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Vergaderlokaal
Het Moment
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9140 Temse
+32 3 711 07 72
de
3 donderdag om 20 uur

Meer over deze kostelijke bloem verder. Eerst een woordje over onze nieuwe vergaderstek!

Nicolas Hauman startte, zeven maanden geleden, met zijn vriendin Chana Neve in het huis van zijn ouders
die vroeger zo ongeveer gans Temse en omgeving van kledij hebben voorzien.
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De imposante villa in Vlaamse hoevestijl is van gemeente-urbanist en architect Rik De Ryck, winnaar Prix de
Rome. De rechter helft doet dienst als restaurant, de linker als logies; dat spaart een pak kosten!
Nicolas en Chana leerden elkaar kennen in hotel Serwir (Sint-Niklaas). Hij was ook aan de slag bij Eyckerhof
(Hingene) en De Ceder (Kruibeke). Zij bij Roger Van Damme in Het Gebaar!
Behalve (een beetje) à la carte stellen zij menu’s voor waaronder Een Klein Moment of Een Groots Moment
al dan niet wijnen inbegrepen, waarbij zelfs een “wijnformule voor de BOB”.
Vanavond worden we verwend met:
Amuses
Vissalade met guacamole en koude groentjes
Fregola sarda met schuim van Parijse champignons en een black tiger scampi
Voorgerecht
Bereiding van witte asperges, potgrond-crumble, mimosa van pastrami en ei, tuinboon

Hoofdgerecht
Lamskroon met jonge worteltjes en erwtjes, gratin van aardappelen en lams ondersteunende jus

Dessert
(aangeboden door Geert)

Witte chocolademousse, cake van pistache en verschillende bereidingen van aardbei en framboos
Koffie met een waaier van zoetigheden
En, omdat wij ook nog eens beroep kunnen doen op een apart zaaltje voor 12 personen en wij één van onze klokken
mogen achterlaten, wordt later op de avond beslist dat dit ons nieuw vergaderlokaal is!
Toekomstige bezoekers zullen wij wel moeten attenderen op het feit dat zoveel kwaliteit ook een prijs heeft…

Aanwezig (71%):
Verontschuldigd:
Bezoeker:

Geert, Carine DB, Wim en Paul.
Carine1109 en Hilde.
Vincent

De secretaris is deze keer de laatste; zijn TomTom stuurde hem naar de “konijnenpijp” en die werd voor zijn neus
afgesloten wegens het zoveelste ongeval op Antwerpse wegen. Gooi daar nog een omleidinkje bij en je bent zo dertig
minuten langer onderweg.
Maar hij wordt terstond verwelkomd met een glaasje Crémant d’Alsace, aangeboden door jarige Paul.
Ook mag hij eerst nog navertellen over zijn reis. Geheel toevallig kan hij het dan hebben over de trafiek in Singapore,
Hong Kong of Shanghai waar honderdduizenden auto’s over de wegen razen, geen ongevallen te bespeuren vallen (ook
niet in de kranten) en de auto’s bovendien geen schrammen of blutsen vertonen. Onze ad hoc minister moet zelfs geen
studiereis bestellen, tal van suggesties zijn zo te verkrijgen (mits een bijdrage aan onze sociale doelen).
“To travel is to be outside of our home, outside of ourselves,
up against a world much bigger than we are.”
Amy M. Homes

Allez hop, de vergadering mag beginnen. De interrupties zullen niet te tellen vallen want er zijn 3 matchen in Play Off 1
en Wims tablet is on line.
Het vorige verslag (van Hilde, rijkelijk laat maar niettemin fris) wordt goedgekeurd en we hebben sympathie voor de
jarigen onder het sterrenbeeld Stier: Hilde (05), haar dochter Marie (8), Jens zoon van Carine en Paul (14)
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Naamsverandering
Mailherinneringen van CdB baatten niet: geen nieuws, noch vanuit de USA, noch vanuit het District. En wat blijkt?
Uitgerekend vandaag, zonder enig voorteken, vindt men op www.kiwanis.be onder Oost Vlaanderen Rand, Temse
Friendly Connection…

Carine DB vraagt of wij nu een nieuwe vlag en klok gaan krijgen? CdB denkt van niet. Bovendien lijken de nieuwe
vlaggen nergens op: ze zijn in een soort van plastiek, wellicht om weersbestendig te zijn.
Waarop Wim weet te vertellen dat hij recent de vlag van Kiwanis Lier Twee Neten heeft gezien, een fraai exemplaar dat
ze zelf lieten maken.
Wim neemt dus onze vlag onder handen: hij zal het lange Waasmunster (proberen te) overlappen met Temse en onze
eigen logo.
Website
Op de volgende vergadering zal Wim een project voorleggen. Onze oude verslagen worden er niet meer ‘meegesleurd’.
Sociale doelen onder de kerktoren van Temse
 Desgevraagd had schepen De Graeve het over “De Kolibrie”, een Freinet school met achtergestelde kinderen
waaronder de aan Temse toegewezen Roma’s.
 De schepen wordt door Geert uitgenodigd op de volgende vergadering van 25 juni. Voor meer uitleg en nog
andere voorstellen.
 Wim heeft nog een leuk idee: jeugdbewegingen opvragen, hen aanschrijven dat ze een kort dossier mogen
indienen i.v.m. een dringende wens, een prijs van bv. €500 toekennen en de winnaar bekend maken op één
van onderstaande evenementen:
Hoe Kiwanis bekend maken in Temse?
 Een (champagne)stand op 15 augustus tijdens “De Zaat raast”, een old timer evenement. Vincent kent
persoonlijk organisator Eric Vermeulen en zet er zijn schouders onder.
 Een (champagne)stand op 29-30 augustus tijdens het razend populaire “Temse in de Wolken”.
 CdB zal tegen september een artikel schrijven voor de persoonlijke nieuwsbrief van de burgemeester.
Inmiddels is Gantoise kampioen; ze hebben er wel 115 jaar aan moeten sleutelen.
Rondvraag
Paul:

Carine DB:
Vincent:
CdB:
Geert:

ondanks het mooie resultaat van de paaseitjes (dankzij Het Veer, Het Open Poortje en Kiwanis
Zandhoven) is hij ontgoocheld omdat enkele van zijn grote afnemers hebben afgehaakt; zogezegd
omdat ze opeens de kwaliteit niet goed meer vonden.
blij dat ze er bij kon zijn.
steeds bereid om mee te werken.
omdat Wim , ondanks zijn drukke architectenbedrijf, ook nog een 15tal bestuursmandaten bestiert,
zal hij voortaan Wim15 heten. Klinkt goed met Carine1109.
ziet het wel zitten want er is eindelijk weer schwung.

Waarna Paul, Geert en CdB met gastvrouw Chana een all-in formule overeen komen: amuses, voor-, hoofd- en
nagerecht, wijnen, water en koffie inbegrepen.
CdB

Kiwanigrammen
Recent doorgemaild: Eeklo Meetjesland (821), Gent Gravensteen (15), Ghent Seaport (311)
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A G E N D A Kiwanis Temse Friendly Connection
4- 6/jun/2015
do 25/jun/2015
25-26/jun/2015
do 16/jul/2015
25-26/jul/2015
do 20/aug/2015
za 12/sep/2015
do 17/sep/2015
zo 27/sep/2015
za 17/okt/2015

48th KI-EF Convention @ Luxembourg
Het Moment
100th Annual International Convention @ Indianapolis
vakantiereces
KC Eeklo Meetjesland: Meetjeslandse Ballonmeeting
Het Moment
Congres KI Belgium-Luxembourg @ Dolce Hotels & Resorts, Terhulpen
Het Moment
Opendeurdag Het Open Poortje/Belsele
Venetiaans Bal @ San Marco Village Schelle

En nu over die bloem:

Today’s auction (nvdr: 20 mei 2015) of American Art at Sotheby’s New York was led by “White Calla Lily”, a prime example
of
Georgia O’Keeffe’s iconic flower paintings that the artist kept in her own collection until her death in 1986, and which
has remained in the same private collection for more than two decades. The final price of $8,986,000 marks the secondhighest auction result for any work by the artist (estimate $8–12 million).
“White Calla Lily” follows the sale of “Jimson Weed/White Flower No. 1” for $44.4 million in Sotheby’s previous sale of
American Art (November 2014), which set the current auction record for O’Keeffe as well as for any female artist

Voor zij die zin hebben om wat meer te weten over deze artieste (of – wie weet – nog eens mijn proza te herlezen)
hierna een kopij van nr. 169 d.d. 17 januari 2013.
Bij het omzetten van PDF naar Word zijn er wat randen verdwenen en daar ga ik nu eens niet aan prutsen!
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