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Eerst en vooral een woordje uitleg bij de “nieuwe look” van deze brief. 

We dachten : een nieuw seizoen, waarom ook niet een nieuw kleedje en een nieuwe naam voor de 

verslagen van onze vereniging. Daarenboven bestaat onze vereniging dit jaar al 5 jaar, op 10 januari 

2011 om precies te zijn. Reden genoeg dus om wat veranderingen aan te brengen !  

Voortaan krijg je dus alle nieuwtjes en wetenswaardigheden over onze vriendenkring onder de vorm 

van een “nieuwsbrief” en we hebben meteen ook een ander lettertype toegepast om het geheel meer 

“leesbaar” te maken. Ik hoop dat eenieder de veranderingen zal kunnen waarderen. Toch blijven we 

open staan voor kritische bedenkingen en suggesties die het geheel nog zouden kunnen verbeteren. 
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Vergadering van 14 september 2010 

Rond 19u45 was de brouwerijschuur al aardig 

“bemand” met zo’n 52 leden. 

Het beloofde een instructieve avond te worden 

en dat werd het ook. 

De Heer Erik Christiaens, als verpleger 

verbonden aan de dienst “spoedopname” van 

het UZ te Gent, heeft ons op een zeer 

aanschouwelijke manier alle mogelijkheden 

getoond die we hebben om, in tijd van nood, 

onze medemens te helpen. Alle gangbare 

conflictsituaties kwamen aan bod en telkens 

werd ons een oplossing aangeboden die door 

elk van ons gemakkelijk kan uitgevoerd 

worden. Zijn life-demonstraties vulden de zeer 

overzichtelijke PowerPoint presentatie perfect 

aan. Na de officiële spreekbeurt werd er nog 

duchtig nageoefend door enthousiaste leden. 

Dan was het tijd voor het klassieke drankje en 

de even klassieke “nabeschouwingen”. 

We danken hierbij nogmaals Erik voor zijn 

door iedereen geapprecieerde uiteenzetting. 

Vergadering van 12 oktober 2010 

Zo’n 50 leden waren, niettegenstaande de 

belangrijke voetbalmatch, toch afgezakt naar 

ons lokaal want er zou “iets speciaals” te 

beleven zijn. 

En inderdaad, het witte doek werd neergehaald 

en daar stond dan onze spreker Pol Van der 

Plaetsen klaar met zijn computer om ons te 

laten genieten van 4 van zijn meesterwerken 

(we mogen dat wel zeggen !) op DVD. 

“The inconvenient Truut” – “Neen (….aan het 

containerpark)” – “De opwarming van de aarde 

(en van Deurle!)” – “De St. Kristoffel 

autowijding”. Allemaal stuk voor stuk 

juweeltjes, die getuigen van echt 

vakmanschap. Pol is dan ook al vanaf zijn 14de 

“bezig” met het medium en dat verklaart 

natuurlijk de perfectie waarmee hij die films 

afgewerkt heeft. Niet alleen zijn ze mooi en 

spannend om naar de kijken, het zijn ook  

tijdsdocumenten, die een perfect beeld geven 

van hoe het vroeger was en hoe het helaas 

nooit meer zal zijn! Een duidelijk enthousiast 

publiek reageerde dan ook prompt met een 

welverdiend applaus voor geniale Pol en zijn 

films!   

 

AGENDA 

9 november 2010 :  maandelijkse 

vergadering waarop Armand Vermeulen ons 

zal voorlezen uit zijn poëziebundel en daar ook 

een aantal interessante randbemerkingen en 

aanvullende wetenswaardigheden zal aan 

toevoegen.  

14 december 2010 :   Guy Van Coillie zal 

ons op deze maandelijkse vergadering zijn 

langverwachte 3D-film over de Gentse 

Floraliën en Krasse Knarren 2010 presenteren. 

11 januari 2011 :  Nieuwjaarsreceptie 

waarop alle leden van harte worden 

uitgenodigd. 

20 januari 2011 : Bowling Special Event, 

met een tornooi voor alle leden en de 

uitreiking van de prijzen voor de competitie 

2010. Meer info wordt later meegedeeld.  

 

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. 

Ere-Voorzitter : Guido Dhaene 

Voorzitter : Albert Haelemeersch – 0475/292 244 

Secretaris : Wilfried Vancampenhoudt – 0475/949 818 

Bowling Coordinator : William Martens – 0473/440 134 

Secretariaat : 

Maenhoutstraat 85  9830 St.Martens-Latem 

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

Email : campevents@telenet.be 
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SNAPPEN JULLIE DAT NU? 

Als een neger in de zon ligt, is hij zwart.   Als 
hij ziek is, is hij zwart. Als hij kwaad is, is hij 
zwart.   Als hij het koud heeft, is hij zwart en 
als hij het warm heeft, is hij zwart. 
Als een blanke in de zon ligt, wordt hij bruin.   
Als hij kwaad is, wordt hij rood. Als hij 
misselijk is, is hij groen. 

Als hij het koud heeft, is hij blauw.   Als hij 
het benauwd heeft, is hij paars.   Als hij dood 
is, is hij wit en als zijn lever niet in orde is, 
dan is hij geel. 
Desalniettemin noemen ze een neger een 
kleurling. Wie het snapt mag het zeggen. 
 

Met dank aan Jacques Bastin voor deze bijdrage 

 

Met dank voor de samenwerking  

 

Oproep 

Omdat “veel handen” het werk verlichten en 

de diversiteit aanzwengelen doen we een 

oproep aan ieder van u om uit uw sloffen te 

schieten en ons een en liefst meerdere 

bijdragen te leveren voor onze “nieuwsbrief”. 

Een flardje zelfgeschreven poëzie, een eigen 

stukje proza, een zelfgemaakte foto, een 

“kunstwerk” van eigen creatie, een 

wereldverbeterende majestueuze uitvinding, 

een goeie mop, een pakkende lijfspreuk, een 

leuke strip, een lumineus idee, een document 

uit de oude doos, fantastische 

jeugdherinneringen of pikante anekdotes, je 

kan het zo gek niet bedenken of het zal wel 

een plaatsje krijgen in dit blaadje. Stuur uw 

hersenspinsels, uw vondsten, uw eigenzinnige 

kijk op de dingen, uw voorstellen en 

suggesties als de bliksem naar het 

secretariaat. Wij zorgen dan wel voor 

publicatie en …. Misschien wordt dat dan voor 

de auteur het begin van een glansrijke 

carrière als schrijver, uitvinder of komiek ! 

Niet gedraald, dus…. Allemaal aan de slag ! 

De lesse gespeld deur ne Deurleneere! 

Lange Pol was nen welgekommen gast mee zijn 

filmkes moar dienen ap van nen Deurleneire 

moest toch weere ne kier op ons kappe zitten! 

Die gasten un ent nog oltijd nie verkropt danze 

ulder vanuit Loatem moeten loaten besturen. 

Diene ouwen wier zit er nog oltijd in bij Lange 

Pol, Kleine Pol, Montse Schrijvers en d’andre 

échte Deurleneers. Moar allee, den stap es 

gezet. Nui nog Piet Van der Ploatse overtui’en 

om over zijn esbattementen in de velokoers te 

kommen vertellen en we zijn vertrokken! De 

schutters van Deurle kunnen tons uuk ne kier 

ulder gilde kommen veurenstellen. ’t Zoe uugen 

tijd worden want ze schieten nui toch uuk al 

ienigste joaren op de schuunsten Loatemsen 

grond, bij de Gevaerts! Binnenkurt meugen ze 

kiezen of danze mee ulder sprange weere 

vruizen noar de Deurle of danze op ’t domein 

van den muzee blijven. Ulder erte zal 

messchiens zei’en: “we goan weer noar 

Deurle”, moar ulder verstand zal in Loatem 

blijven. Mijn uufd af oas’t nie woar un es! Zelfs 

den burgemiester van Deurle zal geeren dichte 

bij de Brandstroate blijven schieten en pertank 

es’t verdomme nen arten Deurleneere. Ten es 

nui nie veur ’t ien of ’t ander moar zet al die 

arte Deurleneers tuupe, geef ze wa drank en 

nen miekroo en binnen de kurtste kieren komt 

de geschiedenisse van ulder prochie, ‘het 

schoonste dorp van Oost-Vlaanderen’, over 

ulder tonge gerold. Jawadde!  Al diene 

Loatemsen proat om zuust te zei”en da’t uug en 

tijd es damme ne kier wa mier lieren over ons 

broeders en zusters  van onder den toren van 

Sinte-Aldegonde. Deurleneers, ge zijt ollemolle 

welkom in ons brouwerijschuure. Tot in den 

droai, hé. 

Birke de Kleppe 

Het hoekje van de kegelaars 

De bowlingcompetitie loopt als een trein. 

Gemiddeld geven zo’n 10-12 spelers present 

op de speeldagen. 

De resterende speeldata in 2010 zijn : 

4 november, 2 december en 16 december. 

Daarna starten we onze competitie 2011 op 

donderdag 6 januari. Op donderdag 20 januari 

houden we een speciale Bowling-Dag. 

Meer info hierover , evenals de definitieve 

speelkalender voor 2011, zul je terugvinden in 

onze volgende nieuwsbrief. Ondertussen nog 

heel veel speelgenot toegewenst ! 


