
INNERWHEEL KORTRIJK GULDEN SPOREN 
Verslag vergadering 

Datum : Donderdag 14 april 2016 
Locatie : Hostellerie Het Klokhof
Thema: “Sociale verkiezingen”

Beste Innerwheel Vriendinnen,

Er lijkt geen einde te komen aan het nieuwe aankomend talent dat we in onze club mogen begroeten  
en verwelkomen : ditmaal deed Bénédicte Devos, een octopus met mondiale tentakels,  haar blijde 
intrede.  Onze Voorzitter verwelkomt haar naar goede gewoonte en wenst ook haar een mooie start  
toe van een bloeiende en groeiende “Innerwheel-carrière”.

“Gezinsuitbreiding”  blijken  we niet  enkel  en  alleen  in  onze  club  te  doen,  op  het  thuisfront  zijn  
sommigen ook erg actief.  Zo mochten we (op foto) een glimp opvangen van Rachelle, het schattige 
in  lichtroze  ingeduffelde  dochtertje  van  Elisa  en  Frederik,  voorlopig  de  jongste  telg  in  onze  
Innerwheel-familie.

Onze onvermoeibare Protocolchef port ons naar goede gewoonte discreet aan om plaats te nemen 
aan tafel en als een volleerde Protocolchef, voor wie deze functie geen geheimen meer kent, werd 
het heerlijke menu als een oorkonde afgekondigd. 

Daarna  werd  door  onze  Voorzitter  overgegaan  tot  de  orde  van  de  dag  en  opnieuw  was  het 
programma van “wat komen moet” overvloedig en erg gevarieerd :

Ditmaal ontsnapten we (ik vermoed tijdelijk) aan de voorstelling van “Rallye Charlemagne Ghent” : 
(jong) dementerend zijn we bijlange niet …

Op het nationaal- en district-echelon was er geen nieuws onder de zon. (“nihil novi sub sole” voor wie 
het zich nog kan herinneren).

Daarna kwamen de activiteiten, georganiseerd door onze “interclubs” aan bod:

Op 16.04 : IW Brugge ’t Vrije organiseert  een “culturele muzikale happening” (Piana Trio Telepatico 
(dus iets “telepatisch”), niet toevallig in de “Cultuurfabriek” te Sijsele. Dus een perfecte match dus  
event en locatie. 

Op 10.05: IW Wetteren organiseert een “open vergadering” met de ons alom bekende gastspreker  
Lieven Debrauwer en “zijn” “Parfum, een passie”.

Op  12.05:  IW  Gent  organiseert  een  “open  vergadering”  met  niemand  minder  dan….  Lieven 
Debrauwer.  Ongetwijfeld opnieuw over “Parfum, een passie”. In Oost-Vlaanderen hebben ze het 
duidelijk niet begrepen op “interclub-overleg”.



Ik mag hopen dat IW Gent een serieuze korting heeft bedongen want het weze gezegd : Gent ligt nu  
eenmaal niet aan de andere kant van de wereld opzichtens Wetteren.  

Maar nadelen hebben ook voordelen : 
1/ Wie het niet helemaal begrepen had in Wetteren, moest niet wanhopen en kon bijgevolg nog  
deelnemen aan een “herkansing” in Gent. Of de “tweede-zitters” in grote getale aanwezig waren in 
Gent is ondergetekende niet bekend. 
2/ Wie een vurige passie heeft voor parfum, kon zich op twee dagen tijd nog eens “helemaal laten 
gaan”. 

Op 21.05: georganiseerd door IW Tour’Naïade : “Zumba” Party ( niet te verwarren met “Zombie” 
Party, hoewel sommigen op het einde van de avond misschien wel een beetje zombie zullen zijn…).  
Vermits  ondertussen  iedereen  zijn  overtollige  wintervacht  is  kwijtgeraakt  (met  uitzondering  van 
ondergetekende), is dit een ideale gelegenheid om als een nimf te gaan swingen met als bijkomend 
voordeel dat je nog wat kilo’s kan laten “verdampen”.  

Op 4.06 : georganiseerd door IW Midden-West : TD en pistolet.
En voor degene die nog onwetend zouden zijn : Een TD is de afkorting voor  “thé dansant “,  een 
danspartij die vroeg begint en waarbij vanouds thee werd geserveerd. Ik veronderstel dat niet enkel  
de thee in Midden-West wordt afgeschaft, doch ook het “vroeg beginnen” verplaatst werd naar een 
einde in “de vroege uren”… Of je nu dient deel te nemen om de felbegeerde pistolet te kunnen 
verorberen dan wel  te  genieten van het  gezelschap van Rick  De Leeuw en zijn  “bandje”,  laat  ik 
wijselijk  aan jullie  eigen voorkeur over.  Sta  mij  toe op te  merken dat  het  “reclamebureau”,  die  
Midden-West  op onze vergadering heeft losgelaten, wel erg doortastend te werk is gegaan.  Hopelijk  
heeft  dit  vruchten  afgeworpen  en  konden  de  dames  met  “een  grote  buit”  huiswaarts  keren.  
Uiteindelijk doen ze dit voor “het ventiel”, het project ter ondersteuning van jong dementerenden,  
belangeloos en tijdens hun vrije tijd.

Dit doet ons naadloos overgaan op  het gebeuren in onze eigen Club: 

1/ de Sociale Verkiezingen

En neen, dit gebeuren heeft niets te maken met de samenstelling van een ondernemingsraad of van 
een comité voor preventie en bescherming op het werk, en biedt ook het voordeel niet dat een  
uitverkorene,  die  zich  geworsteld  heeft  tot  op  een  zitje  in  bijvoorbeeld  een  ondernemingsraad,  
gedurende 4 jaar (en in sommige gevallen zelfs langer) immuniteit verworven heeft tegen ontslag 
door  de  werkgever.   Zelfs  al  is  men  filantropisch  ingesteld,  dit  voordeeltje  valt  toch  niet  te  
versmaden, moeten sommigen gedacht hebben...  Ik vermoed dan ook dat de kandidaten zich talrijk  
hebben aangeboden, tenzij je natuurlijk werkt bij “Accent Jobs”.  Daar wordt gewoonweg iedereen 
beloond die  enige  “terughoudendheid”  aan de dag legt,  dit  met  een extra  dag vakantie  en een 
smartphone.  Lang leve de volgzame werknemers!

Onze leden kregen 6 sociale projecten op de menukaart, die allen uiteraard erg verdienstelijk zijn en 
de zwakkeren in onze samenleving ondersteunen.  Vermits we op zoek waren naar één enkel project  
moest er gekozen worden.  En ja, kiezen is verliezen, maar er was geen andere keuze…



a/ TEJO : voorgesteld door Siska met een filmpje uit “Terzake”:
Het is een soort van “eerstelijns-therapeutische-laagdrempelige en anonieme hulpverlening” 
aan jongeren met psychische problemen. 

b/ Zieke van DUCHENNE, een erfelijke aandoening dat de spieren langzaam doet verzwakken : 
voorgesteld door Isabelle Thoonen met een filmpje van een getroffen jongetje Louis 

c/ SAMENSPEL  :  voorgesteld  door  Laurence  :  Dit  is  een  organisatie  die  beschut  wonen  en 
werken aanbiedt aan personen die ontspoord zijn 

d/ LOVIE : voorgesteld door Elisa. Hier worden mensen met een zware handicap opgevangen
e/ VENTIEL:  voorgesteld  door  Micheline.  Deze  organisatie  bekommert  zich  om  het  lot  van 

mensen die lijden aan  jonge dementie.  
f/ DON  BOSCO-INTERNAAT  :  voorgesteld  door  Sofie  Eggermont.  Het  internaat  biedt  de 

mogelijkheid aan 75 kinderen om een tweede thuishaven  te vinden.  De studiezaal in het 
internaat is dringend aan renovatie toe

En, the winner is……. TEJO (and TEJO takes it all) !

En blijkbaar zit TEJO erg in de lift : ondergetekende vernam gisteren dat ook Midden-West dit project  
steunt. Zou dit iets te maken hebben met de eerste Rode Neuzen Dag dat georganiseerd werd door 
VTM, Q-music en Belfius op zaterdag 5 december 2015? Het is in ieder geval een “hot item” heden  
ten dage.

2/ Wings  for  life  worldrun,  een non-profit  stichting voor dwarslaesie-nderzoek,  georganiseerd te 
Ieper op 8 mei 2016.  Dit is een sociaal project die door ons ook een kleine ondersteuning toegezegd  
kreeg. 

Met de projecten sub 1 en 2 dragen wij ons eigen steentje bij voor een betere wereld.

3/ Bezoek Triporteur (vermits ondergetekende alles grondig laat bezinken vooraleer ze op de valreep 
naar haar pen grijpt, kan hierbij ook al een verslag gegeven worden van dit gebeuren):

Op 29 april 2016 maakten we in grote getale  de Wervikse velden onveilig door ons bezoek aan het 
bedrijf Triporteur.  Daar mochten  we een hyper-actieve,  erg bespraakte, immer goedlachse 
bedrijfsleider ontmoeten, de heer Jean-Pierre DESMET, die zo mogelijk met nog meer fierheid zijn 
opvolger en zoon Jan de zevende hemel heeft ingeprezen en  bewierookt.  

Misschien ligt het aan de genen, moet hij gedacht hebben.  En ja, het is nog altijd sympathieker de 
verdiensten van jouw bloedeigen zoon  in het daglicht te stellen dan jezelf alle lof toe te eigenen.

Ere wie ere toekomt : Triporteur is een bedrijf die twee generaties heeft overleefd en met een derde 
generatie aan het roer.  De familie DESMET heeft het van “kaasmarchand” op een triporteurke 
geschopt tot  kaasgroothandelaar en zelfs producent van eigen kazen zoals daar zijn : Flandrien, 
Vlaskaas, Frontierenkaas . De concurrentie, en in het bijzonder de heer Dupont, stond erbij en keek 
ernaar en vroeg zelfs schoorvoetend aan zijn concurrent, de heer Jean-Pierre Desmet of hij ook diens 
kazen mocht verkopen.   Het kan verkeren, zei Bredero.  De heer Dupont mocht dit aan de levende 



lijve ondervinden en ondergetekende vond dat de heer Jean-Pierre Desmet verdacht veel voldoening 
had bij het  vertellen van dit deel van zijn verhaal.

Als afsluiter kregen we nog een “doggy bag” met kaas mee en fijntjes werden alle adressen uit het 
Kortrijkse en omstreken waar “zijn” kaas wordt verkocht  toegevoegd.  Van een geweldige 
“marketeer” gesproken.   Of de verkoops-omzet in Kortrijk en omstreken nadien een forse opwaartse 
beweging heeft gekend, is ondergetekende niet bekend.

Daarna ging de tocht verder naar “het centrum” van Wervik, waar wij ons lieten verwennen “Chez 
Koen”.  Dit gebeuren was voor de carnivoren onder ons een echte feestdag: “Wat wenst mevrouw,  
meneer ?  1 kg rundsvlees, 2 kg rundsvlees of de ganse voorraad? “

Uit een korte tevredenheidsenquête nadien bleek dat dit bezoek een succes te noemen was.

4/ Onze open vergadering op 19 mei 2016, niet met Lieven de Brouwer (die was al door een andere  
club bevraagd) maar Professor Eric De Maerteleire : Over zinnenprikkelende oesters en verslavende 
chocolade (besluit : niet enkel parfum is zinnenprikkelend!)

Van de leden wordt verwacht dat ze hun wijde vriendinnenkring aanspreken en met een dergelijk 
onderwerp is dit geen “mission impossible”. Getuige daarvan Laurence, die een autobus gevuld kreeg 
met vriendinnen richting ’t Klokhof.  Aan haar moet dringend de prijs van de ‘beste PR-dame van de 
club’ uitgereikt worden!

Draaiboek  van de avond:
19u30 : drankje
20u : overhandiging cheques
20u10: spreker21u30 : walking dinner

5/ Action Painting op 9 juni 2016

Zoals iedereen weet, hebben we dit jaar een erg kunstzinnige voorzitter die het aandurft om onze  
leden met verfkwast in de hand en liters verf te laten uitleven, een riskante bezigheid …

En opdat iedereen zou weten wat van haar verwacht wordt :  Action Painting is een manier van 
werken in de Amerikaanse en Europese abstracte expressionistische kunst en informele schilderkunst 
van de 20ste eeuw en waarbij  de handeling het uitgangspunt is. De belangrijkste kunstenaar in dit 
genre is Jackson Pollock (VS 1912-1956) 

Dus jezelf  “uiten” via  een al  dan niet  kunstzinnige  handeling  is  de  boodschap (dit  is  althans de  
analyse van ondergetekende die op dit vlak volslagen ongeschoold is)

Er zullen schildersdoeken in verschillende groottes aangeboden worden (vooraf dienen jullie dit te 
bestellen”bij onze Voorzitter).  Een handige tip is dat je eigen verf desgevallend meebrengt, kwestie  
van wat harmonie te vinden met jullie huiselijke omgeving.



TOT SLOT :

Belangrijke data
16.04: Vriendschapsdag IW Mechelen
29.04: Bedrijfsbezoek Triporteur (ID Fresh)  te Wervik
08.05: Wings for life
10.05: Open vergadering IW Wetteren
12.05: Open vergadering IW Gent
19.05: Open vergadering Professor De Maerteleire over “fabels en feiten voeding”
21.05: Zumba Party IW Tour’Naïade
09.06: Creatieve afsluiting van een erg mooi jaar door onze creatieve Voorzitter
16.06: Districtsvergadering en bestuurswissel D62
24.06: Bestuurswissel IWKGS

Verjaardagen:
Heel wat leden (25 % van onze populatie!) zagen deze maand ooit eens het levenslicht:
06.04: Micheline
10.04: Sofie D
15.04: Annelore en Elke
28.04: Elisa en Siska
30.04: Elisabeth

Hartelijk proficiat! 

De spreuk/levenswijsheid van de maand
Voor deze maand (alweer van de Dalai Lama voor wie ondergetekende een “zwak” heeft) :
“Wat me het meest verbaast bij de westerse mens is dat hij zijn gezondheid opoffert om veel geld  
te verdienen.  Vervolgens offert hij het geld weer op om zijn gezondheid te herstellen.  En dan is hij  
weer zo bezorgd over de toekomst, zodat hij niet geniet van het heden, met als gevolg dat hij niet  
in het heden, maar ook niet in de toekomst leeft.  Hij leeft alsof hij nooit zal sterven en sterft terwijl  
hij nooit geleefd heeft.”

Jullie Penhouder 


