Let’s meet at our Half Year Meeting on March 17th in Louvain-la-Neuve!
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No more refugees,
let’s help Ukraine!
In this picture on the wall behind me in
Venice, there’s a fresco by Banksy that
represent a refugee. A little boy that is
looking for help on the shore of the
Mediterranean Sea. When I chose this
picture for my profile of Facebook and
Instagram I thought that this image
was very strong, evocative, dramatic.
Now it’s happening again…
But in Ukraine. The people are escaping
from the war.
No money, no country, no job, no family. Nothing. Zero. When You are a refugee; You are not anymore; You do not
exist.

Please, let’s help Ukraine!
We need to send money to our Tablers
in Germany. There, we have two associations that can send food and medicines
to the people in need. Let’s help the
“Aid Convoy for Ukraine”! Thank You
in advance for all the help You can give
to the people in need in Ukraine.
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Luca Colombo
41 International President

Jullie steun voor Oekraïne kan worden overgemaakt op de rekening
van 41 Club Belgium: BE38 3631 4297 1572 met de mededeling
“Soutien/Steun/Support Ukraine + naam van de lid of het club”
Votre soutien pour l'Ukraine peut être versé sur le compte du 41 Club Belgium: BE38 3631 4297 1572 avec la communication “Soutien/Steun/
Support Ukraine + nom du membre ou du club”

Nous ferons ainsi grandir le soutien du 4C1V belge!

Op deze manier zullen we de steun van de
Belgische 4C1V laten groeien!

3

In Memoriam Hubert
Onze Club 41 Antwerpen 25 heeft samen met Hubert een lang, actief en hecht
verleden gekend, een verleden dat al startte vanuit zijn jonge glorietijd in de
Ronde Tafel 25, waar hij de actieve “motor” was om “zijn club” succesvol en
draaiend te houden .

Hubert Braeckmans
Antwerpen 25

Hij was nu recent de oudste “veteraan” van tram 8 geworden in onze Club, al
liet hij dat door zijn intens uithoudingsvermogen , enthousiasme en positieve
ingesteldheid tot de laatste maanden niet merken. Hij bleef voor zijn club gaan
tot het einde met woord en daad!

Voor de meest gevarieerde Club -verantwoordelijkheden werd hij dan ook jaar na jaar met applaus herverkozen, gaande van
penningmeester , secretaris, Voorzitter , en tot zelfs in 2003 Nationaal Voorzitter , een activiteit die voor Hubert tevens een belangrijke rol heeft gespeeld bij zijn internationale contacten met diverse 41-Clubs. Zo was hij ook de spil om onze Clubvrienden
te betrekken bij de “Twinning” Club samenkomsten in Frankfurt, Lyon en Milaan, en vooral ook bij de jaarlijkse Club-skimeetings in Mellau , Oostenrijk, waar hij tot de laatste jaren actief was op de latten . “Den Ardèche” was zijn geliefkoosd en
rustgevend 2de verblijf , en in het domein van Montpezat , verdoken tussen rivier en bossen, was hij steeds de attente gastheer om zijn familie en vrienden te ontvangen en te vermaken.
Om niet in herhaling te vallen , weten de meesten onder jullie wat Hubert verstond onder de ruime noemer van “vriendschap”:
je kon altijd op hem rekenen, hij had altijd een zalvend woord gereed voor iedereen , hij volbracht zijn taken altijd op tijd, met
passie, precisie en gedreven toewijding , en alle mogelijke discussies behandelde hij op zijn manier met de nodige diplomatie
en begrip. Ook daar waar hij soms alleen als “moderator” werd gevraagd, trachtte hij alle partijen te helpen en te verzoenen.
Al bij al was Hubert voor familie en vrienden steeds “de rots in de branding” ,
de man voor wie niets maar ook nooit “te veel” was . Wat van hem verwacht
werd, gebeurde dan ook !
Niettegenstaande hij dat zelf nooit had verwacht, en met zijn spirituele levensfilosofie is Hubert toch 83 jaar lang bij ons gebleven , maar heeft hij ons nu
ook onverwacht en zonder verder afscheid te kunnen nemen, vredig verlaten in
zijn recent paradijs Tenerife. Ik zou dan ook willen besluiten met :
Vraag me niet waarom ik vandaag ween,
Een heel goede vriend ging van mij heen
Voor altijd gegrift op een blauwe steen,

want zoals Hubert, zo was er maar een !
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In Memoriam Egide Van Dingenen
Het was als een bliksem en donderslag bij heldere hemel dat wij op 28
januari 2022 het overlijden vernamen van onze goede vriend en
medelid van onze 41club Hageland.
Als jonge man van vooraan in de 30 wist Egide in de jaren 70 een
groep jonge mannen rond zich te verzamelen en de Ronde Tafel van
Aarschot op te richten.
Hij bezat de kunst om anderen te begeesteren en tot aktie aan te zetten en werd dan ook stichtend voorzitter. Ronde Tafel
was en is nog steeds de club voor jonge mannen met als doel de vriendschap en tevens werken voor het goede doel na te
streven.
Samen beleefden wij heerlijke jaren en werden wij een grote vriendengroep voor het leven.
Egide greep met beide handen de kans die hem geboden werd door de Ronde Tafel om ook vrienden te maken overal in ons
land alsook ver buiten onze landsgrenzen, tot zelfs in Zuid-Afrika.
Aangezien Ronde Tafel spijtig genoeg eindigt nadat je 40 jaar wordt, nam Egide ook daar het initiatief om 41 club Hageland
op te richten.
Een 41 club die toen oud tafelaars van Aarschot, Diest en Tienen vanaf dan verenigde.
Egide stimuleerde ook zijn echtgenote Mia en enkele dames om met Ladies Circle van start te gaan, waaruit later Agora Club
Aarschot ontsproot.

Nu vormen deze vier clubs een overkoepelend orgaan waarvan Egide mede aan de basis lag.
Hij bracht zo vrouwen en mannen samen onder de noemer “Four clubs, one vision” en daar was hij terecht heel trots op.
Egide was een gedreven man, die fier was op zijn familie, maar was ook iemand die zich maar al te graag onder de mensen
begaf en die de kunst had om met iedereen een babbel te slaan, ook al kende hij deze mensen niet.
Egide, je plaats aan tafel bij onze 41club zal leeg blijven, maar in gedachte zal je steeds bij ons zijn. Wij zullen je missen.
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41 Club Dendermonde 57 : Make Change Happen !
Sinds een aantal jaar zet 41 club Dendermonde 57 zich in ten
behoeve van de kansarme gezinnen in Dendermonde. In een
daarvoor speciaal opgericht fonds « Make Change Happen »
wordt elk jaar (en dit samen met andere service clubs in
Dendermonde) een substantieel bedrag gestort. De voorbije
jaren werd zo voor 60.000 euro aan fondsen ter beschikking
gesteld. Dit in nauwe samenwerking met vzw De Tondeldoos, die
in naam van de deelnemende clubs het geld beheert en hierover
ook jaarlijks verslag uitbrengt.
De fondsen worden uitsluitend gebruikt om school-gerelateerd
uitgaven te helpen financieren. Voor veel gezinnen is het immers
niet evident om deze kosten structureel te dragen. Onderwijs
mag dan wel gratis zijn, de realiteit leert dat dit verre van het
geval is. Met het fonds willen we erover waken dat ook de
kinderen van kwetsbare gezinnen alle mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen.
De afgelopen jaren hebben zo gemiddeld 60 kinderen uit gemiddeld 35 gezinnen
kunnen genieten van de steun uit het Make Change Happen fonds. Op die manier
konden zij schoolfacturen met betrekking tot schoolboeken, didactische uitstappen,
didactisch materiaal etc… betalen.
Zeker nu het leven in het algemeen duurder is geworden, blijft
inzetten op onderwijs cruciaal. Wij, als 41 club Dendermonde, zullen
er dus voor blijven ijveren om in de toekomst dit fonds in stand te
houden en te blijven ondersteunen met jaarlijkse bijdragen.

41 Club Dendermonde 57 huidige bestuur:
Achteraan, van links naar rechts: Axel Ring
(penningmeester), Guy Schelfhout (voorzitter),
Jeroen Dombrecht (IRO), Axel Abbeloos (PRO)
Vooraan, van links naar rechts: Mario
Vandevoorde (past-voorzitter), Pieter Van
Hecke (vice-voorzitter), Jan Ide (secretaris)

Make Change Happen, in Dendermonde zeker geen loos begrip!
Yi41,
Jan Ide,
Secretaris 41 Club Dendermonde 57
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41 Club Mechelen: Mannen Koken
Op 30 januari 2022 mocht 41 Club Mechelen zich opmaken voor één van de
hoogtepunten van het statutaire jaar. Mannen Koken staat op het agenda
waarbij de leden met interesse voor koken het beste van zichzelf geven om
de aanwezigen culinair te verwennen.
Onze ceremoniemeester Christian Michiels stelt zijn zaak Cosma ter
beschikking.
Achtentwintig personen tekenen present om te genieten van een 5gangendiner.
Een meer dan geslaagd event waar de
vriendschapsbanden onder de leden van 41
Mechelen hechter worden gesmeed.

Voldaan en met een grote smile wordt de
dag afgesloten en gaan er reeds stemmen
op om een zomereditie van Mannen Koken
te organiseren…
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
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41 Club Tienen 21

Toeristische uitstap naar Brussel Kon.
Poppentheater TOONE en “Aux Armes de Bruxelles”

We waren met een dikke dertig, partners inbegrepen – goede sfeer, leute en plezier. Een aanrader
voor andere clubs!!
Paul Rabau, Secretaris 41 Tienen
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Woltje wordt erelid van 41 Tienen 21

41 Club Tienen 21
Photo-reportage Toeristische
uitstap naar Brussel
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41 Club Brabant international 115: Photo-reportage des dernières activités

Le vendredi 02 février, le 115 Brabant International (Edouard Dubois, Patrick Rinaldi (VP)) répondait à
l’invitation de nos amis de
Avesnes-sur-Helpe
115
ème
pour leur 700
RS. Soirée dynamique et digne
de nos jeunes de la Table
Ronde.

Le samedi 16 janvier, le 115 Brabant International à l’initiative de Edouard Dubois, le joyeux
organisateur, nous nous retrouvions au musée de l’automobile Autoworld de Bruxelles. Le
guide nous a fait découvrir l’évolution des trucs et astuces des constructeurs automobiles qui
nous permettent aujourd’hui de rester bouche bée face à des voitures dévoilant des courbes
et des couleurs qui vous accrochent et vous font rêver. Très belle matinée enchanteresse.
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Jeudi 10 février, le 115 Brabant International
(Pierre Leroux P. et Patrick Rinaldi V.P.) se
rendait chez les valeureux liégeois du jeune
club de Liège 97.
Pour ceux qui comprendront : « Qu’ène affaire à lîdje » (« Quelle affaire à Liège » - expression typiquement de là !). Nous y avons
rencontré le cousin de notre Président, Pascal
Leroux ainsi que l’accueil chaleureux digne de
ce terroir riche en histoire, en folklore et en
personnes riches de coeur.

41 Club Brabant
international 115
Photo-reportage
des dernières
activités

Nous avons pu également y rencontrer Benoit
Lachi (P.N.) et Thibault Gillis (T.N.)
Nous n’avions plus soif en les quittant…

Les Mercredis 02 & 16 février, nous étions Patrick Rinaldi et moi-même en visite chez notre
club parrain de Bondues 341. Là, si tu veux t’ennuyer, tu oublies ! Philippe Coste aux commandes.
Le 02 février, nous avons fêté le 73ème anniversaire de Bernard Alby.
Le 16 février, nous étions présents (Pierre Leroux-Patrick Rinaldi-Reynold Leclercq) pour l’intronisation d’un nouvel ami du
club. Protocole digne d’une intro et passage du collier rouge. (Le dernier intronisé se déplace dans un autre club où on intronise un nouveau membre pour lui passer le flambeau. Et ainsi de suite. Manière de créer de liens d’amitié entre les clubs).
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41 Club Brabant
international 115
Photo-reportage
des dernières
activités

41 Club Brabant international 115

Journée du drink du président (sa 19 février)

Deux parties au programme, la première au musée du Trainworld à la gare de Schaerbeek organisée
par notre Manu National et la seconde en soirée au Roy d’Espagne, que j’organisais avec l’aide de
Philippe Hoste. Majestueuse brasserie restaurant sur la plus belle place du monde à Bruxelles.

A savoir que nous étions honorés des présences du Past-Président International Luc Trigaux, du Président National Benoit Lachi, de l’IRO National Roland Wolfs et du Trésorier National Thibault Gillis.
Musée de toute beauté comprenant un ensemble de mises en scène des trains et locomotives les
plus prestigieux. C’était l’occasion de visiter et de découvrir l’histoire de l’Orient Express.
Le Drink au Roy d’Espagne nous gratifiait d’un apéro bien nécessaire pour nos gorges sèches suivi
d’une entrée, plat et dessert typiquement belges une fois !
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41 Club Saint-Ghislain : KITARO41 for Charity!
On February 16, the 4 service clubs of Saint-Ghislain called KITARO41 (Kiwanis, Table
Ronde, Rotary, 41) remitted a € 5,000 cheque to Le Bivouac, a local association which
hosts 21 children forced by court decision to leave their parents for a while; indeed, these
latest cannot temporary offer them the minimum living conditions we may expect.
Le Bivouac offers them all the needed security, intimacy and comfort they may expect till
their parents are authorised to welcome them back.
This cheque remittance was done in the presence of local authorities and representatives of
Le Bivouac and local service clubs.
David Wautelet,
National PRO 41 Clubs Belgium
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Golf Challenge 2022!
En 2021, nous nous donnions rendez-vous
entre ladies, 41 & Tablers de différents
clubs pour des parties amicales de golf aux
Naxhelet ainsi qu’aux Five Nations Golf
Club de Durbuy et de Méan. Le but n’était
autre que de se retrouver entre amis
golfeurs et de prendre un petit drink au
19ème trou. L’amitié et convivialité étaient
de mise et ce fut à chaque fois de belles
journées.
Nous développons et améliorons le
concept pour 2022. 5 journées seront
fixées, avec un vainqueur par journée
(formule de jeu : Stabelford) et un
challenge sur les 3 meilleurs scores des
participants est prévu). Les précisions
vont suivre !
Nous vous attendons le 22 mai au Five
Nations Golf Club de Durbuy pour
lancement de notre tournoi.
La journée de clôture est prévue le 18
septembre 2022 à Méan.
Amitiés golfiques & Yi41
Hugues, Roland et Pascal
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Projet du Président (20-21)
Project van de Voorzitter (20-21)
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AGENDA

17 March

Chartering Huy 60

23 April

Chartering Ronse 23

7>9 October

https://41int.41er.world/cm/activities/levels/7331/activities/164418/

HYM 41 Belgium

26 March

27>29 May

More info on 41er.World:

Presidents’ dinner

International AGM 41
Bergen (Norway)
AGM 41 Belgium
Liege
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Reminder:
Thursday MARCH 17

th

2022 19h30

Presidents’ dinner
HYM 41 CLUBS Belgium

Cercle du Lac
Louvain-la-Neuve
65 €/person
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Invitation, registration, report, photos and financial aspects of Activities
(e.g. Statutory Meetings) can be managed on our 41er.world platform.

How to register to an activity:
1. You receive an invitation e-mail in your mailbox

(it might be directed to your spam box…)

2. Click on one of the option: Register / Not attending / View details.
3. The link direct you to our platform https//be.41er.world

(Your login should be FIRSTNAMENAME in capital letters; see previous Magazine for more details) .

4. Follow information on your screen and answer questions.

How to manage activity (admin role):
Check the tutorial & guide on 41er.world:
https://be.41er.world/en/documents/20620/

All your questions /
remarks by mail:
support@be.41er.wolrd
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Meeting #700 — Avesnes-sur-Helpe 115

On February 4, your national PRO David
Wautelet attended the 700 statutory
meeting of the French 41 club of
Avesnes-sur-Helpe 115; this celebration
in ladies night was also enhanced by
the presence of local and international
guests i.e. Carole Sandrart National
President of Agora France, Patrice
Haimez President of the 1st Region,
Edouard Dubois and Patrick Rinaldi
from Waterloo 115, Bernard Alby from
Bondues 341, Patrick Falloney from
Avesnes Val Joly 306.
Friendship, funny games, gifts, banners
exchanges, future common projects and
potential twinning made of this event a
meeting none of us will forget.
David Wautelet, 41 National PRO
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CNR Mulhouse
On February 26th, your national IRO met our French
41er friends during their
CNR. Due to Covid restrictions the CNR was limited to a Gala dinner at the
Train museum of Mulhouse.
Good moments... but we
look forward to next year
full CNR event to share
those moments with a larger group!
Roland Wolf,
41 National IRO
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Our new website is online!
> www.41clubs.be
This is the right moment to
order your missing 41goodies on our shop!
> www.41clubs.be/shop
All your comments are welcome:
> support@be.41er.world
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