
 

Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder Wim Vanhoenacker schatbewaarder Henri Deplus 
ceremoniemeester Stany Warchal raadslid  

Aanwezigen 

  secretaris Jean Statius 
agenda: 

1 De voorzitter wenst alle leden van de Raad van Beheer een gelukkig en 
voorspoedig 2003. 

 

2 Nieuwjaarsmenu: Etienne stelt voor 
Aperitief maison – Zakouskis 
Scampis in tongreepjes met tomatencoulis 
Hertenfilet Grand Veneur 
Crème brulée 
Moka 
Kostprijs 49 € - deelnemingsprijs 60€/persoon 
Bestuur is aanwezig om 11.30 uur – broeders om 12 uur aan tafel om 13 uur. 
Henri brengt jenever mee. De secretaris maakt diploma’s en tafelstaanders. Niet 
rokers Secretaris – Wim – Etienne 
Vera en José worden terug uitgenodigd. 

 

3 Voorzitter merkt op dat in het verslag over de Algemene Vergadering geen sprake 
is van het werk van de heer Wally Van de Velde. 
De secretaris steekt die tekortkoming op een kortstondige vergetelheid. 

 

4 Uitstap 28 april 2003. Etienne richt in. Voormiddag bezoek paardenmelkerij te 
Heusden. Eten in het Dennenhof en in de namiddag bezoek aan azaleakwekerij 
Pieters. 

 

5 Uitstap 16 juni 2003. Bezoek aan de opgravingen op het Sint-Pietersplein. Julien 
zorgt voor begeleiding. Jean-Pierre zal restaurant verzorgen. 

 

6 Indien wij gaan eten naar het Dennenhof zal het bestuur op dinsdag 4 maart gaan 
proeven om 20 uur. Dennenhof, Eeckhoutstraat 62 te Heusden. 
Indien het eten niet doorgaat in het Dennenhof, gaan wij eten in ’t Boerderijtje en 
aldaar ook proeven. Tegen de volgende vergadering weten de bestuursleden dat. 

 

7 Uitstap september. Eventueel huifkarrentocht met Picnic in camion van Henri. 
Moet nog verder worden uitgewerkt. 

 

8 Allerlei: Julien vertelt over een ontmoeting met Jean-Pierre Kerckaert. Hij zou een 
beetje gestoord zijn, omdat zijn voorstellen niet worden aangenomen…. 
Etienne: een uitstap met de autobus is steeds leuk en moet toch één keer per jaar 
doorgaan. 
Henri: kan uitstap naar Brugge, naar de firma Aluvan regelen. 
Wim: kan uitstap naar Coramic, dakpannenbedrijf regelen, via Willy Verlee. 
Jean: lidgelden met opzet gesplitst van nieuwjaarsmenu.  
Het bestuur is akkoord dat diegenen die niet hebben betaald voor het diner, ter 

 

 
RAAD van BEHEER 

Maandag 6 januari ’03 
Begin om 18.00 uur – einde om 19.00 uur 



plaatse zullen worden aangesproken. 
9 Opgepast!! Volgende vergadering op 10 februari 2003 om 20 uur bij Wim  

  
de secretaris, 
Jean Statius 

 
  

 

Voorzitter Julien Pauwels Ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder  Schatbewaarder Henri Deplus 
ceremoniemeester  Raadslid André Sirejacob 

Aanwezigen 

  Secretaris Jean Statius 
agenda: 

1 Julien en Henri, geven de laatste berichten omtrent onze vriend Wim door. Het ziet 
er zeer slecht uit! Er wordt besloten het lidgeld en de bijdrage souper terug te 
storten. Beslissing dient in de beheerraad te blijven! 

 

2 De deelnemers aan het souper worden geteld. Er zijn 40 zekerheden en drie die het 
nog niet weten: Arnold en Antoine en echtgenote. 
De secretaris belt een aantal leden op die nog niets lieten weten. 
Tafelhoofden: André – Etienne en Jean: niet rokers en Henri, Julien en Stany. 

 

3 Waar komen wij in het vervolg samen? Mogelijkheden Super Soldi of restaurant 
De Raeve. 

 

4 Uitstap april: bezoek paardenmelkerij: 1 ½ uur - prijs 3€ 
Eten Dennenhof en in de namiddag petanque in Hazenveld, Wellingstraat 

 

5 Dinsdag 4 maart gaan wij, het bestuur, eten om 20 uur in Dennenhof, 
Eekhoekstraat 62 Laarne, tel. 09/23.00.956 

 

6 Wie betaalde nog geen lidgeld: 
Rikko Beuten                                  Jean-Pol Lippens 
Arnold Dhaenens                            Chris Van Parys 
Jean Pierre Kerckaert                      Stany Warchal 

 

7 Allerlei: 
Etienne: uitstap autobus niet vergeten 
André: Zwinwandeling > wordt afgeblazen, reden: iedereen kan dat doen. 

 

8 Volgende vergadering: maandag 10 februari om 18 uur bij Henri.  

 
RAAD van BEHEER 

Dinsdag 28 januari 2003 
Begin om 18.00 uur – einde om 19.20 uur 

  
de secretaris, 
Jean Statius 

 
  



 

Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder  schatbewaarder Henri Deplus 
ceremoniemeester  raadslid André Sirejacob 

Aanwezigen 

  secretaris Jean Statius 
agenda: 

1 De voorzitter geeft het laatste nieuws over de gezondheidstoestand van Wim. Het 
enige zinnige dat kan gezegd worden is dat de toestand weinig rooskleurig is. Het 
blijft bang afwachten. 
De Beheerraad neemt het volgende standpunt in: liever dan ons op te dringen, wat 
weinig tactvol likt, blijven wij onze steun aanbieden aan Marleen. Waar wij kunnen 
helpen zullen wij dat doen, ook in de toekomst.  
De secretaris zal een verjaarsdagkaart, en beterschapwensen overmaken. 

 

2 De secretaris krijgt twee brieven, die hij voorleest. De eerste is het ontslag van 
Roland De Mey; de tweede van André Crevits. Die brieven zullen beantwoord 
worden. 

 

3 Bespreking nieuwjaarfeest. Iedereen is content.  
4 Lidgelden: Nog twee dissidenten: Arnold en Jean Pierre Kerckaert.  
5 Nieuwe plaats samenkomst! Julien gaat spreken met Pol van de Carlos Quintos.  
6 Uitstap April: alles is in orde: melkerij – Dennenhof en Petanque, omstreeks 15 

uur. 
 

7 Uitstap juni: Sint-Pietersplein – eten in Gent geregeld door Jean-Pierre Kerckaert 
en nog iets voor in de namiddag. 

 

8 Allerlei: niets speciaals.  
9 Volgende vergadering: op dinsdag 4 maart om 20 uur in restaurant Dennenhof te 

Laarne. Volgende personen gaven reeds present:  
Julien – Henri (+ echtgen.) – Etienne (+ echtgen.) – Jean (+ echtgen.) – André. Wij 
wachten nog op Stany. 

 

 
RAAD van BEHEER 

Maandag 10februari 2003 
Begin om 18.00 uur – einde om 19.00 

  
de secretaris, 
Jean Statius 

 
  



 

Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder  schatbewaarder Henri Deplus 
ceremoniemeester Stany Warchal raadslid  

Aanwezigen 

  secretaris Jean Statius 
agenda: 

1 De voorzitter geeft uitleg over de zoektocht naar een nieuw lokaal. Voorlopig 
opteren wij dus om samen te komen in restaurant De Rave, Schepenhuisstraat 2 te 
Gent bij Jacques De Vlieger. 

 

2 Uitstap 28 april. Alles is in orde. Er zijn tot nu toe weinig inschrijvingen. 15 juist 
geteld. Stany vraagt een plannetje voor te bereiden, om aan de deelnemers te 
overhandigen. 
André Crevits dient geïntroniseerd te worden. 
Opdrachten: secretaris voorbereiden nodige papieren 
                     Ceremoniemeester en Henri: jenever ???? de vraag stelt zich of dit kan 
en mag in het restaurant? 

secretaris 

3 Uitstap 16 juni. De voorzitter zal afwezig zijn. Is op reis naar Sint-Petersburg. Hij 
zal wel zorgen voor het bezoek aan het Sint-Pietersplein. Jean-Pierre Kerckaert zal 
dus zorgen voor  het restaurant. De namiddagactiviteit moet nog worden ingevuld. 
Er wordt gedacht aan een bezoek aan het MIAT; aan de Leopoldskazerne; een 
wandeling …. 

 

4 Allerlei: 
Julien: Wim! Laat hem niet vallen, breng af en toe eens een bezoekje. 
            Het jubileum van de broederschap nadert. Iedereen wordt geacht eens na te 
denken over wat wij zouden kunnen doen. 
            Een samenstellen van een jubileumboek is misschien ook een gedacht. 
Jean – Etienne – Stany en Henri: niets 

 

5 Laatste nieuws Wim: de secretaris heeft gebeld met Marleen op dinsdag 8 april. 
Wim ligt nu in het UZ Gent, dienst revalidatie, kamer 732, eerste verdieping. 
Bezoekuren:  
donderdag van 15 tot 21 uur 
zat en zondag van 14 tot 21 uur 
alle andere dagen van 17 tot 21 uur. 

 

6 Volgende vergadering: 5 mei 2003 om 18 uur bij Henri  

 
RAAD van BEHEER 

Maandag 7 apri 2003 
Begin om 18.00 uur – einde om 19.30 

  
de secretaris, 
Jean Statius 

 
  



 

Voorzitter  ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder  schatbewaarder Henri Deplus 
ceremoniemeester  raadslid  

Aanwezigen 

  secretaris Jean Statius 
agenda:    SPOEDVERGADERING 

 
RAAD van BEHEER 

Woensdag 21 mei 2003 
Begin om 18.00 uur – einde om 19.00 uur 

 Eén agendapunt: de juni-uitstap! 
 
08.30 
uur 

samenkomst in restaurant De Rave bij Jacques De Vlieger, waar wij terug 
vergast worden op een compleet ontbijt. 

10.00 
uur 

Aankomst op het Sint-Pietersplein waar archeoloog Geert Vermeire het 
bezoek aan de site zal leiden. De duur van de rondgang wordt geschat op 
anderhalf uur. 
Na het bezoek wordt aan de deelnemers een pint betaald in café De Kroon 
op het Sint-Pietersplein. 
Bezoek is een realisatie van de voorzitter. 

12.30 
uur 

Aankomst in restaurant Oase te Wondelgem. 
Aperitief Kirr met hapje 
Gebakken forelfilet met soja en prei in de wok, saus van Straffen Hendrik 
Op vel gebakken parelhoenfilet met morilles, gratin Dauphinois en 
groentjes 
Koffie met zoetigheden 
Restaurant is een keuze van Jean-Pierre Kerckaert 

15.00 
uur 

Cursus tappen bij  de firma Antoine ( José van Vliet), Brugse Vaart 51 te 
Gent. De winnaar krijgt een vaatje bier, dat weliswaar zal uitgedronken 
worden door alle deelnemende broeders. 
Er is nadien mogelijkheid tot gezellig samenzijn, een spelletje kaarten 
behoort ook tot de mogelijkheden. 

 
Volgende vergadering bij Henri op maandag 2 juni 2003 om 18.00 uur. 
 
   

de secretaris, 
Jean Statius 

 
  



 

Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter Etienne Van Bever 
lokaalhouder  schatbewaarder Henri Deplus 
ceremoniemeester  raadslid  

Aanwezigen 

  secretaris  
agenda: 

1 Wim en Jean zijn verontschuldigd – Stany: niets gehoord – André: op reis?  
2 Henri belt voor afspraak Oase en bevestiging naar De Rave.  
3 Volgende uitstap: juni: niets is nog beslist, alle opties zijn mogelijk. 

Bijvoorbeeld: voormiddag bezoek aan Campo Sancto met gids. Middagmaal in 
Boerenhof en in de namiddag bezoek aan Etienne De Wulf (email en pottenbakker) 
waar men ook een pintje kan drinken. 
September is natuurlijk de ideale periode om de Champagnestreek te bezoeken. 
Reims met luxecar, bezoek aan Henri Ablé, maar zie verder….. 
Ook vorige optie bezoek aan dakpannenfabriek in het Brugse staat nog open. 

 

4 Algemene vergadering in december:  
1) Boerenhof of Carlos Quintos? 
2) Reis Champagnestreek enkel voor leden en aspiranten: geen genodigden! 

Aan 75 € de man 
3) Uitwerken 10-jarig bestaan: persconferentie in de zaak Lippens, ontvangst 

stadhuis, enz… 
4) Nieuwjaarsreceptie in het kader van het tienjarig bestaan. Voorstel 

voorzitter na de koffie orgelist Bart met Gentse liedjes, dans? Openingsdans 
door de voorzitter. 

 

5 Vraag Gaby: De Smet komt soms naar activiteiten zonder te betalen. 
Antwoord: hij betaalt zijn lidgeld, aan hem wordt besteed 5 x postzegel en soms 
komt hij een koffie drinken. 

 

6 Volgende vergadering op 7 juli bij Henri om 18 uur, wie niet kan komen gelieve te 
verwittigen. 

 

 
RAAD van BEHEER 

Maandag 02 juni 2003 
Begin om 18.00 uur – einde om 21.00 

  
de secretaris, 

a.i. Julien Pauwels 
 

 
  



 

Voorzitter Julien Pauwels ondervoorzitter Etienne Van Bever 
Lokaalhouder  schatbewaarder Henri Deplus 
Ceremoniemeester Stany Warchal raadslid André Sirejacob 

Aanwezigen 

  secretaris Jean Statius 
agenda: 

1 De voorzitter deelt de laatste berichten omtrent onze Wim mee. Het ziet er nog 
steeds niet goed uit. 
Marleen staat tijdens de feesten aan Carlos Quintos met een kraampje – verkoop 
toast met zalm – zij die kunnen geven rendez vous op maandag 28 juli omstreeks 
20 uur. 

 

2 Etienne doet verslag over de laatste uitstap. Samenvattend kan gezegd worden dat 
de uitstap zeer geslaagd was. 

 

3 Uitstap september: 
Pannenfabriek in het Kortrijkse, aansluitend St Pol??? 
Paardenkoetsuitstap door Jacques Vervaet??? 
Campo Santo – Boerenhof – De Wulf???? 
De secretaris belt naar Willy Verlee voor de Pannenfabriek, nieuws zal er 
woensdag zijn. Etienne en Jean zien dan wel voor de namiddag. 

 

4 Allerlei: 
Jean:  
1° - deelt mede overlijdensbericht ontvangen te hebben omtrent Mevrouw Biebaut. 
Niemand anders kreeg dit bericht, daarom geen aanwezigen in de kerk. Enkel 
Toine Van Acker was aanwezig. 
In de toekomst zal diegene die zo’n bericht ontvangt de overige leden van de 
beheerraad verwittigen. 
2° - hoe spijtig het ook is, tegen de algemene vergadering zal er beslist moeten 
worden wat er gedaan wordt met de functie van Wim. 
Julien: 
1° - 10-jarig bestaan. Er zou een vergadering  doorgaan bij de firma Lippens, waar 
eventueel de pers zou  worden gevraagd. 
2° - een ontvangst op het stadhuis zal worden aangevraagd. Via mevrouw Chantal 
Claeys. 
3° - een brochure zal worden gemaakt met uitleg wat is er gebeurd op de 
geboortedag van iedere broeder. 

 

5 Volgende vergadering maandag 4 augustus 2003 om 18 uur bij Henri  

 
RAAD van BEHEER 

Maandag 7 juli 2003 
Begin om 18.00 uur – einde om 19.15 uur 

Nota: uitstap september:  
1° - ’s morgens naar de firma Pottelberg te Kortrijk, bezoek van 09.30 tot 12 uur 
         is reeds aangevraagd en bevestigd! 
2° - voorstel secretaris: doorrijden naar Ieper waar gegeten wordt; 
3° - bezoek aan Flanders Fields. 



Vraag gaat er iemand mee proeven in Ieper????? Bel voor afspraak naar secretaris 
uiterlijk tegen 25 juli 2003!!!!!!!!!       
   de secretaris, 

Jean Statius  
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