de expo ‘dress-undress’ in het modemuseum van Hasselt . 

Hij stelt voor om er met zijn allen op 30 oktober naakt naar toe te gaan. (denk dat 

meesten dan nog liever met de boeken sleuren , maar dat terzijde) 3/4de van de 

plaatsen zouden al bezet zijn. We gaan ons dus moeten haasten !  

 

 
 

Fig 13 : Van Norbert moeten we kiezen : ofwel naakt naar het modemuseum gaan 

ofwel met de boeken sleuren. Benieuwd naar de uitkomst… 

 

➢ Sportief Kiwanis ! 

Johan Boelen krijgt even het woord om publiciteit te maken over een nieuwe sportieve activiteit : 

het wielrennen op zondagmorgen ! Het zou gaan om een tocht van om en bij de 50 à 70km voor 

de sportieve leden onder ons.  

 

Fig 14 : Een gezonde geest in een gezond lichaam : daar gaan we voor !  



➢ Varia :  

o Pascal doet nog even een oproep om te gaan kanovaren op de Dijle, want dat 

hebben we nog tegoed na de afzegging van 12 Juli. Met de mooie 

weersvoorspelling zou dit op zaterdag of zondag eerstkomend nog kunnen.  

o Stefan komt al even terug op de bloesemrun van 16 April en legt de nadruk op het 

feit dat we deze keer nog meer moeten inzetten op sponsoring.  

o Peter maakt duidelijk dat de personeelsparking bij Vangrootloon ter beschikking 

gesteld zal worden.  

o Er is deze keer GEEN rondvraag.  

Stefan sluit tenslotte de vergadering af met de wijze raad om NOOIT nog een agenda door te 

sturen aan het bestuur. Hij besluit ook dat hij dus niet alle E-mails te zien krijgt.  De tik op de bel volgt 

om 22u54, gevolgd door een stormloop op de bar !  

Geen Kiwanigram zonder kwisvraag, en deze keer is dat niet anders. Hieronder vind je een 

afbeelding terug van een voorwerp dat de ganse avond op de vergadering aanwezig was en na 

de vergadering terug verdween… De kwisvraag bestaat uit 2 delen :  

- Wat is dit voorwerp ?  

- Van wie is dit voorwerp ? 

De winnaar moet dus op beide vragen het juiste antwoord geven maar krijgt in ruil uiteraard de 

eeuwige roem !   

 

 

Waag je kans, altijd prijs !!  

Veel succes ! 

Verslag: Koen Berteloot  

Foto’s:  Peter Lowette  



     Aanwezigheidslijst  2022-2023  

 

 

Naam Voornaam

2
5
/1

0
/2

0
2
2

Aanwezig Afwezig Aanwezig Afwezig Bezoek %

1 Arickx Pascal 1 0 1 1 0 100%

2 Baldewijns Erik 1 0 1 1 0 100%

3 Berteloot Koen 1 0 1 1 0 100%

4 Boelen Johan 1 0 1 1 0 100%

5 Brepoels Pascal 0 1 0 0 1 0%

6 Carmen Steven 0 1 0 0 1 0%

7 De Vooght Rik 1 0 1 1 0 100%

8 Dehaes Edwin 1 0 1 1 0 100%

9 Delorge Michel 1 0 1 1 0 100%

10 Digneffe Dirk 0 1 0 0 1 0%

11 Guttermann Piet 1 0 1 1 0 100%

12 Hannes Jos 1 0 1 1 0 100%

13 Janssens Robrecht 0 1 0 0 1 0%

14 Janssis Benny 0 1 0 0 1 0%

15 Jenne Luc 1 0 1 1 0 100%

16 Kretzers Leo 1 0 1 1 0 100%

17 Lowette Dimitri 1 0 1 1 0 100%

18 Lowette Peter 1 0 1 1 0 100%

19 Meekers Stefan 1 0 1 1 0 100%

20 Meurice Jo 1 0 1 1 0 100%

21 Nolens Vincent 1 0 1 1 0 100%

22 Paternotte Bernard 1 0 1 1 0 100%

23 Pittomvils Herman 1 0 1 1 0 100%

24 Ruppol Patrick 1 0 1 1 0 100%

25 Smeyers Roald 1 0 1 1 0 100%

26 Stas Erik 1 0 1 1 0 100%

27 Stas Norbert 1 0 1 1 0 100%

28 Stultjens William 0 1 0 0 1 0%

29 Swartenbroekx Raf 0 1 0 0 1 0%

30 Timmermans Dimitri 0 1 0 0 1 0%

31 Top Michel 1 0 1 1 0 100%

32 Van den Bergh Luc 1 0 1 1 0 100%

33 Vandenborne Johan 0 1 0 0 1 0%

34 Vandervelden Johan 0 1 0 0 1 0%

35 Vangrootloon Tom 0 1 0 0 1 0%

36 Vanweddingen Stefan 1 0 1 1 0 100%

37 Velaers Jean-Paul 0 1 0 0 1 0%

38 Verboven Raf 0 1 0 0 1 0%

39 Visser Rob 1 0 1 1 0 100%

40 Vreys Marc 1 0 1 1 0 100%

41 Zeegers Jo 1 0 1 1 0 100%

28

42 Deltour Michel 0 1 0 0 1 S

43 Fransis Isi 0 1 0 0 1 S

44 Mievis Louis 0 1 0 0 1 S

45 Sweldens Karel 0 1 0 0 1 S

46 Belet Bob 1 0 1 1 0 S

47 Lambeets Erwin 1 0 1 1 0 S

28 13 28 13

TOTAAL SENIOR LEDEN 2

28 71,79% 28 68,29%

13 33,33% 13 31,71%VERONTSCHULDIGD/AFWEZIG 

TOTAAL 

VERGADERINGEN

Vergadering                

25 Okt 2022
Totaal

TOTAAL ACTIEVE LEDEN

AANWEZIG ACTIEVE LEDEN


