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LIDGELD 
Om een en ander  te vereenvoudigen, hebben we besloten 

om het jaarlijks lidgeld, nog altijd 15 euro per familie, van 

nu af aan te innen in de maand december in plaats van 

midden in het jaar. 

Leden die nu al hun lidgeld voor 2012 hebben betaald 

hoeven dat natuurlijk niet meer te herhalen in december en 

blijven lid in 2012. 

Nieuwe leden die zich aansluiten vanaf de maand 

september, betalen hun lidgeld bij het toetreden tot de 

vereniging en blijven dan ook automatisch lid voor het 

volgende jaar. 

 

Verschijnt regelmatig, als het past 

AGENDA 

30 september 2011: om 19 uur in Restaurant ’t 

Latems Ros : Jaarlijks diner van de LVK.  

6 oktober 2011 : bowling competitie 

11 oktober 2011 : maandelijkse vergadering 

Thema : wordt later medegedeeld 

20 oktober 2011 : bowling competitie 

8 november 2011 :  maandelijkse vergadering 

Thema : wordt later medegedeeld 

17 november 2011 :  bowling competitie 

24 november 2011 :  bowling competitie 

1 december 2011 :  bowling competitie 

13 december 2011 :  maandelijkse vergadering 

Thema : wordt later medegedeeld. 

22 december 2011 :  laatste bowling competitiedag van 

het jaar 2011. 

10 januari 2012 : maandelijkse vergadering met 

aansluitend nieuwjaarsreceptie. 

12 januari 2012 :  Bowling “Tornooi van de LVK”, 

gevolgd door de feestelijke uitreiking van de prijzen voor 

de competitie 2011. 

26 januari 2012 :  start van de bowling competitie 2012 

Colofon 

Alle activiteiten van de LVK gaan door in ons lokaal de “Oude 

Brouwerijschuur”, Dorp, Sint-Martens-Latem, tenzij anders vermeld. 

De maandelijkse vergaderingen gaan door om 19u30 en dit telkens 

op de 2de dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) tenzij 

anders vermeld. 

Het lidgeld bedraagt 15 € per jaar en per gezin. 

Erevoorzitter : Guido Dhaene 

Voorzitter : Albert Haelemeersch – 0475/292 244 

Secretaris : Wilfried Vancampenhoudt – 0475/949 818 

Penningmeester : William Martens – 0473/440 134 

Coordinator Bowling : William Martens – 0473/440 134 

Secretariaat : 

Maenhoutstraat 85  9830 St.Martens-Latem 

Tel : 0475/949 818 – Fax : 09/329 67 39 

Vergadering van 13 september 2011 

Tai Chi houdt je fit 

Een enthousiaste Guy Mulert en zijn ploeg hebben ons op 

een bijzonder boeiende manier laten kennis maken met 

deze oosterse “sport”. Oorspronkelijk was het een  Japans-

Chinese gevechtssport, maar die is nu geëvolueerd naar een 

opmerkelijk gracieus en “ingehouden” spel van bewegingen. 

De erbij horende oosterse klanken gaven het geheel een 

nog ingetogener karakter. Guy en zijn dansers wisten onze 

aanwezige leden zodanig te boeien dat je bijwijlen de 

klassieke speld kon horen vallen. Het applaus op het einde 

van de verschillende dansbewegingen bevestigde maar 

alleen de kwaliteit en de appreciatie van onze leden voor 

deze erg gewaardeerde voorstelling. Leden die  alsnog 

geïnteresseerd zijn om zich de knepen van deze sport eigen 

te maken, kunnen zich altijd aanmelden op donderdagavond 

in de Oase, waar Guy en zijn groep hen met liefde de 

geheimen van  Tai Chi zeker zullen willen aanleren. 

Kalender Maandelijkse vergaderingen 2011 

30 september  jaarlijks diner (vrijdag !) 

11 oktober maandelijkse vergadering 

8 november maandelijkse vergadering 

13 december maandelijkse vergadering 

 

Wat is ? 
Een toilet op wielen           Plee mobiel 

Een Brabantse lekkernij met een q                        Quukske 
Waarom kaarten de Beatles nooit              Paul Mc Kaartnie 

 Deens woord voor beffen                               Sleuvepreuve 

Dom blondje op een waterbed                            Booreiland 
Leeft onder de grond en wordt nooit ziek    Paracetamolletje 

Leuk ? 
Ik ben Lotje en ben geboren door het springen van een 

kapotje... 

Ik hou van haar, daarom laat ik het groeien !! 

Boer zoekt vrouw met tractor. Foto tractor toevoegen a.u.b. 

Meisjes zijn net eekhoorntjes......ze vallen voor alle eikels  ! 

Welke straf staat er op bigamie? ... Twee schoonmoeders ! 

 

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2011 

om 19 uur 

Jaarlijks diner 

van de LVK 

gaat door in het 

Restaurant ’t Latems Ros 

 
en NIET in de Brouwerijschuur 

zoals eerder vermeld. 

 


