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Verschijnt regelmatig, als het past 

AGENDA 

 24 januari 2013 :  bowling competitie 

12 februari 2013 :  maandelijkse vergadering 

Thema : “Een babbel, een lied met Guido Belcanto” – 

Moderator Dirk Nachtergaele. 

Goede wijn behoeft geen krans. Zo heeft ook de naam 

van Guido Belcanto niet veel uitleg nodig : wie hem 

kent weet dat die man heel wat in zijn mars heeft ! 

Al wat je zou willen weten over hem kan je die avond 

vernemen en daarenboven zal hij ons “entertainen” op 

zijn onnavolgbare manier met zijn bekende 

levensliedjes.  

14 februari 2013 :  bowling competitie 

28 februari 2013 :  bowling competitie 

12 maart 2013 : maandelijkse vergadering 

Thema : “Werkromances : Passie op de 

werkvloer” door prof. Stefaan Lievens, hoogleraar, 

professoremeritus Psychologie van de RUG, die op een 

heel speciale, ludieke en humorvolle manier het thema 

van de romances op het werk belicht.  
(ook toegankelijk voor niet-leden mits betaling van 3 € inkom. Voor de leden van 

de LVK is de toegang uiteraard gratis!). 

14 maart 2013 :   bowling competitie 

17 maart 2013 :   “Bloemenmarkt” , met de 

medewerking van Den Laethemschen Vriendenkring. 

Zie meer info elders in dit nummer. 

28 maart 2013 :   bowling competitie 

9 april 2013 : maandelijkse vergadering 

Thema : “Kaas en Wijndegustatie” 

met de medewerking van “Wijnen Lambrecht” en van 

“Mét goesting” 
(ook toegankelijk voor niet-leden mits betaling van 3 € inkom. Voor de leden van 

de LVK is de toegang uiteraard gratis!). 

 

 

 

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. 

Het bestuur : 

Erevoorzitters: Guido Dhaene, Armand Vermeulen en Walter Oliebos 

Voorzitter: Albert Haelemeersch (tevens PR-man) 

Ondervoorzitters: Jan De Meyer en Marnix Verschuere  

Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt 

Penningmeester: William Martens 

Bestuursleden: Marie-Josée Van Hecke, Marnix Verschuere, Christian 

Dupré en Eddy Priau 

Feestcomité: verschillende leden van de vereniging, afhankelijk van 

het soort evenement. 

Coördinatie Bowling team: Chris Dupré 

Afgevaardigde GRC en seniorenraad: Serge Clement 

Bank : IBAN BE47 3900 3448 6080  - BIC BBRUBEBB 

Contactadres: Wilfried Vancampenhoudt, 

Maenhoutstraat 85  9830 St.Martens-Latem 

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

Email : campevents@telenet.be 
Link naar de verslagen en nieuwsbrieven van de LVK : 

 http://www.albert-haelemeersch.be/SML_LatemseVriendenkring.htm 

 
Een bomvolle zaal, of meer dan 100 aanwezigen, 

hebben met volle teugen genoten van het optreden 

van harpist Jacques Vandevelde op onze 

nieuwjaarsreceptie op dinsdag 8 januari 2013. Hij 

had absoluut niet de minste moeite om onze harten 

te doen smelten met zijn mooie, harmonieuze, 

gevoelige en romantische melodieën die hij uit zijn 

harp toverde. Dat hij ons daarenboven ook nog wist 

te initiëren  in de geheimen omtrent de harp en de 

Zuid-Amerikaanse muziek was mooi meegenomen. 

Bij de start van onze nieuwjaarsviering werden onze 

nieuwe burgemeester, alle aanwezige nieuwe 

notabelen en al onze leden op gepaste wijze 

onthaald door onze voorzitter Albert. Met zijn 

spreekwoordelijke redenaarskwaliteiten heeft hij ons, 

nu eens ludiek, dan weer serieus, de historiek én de 

toekomstplannen van onze vereniging uit de doeken 

gedaan. De Nieuwjaarsheildronk, ons aangeboden 

door Wijnen Lambrecht, en het gezellig samen 

genieten van de weldoende sfeer, maakten het hele 

plaatje volkomen “af”! 

Voor de meesten onder ons een avond om nooit 

meer te vergeten ! 

€€€          Lidgeld         €€€ 
Voor de vergeetachtigen onder ons 

die het nog niet zouden hebben gedaan : 

Mogen we jullie verzoeken het lidgeld 

voor 2013 ten bedrage van 15 euro per gezin 

te willen storten op onze rekening nummer 

BE47 3900 3448 6080 

Onze bijzondere dank voor uw bereidwillige 

en stipte medewerking in deze. 

VOORWOORD 

2013 betekent voor onze vriendenkring dat we het 7de 

werkjaar ingaan. Een vereniging draait rond de inzet 

van haar leden en op dit punt kan ik als voorzitter op 

beide oren slapen. In alle geledingen loopt het op 

wieltjes. Iedereen tekent voor zijn taak en zet zich ten 

volle in voor zijn verantwoordelijkheden bij de 

organisatie van vergaderingen, feesten en extra muros 

activiteiten. Als voorzitter kan ik alleen maar fier en  

dankbaar zijn voor die spontane gedrevenheid. 

We startten op 10 januari 2006 met 37 gezinnen en 

tellen er op vandaag  ruim 127. 

Als we nu nog enkele Deurlenaars en gedreven  

35-plussers in ons team krijgen, gaan we zeker voor 

nog eens 7 ‘vette jaren’!                    Albert Haelemeersch 

 

mailto:campevents@telenet.be
http://www.albert-haelemeersch.be/SML_LatemseVriendenkring.htm
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Bloemenmarkt 

Zoals elk jaar wordt ook in 2013, op zondag 17 maart, 

opnieuw de “Bloemenmarkt” georganiseerd in onze 

gemeente. 

Naast de klassieke “Boekenmarkt” en de “Fotoclub” wil 

Den Laethemschen VriendenKring ook dit jaar zijn 

steentje bijdragen tot het welslagen van dit evenement. 

Zo organiseren we, in de raadzaal van het 

Gemeentehuis en in samenwerking met het Latems 

Creatief, een tentoonstelling van beeldende kunst 

omtrent “Bloemen en landschappen”, een 

“Hommage aan Gevaert” (op het 2de verdiep) en een 

“Artiestenzolder” (eveneens op het 2de verdiep). 

Voor de laatste 2 onderwerpen zal onze voorzitter 

zorgen. 

Voor de tentoonstelling beeldende kunst zoeken we, 

binnen onze leden, “knutselaars en kunstenaars” van 

alle pluimage die de durf en het vertrouwen hebben om 

eens met hun “werk” naar buiten te komen. Wij willen 

namelijk een divers aanbod van materialen en 

kunstuitingen tentoonstellen, alles binnen het thema 

“Bloemen en landschappen” ! 

Vandaar dan ook deze 

Oproep !!! 

Al wie van onze leden (of hun familieleden) ooit iets 

kunstigs, origineels, speciaal, uitzonderlijk, magistraal of 

gewoon leuk “kunstwerk”, in de breedste zin van het 

woord,  heeft gepleegd wordt verzocht zich niet weg te 

stoppen en resoluut, zonder enige vorm van schaamte 

of verlegenheid, zijn “werk” te tonen aan het grote 

publiek ! 

Beeldend kunstenaar, artiest in spe, ambachtsman of 

handige prutser, meld je als de bliksem aan  bij onze 

secretaris, dan kunnen we samen jouw deelname 

bespreken en vastleggen. 

Graag een berichtje ten laatste tegen 20 februari 

naar  Wilfried :   GSM :  0475/949 818  

     Email : campevents@telenet.be 

Wij rekenen alvast op uw enthousiaste medewerking !! 

 

 

 

Een greep uit het Loatemsch Woordenboek 

Paltoo: een mantel, overjas 

Pannenebroek: broek uit ribfluweel  

Peissen of Peessen: perziken.  

Pekelteve: venijnige vrouw  

Pense: dikke buik, soort witte worst  

Pensejoa’er: stroper 

Peerdesies (nen): kwikstaartje  

Persjeine: rolluik   - Peersuu(g)e: spiegelei   

 

Op dinsdag 11 december heeft “Het filmgeheugen 

van Latem en Deurle”, een compilatie vroegere 

filmpjes, bijeengezocht door Jef Gonnissen en op 

moderne drager gezet door onze videospecialist Guy 

Van Coillie, heel wat bijval genoten bij onze leden. 

Met de nodige commentaren  van Jef en van heel wat 

aanwezigen werden vragen als “wie is wie” en “wat is 

wat” zonder problemen beantwoord. Wel was het 

eventjes confronterend te constateren dat heel wat 

van de gefilmde personen al uit ons midden 

verdwenen zijn, wat in het klassieke gezegde “Geniet 

van het leven, want  ’t is al kort genoeg” nog maar 

eens wordt  duidelijk bevestigd !   

Het hoekje van Bèrken de Kleppe  

Edde gulder uuk g’uurd da de poliesse overwirkt en onderbemand ès. 

’t Er zoe te weinig sens in de stoatskasse zitten om nog mier blauwd 

op stroate te te loaten luupen. ’t Vervoer van ongevoarlijke 

gevangenen zoe moeten gebeuren deur privoate bedrijven en da zoe 

uuk ezuu zijn veur de bewakkinge van ons huizen, de kontrolle op ’t 

parkeeren en doe ezuu moar vuurst. 

Nui moen ze maa toch ne kier vertellen wie datter da goa betollen en 

wa da de poliesse tons nog wél goa doen. Oas’t zuu verre komt 

zullen wulder - de geweunen burgers - nog in onzen zak moeten 

schieten om mee ons spoarséns de reegeeringe baa te springen.  

Woar blijven ons gasten in Bruussel da uitollen! Danze zulder ne kier 

un beetse afpietsen van ulder ‘drinkgeld’ en spoaren op ulder sjieke 

otto’s, al die aziestenten, ulderen vlieger zelve betollen oanze op 

‘miessie’ goan noar ontwikkelingslanden of zuugezegde 

handelsparteneeren un andse goan schudden, zuust moar veur den 

friem. 

 ’t Hof goa uuk inleeveren moar mee wa danze doar afpakken un 

enze nog nie genoegd. ’ om ulder begruutinge in balanse ’t ouwen. ‘t 

Es oltijd ’t zelfste, wulder, als kiezer, droaien op veur de goaten te 

vullen in de stoatskasse. ‘k Vroage maa af of damme nog zoen goan 

kiezen oasme nie zoen verplicht zijn. Moar langst den andren kant 

es’t messchiens nog moar goed damme nog zelve kunnen kiezen! 

Wie weet mee wa piepootses danze tons ons landse zoen besturen. 

 

’t Es zuust! Wemme ier nui uuk un nieuw bestuur! Zijde gulder uuk 

kerjeus of da’t beter en rapper zal goan? In elk geval; van de 

kandidoaten die lid zoe’n geworden zijn van ons verieniginge un ek 

nog nie veel euroots zien op de reekeninge kommen. ’t Es 

messchiens omdander wa angespoelde baa woaren. De deeze zijn 

uuk welgekommen als Loatemse vriend zulle. Ze moen zulder nie 

beschamd zijn ee! Ze moen zuust moar mee erte en ziele de 

belangen van ons twie durpen huuge ouwen. Wa es nui 15 eurootses 

veur mee giel de famielde minstens en ‘gratuitement’ (pas op da es 

fransoos ee) 10 kieren te kommen toatteren, te luistren noar 

leezingen of muziek en tons nog in goe gezelschap. Weete gulder 

verienigingen woardadde buiten ui kotiezoasse (lidgeld in het AN) 

alles veur niet krijgt? Ik nie. Ik weete nie alles moar toch mier of 

dadde paast, zulde! 

Allee mannekes en meiskes, dadde welgekommen zijt, weete nui uuk 

ee. ‘k Goa nui wa vuursdoen an ‘De Loathemsche Kleppe’. Mee de 

kiezinge en op den Kestmoart ender maa un poar mensen sens 

beloofd om ze weere op papier te loaten drukken en ‘k moe zien da’k 

geried ben oas’t zuuverre komt. 

Weeromme iets woar da’k noar uitkijke. ‘k Moe nui nog zuust 

bijlappen vinden veur ons nieuwe bestuurders... d’Er woaren al 

veurstellen om den burgemiester ‘ons mamieloe’ te noemen moar da 

vindek un beetse baa ’t hoar getrokken. Oasge gulder iets in ’t 

gedacht ét, loatet moar weten.  

Ouwd ulder vaste an de nuumers van d’uizen en tot de volgende ee! 

 

mailto:campevents@telenet.be
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Ons Bowlinghoekje 

Op 10 januari 2013 organiseerden we ons “Jaarlijks 

bowling tornooi” in Bowling Real. 

De winnaar van dit tornooi bij de heren was voor 

sommigen wel een verrassing : Lucien Scherpereel. 

Kenners evenwel wisten al een tijdje dat dit de coming-

man is binnen de groep en een geduchte tegenstander 

zal blijken voor de “gevestigde waarden” ! 

Bij de dames ging de prijs van het tornooi –wonder 

boven wonder- naar Veerle Galle. Ze won namelijk ook 

de prijs van de “Rode Lantaarn” bij het dames 

kampioenschap. Bij de heren werd die prijs gewonnen 

door Dirk Nachtergaele, die hiermee uitermate in de 

wolken was ! 

De aankondiging van en de prijsuitreiking aan de 

“Kampioenen van 2012” werd daarna met veel 

aandacht gevolgd door alle aanwezige bowlingspelers 

en sympathisanten. De winnaar bij de heren was Jean 

Galle en bij de dames was Georgette Reynvoet de 

beste. 

Hieronder vinden jullie de volledige uitslag. 

Daar moest natuurlijk op gedronken worden, wat we 

uiteindelijk ook allemaal (met mate !!) hebben gedaan. 

De hapjes, aangeboden door Damien van de bowling 

en de broodjes, aangeboden door onze vereniging, 

vulden de hongerige magen, waarna alles nog eens 

werd doorgespoeld, niet zonder dat Chris ons eerst nog 

de “10 geboden van de voorbeeldige LVK-speler” op 

onze mouw spelde (zie tekst op deze bladzijde).  

Hiernaast vinden jullie ook de speelkalender voor het 

eerste semester van dit jaar. 

 

 

 


