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Le District Belgium-Luxembourg du Kiwanis International (4250 membres, 198 clubs) est 
essentiellement connu pour son engagement en faveur des enfants défavorisés (actions 

sociales). Au cours de l’année 2017-2018, le Kiwanis Belgium-Luxembourg a distribué 
3.294.272,07 € pour les enfants et plus de 147.00 heures de bénévolat à leur service. 

 

Het District Belgium-Luxembourg van Kiwanis International (4250 leden, 198 clubs) is 

voornamelijk gekend voor zijn inzet ten voordele van kansarme kinderen (sociale acties). 
In de loop van het jaar 2017-2018 heeft Kiwanis Belgium-Luxembourg 3.294.272,07 € 

toebedeeld aan kinderen en meer dan 147.000 uren vrijwilligerswerk voor hen gepresteerd 
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Het woord van de Gouverneur, 
 
Beste Kiwanisvrienden en –vriendinnen, 

Beste lezers, 
 

Vorig jaar had onze Imm. Past Gouverneur Josy 

Glatigny het schitterend initiatief om alle clubs te 

bevragen omtrent de fondsen die zij in het voorbije 

kiwanis jaar 2016-2017 hadden ingezameld en 

toebedeeld aan sociale projecten en hoeveel uren 

vrijwilligerswerk zij gepresteerd hadden. 

Het resultaat van deze bevraging werd opgenomen 

in het speciaal magazine, uitgegeven naar 

aanleiding van het Congres te Marche-en-Famenne. 
 

Dit was inderdaad een schitterend initiatief nu 

dergelijke bevraging voorheen nooit was gebeurd. 

Ook dit jaar hebben wij dan ook alle clubs gevraagd 

ons mede te delen welk bedrag aan fondsen door 

hen werd opgehaald en toebedeeld aan sociale 

projecten en hoeveel uren vrijwilligerswerk zij 

gepresteerd hadden in het Kiwanis jaar 2017-2018. 
 

Deze cijfers leren ons inderdaad dat Kiwanis veel 

meer is dan een groep mannen of vrouwen die om 

de veertien dagen of éénmaal per maand samen 

komen en jaarlijks concerten, eetfestijnen … 

organiseren maar een hechte groep vrienden zijn die 

zich op vrijwillige basis inzetten voor een betere 

wereld, kind per kind, gemeenschap per 

gemeenschap. 

Zonder deze vriendschap en bereidheid zich op 

vrijwillige basis in te zetten “to serve the children of 

the world” is het resultaat die wij ook in het Kiwanis 

jaar 2017-2018 mochten realiseren niet mogelijk. 
 

De fundraisingactiviteiten welke door onze clubs 

georganiseerd werden zijn zeer divers, gaande van 

concerten, muziek, quiz en filmavonden naar kerst, 

halloween en andere wandelingen over standen op 

kerst of andere markten, plaatselijke kermissen of 

braderieën tot verkoop van allerlei producten en 

uiteraard, Bourgondiërs als wij zijn, kaas en 

wijnavonden, kreeftenfestijnen, lente of andere 

feesten … 
 

Alle fondsen die aldus werden ingezameld, werden 

door de plaatselijke clubs zelf toebedeeld aan de 

sociale projecten die zij steunen. Dit zijn zowel 

plaatselijke projecten als nationale of internationale     

projecten doch met bijzondere aandacht voor de 

kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwanis onderscheidt zich inderdaad van elke andere 

vereniging nu bij Kiwanis kinderen centraal staan en 

jammer genoeg anno 2019 alle kinderen nog steeds 

niet dat krijgen waar elk kind recht op heeft. 

 

“A window on the future” was dit jaar ons moto. Laat 

ons, samen met Martin Luther King dromen dat op 

een dag geen enkel kind nog honger of dorst heeft, 

in armoede of conflictgebied leeft, verstoken blijft 

van gezondheidszorg of onderwijs, moet vluchten of 

verjaagd wordt en alle kinderen dat krijgen waarop 

zij recht hebben en zich volledig kunnen ontplooien.  

 

Met het magazine die U thans in handen heeft, 

hopen wij U, een zeker niet volledig, maar 

representatief overzicht te geven van de 

fundraisingactiviteiten die onze clubs organiseren en 

sociale projecten die zij steunen opdat onze droom 

zich misschien ooit zou kunnen realiseren. 

 

In elk geval, dikke merci aan elk van jullie voor jullie 

inzet, jullie steun, jullie sympathie voor alle kinderen 

van deze wereld want zonder jullie zouden wij zelf 

niet kunnen dromen. 

 

 

 

 

Christian De Maesschalck  

Governor Kiwanis District Belgium-Luxembourg 

2018-2019 
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Le mot du Gouverneur, 
 
Chers ami(e)s Kiwaniennes et Kiwaniens, 

Chers lecteurs, 

 

L'année dernière notre Imm. Past Gouverneur Josy 

Glatigny a pris la merveilleuse initiative d’interroger 

tous les clubs sur les fonds collectés et alloués à 

leurs projets sociaux au cours de l’année 2016-2017 

ainsi que le nombre d‘heures de bénévolat qu'ils ont 

effectué.  

Le résultat de cette enquête a été publié dans le 

magazine spécial du Congrès de Marche-en-

Famenne. 

 

C'était en effet une excellente initiative, car une telle 

enquête n'avait jamais été réalisée auparavant. 

Cette année également, nous avons demandé à tous 

les clubs de nous communiquer le montant des fonds 

qu’ils ont collectés et alloués à leurs projets sociaux 

ainsi que le nombre d’heures de bénévolat qu’ils ont 

effectués au cours de l’année Kiwanis 2017-2018. 

 

Ces chiffres nous apprennent en effet que le Kiwanis 

est bien plus qu’un groupe d’hommes ou de femmes 

qui se rencontrent tous les quinze jours ou tous les 

mois et qui organise des concerts, des diners festifs, 

mais constituent un groupe d'amis proches qui se 

porte volontaire pour un monde meilleur, enfant par 

enfant, communauté par communauté.  

Sans cette amitié et cette volonté de s'engager 

volontairement "au service des enfants du monde", 

le résultat que nous avons réalisé au cours de 

l'année Kiwanis 2017-2018 n’aurait pas été possible. 

 

Les activités de collecte de fonds organisées par 

nos clubs sont très diverses: concerts, musique, 

jeux-questionnaires et soirées cinéma, fêtes de 

Noël, halloween et autres promenades sur les 

stands de Noël ou d’autres marchés, foires locales 

ou foires pour la vente de toutes sortes de produits 

et, bien sûr, aux Bourguignons que nous sommes, 

des soirées fromagères et viticoles, des festivals de 

homard, des festivals de printemps ou autres ... 

 

Tous les fonds ainsi collectés ont été alloués par les 

clubs locaux eux-mêmes à des projets sociaux 

qu’ils soutiennent. Ce sont à la fois des projets 

locaux, des projets nationaux ou internationaux, 

mais avec une attention particulière pour les 

enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Kiwanis est en effet différent de toute les autres 

associations car le centre de ses préoccupations est 

les enfants, et malheureusement tous les enfants 

ne bénéficient toujours pas en 2019 de ce à quoi 

chaque enfant a droit. 

 

"Une fenêtre sur l'avenir" était notre devise cette 

année. Avec Martin Luther King, rêvons qu’un jour 

aucun enfant n’aura faim ou soif, ne vivra dans des 

zones de pauvreté ou de conflit, ne sera privé de 

soins de santé ou d’éducation, ne fuira ou sera 

chassé et que tous les enfants recevront ce à quoi 

ils ont droit et pourront pleinement se développer. 

 

Avec le magazine que vous avez maintenant entre 

les mains, nous espérons vous donner un aperçu, 

non pas complet mais représentatif, des activités de 

collecte de fonds organisées par nos clubs et des 

projets sociaux qu’ils soutiennent afin que notre rêve 

devienne un jour réalité. 

 

En tout cas, merci à chacun de vous pour vos efforts, 

votre soutien, votre sympathie pour tous les enfants 

de ce monde, car sans vous, nous n'aurions pas pu 

rêver nous-mêmes. 

 

 

Christian De Maesschalck  

Governor Kiwanis District Belgium-Luxembourg 

2018-2019  
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Das Wort des Gouverneurs  

 

Liebe Kiwanisfreunde und Freundinnen,  

liebe Leser, 

Im vergangenen Jahr hatte unser Imm. Past 

Gouverneur Josy Glatigny die ausgezeichnete Idee, 

alle Klubs zu befragen bezüglich der durch sie im 

Laufe des Jahres 2016-2017 gesammelten und für 

soziale Projekte verwendeten Gelder und der durch 

ihre Mitglieder ehrenamtlich geleisteten Stunden. 

Das Ergebnis dieser Befragung wurde in einer 

Sonderausgabe des Magazins anlässlich des 

Kongresses von Marche-en-Famenne veröffentlicht. 

Es handelte sich in der Tat um eine großartige 

Initiative, denn eine derartige Umfrage hatte nie 

zuvor stattgefunden. Auch in diesem Jahr haben 

wir erneut alle Klubs gebeten, uns den Betrag der 

gesammelten und für soziale Projekte verwendeten 

Gelder mitzuteilen, sowie die Anzahl der im Laufe 

des Kiwanis-Jahres 2017- 2018 ehrenamtlich 

geleisteten Stunden. 

Die übermittelten Zahlen lehren uns, dass Kiwanis 

tatsächlich viel mehr ist als eine Gruppe von Frauen 

und Männern, die sich einmal alle vierzehn Tage 

versammeln und Konzerte, Festessen und anderes 

veranstalten, sondern eine Gruppe enger Freunde 

bilden, die sich ehrenamtlich einsetzen für eine 

bessere Welt, Kind für Kind, Gemeinschaft für 

Gemeinschaft. 

Ohne diese Freundschaft und ohne die Bereitschaft, 

sich ehrenamtlich in den „Dienst der Kinder dieser 

Welt“ zu stellen, wäre das im Kiwanis-Jahr 2017-

2018 erzielte Ergebnis nicht möglich gewesen. 

Die durch unsere Klubs verwirklichten 

Veranstaltungen zur Sammlung finanzieller Mittel 

sind sehr breit gefächert: Konzerte, Musik, 

Ratespiele und Filmabende, Weihnachtsfeiern, 

Halloweenfeiern, Wanderungen, 

Weihnachtsmarktstände, Stände auf anderen 

Märkten, Kirmesstände und Stände zum Verkauf 

von allerlei Produkten, sowie, für die Burgunder, 

die wir nun einmal sind, Käse- und Weinabende, 

Hummerfestivals, Frühlingsfeste und vieles andere 

mehr. 

Alle so eingenommenen Gelder wurden von den 

örtlichen Klubs selbst den von ihnen unterstützten 

sozialen Projekten gewidmet. Es handelt sich dabei 

sowohl um lokale Projekte, als auch um nationale 

und internationale Projekte, jedoch mit einem 

besonderen Schwerpunkt zu Gunsten von Kindern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwanis unterscheidet sich in der Tat von allen 

anderen Vereinigungen durch seine besondere 

Aufmerksamkeit für die Kinder, die 

unglücklicherweise auch im Jahr 2019 noch nicht 

erhalten, worauf jedes Kind eigentlich Anrecht hat. 

“Ein Fenster auf die Zukunft“ lautete unser 

diesjähriges Motto. Lassen Sie uns mit Martin 

Luther King davon träumen, dass eines Tages kein 

einziges Kind mehr Hunger oder Durst leiden, in 

Armut oder in Konfliktgebieten leben muss, 

abgeschnitten von Gesundheitsvorsorge und 

Bildung, flüchten muss oder vertrieben wird und 

hoffen wir, dass alle Kinder einmal erhalten 

werden, was sie zu ihrer vollständigen Entfaltung 

benötigen. 

Mit dem Magazin, das Sie nun in Händen halten, 

hoffen wir Ihnen einen sicher nicht vollständigen, 

aber repräsentativen Überblick der Veranstaltungen 

unserer Klubs zur Sammlung finanzieller Mittel und 

der durch sie unterstützten sozialen Projekte zu 

übermitteln, die dazu beitragen werden, unseren 

Traum eines Tages zu verwirklichen. 

Auf jeden Fall ein großes Dankeschön für Ihren 

Einsatz, Ihre Unterstützung und Ihre Sympathie für 

alle Kinder dieser Welt, denn ohne Sie hätten wir 

nicht einmal träumen können. 

 

Christian De Maesschalck  

Governor Kiwanis District Belgium-Luxembourg 

2018-2019 
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Wuert vum Gouverenur 

 

  Léif Kiwanis-Frëndinnen a Frënn, 

Léif Lieser, 

 

D’lescht Joer huet onsen Imm-past Gouverneur 

Josy Glatigny di flott Initiative ergraff eng Ëmfro 

bei alle Clibb ze maachen iwwer d’Fongen déi si am 

Laf vum Joer 2016-2017 gesammelt an un hir 

sozial Projeten weidergeleet hunn.  Gläichzäiteg 

wollt hien och wëssen wivill Stonnen d’Memberen 

fir d’Benevolat geschafft hunn. 

D’Resultat vun dëser Ëmfro gouf am Spezalmagazin 

vum Kongress zu Marche-en-Famenne publizéiert. 

Et war tatsächlech eng immens Initiative, well esou 

eng Ëmfro nach ni virdrun realiséiert ginn ass. Dëst 

Joer hu mir nees eng Kéier di selwecht Donneeën 

bei de Clibb gefrot dëst also fir d’Kiwanis Joer 

2017-2018. 

Dës Zuelen soen eis tatsächlech dass, de Kiwanis 

méi ass wei e Grupp Männer oder Fraen déi sech all 

14 Deeg oder all Mount begéinen an déi Concerten 

an festlech Dîneeën organiséieren, mee et handelt 

sech ëm e Grupp gutt Frënn déi fräiwëlleg dru 

schaffen d’Welt fir all Kand an all Gemeinschaft  

besser ze mache.  

Ouni dës Frëndschaft an dësen Wëllen sech 

fräiwëlleg „am Déngscht vun de Kanner an der 

ganzer Welt“ z’engagéieren, wär dat Resultat dat 

mir am Kiwanis-Joer 2017-2018 erreecht hunn, net 

méiglech gewiescht. 

D’Aktivitéieten vun eise Klibb fir Gelder ze 

sammelen sinn ganz verschidden: Concerten, 

Musek, Quiz-Spiller a Kino-Owender, Halloween, e 

Stand um Chrëschtmaart oder op engem lokalen 

Maart fir allméiglech Produkter ze verkafen. Fir eis 

„Bourguignons“ déi mir sinn, ginn och Kéis-a Wäin-

Owender organiséiert, Homard Festivalen, 

Fréijoersfester asw. 

Di ganz esou verdéngte Gelder sinn vun de lokalen 

Klibb selwer hiren sozialen Projeten zougefouert 

ginn. Dat sinn souwuel lokal, national an och 

international Projeten, mee ëmmer ma Ziel fir 

Kanner ze hëllefen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kiwanis ass tatsächlech anescht wéi all di aner 

Associatiounen, den Zentrum vun sengen 

Opmierksamkeeten sinn d’Kanner. Leider kréien 

nach net all Kanner am Joer 2019 dat wouzou all 

Kand d’Recht huet. 

“Eng Fënster an d’Zukunft“ war onst Leitmotiv dëst 

Joer. Loosst ons mam Martin Luther King dreemen 

dass enges Daags kee Kand méi op der Welt 

Honger oder Duuscht huet, net méi an Aarmut a 

Konfliktzonen liewe muss, net ouni Gesondheets- 

an Educatiouns-hëllef ass, net flüchte muss oder 

verdriwwe gëtt. Mir dreemen, dass all Kand dat 

kritt op dat et e Recht huet an sech voll entwéckele 

kann. 

Mat dem Magasinn deen dir elo an der Hand haalt, 

hoffe mir Iech eng Idee ze ginn, vum deene 

Aktivitéiten, net vollstänneg mee als Idee, déi ons 

Klibb maache fir Gelder ze sammelen fir hir sozial 

Projeten ze ënnerstëtzen, fir dass onsen Dram een 

Dag Realitéit gëtt. 

Op alle Fall, jidderengem vun Iech Merci fir Är 

Ustrengungen, Är Ënnerstëtzung an Är Sympathie 

fir all Kanner an dëser Welt, well ouni Iech, kënnte 

mir selwer och net dreemen. 

 

 

Christian De Maesschalck  

Governor Kiwanis District Belgium-Luxembourg 

2018-2019 
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Aartselaar V.Z.W. 
Contact landmeter.hermans@telenet.be 
 

Naar jaarlijkse traditie mocht Kiwanis Aartselaar 

ook in 2018 wederom enkele prachtige 

fundraising projecten houden ten voordele van 

onze goede doelen, zoals Ritmica te Hove, Think 

Out Of The Box (Vriendenhuis) te Schilde, de 

Parcivalschool te Antwerpen, het Sociaal Huis te 

Aartselaar en de Kindervriend te Antwerpen. 

Om deze goede doelen jaar na jaar te mogen 

voorzien in een beperkte doch welgemeende 

financiële of materiële ondersteuning, blijven we 

inderdaad trouw aan onze tradities, en 

organiseerden we reeds voor de 4de maal het 

kippenfestijn in het parochiaal centrum ’t 

Wolffaertshof en ook alweer voor de 7de maal het 

klassiek concert in het cultureel centrum, beiden 

gelegen in onze gemeente Aartselaar.  

 

 

 

 

 

 

Amay  
Contact ldl@tranquille.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in de Kerstperiode stonden we niet stil, daags 

voor en tijdens de kerstmarkt zelf waren we alom 

aanwezig in het straatbeeld, en dit met de 

kerstophaling op het Laar en onze ‘cava & oesters 

of gebakken vis’ stand op de kerstmarkt.  

Het kippenfestijn mocht een 350-tal bezoekers 

ontvangen, welke we dankzij de bijzonder 

gewaardeerde steun van onze echtgenotes (de 

Kiwamiekes) gedurende de ganse dag konden 

voorzien van een democratisch geprijsde doch 

overheerlijke maaltijd.  

 

 

 

 

 

 

 

De ravissante pianiste Eliane Rodrigues was dit 

jaar onze ster op het klassiek concert in een 

uitverkocht cultureel centrum met 450 gasten, 

waarvan een 150-tal voorafgaand mochten 

genieten van de VIP-receptie voor- en door de 

sympathisanten en bewoners van het 

Vriendenhuis. 

Bart Hermans 

 

 

 

 
 

 

 

FUNDRAISING CLUBS DISTRICT BELGIUM-LUXEMBOURG 
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Antwerpen Brabo Golden Club 
Contact van.gorp.erik@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHTEN DE KUPE, LA JOCONDE 
Contact avs@debiteuren@gmail.com     

               christelveris@telenet.be   

‘Kiwanis Bachten de Kupe, La Joconde’ uit de startblokken 

 

Kiwanis-dames zetten zich in voor kinderen 

die het minder goed hebben. 

Een tiental dames uit groot-Alveringem en 

omstreken vormen sinds kort een nieuwe 

Kiwanis-vereniging. Onder de noemer ‘Kiwanis 

Bachten de Kupe, La Joconde’ willen zij zich 

vrijwillig ten dienste stellen van goede doelen 

allen in het belang van kinderen. 

 

 

 

 

 
Naar het voorbeeld van Mietje Boeuf 

De dubbele naam “Bachten de Kupe – La 

Joconde” verwijst enerzijds naar de woonplaatsen 

van de dames en de vaste uitvalsbasis (‘t Spaans 

Kwartier in Izenberge) en anderzijds naar een 

opmerkelijke vrouw uit de buurt die sociaal  

geëngageerd was voor jongeren. “Mietje Declerck 

ofte ‘Mietje Boeuf’ uit Oudekapelle, de weduwe  

van August Deboeuf, weigerde in de Eerste 

Wereldoorlog om haar huisje in volle frontlinie te 

verlaten. Liever kookte ze voor de jonge 

Belgische én Franse soldaten. 

Die Fransen gaven haar de bijnaam ‘La Joconde’, 

wat in het Frans ‘de Mona Lisa’ betekent, weet 

voorzitster Ann Van Severen uit Leisele. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst naar goede doelen 

Samen met de andere vrouwen uit de vereniging 

wil zij graag iets betekenen voor kinderen met 

een zorgvraag uit de nabije regio. “Dit doen we 

door zelf de handen uit de mouwen te steken en 

alle opbrengsten aan goede doelen voor kinderen 

te schenken die er nood aan hebben”.  We bieden 

ook een creatieve gadget aan. Om ieder kind te 

plezieren hebben we een collectie van schattige 

artisanaal (handmade) gehaakte sleutelhangers 

ten voordele van Kiwanis-projecten. Van leuke 

diertjes, paddenstoelen tot ijsjes in vele leuke 

kleuren. 

Geluk ligt in een klein (h)Koekje 

Kinderen bakken zelf met kinderen voor kinderen 

bij Hotelschool Ter Duinen, Koksijde 

Streek-aperitief La Joconde 

We gaan deze zomer van start met de verkoop 

van onze eigen ‘La Joconde’-cocktail en -mocktail 

tijdens buurt-evenementen.   

Het aperitief van de Schreve doopten we met de 

naam van onze club La Joconde of in de 

volksmond  drinken we een“Jocondeken”. Een 

aperitief dus met een dubbele bodem waar 

iedereen beter van wordt en dit in een stijlvolle, 

originele fles. Dit lichtzoete aperitief met een 

afdronk op het goede doel, wordt geserveerd met 

warme camembert en stokbrood.  

De opbrengsten van La Joconde schenken we 

graag oa van Zonnewende/Veurne- De 

Steiger/Koksijde   
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BERINGEN DE BEERRING V.Z.W. 
Contact voorzitter@beringenring.be 

              erik.mechelmans@telenet.be 
 

Voor het goede doel naar de top van de 

Ventoux 

Kiwanis De Beerring organiseerde van 23 tot 26 

mei “Kiwanis Goes Ventoux” Dat werd een groot 

succes. 20 fietsers beklommen de legendarische 

Mont Ventoux. Zo werd 3.600 euro verzameld 

voor het Jan Degraen-fonds dat leukemiekinderen 

helpt. Dankzij dit fonds rijden in een hele reeks 

Belgische ziekenhuizen snoep- en boekenkarretjes 

rond. Die brengen al jaren een beetje zon in het 

leven van jonge kankerpatiëntjes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

De Beerring financiert tuintjes en kermis 

De twee meest in het oog springende projecten 

zijn de bijdrage aan De Brug, een sociale 

organisatie die autistische kinderen begeleidt. 

Vorig jaar financierde de Beerring mee de aanleg 

van een tuinhuis en een aanliggend tuintje. 

Ondertussen teelden de kinderen hun eerste 

groenten en kruiden  

Een tweede sociaal project belangt de 

zorgkinderen van Open Hart in Paal aan. Die 

mochten gratis naar Brelaar Kermis. De kinderen 

beleefden er een schitterende dag. Nico Nuyts 

 

 

 
 

 
–  

 

 

BOCHOLT KRISTOFFEL 
Contact jp.hurkmans@gilopgroup.com 
 

Beste Sympathisanten, Kiwanis-vrienden,  

Wij zijn blij u onze eerste nieuwsbrief, editie 1 

van 30 juni 2019, te kunnen voorstellen. Onze 

bedoeling is om deze nieuwsbrief trimestriëel te 

versturen naar al onze sponsors, sympathisanten 

en clubleden. 

De Kiwanis-gedachte streeft het welzijn na 

van de kinderen overal ter wereld. Dit 

wordt gerealiseerd door het opzetten van 

projecten en initiatieven door Kiwanis-

afdelingen wereldwijd, om kinderen een 

beter bestaan te verzekeren. 

Kiwanis Bocholt Kristoffel heeft zodoende 

een aantal projecten gerealiseerd om 

kinderen in onze directe omgeving een 

veilige en aangename leefomgeving te 

kunnen bieden. 

Via deze weg zouden wij graag onze 

projecten en realisaties kenbaar maken 

naar jullie toe. Het is trouwens dankzij jullie 

gewaardeerde steun dat wij in de 

mogelijkheid zijn om dit alles te realiseren.  

Gevaren van het Internet:  

In de lagere scholen wordt gewezen op de gevaren 

die er kunnen ontstaan door het gebruik van het 

internet, zoals daar zijn cyberpesten, ongewenste 

intimidaties, enz. 

 

Dode Hoek – problematiek 

Door middel van een instructie-truck worden in 

alle lagere scholen uit de gemeentes Bocholt, 

Bree, Peer, Kinrooi, Oudsbergen en Eksel de 

gevaren van de ‘dode hoek’ van een vrachtwagen 

gedemonstreerd.  

 

Verkeersveiligheid 

Spandoeken-actie gedurende het begin van het 

schooljaar Sinds jaar en dag staat Kiwanis Bocholt 

Kristoffel in voor de plaatsing en het onderhoud 

van deze spandoeken, in samenwerking met de 

technische dienst van de respectievelijke 

gemeentes. 

Het verspreiden van gele-hesjes aan de schoolkinderen 

van Bocholt en omstreken Octopus-palen aan de ingang 

van de scholen.  

Minderbedeelden Momenteel wordt een 

opvangtehuis voor jongeren die even het noorden 

kwijt zijn gesteund voor de aanleg van een tuin in 

hun leefgemeenschap. 

Roemenië  

Allerhande hulpgoederen worde naar Roemenië 

gebracht om daar in bepaalde dorpen verdeeld te 
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worden. Dit is reeds jaren een geslaagde formule: 

nu in augustus vertrekken ze voor de 23e keer naar 

Dumitresti Vrancea. 

 

Sponsoring Beweegstraat ’t Fierkant in Pelt.  

Samen met een aantal andere Noord-Limburgse 

serviceclubs werd er dit jaar een bedrag 

geschonken voor de aanleg van een Beweegstraat 

in het Begeleidingscentrum ’t Fierkant in Pelt. 

Beweegstraat behelst een fietspad, petanquebaan, 

zithoek, enz.  

 

 

 

 

 

BORGLOON HET GRAAFSCHAP 
Contact marc.diriks@pandora.be 
 

We bestaan ongeveer 25 jaar. Dankzij de inzet 

van iets jongere leden hebben we op dit ogenblik 

zes leden onder de 40 jaar. Vaak is het probleem 

dat ze geen raakvlak vinden met de andere leden. 

Onze club heeft besloten om in een commissie 

‘jeunesse’ de jongeren een platform te bieden om 

zelf met initiatieven te komen. Door hun frisse 

ideeën kregen onze klassieke activiteiten zoals de 

wijndegustatie een moderne invulling, met 

succes. De wijndegustatie en de wijnverkoop is er 

duidelijk op vooruitgegaan.  

Jonge leden hebben jonge gezinnen. We proberen 

ook de gezinnen te betrekken in onze activiteiten. 

Tijdens de laatste nieuwjaarslunch zaten er 6 

kinderen jonger dan 12 jaar mee aan tafel. Ook 

tijdens de jaarlijkse zomerbarbecue schuiven 

kinderen (en kleinkinderen) mee aan.  

Het Graafschap Borgloon neemt ook zijn deel op 

in de overkoepelende werking. Onze club levert 

met Johan Vandenbroucke in 2019-2020 voor de 

4de maal een luitenant-gouverneur voor de divisie 

Limburg-Haspengouw. Het Graafschap Borgloon 

heeft overduidelijk de wind in de zeilen en kijkt 

met vertrouwen naar de toekomst. 

Marc Diriks 

 

 

 

 

 

 

 

BRAINE LE COMTE-SOIGNIES 
Contact jpsabbe@gmail.com 
 

Fort d’une trentaine de membres, Actifs et 

Seniors confondus, épaulés par leurs épouses et 

compagnes, le Kiwanis de Braine-le-

Comte/Soignies offre un bon millier d’heures de 

« service » chaque année dans le cadre d’activités 

diverses (spectacles, buvettes, foires, emballage 

et vente de pralines, etc.). Il peut ainsi 

redistribuer plus d’une dizaine de milliers d’euros 

aux actions sociales de la région, de manière 

individuelle ou groupée, notamment au profit de 

Maisons des Jeunes, des Enfants à la mer et de 

l’Aide alimentaire. 
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BRASSCHAAT VOORKEMPEN 
Contact f.pasture@gmail.com 
 

Kiwanis Brasschaat-Voorkempen, dat vergadert in 

het bosrijke Brasschaat, organiseert 3 events per 

jaar: 

 Een golftornooi op Ternesse (verleden jaar op 

Cleydael) 

 Onze Nikolini Magic Show, een show met 

clowns en goochelaars waarop zo’n 200 

gehandicapte kinderen worden uitgenodigd 

met hun begeleiders 

 “Choreolab”, een speciale voorstelling van het 

ballet van Vlaanderen in hun eigen zaal in 

Antwerpen – 250 plaatsen beschikbaar 

Nikolini wordt volledig gesponsord, en beide 

andere evenementen brengen een kleine 7000 

Euro op, die aan 2 goede doelen worden 

geschonken – elk jaar worden andere goede 

doelen gekozen, liefst in de omgeving van 

Antwerpen. Zo kwamen reeds aan beurt: De Ark, 

Tejo, Bednet, Sociale Kruidenier, De Speelhoeve, 

Beyond the Moon, Lennon Hofman Foundation… 

Uiteraard hebben bij ook onze interne activiteiten 

waar onze echtgenotes mee aan deel nemen, en 

wij zijn zo in de loop der jaren een hechte groep 

geworden.  

En net zoals alle clubs hebben wij de behoefte om 

te verjongen, maar dat is een ander paar mouwen 

… 

Charter foto in 2012 

 

 

 
 

 

100e Statutaire vergadering met Jan Jambon in 
het kasteel van Brasschaat 

 

 

 
 

BRUGGE 1 
Contact  bert.immo@isera.be  

                pieter.vansteenkiste@icloud.be   

 
Sinterklaas moet voor elk kind een feest zijn. De 

enige echte Sint bezoekt, samen met 2 Kiwanis-

Pieten, elk jaar een aantal organisaties waar 

jonge kinderen verrast worden met een 

geschenkje en oliebollen. 

Op 24 december worden jaarlijks 900 maaltijden 

rondgedeeld in het centrum van Brugge. De 

doelgroep hiervoor zijn jonge gezinnen en families 

die het moeilijker hebben. Op die manier 

proberen we ook hen een vrolijk Kerstfeest 

te bezorgen. 

Bij het begin van de zomer gaan we op stap met 

kinderen die bij verschillende organisaties 

opgevangen worden. Ze genieten van een dagje 

zon, zee en strand. Wie dat wil strandzeilen en we 

sluiten de dag af met een heerlijke barbecue. 
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BRUGGE ACHELOIS 
Contact ann.huyghe@telenet.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUGGE GRUUTHUSE 
Contact ann.verdonck@telenet.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Assistentie bij 

Special Olympics 

Belgium 

Filmavond 

Onze club telt 28 dames die bekend staan om hun enthousiaste samenhorigheid. We engageren ons om 

kansarme kinderen meer kansen en mogelijkheden te bieden en zetten met veel geestdrift onze schouders 

onder tal van sociale projecten.  

Hieronder staan enkele sfeerbeelden en een overzicht van de sociale projecten die we afgelopen werkjaar 

gesteund hebben. 

Dit jaar vond de 6de editie van onze filmavond plaats in zaal de Kleine Beer in Beernem. Traditiegetrouw 

konden we opnieuw rekenen op een snel uitverkochte zaal.  

Ook de performance van Leo Bormans met ‘De kracht van geluk’ was een schot in de roos. 

De opbrengst van de ticketverkoop gaat steeds integraal naar onze sociale kas. 

Elk jaar opnieuw kunnen een aantal organisaties blijvend op onze steun rekenen. We dragen hun 

initiatieven een warm hart toe en voorzien jaarlijks financiële middelen.   

Daarnaast vragen ook nieuwe projecten aandacht en ook daar willen we een duwtje in de rug geven. Zo 

hebben we dit jaar heel wat kledij, speelgoed, huishoudmateriaal, … verzameld ten voordele van Sint-

Clara en MamaStart. Een school voor buitengewoon onderwijs kon met onze hulp 5 laptops aankopen; een 

gezin met een ziek kind gaven we financiële ademruimte; voor mindervalide kinderen die voetballen 

verruimen we de mogelijkheden om te werken met professionele trainers. 

Op 14 december 2019 organiseren we een groot fundraising event ‘Winter Edition’. Je bent alvast heel erg 

welkom op het dansfeest!  

 

Uit het dagboek van een club in oprichting 

Maart 2017 - De Start.  Een tiental vrouwen komt bijeen in restaurant Petite Aneth in Brugge. 

Allemaal met hetzelfde doel: in de (soms weinig) vrije tijd die ze hebben willen ze zich inzetten voor 

kinderen. Die avond wordt er beslist om een nieuwe damesclub op te richten onder de vlag van 

Kiwanis. Hun motto - ‘serving the children of the world” - past perfect bij wat ze willen doen: op het 

gezicht van een kind een glimlach zien verschijnen. 

September 2017 - De Eerste Vergadering. Voor de eerste vergadering als ‘club in oprichting’ 

verzamelen we in Phare de vie, ons nieuwe clubhuis. De damesclub Achelois steekt ons een hart 

onder de riem en schenkt ons een kleurrijk spaarvarken dat nu op elke vergadering aanwezig is. 

December 2017 - Kerstmarkt in Brugge. We wagen ons aan een eerste fundraising act. Een grote 

pop, gemaakt door twee creatieve leden van de club, is onze inzet. Voor een kleine bijdrage mogen 

bezoekers van de Kerstmarkt er een kerstwens op schrijven. In een mum van tijd stond de pop vol 

wensen. We beslissen dan ook om hem vervolgens bij elke activiteit mee te nemen. 

December 2018 – Filmavond. Onze fundraisingcommissie draait op volle toeren en organiseert onze 

eerste grote filmavond in Sijsele. ‘Perfetti Sconosciuti’, een leuke en inspirerende film, gecombineerd 

met een hapje en een drankje maakten van deze avond een voltreffer. Daarbij kwam nog dat we 70 

zelfgemaakte kerstbollen met binnenin fonkelende kaarsjes konden verkopen. 
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BRUGGE VIVES V.Z.W. 
Contact martin@Duflou.be 

 

SCHOOL VOOR BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS 

DE VARENS: FEESTELIJKE INHULDIGING NIEUWE 

SCHOMMELS.  

 

Op vrijdag 22 maart werden op de site van SBSO 

DE VARENS (St.- Andries Brugge) de nieuwe 

schommels feestelijk ingehuldigd. KIWANIS 

BRUGGE VIVES heeft voor deze realisatie zijn 

schouders onder dit project gezet.  

In het bijzijn van directie, leerlingen en een 

delegatie van KIWANIS BRUGGE VIVES werd het 

schommelpark door dhr. Martin DUFLOU, Lt 

Gouverneur KIWANIS – Divisie West-Vlaanderen 

Noord, en lid van KIWANIS VIVES BRUGGE, 

plechtig geopend.  

KIWANIS is een erkende serviceclub waarvan het 

doel is om kinderen van de gehele wereld te 

dienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dat geld willen we uiteraard nuttig besteden. Onze sociale commissie is volop bezig met de selectie van 

een aantal projecten. We kiezen daarbij bewust voor projecten uit onze eigen omgeving. Daarnaast 

steunen we ook elk jaar de Special Olympics. 

En dan eindelijk, na een lange zwangerschap is het zo ver… 

 

5 juni 2019 - De Geboorte. Geïnspireerd door de historische wapenspreuk van Lodewijk van Gruuthuse 

‘Plus est en vous’, geven we onze club de naam ‘KIWANISCLUB BRUGGE GRUUTHUSE’. We organiseren 

een feestje in intieme kring met 14 actieve leden en hun partners, onze peter-en meterclub, en 

natuurlijk de belangrijkste afgevaardigden van de Kiwanisclub. Vanaf nu mogen we als ‘Kiwaniens’ door 

het leven gaan. In de zomervakantie zetten we de vergaderingen even on hold en versterken we de 

teamspirit: onze feestcommissie zorgt steeds voor een paar leuke ontspannende (of eerder 

inspannende?) activiteiten.  

11 december 2019 – Filmavond. We willen het succes van vorig jaar herhalen en zorgen weer voor een 

spetterende filmavond in Sijsele. Deze datum kan je alvast noteren in je agenda. 

 

8 februari 2020 - Babyborrel 

…Of in Kiwanistermen: ‘het Charterfeest’.  Dat we officieel gecharterd zijn, dat willen we graag met jullie 

delen op ons groot charterfeest. Hierover ontvang je later nog meer info maar hou alvast deze datum 

vrij. Eén iets kunnen we al verklappen: het wordt – hoe kan het ook anders – een feest in stijl. 
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BRUXELLES IRIS 
Contact anne.cuvelier@hotmail.be 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BRUXELLES NO 1 A.S.B.L. 
Contact alain.kalb@mac.com 
 

Fondé en 1963, notre club Kiwanis Bruxelles n° 1 

est aussi à l’origine de nombreux autres clubs, 

tant en Belgique qu’à l’étranger.  Nos nombreuses 

bannières exhibent des centaines de fanions 

rapportés de nos voyages.  Notre doyen a 

également reçu il y a quatre ans son pin’s de 50 

ans de club ! 
 
Nous nous battons pour maintenir et développer 

notre club, aidé par une politique d’expansion 

ambitieuse.  Nous nous efforçons d’accueillir des 

membres plus jeunes, et compléter les fonctions 

professionnelles qui nous manquent.  Nous 

cultivons la fraternité, et nous organisons des WE 

et autres activités culturelles avec nos familles et 

amis pour renforcer nos liens et impliquer nos 

épouses et compagnes. Nos liens s’étendent par-

delà les frontières jusqu’à notre club jumeau de 

Strasbourg Kleber. 
 
Nos actions tournent autour d’une Soirée 

dansante animée après un grand buffet maison, 

d’une compétition de golf à Falnuée, de 

projections privées de cinéma, et d’un carnet 

publicitaire annuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous consacrons les fonds récoltés à La Braise, 

centre de jour pour cérébro-lésés, mais nous nous 

orientons progressivement pour nous recentrer 

sur l’objectif n° 1 du Kiwanis international: les 

enfants.  C’est ainsi que nous aidons les enfants 

cardiaques à l’hôpital St-Luc, l’école pour enfants 

déficients auditifs Le Tremplin, Le centre de santé 

mentale Le Safrans… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Les enfants du Tremplin nous disent MERCI à Pairi 
Daïza  

 

Malgré son petit nombre, le club Kiwanis Bruxelles Iris garde le vent en poupe et se donne à 100% pour 

assumer l'aide aux oeuvres sociales qu'il soutient:  Le TAmaris, Maison d'accueil pour enfants placés 

par le juge, Mala, aide à une école en Inde, Cap famille, école des devoirs à Woluwe, Mistral 

Gagnant , association qui réalise les rêves d'enfants malades.....et bien d'autres cas ponctuels. 

Nous participons aussi à SOB, à Noël Kiwanis dans la cité, et à l'Ommegang. 

Notre principale activité est le "SOUPER HOMARD" qui s’est déroulée cette année le 14 juin. 
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CHARLEROI ELLIPSE 
Contact p.schuyteneer@skynet.be 

 

PRENDRE SOIN DE NOTRE JEUNESSE 

« Enfants à la Ferme » vacances de Carnaval 

2019. Une nouveauté depuis 2 ans est l’envoi par 

notre club associé au Kiwanis Marie de Condé 

d’enfants dans la ferme pédagogique du Pré La 

Garde à Bertrix dans le sud de la Belgique.  

Un régal pour des jeunes enfants de 7 à 12 

ans issus de familles défavorisées pendant une 

semaine : Soins aux animaux, traite des vaches, 

fabrication du beurre et du pain, travail de la laine 

de mouton, ballade équestres, travaux au verger, 

ballades en nature… 

Un accueil exceptionnel par une famille de fermiers 

passionnés qui ont développé un site pouvant 

s’occuper d’environ une cinquantaine d’enfants par 

stage. Des éducateurs spécialisés les aident dans 

leur tâche. 

Cette année nous avons doublé le nombre 

d’enfants envoyés, soit 16. Et nous espérons en 

envoyer de plus en plus. 

Concours Scientifique: 17 mai 2019 

Spécifiquement depuis 33 ans, le Kiwanis Charleroi 

Ellipse organise un concours dont le but est de 

créer le désir de prolonger les études supérieures 

afin d’avoir un métier intéressant, ce qui a permis 

la naissance de vocations telles que professeur 

d’université, chercheur, ingénieur, médecin, 

pharmacien, éducateur, journaliste… Bref des gens 

qui peuvent relever une région entièrement 

anesthésiée par les deux guerres mondiales. 

En effet, la Belgique était, avant 1914, une grande 

puissance économique qui fut balayée par la 

première guerre mondiale et pillée durant la 

seconde. Hélas, sans que le pays puisse faire son 

transfert des ressources minières, des verreries et 

des aciéries vers une économie plus évoluée. La 

Belgique était plutôt limitée par la reconstruction 

et ne put développer les nouvelles techniques 

électroniques et informatiques. 

Trente ans plus tard, ces nouvelles connaissances 

permettent un nouveau déploiement grâce à nos 

scientifiques. Mais des cerveaux, il y en a 

partout…Il faut donc créer de l’ambition, les 

motiver à être dans les meilleurs. Cela ne tombe 

pas avec la pluie et les ressources sociales ne 

viennent pas d’un coffre magique ni d’un conte de 

fée… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Schuyteneer, secrétaire Kiwanis Charleroi 

Ellipse 

CHARLEROI MARIE de CONDE. 
Contact marie-claire@pitseys.com 
 

Rien de tel que le retour à la nature! Pendant le 

congé de détente du mois de mars, 15 enfants 

ont pu profiter d’un séjour à la ferme, grâce aux 

diverses actions organisées par les clubs Charleroi 

Marie de Condé et Charleroi Ellipse. 

Après avoir appris à traire les vaches, ils ont 

apprécié le lait, le beurre préparé sous la houlette 

de la fermière ». 

Quel plaisir de pouvoir revenir à la maison avec le 

pain et les bricolages fabriqués de leurs propres 

mains. 

Belle expérience! Y-aura-t-il de futur(e)s 

fermier(e)s?  
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CHARLEROI RENAISSANCE 
Contact servais.jacqueline@gmail.com 
 

Cette année encore, grâce à nos activités (avant-

première cinéma, nouvel an chinois), notre KC 

Charleroi Renaissance a permis aux enfants 

défavorisés de notre région de passer quelques 

moments agréables. C’est ainsi que nous avons 

pu offrir un stage ayant pour thème « La 

télévision » à trois enfants de la Maison de 

Frasnes qui ne peuvent rentrer dans leurs familles 

pendant les congés scolaires.  

En janvier, nous avons distribué des vêtements 

neufs à une cinquantaine d’enfants de la Maison 

Maternelle. La directrice avait préparé une après-

midi de détente pour les enfants et leurs mamans 

et c’est dans une ambiance décontractée que les 

petits bouts ont reçu leur cadeau.  

La 2ème semaine d'avril a vu les enfants partir en 

séjour à la mer. C'est sous un soleil encourageant 

qu'ils sont arrivés à La Panne. La semaine qu'ils y 

ont passé leur a laissé de merveilleux souvenirs. 

 

Ce 22 mai, une douzaine d'enfants vont participer 

aux "Enfants du zinc" à Charleroi. Un repas leur 

sera offert ainsi qu'une après-midi récréative et le 

clou de la journée sera un spectacle de magie. 

Nous espérons, par ces actions, mettre un peu de 

baume au coeur des enfants, ils le méritent bien! 

 

J.SERVAIS Secrétaire  

 

CHARLES ROY 1666 
Contact tlenom@hotmail.com 
 

KC Charles Roy 1666 – Une nouvelle aventure! 

 

 
Après une courte période de formation, notre Club 

a vu le jour le 15 mars 2019. Mais nous ne 

sommes pas restés inactifs depuis le mois 

d’octobre 2018! En effet, nous avons organisé 

notre premier évènement « Au théâtre ce soir » 

avec la pièce « La dame de chez Maxim », qui a 

rencontré un franc succès. Plus de 90 amis nous 

avaient rejoint, ce qui nous a permis d’engranger 

un bénéfice à 4 chiffres. La machine étant lancée, 

nous avons pu envoyer 4 enfants à la mer lors 

des vacances de Pâques. Le deuxième événement 

vient tout juste de se terminer. Il s’agit du 

« Jardin dans la Ville », organisé sur la place de la 

Digue à Charleroi. Le résultat fut également très 

bon. Enfin, notre troisième et dernier événement 

de l’année se tiendra en juin au Golf du Mont 

Garni, avec pour objectif final de l’année, un 

montant des bénéfices supérieur à 10.000 €. 
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CHATELET VILLE D'ARTISTES 
Contact fb106058@skynet.be 
 
Fin décembre 2018 nous avons organisé la Noël 

des enfants à Bouffioulx. 

Le père Noël (notre président Jean-Pol Vools !) a 

distribué des sachets de bonbons à de nombreux 

enfants issus d’institutions. 

Une séance de grimages, divers bricolages ainsi 

que des chants et des contes pour enfants ont 

agrémenté cette après-midi festive qui s’est 

terminée par un excellent goûter fait de chocolat 

chaud et des traditionnels cougnols. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Depuis 11 ans, début août, nous offrons une 

journée au Labyrinthe de Barvaux à environ 50 

enfants de milieu défavorisé. Cette journée, tous 

frais payés (entrée, repas, boissons, goûter), est 

très appréciée par les enfants qui souhaitent la 

revivre l’année suivante. 

Il s’agit d’un circuit au milieu de maïs. En 2018 le 

thème était Tarzan.  

Une vraie journée de vacances pour des enfants 

qui ne partent pas en vacances ! 

Ces 2 activités sociales permettent d’offrir des 

moments de bonheur à des enfants à qui la vie 

n’a pas fait de cadeaux. 

 

Anne-Marie Demenil. 

Secrétaire 2018-2019.  

 

CINEY-DINANT CHARLEMAGNE 
Contact patrick.perpete@skynet.be 
 

Le club Kiwanis Ciney-Dinant Charlemagne 

organise chaque année deux activités majeures au 

profit de ses actions sociales: 

- fin juin, souvent le soir du Kids Day, un Barbecue 

festif à la Ferme de Jet, qui a réuni quasi 300 

personnes le samedi 23 juin 2018 (heureusement 

les Belges avaient gagné leur match à l’Euro); 

- fin novembre: le samedi, la Saint-Nicolas des 

enfants (environ une centaine d’enfants et leurs 

éducateurs) et le dimanche, le dîner « Kourtes » 

(tartelette à base de viande, fromage et légumes) 

agrémenté de son fameux Lotto… 

Enfin, au printemps 2020, notre club devrait 

concrétiser un jumelage avec nos amis kiwaniens 

français de Dinan et Pays de la Rance (Bretagne). 

Le tout dans une ambiance typiquement 

kiwanienne, où l’amitié et l’amusement sont 

toujours au rendez-vous. 

Dîner « Kourtes » 

      

 

 

 

 

 
 

Saint-Nicolas des Enfants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumelage Ciney-Dinant et Dinan (Bretagne) 
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DAMME UILENSPIEGEL 
Contact luc@peirsegaele.com 

 
Overzicht van de schenkingen aan goede doelen: 

Ipad’s: 1.209,70 € 

Boterkoeken (De Stek): 176,00 € 

Fruitmanden: 184,50 € 

Mug-Heli: 5.000 € 

Bladelin Project: 150,00 € 

Bloso-kampen: 790,00 € 

Happy-Child: 200 € 

SOB: 350 € 

Fundraisers: 

 Kerstconcert  

 Verkoop kiwanis Gin: Bon-apart 

 Bonaparty 

 Verkoop Gin tijdens Ginbeurs Damme 

 Patrick Persyn -secretaris 

  

 

 

 

 

 

DE BOLDERBERG 
Contact liefsoens.nadia@fivemedia.be 
 

Kiwanis Kids Day op 22 juni 2019 

Onder een stralende zon - op het prachtige 

domein Kiewit in Hasselt - ging op zaterdag 22 

juni 2019 de 3e editie van Kiwanis Kids Day van 

start. Het thema was dit jaar: Circus! 

Het werd een voltreffer van formaat, met 160 

kinderen en 140 begeleiders.                 

51 Kiwanis-vrijwilligers uit onze beide Limburgse 

divisies zorgden ervoor dat de kinderen de dag 

van hun leven hadden. In de voormiddag waren 

er verschillende workshops met circusacts voor 

alle kinderen en na een lekkere lunch vertoonden 

de jonge acrobaten hun kunstjes in een echte 

circustent! 

Tot volgend jaar! Nadia Liefsoens 
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DENDERMONDE BEYAERT V.Z.W. 
Contact jan@v2arch.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEPENBEEK VRIJHEERLIJKHEID 
Contact miranda@lipa.be 

  

Kiwanis Dendermonde Beyaert vzw (°1983) neemt ieder jaar deel aan Walking Dender (augustus) en aan 

de Kerstmarkt te Dendermonde (met een oester- en champagnebar). 

Naast deze twee deelnames is Kiwanis in de Ros Beiaardstad vooral bekend voor de organisatie van de 

jaarlijkse Paashappening - intussen een vaste waarde op de toeristische kalender- met optredens voor 

de kinderen, een Paaseierenworp en de spectaculaire Eendjesrace met 200 VID’s en bijna 15.000 kleine 

eendjes. 

                        

De jubileumeditie 2019 kende een grote opkomst en leverde recordopbrengst op die besteed werd aan 

ruim 20 sociale doelen. Afspraak op zaterdag 11 april 2020 voor een elfde editie! 

Jan Van Vooren 

 

Art&Charity            Kunstvarkentjes onder de hamer voor het goede doel. 

Omwille van het grote succes organiseerde Kiwanis Diepenbeek Vrijheerlijckheid een tweede editie van 

Art & Charity op een wel zeer bijzonder locatie n.m. het Grutmangebouw op de Havermarkt in Hasselt. 

Het thema was het jaar van het varken uit de Chinese astrologie, met als motto ‘het is beter om te geven 

dan te nemen’. Volgens de Chinese astrologie is het jaar van het varken een jaar waarin steeds meer 

gepassioneerde en toegewijde mensen zich inzetten voor het welzijn van allen. Die visie sluit mooi aan bij 

de bestaansreden van Kiwanis.  

Een aantal kunstenaars hebben op simpele vraag van de organisatie een aardwerken varken bewerkt tot 

unieke kunstbeeldjes. De deelnemende kunstenaars waren David Bayens, Stephan Bar, Marijke Bormans, 

Willo Gonnisen, Caroline Kriekels, Jan Kriekels, Marleen Market, Martin Magotteaux, Kris Vandebroek, 

R2Livin, Huis Pauwels Spaenjers. Ook elk Kiwanislid deed zijn of haar duitje in het zakje wat een collectie 

van zeventig kunstwerken opleverde. De kunstveiling werd geleid door veilingmeeser Luk Vannitsen onder 

het alziend oog van deurwaarder Rik Kerkstoel.  

De volledige inkomsten zijn ten voordele van Cliniclowns en Auxilia (onderwijs voor wie nergens anders 

terecht kan). Met de combinatie van kunst, cultuur en muziek o.l.v. muzikant/dirigent Hermans 
Vanspauwen werd het weer een enorm geslaagd event.                                               Miranda Liebens  
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DILBEEK BRUEGEL 
Contact famille.eggermont@skynet.be 
 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 Dilbeek-Bruegel signifie, comme tous les deux ans depuis de nombreuses années, notre 

grande action de collecte de fonds: début décembre, nous accueillions plus de 650 spectateurs pour le 

concert de la Framboise Frivole. 

Ce fut l’occasion d’une belle première au profit de Noël Kiwanis dans la Cité: de très nombreux 

spectateurs nous ont couverts de jouets pour les associations bénéficiaires. 

Nous avons également eu une période de Saint Nicolas très active avec notre soutien à la fête des 

aidants-proches de ReCI, en présence du grand saint, ainsi que sa visite officielle à l’école des Acacias 

où il a pu, avec notre soutien, mettre des milliers d’étoiles dans les yeux des enfants. 

2018-2019 Dilbeek-Bruegel betekent, zoals al vele jaren om de twee jaar, onze grote 

fondsenwervingsactie: begin december ontvingen we meer dan 650 toeschouwers voor het concert 

van de Frivole Framboos. 

De gelegenheid voor een grote primeur voor Kiwanis Kerstmis in de Stad: veel toeschouwers 

bedekten ons met speelgoed voor de begunstigde verenigingen. 

We hebben ook een zeer actieve periode van Sinterklaas gehad met onze steun op de dag van de 

mantelzorgers van ReCI, in aanwezigheid van de grote sint, evenals zijn officiële bezoek aan de 

Acaciaschool waar hij, met onze steun, duizenden sterren in de ogen van de kinderen kon plaatsen 
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Divisie Antwerpen 
Contact Jan.velter@vandessel.be 
 

Past Luitenant Gouverneurs divisie Antwerpen komen 

samen! 

Op woensdagavond 27 maart ’19 werd de eerste 

bijeenkomst gehouden van de Past luitenant 

Gouverneurs te Antwerpen, in aanwezigheid van 

onze huidige Lt Gouverneur Guido Dekeyser. 

Het initiatief werd gelanceerd op de 1e 

divisevergadering in oktober 2018. Eric Van Gorp 

(KI Antwerpen Brabo en KI Lier Twee Neten), 

nam de verantwoordelijkheid op zich om deze 

meeting te organiseren in het clubrestaurant van 

“zijn” Golden Club KI Antwerpen Brabo. 

Naast Guido Dekeyser en Eric Van Gorp, waren 

ook Henri Bisschop, Jos Mertens, Jan Velter van 

Kiwanis Aartselaar, Geert Vyncke van KI Malle, 

Paul Ortmans van KI Antwerp International, Geert 

Van Passel van KI Antwerpen Ter Schelde, Guido 

Eyckmans van KI Mechelen Beiaard en Werner 

Mertens en Frans Driessen van KI Lier Twee 

Neten present op deze eerste bijeenkomst. 

Vele aanwezigen waren vergezeld van hun 

echtgenotes. Op een avond zoals deze worden 

uiteraard vele hartelijke herinneringen opgehaald, 

afgewisseld met een levendig debat rond actuele 

thema’s. Eén rode draad rond al deze 

onderwerpen viel toch op. Het Kiwanisleven heeft 

ons allen in de goede zin getekend voor het 

leven. De wijze waarop we met ons allen naar de 

samenleving kijken is gedragen door een open 

visie en verdraagzaamheid. Dit is wat Kiwanis zo 

kenmerkt. 

Het was een formidabele avond. We fietsten en 

flitsten van het ene onderwerp naar het andere. 

Hoe je geld kunt verdienen of verliezen via het 

wisselen van vreemde munten. (gelezen in een 

krant die duurder of goedkoper werd) 

Over het klimaat, milieuvriendelijkheid van 

wagens, over de Brexit, waar Theresa May 

diezelfde avond de zoveelste opdoffer te 

verwerken kreeg. Over de migratiepolitiek. 

Mensen met andere overtuigingen vroeger en nu. 

Hoe moet het verder met ons land. De rol van het 

syndicalisme, en ga zo maar door. 

Voor een dergelijk gesprek is moed, vriendschap 

en verdraagzaamheid nodig. Maar ook !!! en dat 

gaf me een warm gevoel, dat vrienden komen 

met hun droeve bekommernissen. Over 

problemen en ziektes van familie en vrienden, en 

ook uitbundige vreugdes. Kunnen luisteren en 

delen met begrip voor elkaar. Ik heb weinig 

vergaderingen bijgewoond waar vrienden, zo met 

wie ze zelf zijn en eigen overtuigingen, naar 

buiten zijn gekomen. 

Gewoon rijk aan indrukken en met veel energie 

ben ik vertrokken en deze werken nu nog door. 

Het credo van Kiwanis was niet ver weg. 

“Behandel een ander zoals.” Erik Van Gorp sloot 

de avond af met “Vrienden, laat ons dit overdoen! 

Laat ons hiervan een jaarlijkse traditie maken!. In 

Restaurant Violin, Bosuil 1 te Deurne.” 

Weerom eensgezindheid! Kiwanis op zijn best!  

Jan Velter  

Divisie Limburg-Kempen  

en Divisie Limburg Haspengouw 
Contact frank.deloffer@skynet.be  

            nadia@fivemedia.be 
 

Voor de derde opeenvolgende keer organiseren 

we in Limburg een KIWANIS KIDS DAY op 

zaterdag 22 juni met als thema “Circus”.                   

Een tof samenwerkingsevenement tussen alle 

clubs uit de 2 Limburgse divisies en de mensen 

van “Pleegzorg”. In de voormiddag zijn er 

workshops en in de namiddag een 

circusvoorstelling voor en door meer dan 250 

maatschappelijk kwetsbare kinderen. 

Foto’s zijn van de vorige edities “Kiwanis Kids 

Day” in Bokrijk!  
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DURBUY 
Contact pc.vanvlodorp@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEKLO MEETJESLAND V.Z.W. 
Contact luc.soens@lm.be 
 

Kiwanis Eeklo-Meetjesland organiseerde in januari 

van dit jaar zijn eerste Après Ski Party. Het was 

er boenk op met een volle zaal fuifende, 

dansende en loungende jongeren en minder 

jongeren op de terreinen van Kiwanislid Lieven 

(E-Crane). Voor de muziek zorgden DJ Julie en de 

sensatie van het moment DJ Merlo. De opbrengst 

ging naar De Kruiskenshoeve en Welzijnsschakels 

Meetjesland. Een schot in de roos van voorzitter 

Filip en zijn club. Zijn opvolger Norbert beloofde 

alvast dat er een tweede editie komt! 

Luc Soens 

 

 

 

 

 

 
  

 

Souper choucroute 

 

Marche Adeps 
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EUPEN GRENZENLOS 
Contact a.brauer@distillerie.biz 
  

 

 

Le moment fort de la soirée était sans nul doute celui où 

Justine s’est vu remettre des mains de notre président 

fondateur, William Gerkens, un chèque pour un montant de 

25.000 € ! Parmi les autres bénéficiaires de cette journée, 

nous tenons à mentionner le service de pédiatrie de l’hôpital 

d’Eupen. Au cours des dernières années, notre club est 

intervenu à de multiples reprises dans les frais de thérapie et 

de besoins matériels spécifiques pour des jeunes patients. 

Au-delà de renforcer la collaboration avec la pédiatrie, notre 

objectif est de favoriser les liens avec l’association « Justine 

for Kids » qui a d’ailleurs déjà accompagné des enfants 

d’Eupen lors d’une sortie récréative.  

 L’ambiance et la bonne humeur nous ont accompagnés jusqu’au bout et la soirée s’est terminée aux petites 

heures. Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette magnifique journée ! 

Nous en garderons un souvenir inoubliable. 

 

 

Le 18 mai, le club Eupen Grenzenlos a fêté dignement son 20ème anniversaire. La journée 

s’est déroulée autour de 3 moments forts : un tournoi de golf « Justine & Friends » au Golf 

Club d’Henri-Chapelle, auquel participaient des célébrités du monde du sport, du spectacle 

et des médias, une séance de conférences (parmi lesquelles nous retiendrons l’excellente 

intervention de Jacques Borlée sur le thème « Le sport et l’excellence »), ainsi qu’une soirée 

de gala à l’hôtel Ambassador à Eupen en présence de Justine Henin. Les participants étaient 

nombreux et nous remercions de tout cœur tous les amis, les proches et les membres 

Kiwaniens – dont certains des amis de longue date et d’autres venus de très loin -, pour 

leur présence lors de cet événement inoubliable.  

 Le 18 mai, le club Eupen Grenzenlos a fêté dignement son 

20ème anniversaire. La journée s’est déroulée autour de 3 

moments forts : un tournoi de golf « Justine & Friends » au 

Golf Club d’Henri-Chapelle, auquel participaient des 

célébrités du monde du sport, du spectacle et des médias, 

une séance de conférences (parmi lesquelles nous 

retiendrons l’excellente intervention de Jacques Borlée sur le 

thème « Le sport et l’excellence »), ainsi qu’une soirée de 

gala à l’hôtel Ambassador à Eupen en présence de Justine 

Henin. Les participants étaient nombreux et nous remercions 

de tout cœur tous les amis, les proches et les membres 

Kiwaniens – dont certains des amis de longue date et 

d’autres venus de très loin -, pour leur présence lors de cet 

événement inoubliable.  

 

 

 

 
 

 

EUPEN GRENZELOS fête des 20 ans 

au profit de l’asbl « Justine for Kids » de Justine Henin 
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GEMBLOUX ABBAYE 
Contact fd120743@skynet.be 

Le Kiwanis Club Gembloux Abbaye a 40 ans. 

 

Voilà près de 40 ans que les différents 

membres du club Kiwanis de Gembloux se 

sont succédé pour aider les enfants 

défavorisés.  

La principale source de revenus pour soutenir nos 

actions sociales est la PORCHETTA. Nous avons 

aussi un stand à la braderie de Gembloux au 

premier WE du mois d’aout.  

À Gembloux nous soutenons des associations 

locales. Nous envoyons des enfants de Gembloux 

à la mer. Nous participons au Kiwanis Kids Day. 

Nous soutenons également des associations 

internationales comme UNICEF (ELIMINATE).  

Les remerciements viennent des enfants eux-

mêmes quand on les voit avec des étoiles dans les 

yeux.  

Rien n'est plus beau que le sourire d'un 

enfant... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Notre stand à la braderie de Gembloux 

GENK DE HEIMAAIER 
Contact michel.schraepen@telenet.be 
 

Kiwasail zeilregatta - Kroatie 

In 2012 organiseerde Kiwanis Genk de Heimaaier, 

voor het eerst de zeilregatta “Kiwasail” in Kroatië. 

De opbrengsten van de eerste drie edities van dit 

uniek zeilevent (ca. 25.000 €) werden 

geschonken aan het “Eliminate Project” van 

Kiwanis International & Unicef. De volgende 2 

edities mochten de deelnemende teams zelf een 

goed doel kiezen aanbrengen. 

Kiwanis Mystery Challenge - Eifel 

In het weekend van 18 & 19 mei 2019, 

organiseerde Kiwanis Genk de Heimaaier, haar 

eerste editie van de “Kiwanis Mystery Challenge”. 

Met een deelname van maar liefst 28 wagens, kan 

men terugblikken op een succesvolle eerste 

editie. Een volledig uitgestippelde route van ca. 

450 km, georganiseerd ontbijt, lunch, diner & 

Hotel, bezorgde alle deelnemers hun ultieme road 

trip doorheen de prachtige Eifel & Ardennen. 

Avontuur, ontspanning & vriendschap als 

combinatie voor een geslaagd fundraising project!  

Vroemdag – Circuit Zolder 

Vroemdag, in 2018 aan zijn 28ste editie, is een 

evenement, dat jaarlijks georganiseerd wordt op 

het circuit van Zolder Terlaemen. Kinderen van 

Limburgse instellingen met een fysieke en/of 

mentale beperking, ervaren op deze dag een 

unieke belevenis in een echte raceauto. Meer dan 

200 racers uit verschillende Europese landen 

bezorgen de kinderen “hun evenement van het 

jaar”. Kiwanis Genk de Heimaaier zorgt samen 

met haar partners voor zowel fysieke als 

financiële ondersteuning. Alzo een glimlach 

kunnen toveren op het gezicht van elk 

deelnemend kind is onbetaalbaar ! 
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GENK MIDDEN LIMBURG V.Z.W. 
Contact hilde.borms@skynet.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENT ARTEVELDE 
Contact emonty@pandora.be 

 

 

 

  

Beknopt Jaarverslag  2018-2019. 

 

Met zijn 40 leden heeft Kiwanis Genk Midden-Limburg de  

uitstraling van een actieve en vitale club. Het feit dat 8 van  

onze leden senior zijn kan zonder twijfel wijzen op hun trouw  

en standvastigheid. 

Vlak voor de machtsoverdracht bij het begin van dit werkjaar, was de TWO, een event bij Piet Stockmans, 

nog een echt succes. Een betere aanmoediging dan deze om van start te gaan kon de nieuwe ploeg niet 

krijgen. 

Na de machtsoverdracht, die doorging in het luxueuze Monaco, werd niet getalmd. Het ambitieuze 

Shoebox project vroeg onmiddellijk de inzet van iedereen. In dit project worden meer dan 1.500 grote 

boxen gevuld met snoep, spelletjes en nuttige attenties en via Vincentius rond Sinterklaas/Kerstmis 

verdeeld aan evenveel minder begoede kinderen. De zalmverkoop diende dan weer om de kas opnieuw te 

spijzen. Sinterklaas zelf kwam ons, geflankeerd door twee stoere pieten, persoonlijk bedanken. Na dit 

reuzewerk waren een stemmig Kerstfeest en een iets meer uitbundige Nieuwjaarsreceptie zeker verdiend. 

Valentijn, die we op 14 februari samen vierden met Club Alchemia Tessenderlo, was een heel  geslaagd 

initiatief. Gedurende de vasten probeerden we onze ‘sobere maaltijd’, thuis bij één van onze leden, echt 

sober te houden, maar het was daarom zeker niet minder gezellig. Een paar weken later waren we door 

onze peterclub Meerssen Gloriëtte uitgenodigd in de ‘street art-stad’ Heerlen die ons aangenaam verraste.  

Als smakelijke afsluiter van dit werkjaar was er een geslaagde wijndegustatie op 16 juli en op 23 juli een 

heerlijke barbecue. En nu wacht ons nog de belofte van enkele fijne zomeractiviteiten. 

Secr. Hilde Borms. 

 

  

 

Reeds 27 jaar spant Kiwanis Gent Artevelde zich in om het Kinderkankerfonds UZ-Gent, in het 

bijzonder de afdeling KOESTER, financieel een steuntje te geven door de opbrengst van de jaarlijkse 

Kerstactie met verkoop van de inmiddels befaamde beertjes (sleutelhangertjes) integraal af te staan 

aan het werk van Prof. Dr. Yves Benoit (inmiddels erelid van de club).  De jaarlijkse verkoop heeft 

plaats op de Kalandeberg te Gent waar gedurende de verkoop-weekends van de maand december 

beertjes verkocht worden aan het winkelende publiek. 

Al 7 jaar is ook ons Liefdadigheidsgolftoernooi Kiwanis Gent Artevelde aan bod op de greens van Royal 

Latem Golf Club.  De opbrengst van dit evenement waar er tot 130 deelnemers genoteerd worden 

gaat gedeeltelijk naar het Kinderkankerfonds UZ-Gent en ook naar de andere projecten die door de 

club gesteund worden.  Een warm dank u voor de sponsors die de 18 holes voor hun rekening nemen 

en zo een ferme duit in het zakje doen.  Een succes-verhaal waar de organisatoren binnen onze club 

fier mogen op zijn. 

Etienne Monteyne 
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GENT BELFORT V.Z.W. 
Contact verbekenhilde@telenet.be 

 

 

 

 

GENT GOLDEN PRINSENHOF 
Contact stannaplas@telenet.be 

 

 

 

 

 

GENT GRAVENSTEEN V.Z.W. 
Contact bernard.thant@gmail.com 

  

Kiwanis Gent Belfort werd opgericht in 1997 en is de oudste damesclub binnen de divisie Oost-

Vlaanderen Center. Met 18 vriendinnen komen we twee wekelijks samen om de werking van onze club te 

organiseren. Recentelijk is gebleken dat we een aanwezigheidspercentage hebben van +80%. We 

organiseren 2 fundraisings per jaar. Om deze te promoten deden we afgelopen werkjaar +/- 182 

buitenbezoeken. De integrale opbrengst van onze events gaat voor 90% naar projecten in onze 

onmiddellijke omgeving nl. Gent. We proberen in te spelen op directe noden van deze organisaties. 

 Fietsenactie en veiligheidshesjes voor School Sassepoort/Gent 

 6 kinderkamertjes werden volledig opgefrist in Sint-Jan-Baptist/Gent 

Hilde Verbeken 

 

Naast de gewone vergaderingen organiseert Gent Prinsenhof                       

interessante culturele en toeristische bezoeken. Daarnaast slaagde              

de club er ook in met een paar initiatieven steun te verlenen aan een                                                

lokaal sociaal project en een project van het district.  

Een geslaagde wijnactie liet toe met 1500 euro, via Happy Child, bij te dragen in het onderwijs voor niet-

begeleide kinderen in de vluchtelingenkampen. En met Wim Claeys en zijn conference “Zwartzak” 

slaagden we er in 2000 euro over te maken aan de vzw De Sloep-Onze Thuis. Die maakt werk van 

kansarmoedebestrijding. Iedereen kan er terecht voor een dagelijks onthaal en warme maaltijden, voor 

voedselbedeling en voor de sociale dienst.                                                                                       

Herman Vercammen 

 

 

 
 

De Pinte en Sint-Martens-Latem decor voor unieke fietstocht langs kunstenaars 

 

Enkele leden van Kiwanis Gent Gravensteen. 

DE PINTE Sport- en kunstliefhebbers moeten op zondag 23 juni in De Pinte en Sint-Martens-Latem 

zijn. Serviceclub Kiwanis Gent Gravensteen organiseert de eerste editie van Bike 2 Art, een unieke 

fietstocht gekoppeld aan een tentoonstelling van kunstwerken in privétuinen en kunstcentra. 

In de natuurlijke omgeving van Sint-Martens-Latem en De Pinte organiseert Kiwanis Gent Gravensteen 

een gezinsvriendelijke fietstocht van 25 kilometer lang, die zich kronkelt langs privé-tuinen en 

kunstcentra.  

“Bezoekers maken op een aangename en sportieve manier kennis met de kunstenaars en hun werken”, 

zegt Bart Van Caenegem van Kiwanis Gent Gravensteen. “Er zal zowel beeldende kunst als 

schilderkunst tentoongesteld worden, met werken van onder meer wood sculptor Joachim Louis en 

beeldhouwer Hilde Van De Walle. Op elke stopplaats wordt catering voorzien. De kunstwerken kunnen 

aangekocht worden en een deel van de verkoopprijs gaat naar de sociale doelen van Kiwanis.” 
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Bert Gabriëls speelt ‘gelukzoeker’ 

AALTER - Kiwanis Gent Gravensteen organiseert 

op 17 november voor de 15de keer haar Comedy 

Night in het Auditorium van het Gemeentehuis te 

Aalter. De opbrengst wordt integraal geschonken 

aan het goede doel, met name ‘School en ziek 

zijn’ en de ‘Vierklaver’. Comedian Bert Gabriëls is 

voor de 2de maal te gast bij Kiwanis. Hij maakte 

naam met programma's als Zonde van de 

Zendtijd en Advocaat van de Duivel, maar ook 

met de docureeks Terug naar Eigen land. Met al 

die ervaringen op zak gaat hij weer het podium 

op voor het pure comedywerk. 

In z'n nieuwe show gaat Bert Gabriëls op zoek 

naar geluk. In een zotte wereld, in rare mensen, 

in dikke boeken en in de krant, overal zit wel wat 

geluk. Bert hakt het eruit met stevige grappen, 

scherpe observaties en veel harde meppen 

humor. En geeft een 100% garantie op geluk, al 

vanaf de aankoop van een kaartje. Want een heel 

groot deel van geluk, zit in gelul. In de pers: 

“Gabriëls is een van de meest veelzijdige Vlaamse 

komieken.” - De Morgen 

SCHOOL EN ZIEK ZIJN & DE VIERKLAVER 

De opbrengst van de Comedy Night gaat dit jaar 

terug integraal naar 2 goede doelen, met name: 

 

SCHOOL EN ZIEKZIJN 

Kiwanis Gent Gravensteen stelt kinderen en jeugd 

centraal in zijn sociale werking. 

“School en ziekzijn” is een organisatie van 

vrijwilligers die gratis bijscholing geeft aan 

langdurig zieke kinderen. Zij doen dat zowel in 

het ziekenhuis als bij de kinderen thuis. 

 

DE VIERKLAVER VZW 

Vzw De Vierklaver ondersteunt volwassenen met 

een beperking met ondermeer 

woonondersteuning, dagbesteding, individuele 

ondersteuning,.. 

 

KIWANIS 

Organisator Kiwanis Gent Gravensteen is een 

lokale serviceclub die behoort tot de 

internationale organisatie Kiwanis International. 

Kiwanis brengt mensen met uiteenlopende 

beroepen samen en heeft lokale dienstverlening 

tot doelstelling. Kiwanis besteedt bijzondere 

aandacht aan kinderen en mensen die het minder 

hebben, hetzij fysiek, hetzij psychisch, hetzij 

sociaal. 

 

GHENT SEAPORT 2000 V.Z.W. 
Contact Patrick@rombaut.be 
 

Onze Kiwanisclub sponsort en werkt al jarenlang 

samen met De Karwij te Lokeren. Dit is een school 

(Buitengewoon Secundair Onderwijs) voor 

kinderen met  ernstige leerproblemen  en die 

tevens leven in moeilijke omstandigheden. Kiwanis 

Ghent Seaport schonk een Kiwanis-reuzenpop aan 

de school die ondertussen voor de leerlingen  hun 

symbool en baken geworden is. Ze noemen hem 

“Talentino”. De Kiwanispop belichaamt zowat alles 

waar Kiwanis voor staat : Serving the children of 

the World. Ondertussen heeft “Talentino” een 

prachtige plaats in de school gekregen, zowel 

letterlijk (staat in inkomhal, en heet iedereen dan 

ook welkom) als figuurlijk (de leerlingen, van 12 

tot 21 jaar oud,  knuffelen hem vaak ) 

Onze club sponsort ook al jaren de ‘superbeloning-

uitstappen’ voor alle kinderen die hun best deden 

het afgelopen trimester. De appreciatie van de 

volledige schoolgemeenschap is uitermate 

hartverwarmend ! Door de jaren heen is er 

trouwens een pracht van een 

samenwerkingsverbond ontstaan tussen Kiwanis 

Ghent Seaport en deze school. 

 

Verder organiseren wij traditiegetrouw ieder jaar 

eind augustus ‘Sail for Children’ voor een 50-tal 

geplaatste kinderen uit enkele instellingen van 

Gent. Die kinderen kunnen nooit op vakantie gaan 

doch wij bieden een ganse dag vertier en plezier, 

voorzien ontbijt, middagmaal en elk kind krijgt een 

goody-bag mee als aandenken. Wij voorzien een 

springkasteel, ijsjeskraam, tovenaar en 

entertainment tijdens deze fijne dag. Het 

hoogtepunt voor de kinderen zijn wel de 

boottochten die ze kunnen meemaken.  Dit is 

echter maar mogelijk dank zij de steun van de vele 

schippers van Jachtclub Taccoen te Gent. Zij zetten 

belangeloos hun boten in om de kinderen een fijne 

dag op het water te laten meemaken. We zijn die 

mensen ook heel dankbaar voor dit jaarlijks 

evenement ! 

 

Wij schonken ook een 1000-tal veiligheidshesjes 

en 400 veiligheidshelmen voor op de fiets aan een 

drietal lagere scholen in het Gentse. Onze 

Facebookpagina wordt dagelijks up-to-date 

gehouden van onze werking. Verder sponsoren wij 

ook Vzw Boks, de Bekwame Boon en  een Weeshuis 

in Moskou.  

Fijne Kiwanisgroeten, Linda voor Jaak Michiels 
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GREZ-DOICEAU 
Contact heymans63@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand moteurs riment avec grand cœur ! 

Le calme est revenu à Grez…le bruit des moteurs a cessé. Il ne reste plus que des images de bonheur dans les 

yeux des enfants, qu’ils garderont en eux comme un trésor jusqu’à l’année prochaine. Il fallait les voir les 

Lewis Hamilton ou autre Vettel en herbe, prendre du plaisir à piloter les petits bolides dans le virage de la 

Source ou dans le Raidillon…Les 24 heures de Grez, dont c’était la 14e édition les 16 et 17 mars derniers, est 

un événement créé en 2006 par le Kiwanis Club de Grez-Doiceau.Une nouvelle fois la magie fut au rendez-

vous à l’école Saint-Joseph-aux-Champs de Grez-Doiceau. 

En effet, petits et grands ont pu s’en donner à cœur joie tout un week end et piloter des petites voitures 

électriques sur un circuit de 72 m, réplique homologuée du véritable circuit de Spa-Francorchamps.Tout y est: 

le relief, les tribunes, les stands…un bijou qui rend les enfants …et les plus grands ….béats d’admiration quand 

ils le découvrent ! 

Ce sont ainsi plus de 2.000 personnes qui se sont succédé à Grez pendant tout le week-end autour des 

circuits, car, outre le grand circuit, des circuits mieux adaptés aux plus petits, connaissent également un franc 

succès !Les fonds récoltés durant le week-end et lors de la campagne de sponsoring qui a précédé ont permis  

de rassembler la coquette somme de 40.000 €, ce qui va permettre de perpétuer l’aide apportée par le 

Kiwanis de Grez-Doiceau aux associations locales qu’il soutient depuis de nombreuses années déjà, sans 

oublier bien entendu les projets du Kiwanis International.Mais au-delà de cela, les 24 heures de Grez sont 

devenues au fil du temps un événement incontournable de la vie sociale et associative de la commune. Avec 

plus de 2.000 visiteurs, 150 bénévoles dont des scouts et guides de différentes unités, des enfants provenant 

d’institutions dépassant le cadre du Brabant wallon, les 24 heures de Grez se veulent un événement 

rassembleur. 

Permettre aux gens de mieux se connaître, permettre aux associations de se rencontrer et ainsi renforcer le 

tissu social, c’est aussi l’une des missions et des ambitions du Kiwanis de Grez-Doiceau.  Plus que jamais, 

cette ambition d’être une plateforme d’échanges entre les différentes associations et acteurs de terrain en sort 

renforcée. 

Comme un plaisir ne vient jamais seul, nous avons une fois de plus reçu le soutien du Kiwanis de la Vallée de 

Munster (France-Alsace ), avec lequel le club de Grez est jumelé depuis plus de 20 ans. Merci à nos amis de 

Munster pour leur engagement, leur aide et leur amitié qui nous honore année après année. Mais cette année 

également, une belle délégation du Kiwanis Vilvoorde Noordrand est venue nous soutenir moralement et 

partager notre bonheur lors de nos 24 heures.Depuis presque deux ans maintenant, le club de Grez-Doiceau 

et celui de Vilvoorde Noordrand entretiennent une belle amitié. Participation régulière aux réunions des deux 

clubs, visite lors des activités respectives… le club de Grez et celui de Vilvoorde ont appris à se connaître et à 

s’apprécier. 

Quand l’envie d’aider se conjugue au pluriel, quand les Kiwaniens unissent leurs forces, ils vont encore plus 

loin! Ce fut un beau week-end, assurément. Merci aux Gréziens de leur fidélité, merci à nos partenaires 

toujours plus généreux…. et rendez-vous en mars 2020 pour la 15e édition ! 
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HANNUT GEER MEHAIGNE 

Contact j-c.dubois@skynet.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANSBEKE NIVIALA 
Contact hilda_franken@hotmail.com 
 

  

 

 

Marché de Noël 

Kiwanis Hansbeke Niviala is de jongste spruit van Divisie Oost -Vlaanderen Center. Het is dan ook met 

grote trots dat wij reeds na anderhalf jaar op 30 maart ll. Gecharterd werden. Onze voorzitster, Ilse, 

slaagde erin op zo'n korte tijde 15 enthousiaste en gemotiveerde dames te engageren. Onder het motto ' 

behandel een ander zoals je zelf door hen behandeld wil worden' en vooral voor de fundraising voor 

kinderen gingen we aan de slag. Vanaf het eerste moment hebben wij besloten om projecten in de directe 

omgeving te zoeken. Er zijn immers in onze regio veel kansarme en/of zieke kinderen die een steuntje 

kunnen gebruiken. Omdat wij een nieuwe club zijn met (nog) weinig middelen , maar een grote inzet, 

ijveren wij voor kleinschalige projecten. Met de verkoop van truffels en champagne, organisatie van ons 

eerste event ( maart 2020) hopen wij ons steentje bij te dragen. Zodat wij terecht onder de vlag van 

Kiwanis mogen werken. Onze vergaderingen ( slechts 1 per maand want onze vrouwen blijken niet zoveel 

tijd te hebben ) zijn gezellig . Onze eerste doelgroep is Dia-Kids zodat kinderen met diabetes goed 

begeleid kunnen worden. Hoewel de nieuwste club, zijn wij super gemotiveerd. We gaan ervoor! 
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HASSELT DE LANGEMAN 
Contact geebelen.jo@gmail.com 

               info@schafranski.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUT-GEER - COMTESSE DE HESBAYE 
Contact fabienne.sier@gmail.com 
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HERENTALS KEMPENKRING 
Contact Wim.gys@telenet.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUY 
Contact dominique.swerts55@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vijf jaar zijn voorbijgevlogen sinds de start van het Kempische Coppa Classic verhaal. 

350 wagens aan de verschillende rally’s passeerden door de prachtige mijnstreek en op het circuit van 

Zolder. De stop aan De Luchtfabriek zorgde ervoor dat de batterijen terug opgeladen waren voor een 

knallend avondfeest.  

De Coppa Classic heeft ook tijdens de 5de editie zichzelf overtroffen! 1200 diners passeerden door de 

handen van 3 chefs, een unicum. De traditionele oldtimermeeting op zondag vond plaats met 1100 

prachtige bolides en meer dan 7500 bezoekers. Naast dit prachtige evenement engageren wij ons 

vooral om de opbrengsten te besteden aan lokale sociale doelen. Ook dit jaar schonken we €45.000 

Wim Gys 
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IEPER - DAMES DE VAUBAN 
Contact sofie.corne@accentjobs.be 
 

Op een frisse dinsdagavond rijdt de één na de 

andere dame het bedrijven terrein op. De één 

stapt uit met een wasmand de ander met een 

grote boodschappentas. Wat is hier gaande? De 

geur van chocolade en warme vriendschap komt 

mij tegemoet. Hier zijn de Kiwanis dames een 

fundraising aan het voorbereiden! Het is een 

prachtig zicht … in een nogal steriele 

vergaderruimte staan de dames met HCCP blauwe 

handschoentjes voor hun verschillende soortjes 

pralines. De uniformiteit van de handschoentjes 

steekt af tegen de bonte verzameling van dames 

rond de tafel! En moet het gezegd … naast de 

geur van verse romige pralines komen ook de 

decibels je tegemoet. Het typeert onze groep om 

het aangename aan het nuttige te koppelen. Er 

worden ettelijke blinkende rode doosjes gevuld 

voor onze Valentijnsactie. Deze is steeds weer 

een geldelijk succes omdat we die zelf vullen, 

maar ik moet bekennen ook die vulavonden zijn 

eigenlijk wel een belevenis. Als er duizenden 

pralines een plaats gekregen hebben in hun 

doosje, is het aan ons leden van de Kiwanis 

Dames de Vauban om die aan de man en vrouw 

te brengen om onze goede doelen mee te kunnen 

sponsoren. Dit jaar ging de volledige opbrengst 

naar verjaardag pakketten met een indoor 

speeltuin verjaardagsfeestje voor minder begoede 

kinderen. We hopen om het succes te kunnen 

vergroten om zo ook ons nieuw initiatief te 

kunnen sponsoren.  Alle behoeftige baby’s van 

groot Ieper van een Rota vaccinatie voorzien 

staat voor ons bovenaan het lijstje!                             

Sofie Corne  

IEPER VLAKKE LAND 

Contact frederic@partnersvastgoed.be 

 

 

 

 

 

IEPER VLAKKE LAND 
Contact frederic@partnersvastgoed.be 
 

SAIL4CHILDREN bezorgt een 50-tal kinderen uit 

diverse tehuizen een onvergetelijke dag.  Ze 

maken een leuke boottocht en er is een 

springkasteel, gocarts en ponys. Afsluiten doen 

we met een zomerse bbq. Naar jaarlijkse traditie 

kan VZW KLOEN, die zich hoofdzakelijk inzet om 

zieke kinderen te verrassen met een bezoekje van 

hun ziekenhuisklowns, rekenen op de steun van 

onze club. Bij Zorgcentrum Sint-Jozef te 

Zonnebeke hielden we onze kerstmanactie. Elke 

bewoner ontving er een geschenk en het is 

prachtig om te zien hoe oudere mensen opfleuren 

van het bezoek van onze kerstmannen.  De 

traditionele taart en live-band maakten het geheel 

volledig af!                                         Frederic 

 

 

 

 

 

 

 

 

JODOGNE  
Contact anne_coenen@yahoo.com 
 

Notre Club a continué à aider financièrement 

l’Asbl « SOS Enfants de Mariani », association 

fondée par un Jodoignois après le catastrophique 

tremblement de terre de 2010 à Haïti. A travers 

cette Asbl, c’est une aide concrète à un orphelinat 

de +- 30 enfants, couplé à une école pour enfants 

de 5 à 16 ans, accueillant jusqu’à 70 enfants. 

Après une période de reconstruction des 

infrastructures (chambres, locaux techniques et 

un puit), la construction d’une cuisine, c’est 

l’aspect scolaire qui prend maintenant le dessus : 

matériel, livres et supports. La fourniture 

d’électricité par panneaux photovoltaïques est 

aussi à l’ordre du jour. 

Nous aidons cette association depuis 5 ans, avec 

une aide variant de 1000 à 2000 € annuellement. 

En complément, nous sommes intervenus en 

2017 dans l’achat de 2 PC spécifiques pour 

enfants dyslexiques : PC équipés des logiciels 

spécifiques à leur handicap, ceci dans le cadre de 

l’association qui les encadre, i.e. Asbl Cœur à 
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Corps, asbl qui soutient des enfants dyslexiques 

défavorisés. 

Pour financer ces actions, nous avons plusieurs 

activités : une participation au marché de Noël 

sur la place de Jodoigne, une activité de vente de 

pains garnis lors du marché de l’Ascension à 

Jodoigne et un BBQ-couscous fin juin. Ces 

activités ont généré des bénéfices totaux de 

l’ordre de 4.000 €. 

A mentionner également, notre participation 

enthousiaste et récurrente lors des jeux SOB. 

Environ 300 heures ont été prestées pour ces 

activités, préparations incluses. 

Remise des PC aux enfants dyslexiques, asbl 

Cœur à Corps 

 

 

 

 

 

 

 

KELMIS GÖHLTAL V.O.G. / A.S.B.L. 
Contact philippe@kiwaniskelmis.be 
 

MEGA – Das Präventionsprogramm „Meine Eigene 

Gute Antwort“ 

Seit nahezu 20 Jahren unterstützt und begleitet 

der KIWANIS Club Kelmis-Göhltal aktiv das 

Präventionsprogramm MEGA für Schülerinnen und 

Schüler der 3. Primarschulstufe (5. + 6. 

Schuljahr) in den Gemeinden des Nordens 

Ostbelgiens.   

MEGA ist ein Lehr- und Trainingsprogramm, das 

den MEGA-Kids Fähigkeiten und Verhaltensweisen 

vermittelt, um den Herausforderungen des 

anstehenden Sekundarniveaus gewachsen zu 

sein. Im ca. 20-stündigen Programm, die über 

das ganze Schuljahr verteilt sind, werden diverse 

Themenbereiche unter Anwendung aktiver und 

gruppendynamischer Lehrmethoden behandelt. 

Die eigene Sicherheit, der Umgang mit Druck, 

Stress und Konfliktsituationen, Cybermobbing, 

sowie die Problemfelder Risikoverhalten und 

Genussmittel kommen genauso vor, wie die 

Bereiche Sucht und legale und illegale Drogen. 

Pädagogen und Fachkräfte aus den Bereichen 

Prävention, Jugendarbeit, Polizei, Medien, 

Theaterpädagogik und Sozialpädagogik stehen 

den Schülerinnen und Schülern beim Erlernen der 

Fähigkeiten bei.  

„Die Welt verändern, sie verbessern, Kind pro 

Kind, Gemeinschaft pro Gemeinschaft“ – ganz in 

diesem Sinne engagiert sich der Kiwanis Club 

Kelmis-Göhltal VoG seit über 20 Jahren im Kampf 

gegen Sucht, Drogen und Gewalt für die Kinder 

und Jugendlichen der Region. Mit dem 

Präventionsprogramm MEGA haben die Kiwanis 

Clubs Kelmis-Göhltal und St. Vith-Eifel im Norden 

und Süden Ostbelgiens seit dem Jahr 2000 rund 

11000 junge Menschen und deren Umfeld 

erreicht. Eine grundlegende Auffrischung des 

Lehrprogramms hat in den letzten Jahren zu einer 

noch höheren Beteiligung der Grundschulen 

geführt, so dass jährlich ca. 400 junge Menschen 

das Programm durchlaufen.  

Als krönender Jahresabschluss organisiert der 

Club alljährlich im Mai die sogenannte 

Fruchtsaftparty. Bei Tanz, Musik und 

Darbietungen der Schüler/innen, bietet der Club 

den jungen Partygästen Fruchtsäfte und einen 

Imbiss an. Man kann eben auch feiern und Spaß 

haben ohne Alkohol, Tabak und andere Drogen…  
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KELMIS INSPIRATION 
Contact kcinspiration.sekretariat@gmail.com 

 

2 Charity-Events, die wir  seit 3 Jahren mit großem 

Erfolg organisieren, zeichnen uns aus: 

- Suppenessen im April mit Frühlingswanderung 

nach dem Motto „Einfach ist genug“ 

 

- unser Käseabend, im September mit 

musikalischer Untermalung, wo etwa 200 

Gäste zum Gelingen des Abends beitragen. 

Wir unterstützen  hilfsbedürftige Kinder  unserer 

Region durch Beteiligungen an warmen Mahlzeiten 

in den Schulen und Kindergärten, sowie durch eine 

monatliche Spende an die Lebensmittelbank. Der 

Kauf von Schulmaterial und Beihilfen zur 

Finanzierung von Ferienlager und Schneeklassen  

ermöglicht sozialschwachen Kindern an Projekten 

teilzunehmen.                                                           

Die Organisation des Kids Days in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft mit den  4 

anderen Kiwanis Clubs der DG liegt uns auch sehr 

am Herzen. Hier können wir nicht nur finanziell 

helfen, sondern auch die Kinder an diesem 

speziellen Tag begleiten und bei den Aktivitäten 

betreuen.  

Neben „Happy Child“, „Kinshasa School“  und 

“Eliminate„ konnten  wir zudem durch Besuche von 

hiesigen engagierten Helfern die Schützlinge von 

Pater Pierre Simons in Ruanda, eine 

Leprakrankenstation im Nepal, sowie ein 

Kinderheim in Indonesien  mit  Spenden bedienen.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNOKKE ZOUTE V.Z.W. 
Contact ghekierelandscaping@skynet.be 
 

Naast de financiële ondersteuning van onze 

sociale doelen steekt Kiwanis Knokke-Zoute  

zelf ook graag de handen uit de mouwen. Hierbij 

enkele sfeerbeelden van ons  

jaarlijks sinterklaasfeest dat we organiseren voor 

de minder bedeelde kinderen, onze jaarlijkse 

appelpluk waarvan het sap wordt verkocht ten 

bate van onze sociale kas.  

 

Vriendschap staat hoog in ons vaandel. Onze club 

organiseert dan ook regelmatig  

(culturele) activiteiten waarvan ons jaarlijks 

petanquetornooi in de zomer steeds weer een 

hoogtepunt is. Andere clubs welkom ! 

Marc Ghekiere 
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KORTENBERG 
Contact tania@garage-gielis.be 
 

Een jonge damesclub (opgericht in 2015), 

gecharterd op 13 juni 2018 en 16 dynamische 

leden. Dat is Kiwanis Kortenberg! We zijn blij te 

melden dat we nog steeds in expansie zijn. 

Het afgelopen jaar hebben ook wij niet 

stilgezeten. We namen deel aan 2 kerstmarkten 

en de braderie ter gelegenheid van de 

Kortenbergse klantendag. Onze paasactie is 

ondertussen ook een vaste fundraiser 

gewordenRuim 60 uren waren we met z’n allen 

hiermee actief bezig, zonder de ‘uren achter de 

schermen’ te rekenen. Maar dit doen we met hart 

en ziel. Voor een totale opbrengst van bijna 

€6000. 

Dit bedrag ging voornamelijk naar 

hulpbehoevende kinderen uit Kortenberg. We 

sponseren namelijk het Sinterklaasfeest en de 

jaarlijkse uitstap tijdens de grote vakantie, die 

door het Welzijnshuis Kortenberg worden 

georganiseerd. Een deel van onze opbrengst van 

de kerstmarkt van Kortenberg werd, samen met 

deze van andere organisaties, toegekend aan 

Casa Magnolia. Het startschot van het komend 

werkingsjaar wordt gegeven tijdens een 

modeshow die we samen met de Lions Club van 

Kortenberg organiseren. Tijdens dit evenement 

zal de opbrengst geschonken worden aan een 

gezamenlijk doel, dat nog bepaald moet worden.  

Ondertussen zijn we volop nieuwe sociale doelen 

aan het prospecteren, alsook nieuwe bronnen van 

inkomsten. Samenwerking met andere (Kiwanis) 

clubs gaan we niet uit de weg. Samen staan we 

steeds sterker! Vandaar ook dat we graag 

instappen in het project voor het sponseren van 

de infrastructuur van het nieuwe Centrum voor 

Ontwikkelingsstoornissen (COS) van de KUL, dat 

door Kiwanis Tielt-Winge wordt getrokken. 

We gaan geen uitdagingen uit de weg en hopen 

de komende jaren nog meer middelen ter 

beschikking te kunnen stellen voor onze projecten 

waarin kinderen centraal staan. 

Tania Gielis 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

KORTRIJK 
Contact johan.demeyere@gmail.com 
 
Dankzij de opbrengsten van onze fundraising  
(bv onze aanwezigheid op de Kortrijkse  
zomermarktjes, en onze jaarlijkse After work),  
kunnen we ook dit werkingsjaar verschillende  
sociale projecten in de regio steunen. 
 
Enkele voorbeelden : 
- bezoek van de Kerstman met cadeautjes in MPI Pottelberg, Kortrijk 
- VZW Oranje Huis, Kortrijk : schenking van een circuskoffer 
- VZW Homaar, Wetteren : schenking van een pingpongtafel 
- VZW Ontrafel, Kortrijk : ondersteuning in de werking 
- VZW JolieJulie, Kortrijk : ondersteuning voor aankoop grondstoffen 
- DVC Heilig Hart, Deinze : aankoop muziekinstallatie 
- VZW Amon, Kruishoutem : uitbouw van een therapieruimte 
- De Korbeel, Kortrijk : aankoop fietsen 
Johan Demeyere 

 

 

KORTRIJK RING V.Z.W. 
Contact janverrue@gmail.com 

 

 

Naar aanleiding van ons '20 jarig 
lustrum' organiseren we op 
vrijdagavond 18 oktober 2019 een 
academische zitting rond kinderen, hun 
rechten en hun kansen.  

We zijn vereerd Mevrouw Caroline 
Vrijens, de nieuwe 
kinderrechtencommissaris, als 
gastspreker te mogen verwelkomen. 

Het zou ons ten zeerste plezieren, 
confraters van bevriende clubs te 
mogen ontmoeten die avond. 

Jan Verrue 
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LA LOUVIERE LA LOUVE 
Contact degesves_pierre@yahoo.fr 
 
C’est au départ d’un petit groupe de jeunes louviérois  
de tous horizons professionnels, rassemblés depuis 1973  
que fut fondé le club Kiwanis La Louvière « La Louve ». 
 
Depuis lors et sans ménager leurs efforts, c’est toujours  
dans le même esprit d’amitié et de respect des valeurs  
Kiwaniennes que les membres (actuellement 19 dont deux  
nouveaux de cette année) perpétuent et/ou diversifient les  
actions toujours dans le but de financer les actions sociales.  
 
Partant du principe que les meilleures amitiés se développent souvent  
en travaillant ensemble, ils mènent notamment : (tous les deux ans  
et donc en juillet 2020 en inter-service clubs) la « Route des Camps 

 Valentine» (périple cycliste de plus de 900 Km destiné au  
financement de séjours en Suisse d’enfants de notre région frappés  
par la leucémie). 
La « Kiwanienne » (le week-end des 14-15 septembre 2019),  
permettra à de très nombreux cyclistes et/ou piétons, de participer  
à ce 7ème rallye du cœur et de l’espoir, le vendredi 11/10/2019 soir  
sera le repos de la « soirée Périgourdine » servi (toujours dans la Salle Omnisport de Bouvy et avec 
l’aide d’une équipe dont vous trouverez ci-contre une photo avec notre président 2019-2020). 
Le vendredi 13/12/2019 (toujours dans l’église Saint-Antoine à Bouvy) le traditionnel concert de 

« Noël Kiwanis dans la Cité » (avec le groupe vocal et instrumental : « La clé des Chants » sous la  
direction de Jean JADIN (voir photo ci-dessous prise en 2018). 
 
Le club de La Louvière « La Louve » se réunit dans les locaux de la « Ferme du Coq », 44, 
boulevard du Coq à 7100 La Louvière (Saint-Vaast) les 2e et 4e mardis du mois. Pour tout 
renseignement complémentaire: http://kiwanis-lalouve.be 

LANAKEN LALINNA 
Contact iris.herberghs@medtronic.com 
9 mei organiseerde Kiwanis club LaLinna uit Lanaken de 3de editie van haar afterwork event. Deze 
keer verhuisde het evenement naar binnen en vond het plaats in het mooie en gezellige interieur van 
het Poortgebouw in oud-Rekem. LaLinna ladies baatten de gin bar uit, er werd het nieuwe concept 
Booze Balls geïntroduceerd en de DJ zorgde voor passende beats. Kortom, alles voor een geslaagd 
feestje! Rode Kruiscentrum Lanaken ontving reeds een cheque en de kinderen van het opvangcentrum 
ter Dennen in Lanaken werden getrakteerd op ijsjes. De overige sociale doelen worden binnenkort 
gecontacteerd. 
 
Iris Herberghs 
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LESSINES-ATH 
Contact tarditi.silly@skynet.be 
 
Le Club Lessines Ath, composé de 23 membres, est au service des enfants depuis plus de 37 ans. 
Afin de remplir cette mission nous avons plusieurs activités qui nous ont permis d’aider Ami…l’Pattes 
« intervention dans l’achat d’un minibus », La Fermette « cadeaux à la Saint Nicolas » , Croix Rouge 
de Lessines « participations aux frais des spectacles », on Souffle dans ton dos « pour du mobilier » 
…dans notre région. 
En outre nous intervenons à la Kinshasa school, au Sénégal, à Happy Child «  SOS village d’enfants » 
dans le monde. 
Toutes les entrées financières annuelles sont entièrement versées à l’aide aux enfants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LEUVEN ARTEMIS 
Contact hermine.borgions@gmail.com 
Kiwanis Club Leuven Artemis telt 22 leden. Tijdens clubjaar 2018-2019 waren de twee belangrijkste en 
bovendien succesvolle fondsenwervende activiteiten van de club:  
- deelname aan de kerstmarkt van Leuven in december 2018, waar de clubleden in hun Kiwanisstand 
onder meer soep en champagne verkochten; 
- een benefietconcert met Dana Winner in aula Pieter De Somer in Leuven. Het optreden werd doode 
talrijke aanwezigen bijzonder 
gewaardeerd met tweemaal 
een staande ovatie.  
Bij aanvang van het concert 
werden 3 cheques van elk 
5000 euro overhandigd aan 
Prof. Marc Boogaerts, 
beheerder van het Sociaal 
Fonds voor hematologische 
aandoeningen (Sofhea), aan 
Prof. Marina Danckaerts, 
beheerder van het Fonds 
Geestelijke Gezondheid bij 
Kinderen en Jongeren en aan  
Anna Missinne, voorzitter-
penningmeester van de organisatie Stapje in de wereld.                Hermine Borgions – Voorzitter -elect 
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Leuven V.Z.W. 
Contact g.lemaitre@skynet.be 
Kiwanis Club Leuven vzw vergadert elke 2de en 4de woensdag van de maand in de Faculty 
Club te Leuven (met uitzondering van juli en augustus). Elk jaar organiseert de Club een 
rondrit volgens bolletje-pijltje principe met oldtimers. Maar ook wanneer je geen oldtimer 
bezit ben je welkom met eender welk ander type voertuig. . Het is lachen geblazen, 
deelnemers worden verwend met lekker eten en drank en bovendien wordt ook nog een goed 
doel gesteund. Dit jaar steunen we de snoezelruimte van Kinderneurologie van UZ 
Gasthuisberg.  Met haar peperkoekenactie steunde de Club dit werkingsjaar ook het 
speelplein van Eureka Onderwijs. 
 

 

 

 

 

 

LIEGE 
Contact humbletmarc@skynet.be   La Foire aux Livres du Kiwanis de Liège         

              pp.grignard@hotmail.com 
Chaque année, en novembre, le Kiwanis de Liège organise sa Foire aux Livres. 2018 célébrait sa 48ème 
édition. Au fil du temps, le succès de la Foire aux Livres n’a cessé de croître. Cette croissance nous a 
obligés à sans cesse nous remettre en question : changements d’emplacements tant pour le local de 

stockage et de tri que pour la salle où la vente a lieu. Les caisses en carton ont fait place à des caisses 
en bois qui elles-mêmes ont été remplacées par des meubles étagères sur palettes (les K-Packs) 
agrémentés d’éclairages ‘leds’ tout en finesse. Les invitations postales ont progressivement été 

remplacées par des mailings électroniques et de vastes campagnes de communication via différents 
médias et les réseaux sociaux. Nous exposons maintenant plus de 60.000 livres à la vente. Depuis 
2012, c'est dans la magnifique église de l’Evêché de Liège que la Foire aux Livres a lieu. 

2018 aura été l’occasion d’une belle innovation : la journée VIP ! Mais cette fois les VIP, 

c'étaient plus de 300 enfants précarisés qui ont pu choisir chacun 5 livres offerts. Leur 

sourire en disait long.  

En 2020, ce sera donc la 50ème édition. Pour cette occasion, nous réservons au public de nouvelles 
surprises 
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LIEGE CONDROZ 
Contact llamberty@kiwanisliegecondroz.be                                  
 
Les Petits pas de l’Opéra 
Mercredi 13 mars 18h, nous avons rendez-vous dans le hall d’accueil de l’ORW afin d’accueillir les 

enfants que nous avons conviés à cette nouvelle édition des Petits pas de l’Opéra. 
 
Cette opération est rendue possible grâce à la soirée « Opéra » organisée quelques semaines plus tôt 
pour laquelle les places vendues nous permettent de générer un bénéfice et ainsi offrir à +-250 
enfants des institutions soutenues habituellement par le Kiwanis Liège-Condroz mais aussi des jeunes 
venus de différentes écoles de la région liégeoise contactées par l’instigateur de cette manifestation, 

Didier Bormans, membre du club et percussionniste à l’ORW. 
 
Il faut savoir que les jeunesses musicales se sont rendues dans les différentes institutions et écoles 
afin de préparer le spectacle et le rendre interactif aux différents moments signalés par le chef 
d’orchestre. Cette année, c’est l’opéra « Faust » de Ch. Gounod que nous sommes allés voir le lundi 21 
janvier qui nous à permis d’offrir l’opéra adapté à la jeunesse : Don Quichotte de Jules Massenet. Sous 
la baguette de Ayrton Desimpelaer, Roger Joakim est Don Quichotte, Alexise Yerna est Dulcinée et 
Patrick Delcour est Sancho Pança 
 
C’est dans un chahut presque maîtrisé que les enfants s’installent à leur place. Le spectacle 
commence, et déjà les « ohhh…waouwww » se font entendre à la découverte du seul décor. Après, les 
paroles. en espagnol d’abord puis le français vient. Une légère incompréhension des enfants se fait 

entendre puis le temps de s’adapter et la machine est lancée. Le spectacle est écouté avec attention. 
Les différentes interventions des jeunes spectateurs sont sollicitées par le chef d’orchestre qui se 

retourne alors vers eux en leur montrant le rythme à l’aide de sa baguette. Une petite heure de 
spectacle plus tard, quelques pas indisciplinés dans les travées par certains et le spectacle prend fin. 
Les artistes se présentent devant le publique et les applaudissements fusent et durent. C’est une 

standing ovation ! Il est déjà temps de dire au revoir à nos jeunes et de leur donner rendez-vous 
l’année prochaine pour les prochains « Petits pas de l’Opéra ». 
 

 

 

 

 

 

LIEGE MADAME MONTEFIORE 
Contact madame.montefiore@gmail.com 
 
Activité “Vide-Dressing” le 3 novembre 2018 à Beaufays – 200 heures de travail 
bénévole. Opération “Vente de Kuberdons” à Herstal et Embourg, les week-ends des 
30/11, 1er/12/2018 et des 14-15/12/2018 – 100 heures de travail bénévole. 
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LIEGE PRINCIPAUTE A.S.B.L 
Contact info@graines-henrion.be 
 
Notre soirée du Thanksgiving, le 24 novembre 2018, au profit de « la Cellule Maltraitance » du Centre 
Hospitalier régional de la Citadelle. 

 

La dixième édition du Rallye touristique de Liège Principauté, le 27 avril 2019 au profit de l’ASBL « Les 
enfants de Saive aux champs ». 

LIEGE VALLÉE MOSANE 
Contact fr.voue@gmail.com 

               Jean-Pol.Delre@knauf.be 
 
Les membres du Kiwanis LIEGE Vallée Mosane sont 
heureux de compter parmi leurs activité la Foire du Cœur,  
5 eme du nom en 2018, qui nous permet d’emmener 150  
enfants sur la foire Liégeoise. Quand à fête des familles et  
des amis à nous, c’est notre rallye touristique que fêtera sa  
dixième édition cette année 
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LIER SYMFOROSA 

Contact greet.kinne@telenet.be  

                                      
Kiwanis Symforosa Lier combineert mode met het  
goede  doel! 
 

 

 

Dankzij de succesvolle voorstelling ‘Deel mij’ van 

Veerle Malschaert schonk Kiwanis Symforosa Lier 
5.000 euro aan de kinderafdeling van het Heilig 
Hartziekenhuis van Lier! 

 

        Greet Kinne 

LIER TWEE NETEN 
Contact kris.trovisi@stcomputers.be 
Kiwanis Lier Twee Neten brengt Mammoet terug naar Lier: 

Voor de allereerste keer werd een volledig mammoet-skelet op ware grootte in 3D geprint. Het gaat 
om een reproductie van de Mammoet van Lier, het eerste bijna volledige mammoet-skelet van België, 
dat in 1860 bij graafwerken in de Pallieterstad is gevonden. Het originele skelet werd ondergebracht in 
het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel, waar het nog altijd te zien is. 
De serviceclub Kiwanis Lier Twee Neten nam het initiatief om de mammoet terug naar Lier te halen, en 
bracht ook de sponsors bijeen. Zij vatten samen met de archeologische vereniging ArcheoLier en het 
Lierse stadsbestuur het originele plan op om een natuurgetrouw exemplaar van de mammoet te 
reproduceren op ware grootte. Daarvoor werd aangeklopt bij het Belgische bedrijf Materialise, een 
wereldautoriteit in 3D-printen 
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LIPSIUS DRUIVENSTREEK 
Contact vaneyckmonique@msn.com 
 
Sinds oktober 2018  weet onze damesclub  
van geen ophouden! We begonnen het  
“Kiwanisjaar” met een groots Halloween  
event. Piraten en zeerovers namen klein  
en groot mee in hun griezelige  
avonturen. Om de schat in het doolhof te vinden moest je griezels en wilde dieren trotseren.  In 
december vond je ons op Wintermagie met croques, warme choco en cocktails.In de pop-up stand aan 
de aankomst van de Brabantse Pijl mochten we wielerfanaten en Kiwaniërs uit gans België 
erwelkomen.  Een top evenement! 
Een week later stonden we klaar met de perfect gerijpte kazen en heerlijke wijnen om de 
smaakpapillen van onze gasten te strelen. Tijdens onze jaarlijkse kaas- en wijnavond worden de 
sociale doelen ook niet vergeten.         

Monique Van Eyck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LONDERZEEL 
Contact luc.brugghemans@telenet.be 
Kiwanis Londerzeel organiseerde zijn eerste G-fuif 

De G-fuif in oktober 2018 werd een overdonderend succes.  
Met ongeveer 700 aanwezigen, waaronder 170 ‘speciale  
gasten’ werden de verwachtingen ver overtroffen.  
Er waren optredens van Casserole Fermer, G-dansgroep  
Sha Ma Do It en DJ Studio Amphion. De kosten van deze 
 ‘inclusieffuif’ werden volledig gedragen door Kiwanis  
Londerzeel. Alle aanwezigen werden getracteerd op 2 gratis  
consummaties, een pak frieten en een bezoek aan de  
Photobooth. Alle aanwezigen reageerden laaiend enthousiast  
en de commentaren achteraf waren lovend. 
Kiwanis Londerzeel besliste dat er zeker een tweede editie komt.  
Deze zal doorgaan op vrijdag 4 oktober 2019 in zaal Verma in  
Malderen – Londerzeel. Informatie kan u hierover vinden op  
onze Facebook pagina. Iedereen van harte welkom! 
Jullie hoeven niet zo lang te wachten want op zaterdag 29 juni 
is er de 9de editie van het Kiwanis Londerzeel ontbijt.  
Dit ontbijt gaat door in het Notenhof te Londerzeel.  Luc Brugghemans 
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LUMMEN QUADRIVIO 
Contact frank@frankagterberg.com 

    info@kiwanislummen.be 
ALS KLEINE KINDEREN GROOT WORDEN… 

...dan vormen ze één van de jongste Kiwanis groepen in Limburg.  

Met een gemiddelde leeftijd van rond de 40 jaar zet de enthousiaste  
groep van Kiwanis Quadrivio Lummen haar schouders onder de  
diverse activiteiten. Zo zijn we onder het thema vriendschap met de 
ganse Kiwanis Lummen familie naar Circus Ronaldo geweest tijdens  
de kerstperiode. Onze lokale verankering is vertegenwoordigd in het 
Zomerkriebels event in Lummen waar we een waar piratendorp  
hebben opgetrokken en naar jaarlijkse traditie behaalde onze Kaas  
& Wijn avond een prachtig resultaat om onze sociale doelen te  
verwezenlijken. GOE GELACHEN hebben we tijdens de gastspreker avond met Steven Goegebeur en 
lachen doen we graag! Op maandag 11 maart 2019 stelde Kiwanis Lummen Quadrivio comedian 
Steven Goegebeur voor. De meer dan 200 gasten hebben goe gelachen en voor een mooie opbrengst 
gezorgd. Na de voorstelling werd deze opbrengst (3.000 Euro) geschonken aan TUKI. Een van de 
gasten mocht naar huis met 3 liter La Valentina (montepulciano d'abruzzo) aangeboden door Vinoluric. 
Namens het bestuur en alle leden van Kiwanis Lummen Quadrivio dankjewel. Merci aan alle gasten en 
merci Steven om al onze gasten met een goed gevoel naar huis te sturen. Editie 2020: vrijdag 31 
januari 2020. Met het nieuwe bestuur is het elke vergadering een plezier en met drie voorzitters-elect 
beloofd de toekomst ook gezellig te worden! Bijkomend zijn we trots op onze afvaardiging in de 
persoon van Bart Knaeps, Penningmeester Div Limburg Kempen en Nathalie Geebelen aan de Young 
Kiwanis summit in Lissabon.                                    Frank Agterberg 

LUXEMBOURG ALSTAD 
Contact agindt@pt.lu 
SOIREE DE GALA TELEVIE LE 6 AVRIL 2019 

Le 6 avril 2019 pour la 18e édition du Dîner de Gala au Casino de Mondorf-les-Bains, plus de deux 
cents invités avaient répondu à l’invitation du Kiwanis Luxembourg Alstad. Cette soirée est 

traditionnellement destinée à la récolte de fonds pour la recherche contre le cancer dans le cadre de 
l’action luxembourgeoise du Télévie, soutenue par RTL.  Le menu gastronomique a fait le bonheur des 
convives ainsi que la prestigieuse tombola organisée par nos Kiwaniennes.  Docteur professeur Mario di 
Cato, médecin incontournable en ce qui concerne la recherche sur le cancer, nous a informés des 
progrès dans la lutte contre ce fléau qui nous frappe tous. La piste de danse s’est rapidement remplie 

et c’est au petit matin que cette superbe soirée, dont on dit qu’elle est l’une des plus belles soirées de 

l’action Télévie, s’est terminée. Nous avions le plus grand plaisir de pouvoir remettre un chèque de 
15.000 Euro, remis en direct lors de la grande soirée Télévie sur RTL. 
PREMIER QUIZZ LE 25 JANVIER 2019 

Saviez-vous qui était Margareth Thomas-Clement ?  Aucune idée, direz-vous ! Eh bien c’était la 

première députée féminine au parlement luxembourgeois en 1919.  Cela était une des questions 
posées à la  permière soirée Quizz organisée par les Kiwaniennes du KC Alstad au Restaurant Stafelter 
à Walferdange. Cette soirée Quizz tournait principalement autour de femmes célèbres.  C’est sous 

l’hilarité générale et avec des fous-rires interminables que chacune des invitées a fait de son mieux.  
Gagnantes, nous l’étions toutes.  Une soirée pour se faire plaisir et… affaire à suivre. 
ACTION NOEL 2018 

Dans les locaux de commerce de notre présidente a eu lieu l’action marché de Noël du KC Alstad.  

Etaient en vente le splendide livre de cuisine, action commune de tous les clubs de la Division des 
Deux Luxembourg, ainsi que des ’Souris’ Kiwanis habillées avec beaucoup de créativité par les 
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Kiwaniennes de notre club. Une sérigraphie de Roger Leiner  et évidemment une multitude de pots de 
confiture. 
Projet ELIMINATE 

C’est par l’assiduité d’une des membres du KC Alstad, Jacqueline Schramer, pharmacienne retraitée, 

quenotre club soutient depuis quelques années déjà, le projet ELIMINATE.  Par la production et la 
vente des confitures que Jacqueline prépare avec amour et passion, nous (elle) arrivons à financer 
notre objectif Eliminate   et nous publierons prochainement un livre de recettes confitures pour 
partager l’art et la passion de Jacqueline. Encore une affaire à suivre! 

MAASEIK VAN EYCK V.Z.W. 
Contact  verkoop@swnautica.be 
 

Wij hadden graag ons nieuwe evenement aangekondigd : 
Na een succesvolle 1e editie van onze tourtocht “ Kiwanis op Wieëg”  
organiseren we dit jaar de volgende editie! Op 29 september 2019  
gaan we samen touren door de Limburgse grensstreek, na deze  
gezellige tocht kunnen de gasten genieten van een heerlijk 3-gangenmenu  
in het Kasteel van Wurfeld...De opbrengst van ons evenement gaat naar naar het goede doel : 
Kinderen die het helaas minder goed getroffen hebben en verkeersveiligheid rond de scholen komt ook 
aan bod! 
Voor de deelname aan ons tour vragen wij 135€ per persoon, een hele dag vertier met leuke 

tussenstops incl. Lunch, drank en amusante opdrachten. 
Last but not least, u levert een concrete bijdrage aan een stukje geluk/levensvreugde van een aantal 
kinderen... 
  
Levensloop Maaseik 11 mei 2018 :  
Teamspirit op levensloop ! Kiwanis Maaseik draagt zijn steentje bij voor de strijd  
tegen kanker en verkoopt overheerlijke souflaki’s met tsatsiki ! De opbrengst gaat 
integraal naar Levensloop...  Alone we are strong, together we are stronger ! 
Met vriendelijke groet, Yves Wolfs PR verantwoordelijke Kiwanis Maaseik 

MALLE 
Contact jelle@imore.be 

koen.druyts@gmail.com  
Kiwanis Malle was dit jaar toe aan de 15de editie van Maatje uit de Kunst. 
Dit avondfeest dat we vlak voor de zomervakantie organiseren vindt jaarlijks plaats in de prachtige 
omkadering van het Kasteel “De Renesse” in Oostmalle.  
Ondertussen kunnen we stellen dat dit evenement met een jaarlijkse opkomst van 600-700 personen 
een gevestigde waarde is geworden.  
Zoals de naam al doet vermoeden worden er verse maatjes geserveerd, is er ieder jaar ruimte voor 
Kunst en wordt de avond opgevrolijkt door artiesten van de bovenste plank! 
Jelle Van Laer &Koen Druyts 
  Maatjes uit de Kunst   Sociaal doel: Defibrilator Maris Stella te Oostmalle 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

MALMEDY HAUTES FAGNES A.S.B.L. 
Contact philippe.cravatte@hotmail.com 
Comme depuis de nombreuses années, le club organise une journée d’excursion en car pour les 

personnes en situation de handicap du Centre de Jour le Relais ainsi qu’à leurs familles. Cette journée, 

qui est encadrée par les Kiwaniens du club, permets à tout le monde de passer un bon moment de 
convivialité et de partage. L’édition de cette année prévoyait deux activités, avec tout d’abord la visite 

du musée Gallo-Romain à Tongres et ensuite la visite du musée du Genièvre à Hasselt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIDDELKERKE EPERNAY 
Contact info@depoorterwest.be 

               carmen.boddez@middelkerke.be 
 

Op zondag 31 maart 2019 hadden wij onze Kaas- en  

wijnavond in de branding te Middelkerke 
De opbrengst gaat integraal naar kansarme kinderen 
We steunden dit jaar reeds :  
-          De Katrol Middelkerke 
-          De Zeeparel Middelkerke 
-          Steun aan familie tengevolge van een  
woningbrand (met gehandicapt kindje) 
-          VZW Houtland atletiekclub 
-          Warriors against cancer 
-          Duke on wheels 
-          MPI pottelberg 
Op de foto : Dominique Lanssens – voorzitter,  
Carmen Boddez en Carine Dejonghe, leden  
feestcommissie 
 
Carmen Boddez 
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MONS BORINAGE  
Contact jcolinia@gmail.com            

Un club up to date    En bref, le club s’est ouvert à la mixité en 2011 et compte aujourd’hui un tiers de 

kiwaniennes. En 2014, il s'est constitué en asbl. Son animation, un moment contrariée, a été relancée 
en 2018-2019 sous la férule d'un président audacieux, Alain Layeux.  
Actions 2018-2019 au profit d'enfants défavorisés: 

- Remise d'un chèque au profit de "Terry Fox " (lutte contre le cancer des jeunes) (Photo) 

- Inscription de 13 enfants pour l'action "Enfants à la Mer". 
- Soirée princière mémorable au château d'Antoing pour 32 de nos petits protégés (Photo) 

- Offre de 50 cartables et de chaussures (Rentrée scolaire 2019). 
- Dons ponctuels à plusieurs jeunes étudiants ou écoles spécialisées. 

Mais aussi pour alimenter la caisse d'action sociale: 
- Journée "Champignons" guidée par un mycologue  
- Concert de Jazz dans le grand hall des Cours de Justice de Mons  
- Conférence de Nicolas Martin, notre mayeur 
- Conférence « Apprenez à démêler vos émotions » par Christian Debast 
- Festival des vieilles Kaisses (Rallye auto) 

Le comité 2019-2020 a bien l'intention de poursuivre dans la même voie. C'est de bon augure.                             
                                                                                                                             Jacques Colinia 

 
 
 
  

 

 

 

MONS EN HAINAUT 
Contact richez.jobard@gmail.com            

Trouver une action pour faire venir monsieur et madame tout le monde, voilà un vrai challenge !  

Mons en Hainaut, lors de sa rencontre entomologique a attiré plus de 1500 visiteurs cette année. Le 
monde merveilleux des insectes émerveille de plus en plus de visiteurs. Ce qui est très encourageant 
pour la connaissance de notre planète d’une part, et très positif pour notre action sociale d’autre part. 
La demande pour observer des insectes vivants est de plus en plus grande. Cette année des éleveurs 
de toute l’Europe se sont déplacés pour venir à notre rencontre qui est connue maintenant dans le 

monde entier grâce à notre page FB «ENTOMONS »Notre équipe très dynamique est secondée par le 
soutien d’un petit groupe «  les Amis du Kiwanis ». En participant à notre activité, ceux-ci peuvent se 
familiariser avec le club et ainsi décider en pleine connaissance de cause d’y adhérer plus tard, s’ils le 

désirent. 
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Mouscron A.S.B.L. 

Contact infos@glycines.eu 

NAMUR COMTE 

Contact jim.plumat@unamur.be 

Le Kiwanis Club Namur Comté vise à installer dans  

ses actions sociales une dimension culturelle.  

Ainsi en est-il de son Concours de poésie pour lequel 

près de 200 élèves de l’enseignement secondaire  

proposent des textes sur base d’un thème imposé.  

Ci-contre, les finalistes 2019. 

La foire aux livres, organisée chaque année, 

durant les congés de l’ascension est notre 

principale source de revenus pour nos actions 

sociales. Elle met aussi la culture à portée de 

toutes les bourses en présentant des milliers 

d’ouvrages quasiment neufs à des prix 

dérisoires. 
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NAMUR TERRA NOVA 

Contact amiespagnut@gmail.com 

 
Dimanche 31 mars 2019 - 9 heures. Armées de fouets, de  

couteaux  et de divers autres ustensiles, des activistes en tabliers  

jaunes se dirigent vers leur KG situé Chemin des Archiducs à Wépion.  

Elles y amènent avec précaution un nombre impressionnant de caisses 

et de sacs. A l’intérieur, c’est l’effervescence. Chacune s’affaire à une  

tâche précise. Les préparations sont longues, minutieuses, parfois  

répétitives. Que de travail pour satisfaire  l’appétit de 140 convives !  

12 heures ! Tout s’arrête. Tout est prêt. Elles abandonnent leur matériel 

aux scouts qui feront la vaisselle et se dirigent vers le hall pour accueillir  

les invités. Des amis, des kiwaniens, venus seuls en groupes ou en familles 

partager un buffet exceptionnel . Merci, chers amis, pour votre fidélité.  

Votre présence nous permet d’aider les plus faibles de notre société : 

les enfants.  

« Celui qui lui manque, c’est peut-être vous qui 

l’avez ? » Tel est le thème de la grande collecte de jouets 

organisée par la Province de Namur dans différents parcs à 

conteneurs le 3ème samedi d’octobre. 

Comme chaque année, des membres de Namur Terra Nova, 

étaient présentes pour récolter et trier les nombreux jouets 

et les distribuer dans différentes associations namuroises 

pour gâter les enfants lors des fêtes de Saint-Nicolas ou de 

Noël. Journée fatigante mais combien enrichissante en 

pensant aux étoiles que nous allons faire briller dans les yeux 

des enfants.  

NIEUWPOORT POLDER EN DUIN V.Z.W. 

Contact KiwanisNieuwpoort.be@outlook.com 

 

Wij zijn een kleinere West-Vlaamse KiwanisClub met slechts 14 leden, maar daarom niet minder 

“krachtig” dan de grotere clubs. 

Jaarlijks organiseren wij een prachtig feest te Nieuwpoort waar een grote menigte aanwezig is. 

Vorig jaar was er “Enjoy Cuba #18 en dit jaar was het de Editie Cuba-Licious #19. Voor de 

editie van het jaar 2020 zijn de plannen in volle voorbereiding. Alle nieuws in deze zal terug te 

vinden zijn via onze website www.kiwanisnieuwpoort.be en via de Sociale Media kanalen. 

Dankzij de sponsoring en de talrijke opkomst kunnen wij jaarlijks een aardig centje aan de kant 

zetten voor onze Sociale Doelen. 

Naast ons jaarlijkse feest organiseren wij tevens een groots Sinterklaasfeest te Nieuwpoort met 

als doelgroep de minderbedeelde kinderen uit Nieuwpoort. 

Zeker niet te missen is onze jaarlijkse deelname aan de Sint-Bernardusfeesten te Nieuwpoort-

Bad, waar wij een stand hebben om “U” tegen te zeggen. De voorbijganger kan er genieten 

van heerlijke mosselen, scampi’s, en veel meer naast een glaasje champagne. Onze 

voornaamste Sociale Doelen waar wij ons steentje bijdragen zijn … Golfbreker vzw, Project 

Domino en het Kinderkankerfonds. Daarnaast steunen we nog een mindervalide tiener met de 

apothekersrekening. 
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OOSTENDE ENSOR V.Z.W. 

Contact sven.brunclair@telenet.be 

 

 

 

 

Kiwanis Club Ensor Oostende steunt drie goede doelen met mooie cheque. De Kiwanis Club Ensor 

Oostende, met leden uit de wijde omgeving van de badplaats, reikte drie cheques uit aan goede 

doelen uit de regio: Equu-libre, De Katrol Middelkerke en Special Olympics Belgium. 

Centrum voor hippotherapie Equu-libre uit Oudenburg kreeg 3.000 euro toegestopt. Het geroemde 

centrum werd in april nog zwaar getroffen, toen vijf fjordenpaarden overleden door een 

esdoornvergiftiging. Intussen willen eigenaars Ivan Reynaert en Ingeborg De Leenheer hun centrum 

opnieuw uitbouwen. De Middelkerkse afdeling van De Katrol, het studie- en 

opvoedingsondersteunend project aan huis voor gezinnen met opvoedings- en leervragen, kreeg 

3.400 euro. Tot slot werd nog eens 3.000 euro uitgereikt aan de West-Vlaamse tak van de  Special 

Olympics Belgium. De organisatie ondersteunt 1.800 atleten met een mentale uitdaging en krijgt 

daarbij hulp van 1.200 vrijwilligers. De fondsen werden ingezameld dankzij een succesvolle 

champagneverkoop, waarvan de eerste editie al in 2005 werd georganiseerd. Dit keer werd een 

Chardonnay Ay Grand Cru Classée uit het gamma van Marcel Vautrain verkocht. De flessen kregen 

ook een opvallende capsule met een fragment uit een kunstwerk van de Middelkerkse kunstenaar 

Pannek. De cheques werden uitgereikt tijdens een diner in restaurant De Kromme Elleboog.  

Perstekst HLN Tim Vanassche 16/05/19 

OOSTENDE MERCATOR V.Z.W.  
Contact tkindtkatrien@skynet.be                       OKIDOO!  Een project van Kiwanis (Mercator) Oostende.  

Mission Statement 

Het bevorderen van een positieve emotionele ontwikkeling bij kinderen, waarbij ze aandacht en respect 

voor zichzelf en anderen opbouwen teneinde te evolueren naar emotioneel intelligente volwassenen.  

Projectomschrijving 

het project Oostendse Kinderen In Dialoog met Onderwijs en Ouders, kortweg OKIDOO, heeft als doel 

de positieve emotionele ontwikkeling bij kinderen te bevorderen en is tweeledig: 

Voor de kinderen: opbouwen van aandacht en respect voor zichzelf en anderen;hen leren om tot rust 

te komen, gevoelens te benoemen, talenten te ontdekken;hen weerbaarder maken wat een positieve 

invloed heeft op hun eigenwaarde;versterken van de basisattitudes voor hun verdere persoonlijke 

groei en ontwikkeling. 

Voor de scholen: zowel aan de kinderen als aan de leerkrachten handvaten bieden die ze in de klas 

(verder) kunnen gebruiken; 

Kiwanis Mercator Oostende : Wat maakt ons uniek? 

In de eerste jaren van onze clubwerking, werd geld geschonken aan diverse sociale instellingen die 

hiervoor een oproep stuurden naar onze club.  Hierbij hadden wij steeds het gevoel weinig tot niet 

betrokken te zijn bij hun projecten. Stilaan groeide de wens om één project te bestendigen en 

grondiger uit te bouwen. In tegenstelling tot andere clubs die werken met aanvragen of voorstellen 

rond sociale projecten in of buiten hun regio, hebben wij ervoor gekozen één duurzaam project op te 

bouwen rond kinderen.   

Ondertussen genieten ruim een 12 tal lagere scholen in de omgeving van Oostende deze coaching die 

verleend wordt door het Trustteam die bestaat uit 3 professionelen: Bianca Dujardin, Hilde Arnout en 

Joke Simoens.   Intussen hebben we de kaap van over de 2.000 leerlingen bereikt. 

We kiezen ook voor duurzaamheid en werken zuiloverstijgend.   
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Betrokkenheid bereiken wij nu dankzij een continue samenwerking tussen de scholen, het Trustteam 

en de meters (leden van Kiwanis).   

Groei 

Intussen is Kiwanis Noordzee een vaste partner geworden in die project en hebben diverse andere 

kiwanisclubs hun steun toegezegd.  

OOSTENDE NOORDZEE V.Z.W. 

Contact jm.deschrijver@skynet.be 

 

Kiwanis Oostende Noordzee werd in 1973  

gesticht, en telt momenteel een 30-tal leden.  

De filantropische acties van de club zijn vooral  

gericht op de steun aan kinderen en  

minder begoede families. Ook organisaties in  

de gehandicaptensector, de medische wereld, ..  

worden financieel ondersteund. 

Met een totaal een 23 tevreden verenigingen zal de club opnieuw een significante bijdrage kunnen 

leveren aan ons mooie doel: ‘Serving the Children of the World’. Op 5 september 2019, overhandigde 

voorzitter Kiwanis Oostende Noordzee, Jean-Marie De Schrijver en de voorzitter van de Sociale 

Commissie, Hubert Rubbens een cheque van 34.000 euro aan meer dan 20 kinderondersteunende 

organisaties.  

De verkoop van onze heerlijke paashazen blijft een vaste waarde. De verkoop gaat elke jaar in stijgende 

lijn, zo werden er dit jaar wel 3.500 stuks verkocht en kan het zo ons meest succesvolle project genoemd 

worden.  

Op 13 december organiseert de club een lezing met de topspreker Michiel Vos. Als VRT-NOS 

correspondent in de USA is hij bijzonder goed geplaatst om u vanop de eerste rij de nodige 

achtergrondinformatie te geven over komende presidentiële verkiezingen.   

De opbrengst van deze organisatie is integraal bestemd voor het kinderkankerfonds Koester. Inschrijven 

kan via www.kiwanis-tickets.be/ 

JEAN MARIE DESCHRIJVER –Voorzitter 

OTTIGNIES COEUR DE VILLE 

Contact bauche.mady@gmail.com 

 

 

 

 

Cette année, les membres de notre club mixte ont retroussé une fois de plus leurs manches pour que 

toutes nos actions sur le terrain soient une réussite. 

Les Fêtes de Wallonie ont été l’occasion de tenir un stand et d’y vendre des gaufres chaudes  

Nous avons organisé une 1ère édition d’un tournoi de whist qui sera suivi tous les ans. 

Franc succès encore cette année pour le tournoi de bridge. 

Ensuite, le club a été invité à tenir un stand au marché de Noël à Ottignies organisé par la Ville. 

Noël K dans la Cité nous a permis de récolter une camionnette entière pour notre action sociale la 

Maison Maternelle du Brabant Wallon, de remplir la camionnette de la Croix Rouge, section locale, et 

des vivres non périssables pour un resto du cœur de la Ville. 

Les fermes de notre région ont été mises à l’honneur cette année lors de notre marche gourmande que 

nous organisons tous les ans avec le concours de la Ville d’Ottignies-LLN. 

Nous terminons nos activités avec un tournoi de golf au golf de LLN. 

Toutes ces actions nous permettent de soutenir la Maison Maternelle du Brabant Wallon (enfants et 

mamans en grande difficulté) et plus ponctuellement les Clairs Vallons et l’Institut Neurologique W. 

Lennox (section enfants en longs séjours). 
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OUDENAARDE ADRIAAN BROUWER V.Z.W. 

Contact guy.vdvelde@skynet.be 

 
Gedurende het werkjaar 2018-2019 organiseren  

we twee fundraising events. Enerzijds een filmavond  

met Jan Verheyen over 100 jaar filmgeschiedenis:  

we hebben met de opbrengsten van die avond een  

cheque van 2.500 euro geschonken aan Bernardus  

Vija, een school voor deeltijds werken en leren. 
Anderzijds ons jaarlijks groot fundraising gebeuren  

in het Park Liedts in Oudenaarde: de Familyday op  

1 september 2019 met meer dan 500 aanwezigen!  

Guy Van De Velde 

 

 

 

 

 

        OUD-HEVERLEE 

Contact gwen@notarisdaniels.be 

Het was druk op de kerstmarkt dit jaar. 

Enkele zachte winteravonden zorgden voor een 

gezellige sfeer op de markt; maar ook de 

champagne van de Champagnebar die de twee 

Kiwanisclubs hadden opgezet zorgde voor die 

sfeer. “We hebben er nog aan getwijfeld of we 

wel voor echte champagne zouden gaan” zegt 

Jos Van Vlasselaer van Kiwanis Oud Heverlee. 

“Samen met de dames van Kiwanis Leuven 

Artemis springen we al vele jaren in de bres 

voor onze goede doelen. De kerstmarkt is een 

gezamenlijk project omdat we voor de hele  

duur van de markt vrijwilligers moeten vinden om de stand te bemannen. Met twee clubs is dat 

haalbaarder. Maar dat schept ook een band tussen de clubs, samen het goede doel bepalen, samen 

itwerken wat we zullen aanbieden, de stand opbouwen, animeren en ten slotte alles weer pruimen. De 

verschillende ploegen die de stand bemannen maken er een competitie van om de rootst mogelijke 

omzet te realiseren. Dit jaar werd de omzet bepaald door het aantal stoppen die de lucht invlogen. We 

hebben mogen ervaren dat de combinatie van een  goed product en een goed doel e 

kerstmarktbezoekers hun hart en hun portefeuille deed openen. 

Het is dan nadien ook altijd spannend uitkijken naar het resultaat. Wel de inspanning heeft geloond. 

Op het “Kiwanis kookt”-festijn van 9 februari hebben we met de twee clubs Kiwanis Leuven Artemis en 

Kiwanis Oud-Heverlee een cheque van 5000 euro kunnen overhandigen aan Siona die met grote inzet 

ijvert voor het werven van de fondsen voor het verdere Duchenne onderzoek. Het resultaat, de 

waardevolle bestemming en de persoonlijke dankbaarheid maken dat de leden tevreden op hun inzet 

tijdens deze kerstperiode kunnen terugkijken. 

Als u volgend jaar de Leuvense kerstmarkt bezoekt, kijk uit naar “Champagnebar” !!! 

Gwen Daniëls/ Johan Boon 
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OVERIJSE DRUIVENLAND 

Contact herman.eekhout@telenet.be 

Op maandag 4 februari organiseerde de vzw De Kerselaar in haar lokalen een feestelijke receptie naar 

aanleiding van de jaarlijkse overhandiging van giften door de serviceclub  “Kiwanis Overijse 

Druivenland” aan lokale sociale doelen, nl. vzw De Berken, vzw Voedselhulp Overijse en vzw De 

Kerselaar. 

De bestuursleden van voornoemde instellingen mochten elk een chèque van 2.500 € in ontvangst 

nemen in aanwezigheid van schepen Peter Van den Berghe 

Ook dit jaar heeft onze club het project "contactclowns" in het RVT Mariendal gesponsord: Dat zijn 

clowns die gespecialiseerd zijn in communicatie met mensen met dementie. Uitreiking van de cheque 

van 2.000 Euro op 21 juni onder het goedkeurend oog van de burgemeester van Overijse. 

Herman Eekhout 

 

 

 

 

 

 

PAYS DE HERVE 

Contact jean-marc.hardy@hotmail.fr 

 

Nouveau succès pour notre K’baret 

Tous les deux ans, le Kiwanis Pays de Herve organise son K’baret. Cette fois c’est l’humoriste Kody qui 

en a été la vedette, alors que la première partie était assurée avec brio par Youri, Félix Radu et Jimmy 

Delp qui ont tous mis les zygomatiques à rude épreuve. Une salle comble (600 personnes) et notre bar 

à champagne ont permis de dégager un bénéfice de plus de 15.000 euros, de quoi permettre 

notamment à l’Odyssée Julie et Pablo, à la Court’Echelle, à l’association Martin Journaliste et au Bailou 

d’Aubel de concrétiser, en tout ou en partie, leurs projets.  
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PELT  

Contact ron.serdongs@icloud.be 

Kiwanis Pelt is een toffe, nog vrij jonge Kiwanis club volop in beweging. 

Afgelopen werkingsjaar organiseerde Kiwanis Pelt uitzonderlijk een sponsordag. 

De sponsors die Kiwanis Pelt in het afgelopen jaar hadden gesteund werden uitgenodigd om hen 

uitvoerig te bedanken en tevens kennis te laten maken met de werking van onze Kiwanis club en de 

sociale projecten. 

Zo kwam onder meer Lotte een voorstelling geven van het muziek project waar zij aan werkt.  

Jongeren met een mentale beperking op een muzikale manier laten leren is haar doel, en het is een 

inmiddels bewezen dat dit zijn vruchten afwerpt. 

Na een geslaagd optreden van deze jongeren was het de beurt aan Nina, die instaat voor Pleegzorg 

Limburg. 

Deze heldere uiteenzetting liet zien dat er nood is aan opvang en een tekort aan pleeggezinnen in 

Limburg. 

Met een warm hart steunen we met Kiwanis Pelt deze projecten en nog vele andere met oog voor 

kinderen en jongeren. 

Om dit mogelijk te maken organiseren we onze jaarlijkse fundraising, het Berenfeest. 

Een activiteit voor jong en oud met een Berenwandeling, een Kid’s party voor de kleinste, gevolgd door 

een 30+ fuif voor iedereen die graag een feestje bouwt. 

Dit event gaat door op zaterdag op 16 november in manege Mikkenhof te Pelt. 

RENAIX-RONSE 

Contact ppannekoek@intersock.be 

 

 

 

 

Cette année, nous avons le plaisir de vous annoncer que, notre désormais bien connue, Soirée Mer du 

Nord, aura lieu: Le samedi 21 septembre 2019 dès 19h30 Au Centre Glorieux - Av. Glorieux 55 - 9600 

Renaix 

Vous le savez déjà très probablement, mais il est important de rappeler que le Kiwanis Club Renaix-

Ronse est une organisation sans but lucratif dont l’unique objectif est de pouvoir apporter de l’aide, grâce 

aux efforts de ses bénévoles, à différentes institutions accueillant des enfants dans notre région 

(Mindervaliden Vlaanderen (section de Renaix), l’Epicerie Sociale, Home de l’Espoir, Home des 

Cosennes,…). 

Un autre projet particulièrement important est la ‘Poupée’ Kiwanis dans lequel des poupées 

thérapeutiques sont utilisées par le personnel soignant afin d’apaiser le séjour des enfants en milieu 

hospitalier. Ces poupées sont offertes gracieusement à la clinique Centre Hospitalier Glorieux de Renaix 

par notre Kiwanis Club. 

 

Wij hebben het genoegen om u te informeren dat ons ondertussen welbekend Noordzeefestijn, dit jaar 

zal plaatsvinden op: Zaterdag 21/09/2019  vanaf 19u30  Glorieux -Centrum  (Glorieuxlaan  55 - 9600 

Ronse) 

Zoals u reeds op de hoogte bent, vinden wij het heel belangrijk om te onderstrepen dat de Kiwanis 

Club Renaix-Ronse een organisatie is zonder winst oogmerk. 

Het bijstaan en hulp bieden aan verschillende verenigingen die gevestigd zijn in onze regio 

(Mindervaliden Vlaanderen (afdeling Ronse), de Sociale Kruidenier Kaboes, Home de l’Espoir, Home 

des Cosennes, …) is zonder enige twijfel het hoofddoel van onze vereniging. 

Een tweede belangrijk gegeven die onze organisatie vertegenwoordigt, is het project rond onze Kiwanis 

pop. Het doel rond de Kiwanis pop is om het verblijf van kinderen in het ziekenhuis te verzachten met 

de hulp van de therapeutische popjes. Tijdens het genezingsproces worden deze poppen gebruikt door 
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zowel door de artsen als het verplegend personeel.  De Kiwanis Club Renaix-Ronse schenkt deze 

poppen gratis aan het Algemeen Ziekenhuis AZ Glorieus in Ronse.  

ROESELARE 1 

Contact johan@pools.be 

 

Kiwanis Roeselare 1 heeft andermaal fondsen verzameld door verkoop van de wereldberoemde koeken 

‘Jules Destrooper’. Alle actieve leden hebben hiervoor ’s avonds diverse clubs bezocht in Vlaanderen. 

Dit jaar was het hoofddoel ‘Cruushove’ te Brugge. Hier worden adolescente schoolgaande jongens 

opgevangen, die in een verontrustende opvoedingssituatie verzeilen. Er wordt een tijdelijke 

residentiële opvang voorzien. De hulpverlening heeft tot doel de jongere optimale ontwikkelingskansen 

te bieden en de context te steunen in het opvoedingsproces. Als tijdelijke begeleiding wil het een 

overbrugging zijn naar een re-integratie in het gezien of naar zelfstandig wonen. 

Johan Van Brempt 

 

 

 

 

 

 

ROESELARE LADIES' VAN KLEEF 

Contact bvanheule@skynet.be 

 

KC ROESELARE LADIES’ VAN KLEEF is een damesclub uit Roeselare, opgericht in 2001 en gecharterd in 

2002. 

De club is genoemd naar gravin van Kleef, die reeds in de vijftiende eeuw alles in het werk stelde om 

hulpbehoevende gezinnen te steunen.  

Ladies’ van Kleef telt 23 leden en vergadert in principe 2 x per maand, met name de 1e en de 3e 

dinsdag in het voortreffelijke restaurant ‘Le Nord’ in Roeselare.  

De club staat voor volgende waarden, die door de clubleden ten volle gedragen worden: vriendschap, 

dienstbaarheid, openheid en enthousiasme. 

De belangrijkste fundraisingsactiviteit van de club is de zeer succesvolle jaarlijkse modeshow, die nu 

reeds enkele jaren in de loop van februari in de Vossenberg in Hooglede doorgaat. Ook de editie 2019 

was reeds weken op voorhand uitverkocht.  

Alle winst gaat steeds naar sociale doelen die het welzijn van kinderen uit de regio Roeselare 

bevorderen. Dit jaar werd in totaal 15.000 euro geschonken aan volgende projecten: Tejo, Bizon, VZW 

Haarwensen, Cosy dogs, kleding- en schoenencheques, Campus Sterrebos Rumbeke, 

Omnisportkampen voor kansarme kinderen, Special Olympics, Eliminate.  

 

Caroline Goethals & Bea Vanheule 
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ROESELARE RODENBACH 

Contact Harold@2voora.be 

 

Extra duwtje in de rug voor Ten Bunderen Moorslede door Kiwanis Roeselare Rodenbach 

In het de werkjaren 2017 tot 2019 koos Kiwanis Roeselare Rodenbach voor wat extra hulp te bieden 

voor Ten Bunderen Moorslede. Naast 4 andere projecten (G-sport Kajak, G-sport Tennis, Speel-O-

Theek en ons lopend project in Lubumbashi) kiest onze vriendengroep steeds voor projecten waar we 

effectief het verschil kunnen maken. Daarbij kiezen we vaak niet voor projecten welke reeds over-

gesubsidieerd zijn, maar liever in de geest van klein-maar-fijn waar we de effectieve impact kunnen 

van zien en voelen.  

Ten Bunderen vangt de kinderen op welke door hun vorm van autisme niet direct een plaats vinden in 

het gewone leven en onder begeleiding van gemotiveerd personeel hun manier van leven kunnen 

uitbouwen. Aan die kinderen kan er niet gewoon les gegeven worden, er dient rekening te worden 

gehouden met momenten waar de aandacht bij sommige kinderen gewoonweg verdwenen is of waarbij 

de manier van handelen van het kind buitensporig wordt wanneer deze geconfronteerd worden met 

zaken die wij als normaal beschouwen maar voor hen soms onbegrijpelijk of anders geïnterpreteerd 

worden.   

Afleiding en ontspanning is op deze momenten dan ook cruciaal, zo hielp Kiwanis in het verleden met 

het inrichten van een Knuffelhoek, een plaats waar een leerling even in een knusse omgeving tot 

zichzelf kon komen, nadat hij uit de leerlingengroep werd gehaald, teneinde de andere leerlingen niet 

te overweldigen. Het gebruik van tablets was hierin ook een ideale oplossing, ook hier kon Ten 

Bunderen in het verleden rekenen op onze steun.  

Wij met Kiwanis Roeselare Rodenbach proberen steeds zelf zoveel mogelijk het materiaal aan te 

leveren, onze ledengroep is zeer divers en altijd is er wel één of ander lid dat mee kan kijken voor de 

aankoop van een bepaald soort materiaal. Op deze manier zijn we ook zeker dat onze financiële hulp 

ook effectief gebruikt wordt voor het project waar we met zijn allen achter staan. 

Zo was het niet anders dit jaar, waarbij de prachtige oude tuin van Ten Bunderen aangevuld werd met 

houten vaste speelgoedinrichtingen (piraten-klimpiramide, schommelinstallatie, …). Een heel traject 

werd aangelegd door de technische dienst van Ten Bunderen, waarbij zij ook de geleverde houten 

tuigen effectief installeerden, een prachtige samenwerking!  Op deze manier kreeg de oude tuin 

verschillende zones, welke afwisselend tot een bepaalde groep worden toegewezen, zó dat elke groep 

kans krijgt op bepaalde toestellen te spelen. 

Als bedanking is er steeds een toonmoment, op deze manier krijgt Kiwanis te zien wat de impact is van 

hun inspanning en dit was dit jaar niet anders. Het stimuleerde ons opnieuw om ons verder in te zetten 

voor de kansarme kinderen! 

Pattyn Harold 

ROSIERES SIX VALLEES A.S.B.L. 

Contact kiwanisrosieres6vallees@gmail.com 

Rosières dans et hors de ses 6 Vallées en 2018. 

 

Malgré notre effectif qui se réduit d’un côté et qui augmente en âge de l’autre, notre club a tenu a 

honoré ses engagements auprès des maisons d’accueil qu’il soutient. 

Une avant-première cinéma avait rassemblé ces enfants placés et défavorisés ainsi que ceux dont 

s’occupent d’autres clubs de notre division à une séance de cinéma suivie, à leur plus grande joie, d’un 

dîner dans le Quick local. 

Une soirée flamenco permit en avril à chacun, grands et petits, de s’initier aux pas de cette danse 

espagnole. 

La présence des autres clubs nous encourage à maintenir notre cap et à être présent auprès des 

institutions et associations de notre commune qui 

œuvrent au service des enfants. 
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Le 27 septembre, nous sommes partis avec une trentaine d’enfants et leurs éducateurs pédaler autour 

du lac de la Plate Taille. Un pique-nique nous attendait à mi-parcours. Ce fut le moment de se 

connaître un peu mieux, de comprendre leurs difficultés et d’apprendre leurs attentes. 

 

La journée se termina pour certains en s’ébattant dans les bassins de l’aquacentre et pour d’autres de 

plonger dans les entrailles du barrage et de découvrir ainsi les installations techniques. 

 

Le 11 novembre, nous organisions notre 2ème édition des “4h puzzle de Rixensart”. 

Cette activité attire les amateurs qui se regroupent en équipes mais également les familles qui 

viennent se divertir le temps d’un après-midi dans une ambiance que nous voulons conviviale. Par leur 

présence, d’autres les encouragent tout en sirotant une bière locale ou en dégustant une délicieuse 

assiette que nous préparons à la minute. 

Nous sommes en contact avec la Commune pour la 3ème édition qui nous permettra de venir en aide à 

une autre partie désavantagée de la population qui nous entoure. 

 

SINT NIKLAAS WAASLAND V.Z.W. 

Contact cvds49@scarlet.be 

Voor onze sociale doelen – met focus op het Witte Raven project® - heeft onze club in dit werkjaar 

twee fundraising campagnes op touw gezet: een klassiek concert “#3900 Concert van de Hoop” dat 

plaatsvond op 9 november 2018 in de Sint-Nikolaaskerk te Sint-Niklaas in het kader van de afsluiting 

van de WOI-vieringen, en de 16e editie van ons filmfestival in de Siniscoop op 29 maart 2019. 

Het concert werd uitgevoerd door het kamerkoor Koriolis 

o.l.v. Joris Derden met medewerking van Penelope Turner 

(sopraan) en Andrew Wise (piano). 

Ons 16e Filmfestival bracht vertoningen van “The Favourite” 

en “Trio” en vulde daarmee twee zalen. Aansluitend volgde 

dan een gratis netwerkreceptie die een ruime belangstelling 

kon genieten vanwege de festivalgangers. 

 

Het Witte Raven project® 

Ons in oktober 2014 gestarte project tegen kinderarmoede in 

het Waasland is in de voorbije 5 schooljaren gestadig gegroeid. 

Momenteel zijn 85 Witte raven actief in 91 scholen van het 

Waasland. 

Jaarlijks wordt een Witte Raven bijeenkomst georganiseerd voor 

vorming en netwerking. Dit jaar greep de 5e editie van dat event 

plaats in CC Ter Vesten, Beveren met een 80-tal deelnemers. 

Cumulatief werd sedert de start tot maart 2019 een bedrag van 111.182 € besteed. Daarmee werden 

vele kansarme Wase kinderen geholpen: in de loop van het schooljaar 2017-2018 waren dat er 970! 

Het concept van ons project werd door de projectleider en enkele clubleden voorgesteld in een groot 

aantal vlaamse Kiwanis clubs en zelfs één in Waals Brabant. Het concept sloeg aan en we kunnen ons 

nu verheugen over de navolging door Kiwanis Vilvoorde Noordrand, Kiwanis Turnhout, Kiwanis 

Tessenderlo Alchemia, Kiwanis Ieper Vlakke Land en het Hasselts Service Fonds. 

 

Chris Van de Sande  
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SINT TRUIDEN HASPENGOUW 

Contact michel.top@telenet.be 
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STAVELOT PRINCIPAUTE 
Contact olivier.quairiaux@gmail.com 

TESSENDERLO ALCHEMIA V.Z.W. 
Contact jef.otte@skynet.be 

Waar een Kiwanis-congres al goed voor is … Vorig jaar - op het congres in Marche - maakten we 

kennis met Marcela Goia (gouverneur van het district in oprichting Roemenië) en Cristina Zegheanu, 

voorzitter van KC Corabia Ro.  Van ’t een kwam ’ t ander  en op 23 mei vertrok een delegatie van onze 

KC Tessenderlo Alchemia naar Bucarest om op 24 mei de jumelage overeenkomst te ondertekenen  

tussen onze beide clubs.  Een reis boordevol hoogtepunten :  een heel aangenaam gezelschap, 

charmante steden, prachtige kastelen, korte nachten maar bovenal  kennismaking met fantastische 

Roemeense Kiwaniers ! 

precies een bende uitgelaten pubers op reis ….   Groepsfoto na ondertekening van de jumelage 
overeenkomst 
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TESSENDERLO XENIA 
Contact EVanErum@advocatenddvd.be 
 

Kiwanis Club Xenia Tessenderlo goes Fashion! 

 

In de grote zee van fundraisings weet Xenia zich telkens te vernieuwen, zoals de 5de editie van onze 

modeshow in 2018.  Onze dames treden in een professionele omkadering op als mannequin, in 

samenwerking met lokale boetieks. 

Het publiek komt graag kijken naar onze dames die over de catwalk schrijden alsof ze nooit anders 

gedaan hebben. Afsluiten gebeurt met een ‘knallende’ Afterparty. 

Elke show staat in het teken van een goed doel, dat hun werking voor het publiek in de kijker mag 

zetten. In 2018 verkozen we het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw uit Tongeren. Zij leiden 

pups op tot blindengeleidehond, een lang en kostelijk traject. Omdat onze club van kortbij ervaart hoe 

belangrijk het is voor de zelfstandigheid van visueel beperkte personen om over zo’n hond te 

beschikken, was de keuze eenvoudig. Brave labrador Joran mocht het podium op om een cheque van 

7.500,00 euro in ontvangst te nemen. 

Een modeshow is een grootschalig event, maar dat is de sterkte van Xenia: we staan er zonder 

uitzondering allemaal. Zonder dit groepsgevoel is dit niet mogelijk. 

Op naar de zesde editie, in het voorjaar van 2020! 

Els Van Erum 

TIELT 
Contact bernard@beflex.be 
 

Kiwanis Tielt is een zeer actieve club waar 

vriendschap hoog in het vaandel gedragen 

wordt.  Dankzij deze vriendschap worden 

prachtige zaken gerealiseerd. 

De opbrengsten worden gegenereerd door 

onze pralineverkoop en onze Tielt City  

Trail.  Hierdoor kunnen wij jaarlijks een  

zeer mooi bedrag doneren aan onze goede 

doelen waarvan hieronder twee  

voorbeelden.  In totaal worden een vijfentwintigtal binnenlandse en drie buitenlandse projecten door 

ons ondersteund. Onze Tielt City Trail, die steeds op een zondag in september plaatsvindt, brengt om 

en bij 1.500 mensen op de been in Tielt.  Wij zijn nu aan de derde editie toe en dit heeft Kiwanis Tielt 

nog eens zeer prominent op de kaart gezet in Tielt en omstreken.  Alhoewel dit niet het doel was, 

genereert deze City Trail ook mooie inkomsten. 

Een steeds weerkerend project dat ons nauw aan het hart ligt is KetfootPlus.  Dit is een organisatie die 

voetbal organiseert voor kinderen met een beperking.  Dit project wordt tevens gedragen door één van 

onze leden.  KetfootPlus is een voorbeeld waardoor reeds diverse andere clubs zelf dergelijke 

organisatie op poten gezet hebben. 

Paradepaardje van dit werkjaar was de film “Bewijsstuk A”.  Een professionele kortfilm over 

kindermishandeling die mogelijk gemaakt werd dankzij een substantiële bijdrage van Kiwanis Tielt.  

Deze film is in première gegaan op het internationaal congres van het Vertrouwenscentrum voor 

Kindermishandeling op 23 mei 2019.  De film is zeer lovend onthaald door de aanwezige gasten 

waardoor er zelfs de vraag kwam om, mits ondertiteling of dubbing, deze film internationaal te 

lanceren.  Wordt zonder twijfel vervolgd…  Neem maar eens een kijkje op 

https://vimeo.com/335794860 

Bernard Baudot  & Koen Rogge (voorzitter) 
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TIELT-WINGE V.Z.W. 
Contact peeters-michiels@outlook.com 
 

Kiwanis Tielt-Winge steunde dit jaar weer  

De Wissel, het Balanske, Open Weide,..  

die zich ontfermen over kinderen en  

jongeren met een beperking of gedragsstoornis.  

Hierboven de “Zoefdag” voor kinderen met een  

beperking. Rechts onder de “kletskrukken”  

die de leerlingen van BBOG “Het Klaverblad”  

zelf maakten op kosten van de club. Rechts  

boven: we brachten in de Divisie steun op gang voor 

 ‘t Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Leuven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIENEN SARKARA 
Contact s.grootjans@telenet.be 
 

Is een van de drie actieve Kiwanisclubs in de suikerstad. Tien pittige dames met gevarieerde opleiding 

en leeftijd geven het beste van zichzelf ten bate van “the Children of the World”. 

Dit vertaalt zich in activiteiten (in 2018-2019 kerstkaartenverkoop en Bistro Sarkara) en causeries 

(Bednet – Vroedvrouwen voor Afrika- Burn-outbestrijding) die de club toelaten een aantal lokale 

doelen te ondersteunen die kinderen en hun familie behartigen. 

Bij Kiwanis Tienen Sarkara staan hartelijkheid en gezelligheid centraal(cf.foto open vergadering) in de 

geest van onze “golden rule”. 

Sylvie Grootjans 
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TONGEREN AMBIORIX V.Z.W. 
Contact nvlm@kantoormartens.be 
 

 

Met een knipoog naar de oudste stad van België, Tongeren, en de meest bekende Gallische krijger, 

Ambiorix, ontstond op de resten van de Romeinse en de middeleeuwse wallen van Tongeren de club 

KIWANIS TONGEREN AMBIORIX. Deze naam en traditie leeft verder in de werking van deze club die 

zich, met respect voor het verleden, tomeloos inzet voor de sociale noden in Zuid-Limburg, meer 

bepaald groot-Bilzen, groot-Hoeselt, groot-Riemst en groot-Tongeren. 

De gemoedelijke Haspengouwse sfeer zorgt ook voor aangename en gezellige veertiendaagse 

vergaderingen, zij het onder beminnelijke controle van de protocolmeester, die alles binnen de 

spreekwoordelijke heirbanen houdt.. 

Hoogtepunten van ons werkingsjaar zijn de zesmaandelijkse kledinginzameling, bezield door de 

bereidwillige en vrijwel wekelijkse inzet van een aantal leden van de hiervoor speciaal in het leven 

geroepen commissie. De opbrengst van deze actie laat ons toe om, zoals gezegd, de focus te leggen op 

plaatselijke projecten. Zo wordt POVERELLO maandelijks gesteund met als hoogtepunt een jaarlijks 

kerstdiner met ongeveer 100 deelnemers. Dit kerstdiner wordt verzorgd en gefinancierd door onze 

club. Uiteraard wordt ook de doelstelling van Kiwanis niet vergeten en krijgen 

scholengemeenschappen, jeugd-sportverenigingen en jeugd-muziekscholen ook onze financiële 

aandacht, naast andere projecten. 

De kracht van deze club bestaat erin dat de kameraadschap tussen de leden ervoor zorgt dat geen 

enkele inspanning en geen inzet als dusdanig wordt ervaren. 

Alhoewel dit geen sinecure is wordt ook getracht om het ledenaantal uit te breiden met jonge 

dynamische kandidaten die in eerste orde bereid zijn om onze vlag mee te dragen en deze vlag op 

termijn over te nemen, zodat de sfeer, de dynamiek, de uitstraling en het gedachtengoed van onze 

club de tand des tijds zal trotseren.  
Guy en Roland - PR-commissie  

TONGEREN-BILZEN AMICITIA 
Contact bremke@pandora.be 
 

Zing met Kiwanis 
Zaterdag 20 oktober 2018 ging onder leiding van Jos Roofthooft in zaal ter Kommen in Hoeselt onze 

“Zing met kiwanis”door! Het werd een grandioos feest! 
Brunch 
Op 17 maart 2019 vond te Bilzen onze jaarlijkse brunch plaats in de Landcommanderij Alden-Biesen. 

Het werd weer een overdonderend succes! 
Moederdag 
Op 6 mei  2019 trokken we met zij allen naar rusthuis Campus Demerhof Bilzen voor de viering van 

onze jaarlijkse moederdag. De Robbedoezeband uit Grote-Spouwen bracht er muziek uit de oude doos! 

Er werd meegezongen en gedanst! De namiddag werd afgesloten met koffie, taart en ... glunderende 

gezichten! 
Elvire Colla /Inge Bosch 

 

 

 

 

TORHOUT HOUTLAND 
Contact peter.loeys@telenet.be 
 

KIWANIS TORHOUT HOUTLAND bestaat dit jaar 35 jaar en is bruisender dan ooit! 

Door de inzet van onze niet minder dan 36 actieve leden en 6 senior leden zijn we bijzonder trots te 

 



 

65 
 

kunnen melden dat we er jaar na jaar in slagen om meer dan 50.000,- te schenken aan diverse sociale 

doelen in de regio. 

Dit alles onder het motto ‘Serving the children of the world’.  

Dit mooi bedrag komt er natuurlijk niet zomaar: 

Ieder jaar opnieuw maken we van ons Lentefeest the place to be.  

We ontvangen in een schitterende omgeving meer dan 800 gasten. Door hun steun en aanwezigheid 

kunnen we jaarlijks honderden kinderen gelukkig maken 

     

In de Kerstperiode hebben we onze actie Kerst voor iedereen. 

Tijdens deze actie reikt onze serviceclub de hand naar de alleenstaanden, bejaarden, mindervaliden en 

minderbedeelden van het houtland. Bij de plaatselijke middenstanders verzamelt onze club waardebons 

en natura koopwaren die geschonken worden aan mensen die het zowel financieel als emotioneel moeilijk 

hebben in deze extra beladen periode. 

Daarnaast organiseerde onze club dit jaar reeds voor de derde maal een Kerst-wandel-tocht met een 

600-tal deelnemers. De 5.000,- opbrengst ging dit jaar integraal naar de VZW Haarwensen die 

kinderen met kanker een pruik bezorgt.  

Gans het jaar door kan u bij al onze leden ook terecht voor de aankoop van onze champagne en de  laatste jaren 

ook ons eigen bier: de Kletse Muus.  

Als centraal gelegen club in West-Vlaanderen zijn we ook de coördinator van de omnisportkampen voor de 

verschillende divisies in de provincie. Jaarlijks bezorgen we met alle clubs een 100-tal kinderen een week vakantie 

aan zee waar ze nog lang over napraten. 

Info: www.Kiwanis-Torhout.be of www.kiwanis-lentefeest.be 

 

TOURNAI PICARDIE 
Contact jeanpol.coulon@gmail.com 
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TOURNAI PRINCESSE D ESPINOY 
Contact alexandrinedurenne@yahoo.fr 
Notre club a axé son année sur la visibilité du K et sur sa croissance.     Nous avons maintenu notre 

Big Show bien ancré dans les 21 service-clubs de la Ville ainsi que dans maints clubs kiwaniens de tout 

le pays. Nos autres activités  sont conservées et notre réussite est à la clé.                                                                

Nous avons innové avec des conférences intéressantes et renforcé notre image de marque. Nous avons 

intronisé deux nouveaux membres.                                                                                                         

Déborah, Princesse de l’élégance, a réalisé un défilé de mode : soirée de rêves, avec un public ayant 

un bon standing tant social que culturel. Notre club s’est associé à celui de IW Péruwelz pour gérer le 

Bar champagne au profit de nos actions sociales.Visibilité et recrutement : en bonne voie !  

 
 

 

 

 

 

TUBIZE-RY TERNEL 
Contact marcel.dekairelle@skynet.be 
Fort de ses 15 membres actifs de son senior et de ses 2 candidats, le club a une tradition d’organiser 

ses réunions statutaires autour de conférences  Vous trouverez ci-dessous quelques détails : 

Nous avons des conférences professionnelles de certains membres, par exemple Stéphane Lacroix, Guy 

Adant en remplacement d’un conférencier excusé et Stan lors d’un voyage d’affaire au Pérou. 

Vincent Mestdagh Administrateur de la société dénommée « Ecolodge » qui est à l’origine du Wald 

Cube, l’éco-construction de standard passif  

En janvier notre Gouverneur Jaak Michiels,  

décède nous avons encore une pensée pour  

sa famille. Le 14 février jour de la Saint 

Valentin nous recevons nos épouses et fêtons  

notre « nonantenaire »Jean. 

Le 23 février nous recevons les propriétaires  

du Domaine Pansiot grâce auxquels nous   

organisons une dégustation de leurs vins de  

bourgogne. En mars nous vendons du saumon  

lors  d’une Marche Adeps, à l’Amarrage. Nous  

participons également à des repas proposés par  

nos actions sociales. Nous visitons également  

nos voisins de Nivelles pour une réunion  

commune et nous recevons leur nouveau fanion.  

Et depuis la 299ème réunion nous   numérotons  

nos réunions bis, ter etc...en attendant la  

300ème où nous recevrons notre conférencier  

de renom Monsieur Bruno Colmant. Qui nous  

parlera de « l’Etat de l’Economie » le 27 juin.  

Le 1er septembre Porchetta chez Stan De Bie  

à Ittre. 

En toute amitié kiwanienne. 
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TURNHOUT V.Z.W. 
Contact bmasschelin@hotmail.com 
Kiwanis Turnhout slaagt erin om, dankzij de organisatie van een jaarlijks event en tal van sponsors een 

achttal sociale doelen te steunen, onder andere : 

JAP = Jongeren Adventure Programma tracht jongeren die dikwijls in een uitzichtloze situatie 

zitten, terug een positief zelfbeeld te geven, door middel van zeer pittige staptochten, een uitdagende 

klimmuur en een hoogteparcours voor rolstoelgebruikers . 

Pleegzorg Vlaanderen regio Turnhout : zorgt ervoor dat kinderen, die thuis niet terecht kunnen, 

worden opgenomen in pleeggezinnen . Kiwanis Turnhout ondersteunt financiëel de familiedag in een 

pretpark . 

Samala Belgium vzw tracht in Malawi (Afrika) met een kleuterschool voor 125 kinderen en een 

voedselbank voor 150 weeskinderen, onderwijs en zorg te geven en de chronische ondervoeding aan 

te pakken . Een project van de echtgenote van 1 van onze leden. 

Den Leeuweric : biedt zorg aan meer dan 150 volwassenen met een handicap. Woonopvang, 

dagbesteding en begeleiding aan huis in de regio Turnhout. 

 

 

 

 

 

 

 

VERVIERS ESPÉRANCE 
Contact Karin.Demez@jm.com 
Une équipe hyper motivée, constituée de 11 membres féminins, a œuvré, depuis son chartage en 

Septembre 2016, à récolter des fonds pour venir en aide aux enfants défavorisés. 

En 2018, le succès de notre vente d’œufs de Pâques,  

 

 

 

 

 

nous a permis d’installer une plaine de jeux pour les enfants des Machiroux à Ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et d’offrir un attelage/sulky à l’ASBL Ballon d’Oxygène 

Parce que le sourire d’un enfant n’a pas de prix. 

Nous avons également remporté le repas du cœur en 2018 et allons installer une superbe plaine de 

jeux pour les jeunes enfants de la maison des Ecureuils à Verviers.  

Vous désirez rejoindre une équipe dynamique,  

contactez-nous : kveoeufs@gmail.com  ou GSM 0473 80 98 85 
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VILLERS LA VILLE A.S.B.L. 
Contact dessyfreddy@yahoo.fr    

 

THEÂTRE DANS LES RUINES : 

Depuis plus de 30 ans, le site merveilleux des ruines de l’abbaye de Villers-la-Ville se transforme, en 

juillet, en théâtre en plein air. Ce cadre enchanteur s’embrase alors de mille couleurs et résonne des 

beaux textes de la littérature française ; en 2018, ce fut Caligula de Camus ; cette année, nous 

applaudirons Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. Quelle opportunité, annuelle aussi, pour le 

Kiwanis club de Villers-la-Ville ! C’est l’occasion d’une soirée à la fois agréable et bienfaisante.  Arrivés 

plus d’une heure avant le spectacle, nos invités (près de 130 en 2018) se retrouvent autour d’un 

cocktail dînatoire au sein même de l’Abbaye : apéritif, boissons à volonté, diverses préparations, 

quiches, tartes,….     En plus du plaisir d’assister au spectacle, nos convives, moyennant une 

contribution complémentaire, savent que les bénéfices ainsi générés sont entièrement destinés à nos 

actions sociales. Mais encore, disposant ainsi du statut de VIP, ils ont droit à quelques mots 

d’explications à propos du spectacle avant de faire leur entrée dans les tribunes et investir les belles 

places qui leur sont réservées.  

 

Freddy DESSY, Secrétaire. 

WALCOURT-PHILIPPEVILLE 
Contact didier@wuiame.be 
Pour la seconde année, l'aide du Kiwanis Club de  

Walcourt-Philippeville a été sollicitée pour le  

financement des classes de neiges des enfants  

de l'enseignement secondaire spécialisé de l'institut  

Notre-Dame de Philippeville. Bien que les enseignants  

multiplient les sources de financement de ces classes  

de neige en organisant entre autres des soupers,  

ventes de bics, et la tenue d'un stand au marché de  

Noel de Philippeville, ils ont tenu à nous rappeler que l'aide apportée par le Kiwanis est essentielle pour 

pouvoir organiser un tel évènement. 

Lors de la réunion du 27 mai, les enseignants responsables de l'organisation des classes de neige nous 

ont rendu visite et, au travers d'un reportage photo, ont pu nous faire partager leurs classes de neige, 

grace auxquelles les enfants ont pu découvrir uen autre région, un autre environnement, un autre 

pays, un autre sport,.. 

Les enfants sont ressortis changés, grandis, et garderont un souvenir inoubliable de ce voyage 

Rendez-vous est déjà pris pour dans deu ans, date à laquelle une nouvelle semaine de classe de neige 

sera proposée aux enfants de l'institut Notre Dame pour pouvoir ainsi offrir à certains d'entre eux une 

occasion unique de goûter aux joies de la glisse, tout cela étant mené dans une optique d'ouverture au 

monde pour une population qui n'en a pas les moyens." 
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WAVRE A.S.B.L. 
Contact bernard.poot@skynet.be 

Fin juin 2018 nous organisions notre 22ème « Beef & 

Salad Party », BBQ géant et Salad Bar à volonté, où 

près de 650 sympathisants viennent chaque année 

déguster une excellente viande limousine, ainsi qu’un 

délicieux choix de salades. Près de 25.000 Eur ont été 

distribués cette année, sur base de projets bien 

précis, à différentes œuvres de la région, parmi 

lesquelles :  

L’Ecole du Grand Tour  -  enseignement spécialisé 

pour enfants de 6 à 12 ans porteurs d’un handicap 

mental modéré à sévère 

Ecole Jean Bosco – Les Fantastiques - prise en 

charge et encadrement d’enfants souffrant de troubles 

d’autisme.  

  

 

 

 

WELKENRAEDT TROIS FRONTIERES A.S.B.L. 
Contact vincent.johnen@hotmail.com 
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WERVIK TABAKSSTREEK V.Z.W. 
Contact jannick.sercu@gmail.com 
 

2de KIWANIS RUN VAN KIWANIS WERVIK TABAKSSTREEK  
Op zaterdag 11 mei 2019 kon de 2de Kiwanis Run van start gaan, nadat we vorig jaar de organisatie 

overnamen van de mensen van Two Raiders Run. 

We hadden dit keer veel meer inschrijvingen dan vorig jaar, maar konden toch iedere minder valide 

deelnemer een mooie plaats bieden in een van de vele trucks, sidecars, sportwagens of old-timers. In totaal 

waren we met meer dan 300 deelnemers, begeleiders en chauffeurs. Na de warme maaltijd in Wervik trok 

de colonne naar de cafetaria van Finlandia te Gullegem. Na enkele drankjes genuttigd te hebben werd de 

terugrit aangevat naar Wervik waar iedereen verwelkomd werd op een broodjesmaaltijd. 

Het was voor iedereen weer een schitterende dag en we zagen enorm veel blije gezichten. Op naar de 

volgende Kiwanis Run op zaterdag 16 mei 2020!                           Jannick Sercu 

 

 

YOUNG PROFESSIONALS BELUX/WERVIK JUNIOR 
Contact bert@dierenartsvangheluwe.be 
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YOUNG PROFESSIONALS IEPER 
Contact natmertens66@hotmail.com 

Kiwanis Young Professionals Ieper viert feest! Ons 10-
jarig bestaan werd dit werkjaar bekroond met een 
prachtig cadeau: onze officiële Chartering! Een 
sprankelend feest voor onze Kiwanis-familie kon 
uiteraard niet ontbreken. Van deze officiële Chartering 
maakten we graag gebruik om onze gerealiseerde 
projecten in de kijker te zetten. Hieronder stellen we 
met trots onze drie hoofdprojecten voor: 
(1) Naar jaarlijkse gewoonte gaven wij de kans aan een 
50-tal kindjes om met Pasen op speurtocht te gaan 
naar eitjes tijdens onze Paaseierenraap. De 
randanimatie en de zon zorgden voor kleurrijke en 
onvergetelijke uurtjes plezier! Dansen met de 
Paashaas, cadeautjes ontvangen na de spannende 
kleurwedstrijd, chocomelk drinken en uiteraard 
smullen van de heerlijke chocolade maakten de 
activiteit compleet. 

(2) Bij Tejo (Therapeuten voor Jongeren) staat de deur steeds open! Jongeren kunnen er gratis en zonder 
drempel terecht om hun verhaal te doen in een moeilijke periode. Wij hielpen deze vzw heel graag tijdens 
hun opstart in Ieper via een mooie schenking die integraal ging naar de ondersteuning van hun vaste 
kosten. Want praten helpt! 
(3) BeYou, een mobiele ontmoetingsplaats, optimale flexibiliteit! Een plaats, in het kader van een hip-
ingeklede caravan, waar kinderen door middel van activiteiten en projecten leren groeien op zo’n manier 
dat ze zichzelf leren erkennen en waarderen vanuit wie ze zijn. Een leuk en toegankelijk concept voor 
jongeren waar wij heel graag aan bijdragen! Met trots overhandigden we oa een geluidsinstallatie, alsook 
een koelkast, om van deze plaats een Thuis te maken.   
Naast deze hoofdprojecten leverden we onze bijdrage aan tal van andere sociale doelen. Uiteraard zijn 
jullie steeds welkom bij ons om deze verder te ontdekken! Kiwanis, één familie, één doel. “We rise by 
lifting others.” 
 
Nathalie Mertens 

ZANDHOVEN 
Contact christiandeborchgrave@gmail.com 
 

het is inherent, een compliment. 
we zijn competent soms excellent. 
het zijn oesters met champagne  
soms soep zonder franje 
het is geen censuur, maar puur natuur 
onversneden zonder postuur 
het is de chemie van de magie 
een compagnie voor charity 
  
als abonnees op diners 
in comités tot pousse-cafés  
mannen, vrouwen, geen taboe 
een schuine mop daaraantoe 
kom gerust bijgeschoven 
bij Kiwanis in Zandhoven 
met zeer veel inzet en gevoel 
werken wij samen voor het goede doel 

    Pascal Vagenende 
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ZAVENTEM AIRPORT 
Contact declerck-valcke@telenet.be       
 
Kiwanis, dat is in de eerste plaats een vriendenclub en dus, dachten wij bij Kiwanis Zaventem-Airport, 
waarom zouden we niet eens iets meer extremer gaan doen dan enkel een weekenduitstap met de 
club. 
De opdracht aan de leden was duidelijk: vind iets wat voor iedereen (leden EN echtgenotes) leuk zou 
zijn en hou je niet in. De zotste bestemmingen en activiteiten passeerden de revue, maar eentje 
sprong er wel uit. Wat denken jullie van een trip naar Moskou? 
Euh watte, Rusland?? Hoe geraak je daar, wie gaat zich daar mee bezig houden, kunnen we dat 
zomaar boeken? Veel vragen waar we antwoorden op kregen van één persoon: Olga, de vrouw van 
onze past voorzitter. Als Russische wist ze de antwoorden op al onze technische vragen, maar ze bleek 
ook een enorm organisatorisch talent te beschikken waarmee deze reis plotseling als een heel 
“normaal” iets gebracht werd. 
Het resultaat mocht gezien worden: 4 dagen Moskou met hotel, bus, gids, een verplaatsing met de 
nachttrein (een echte belevenis!) naar St Petersburg waar er ook voor daar 3 dagen hotel, bus en gids 
geregeld was. Olga had ook alle maaltijden op voorhand vast gelegd zodat we eigenlijk enkel maar de 
toerist hoefden uit te hangen. 
Oh ja, dit was niet voor een select groepje hoor, neen we waren met 32!  
In die 7 dagen is duidelijk gebleken wat we al wisten: Kiwanis Zaventem-Airport is een echte 

vriendenclub.                                                                                      
      Henk Declerck 

ZONHOVEN SONUWE 
Contact marysemarchal@telenet.be 
 
Zoals bij elke Kiwanisclub staat ook bij ons uiteraard het kind centraal. Dat was dan ook de reden dat 
we van bij de opstart van onze club zochten aar een event waarbij we de kinderen van onze gemeente 
Zonhoven in de picture zouden plaatsen en hun wilden verwennen! 
Geen event dus om geld te verzamelen, maar wel om geld te spenderen aan verwennerij voor onze 
kinderen van de gemeente. Na wat brainstorming kwamen we  dan op het idee om de intrede van de 
Sint te introduceren in de gemeente. Iets wat nog nooit eerder was gebeurd. Het vergde natuurlijk 
enorm veel inzet, tijd en de nodige professionaliteit om dit te verwezenlijken maar het lukte ons wel 
degelijk. En elk jaar met meer en meer goede ideeën en met steeds  meer inzet en medewerking van 
de gemeente en de  scholen werd het jaar na jaar een groter succes!  
Van de ontvangst op de kiosk, naar de ontvangst in het Sintdorp werd het niet een dag maar een week 
dat het Sintgebeuren in de gemeente zorgde voor de nodige commotie bij de kids van de 
kleuterklassen tot de basisschool. Ja het Sinthuis werd een feit, een vast gegeven. Met een mooi 
verhaal werden de kinderen tijdens de week voor de intrede op zaterdag onthaald door een Kiwanislid 
en natuurlijk ook door één van de Pieten vooraleer ze een bezoek brachten aan het Sinthuis. De 
fonkelende ogen van de kinderen, het enthousiasme bij de aankomst van de Sint, de blijdschap bij het 
ontvangen van hun snoepzak en andere verwennerijen, het dringen aan de bakstand voor het maken 
van hun eigen speculaasje…daar doen we het met graagte voor! 
Geen financiële opbrengst, maar gul zijn voor de kinderen is ons motto! 
En natuurlijk blijven we er voor gaan om dit event jaar na jaar te kunnen verderzetten. 

 vriendenclub 
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