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Verslag nieuwjaarsbrunch divisie 15 jan 2012 
 
Aanwezigen 44 personen (16 personen Kiwanis Gent Gravensteen,8 personen Kiwanis 
Destelbergen Reinaert,2 personen Kiwanis Ghent Seaport,18 personen Kiwanis Eeklo 
Meetjesland) 
 
Vanaf 11.00 u stromen de gasten toe die persoonlijk verwelkomt worden door onze Lt G Luc 
Swinnen.Met een aperitiefje bubbels en enkele hapjes is het gezellig keuvelen. 

 
 
 
 
Om 11.30u wordt de brunch officieel geopend door de voorzitter van de gastclub Kiwanis 
Eeklo Meetjesland Luc Soens.Hij wenst alle aanwezigen een voorspoedig en gezond 
2012.Hierna geeft hij het woord aan de Lt G Luc Swinnen 
 
 
 



 
De Lt G bedankt alle aanwezigen en heeft ook een speciale merci voor alle clubs die hem 
hebben ontvangen de laatste maanden.Hij is verantwoordelijk voor een divisie waar hij fier 
op is,fier op Belux en natuurlijk zijn eigen club.Wij zijn een model voor veel divisies 
(Eliminate).Laten we klinken op een goed jaar 2012.Zoals een glas Chateau Yquem waar 
alles in vervat zit:gezondheid,liefde,zorg en liefde voor onze dierbaren,vreugde,succes en 
veel nieuwe kiwanisvrienden.In Kiwanis kunnen we alles leren om succes te hebben in het 
leven.We kunnen leren,mensen   situaties en ideeën goed in te schatten.We staan ten 
dienste van onze medemens en de kinderen van de wereld.Smakelijk en Proost. 
 
Hierna  worden de aanwezigen een voorspoedig en ook gezond 2012 toegewenst door de 
divisiesecretaris Eddy Kuppens;Hij maakt devolgende bedenking: 
K:kennis.Dit is een verzameling van onze ervaringen zowel geestelijk als fysisch 
I:intelligentie.Deze is ons genetisch meegegeven.Het is de mogelijkheid om gegevens op te 
slaan en te verwerken.Zo is er sociale intelligentie,emotionele intelligentie misschien zelfs 
een stress intelligentie. 
W:wijsheid.Dit is de combinatie van kennis en intelligentie die ons een koers aanwijzen die 
we gaan volgen. 
A:anderen.Deze zijn voor alle kiwanis gelijk ,namelijk kinderen 
N:nood.Kinderen met zowel psychische,emotionele en financiele noden 
I:Individueel.Iedereen draagt zijn persoonlijk steentje bij 
S:Samen.Samen  in een groep zoals onze Kiwanis club. 
Ik wens jullie een voorspoedig en gezond KIWANIS jaar 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Na deze woorden werden we door onze Lt G verrast met een optreden van stand-up 
comedian Bert Gabriels.Ja die van zonde van de zendtijd.Hij onderhield ons een half 
uurtje.Er werd veel gelachen e,n de sfeer zat er goed in. 
 
Nu beginnen de magen wel te knorren en schuift iedereen aan ,aan het zeer uitgebreide 
buffet.Dit begint met een koud buffet,zowel vis als vlees.Hierna twee warme gerechtjes haas 
of waterzooi ,en om af te sluiten  een dessertbuffet. 
 
Het was een zeer geslaagde Brunch en rond 14.45 u werd de bijeenkomst afgesloten met 
een dankwoord van de Lt G Luc Swinnen zowel voor al de aanwezigen van de clubs als de 
mensen van het restaurant ter Heide. 
 

 
 
 
 
 
 


