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Vergadering van 11 januari 2011
Met ruim 85 leden was onze vertrouwde
brouwerijschuur goed gevuld en snel opgewarmd
om
de
jaarlijks
weerkerende
obligate
Nieuwjaarsgeplogenheden af te werken!
Een vervelende verplichting was het zeker niet want
alle aanwezigen hadden er duidelijk heel veel zin in!
Na een eerste “opwarmertje” van onze Gentse
troubadour Gido van Gent en zijn kompaan
Tommie, was het het, door wijnen Lambrecht
aangeboden, glas sprankelende druivennat dat de
lont in het kruitvat wierp !
De nieuwjaarsbrief van onze voorzitter liet, buiten
het ontbreken van een hoofse buiging, aan
duidelijkheid niets te wensen over.
Een paar sfeervolle songs van ons muzikaal duo
konden de gemoederen niet tot rust brengen, zodat
Gido van Gent dan toch maar, met enkele Gentse
meezingers, meteen de zaal in vuur en vlam zetten.
Onze barmoeders (én vaders!!) hadden handen
tekort om iedereen op hun wenken te bedienen.
Al
bij
al
was
het
een
zeer
geslaagde
nieuwjaarsreceptie waarvan alle leden met volle
teugen
hebben
genoten
!

We vragen even uw bijzondere aandacht !
In deze nieuwsbrief zul je 2 invulformulieren vinden.
Het ene is een inschrijvingsformulier voor de leden
van de LVK (of voor hun familieleden) die wensen
deel te nemen aan “Kunst bij LVK”, de
kunsttentoonstelling die we organiseren ter
gelegenheid van de bloemenmarkt (10 april).
Het andere formulier is een “Informatieve
rondvraag” die ons zou moeten leren wat de
hobby‟s en de verschillende interessepunten zijn van
onze leden. Die kennis zou ons moeten toelaten om
meer en gerichter in te spelen op de “noden” en de
wensen van onze leden.
Wil aub de nodige aandacht schenken aan deze
formulieren en ze duidelijk in te vullen en zo spoedig
mogelijk te bezorgen aan het secretariaat.
We danken u nu al voor uw welwillende
medewerking in deze.

AGENDA
3 februari 2011 : bowling competitie
8 februari 2011 : maandelijkse vergadering.
Thema : Praatcafé
24 februari 2011 : we organiseren een
“Kaas- en Wijndegustatie” met als centrale
thema de “Mont-Ventoux”.
De wijnmakers van de “Caves Beaumont du
Ventoux” zullen er hun wijnproducten presenteren
en de Kaas- en Tapas Delicatessenzaak “Mét
Goesting” uit Nazareth zal er zijn speciale kazen
van die streek ter degustatie aanbieden
Toegang voor onze leden is gratis.
Plaats : Onze vertrouwde Brouwerijschuur.
Uur : van 18u30 tot 22 uur.
24 februari 2011 : bowling competitie. Teneinde
de bowlingspelers toe te laten ook naar de “kaasen wijndegustatie” te komen, beginnen we de
competitie vandaag uitzonderlijk om 18 uur !

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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Gido van Gent en Tommie in volle actie !
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Dringende oproep aan onze ledenhobbyisten/kunstenaars
Op 10 april 2011 is er de “bloemenmarkt” in onze
gemeente.
Voor de tentoonstelling (“Kunst bij LVK”) van
“kunstwerken” van onze leden of van hun
aanverwante
familieleden,
die
we
bij
die
gelegenheid organiseren, zoeken we nu LVK-leden
of LVK-familieleden die -als hobbyist of als volleerd
professional- enige artistieke creativiteit aan de
dag leggen en met de resultaten daarvan nu eens
willen en durven buitenkomen.
Er is geen beperking en alle vormen van
“kunstuiting” zijn toegelaten, voor zover ze
natuurlijk niet de openbare orde verstoren of
strijdig zijn met de gangbare zeden en gewoonten !
Om te weten of en hoeveel presentatietafels en
materiaal er moet voorzien worden, is het absoluut
noodzakelijk dat we tijdig weten wie met wat
deelneemt.
Vul daarom zo spoedig mogelijk het achteraan
bijgevoegd inschrijvingsformulier duidelijk en
volledig in en bezorg het aan de secretaris,
waarvoor onze dank.

Het hoekje van
Birke de Kleppe
Sins damme weere moeten andses schudden en de
madamkes (mee veel plezier) totten veur ons beste
wensen - gemiend of nie - over te makken un ek
nog nuut zuveel mensen nie geweten mee un
vallinge!
Allee, de mens zegt tons “un goeje gezondheid” en
‟t joar begint al mee snotteren of un indizeste van
teveel toostses binnen te droaien. “Tro es teveele”
zegdegge VDB in den tijd, moar ik durve d‟er
veuren uitkommen da‟k ne „totter‟ ben!
Mensen, „k wense ulder ollemolle ‟t allerbeste en
nen gruuten libido want ‟t schijnt da veel seks vrie
gezond es.
Zegget moar ollemol ziere vuurts! Un beetse liefde,
un beetse vreugde... (of was‟t nui vrede) stond
toch in da liedse van Nicole of oe noemdegge da
jong pupke nui weere? Doet da goe ee van de
joare!

Met dank voor de samenwerking

Het hoekje van de kegelaars
De bowlingcompetitie 2011 is op 6 januari 2011
opnieuw succesvol van start gegaan met zo‟n 15
spelers.
Op donderdag 13 januari, op onze “speciale BowlingDag”, werd het dagtornooi met glans gewonnen door
nieuwkomer Raymond Wardenier.
Rond 20u30 dan, bij het nuttigen van een heerlijk
sapje en lekkere hapjes, deelde bowlingcoördinator
William Martens de prijzen uit aan de winnaars van
de “Competitie 2010”.
Hieronder een overzicht van de winnaars en de
gewonnen prijzen :
Meest gespeelde games :
William Martens
Bon 25 € (Bowling)
Kampioen HEREN :
Van Coillie Guy
Bon 50 € (Homard Bizarre)
Kampioen DAMES :
Reynvoet Georgette
Bon 50 € (Homard Bizarre)
2de prijs Heren :
Galle Jean
Bon 25 € (Bowling)
2de prijs Dames :
Sergeant Martine
Bon 25 € (Bowling)
3de prijs Heren :
Verschuere Daniël
Wijnpakket (Lambrecht)
3de prijs Dames :
Vermeulen Noëlla
Wijnpakket (Lambrecht)
Prijs Hoogste Score :
Van Coillie Guy
Bon 25 € (Bowling)
Prijs Onfortuinlijkste : ex aequo Sergeant Martine
Elk 1 polo LVK
De Martelaere Rita

Christian Dupré tenslotte kreeg, als strafste
opkomend jong talent, een heerlijke Duvel Magnum
ter aanmoediging.
Van harte nog eens proficiat aan de laureaten !
Op donderdag 20 januari vervolgt dan de reguliere
competitie.
Leden die wensen deel te nemen aan de
bowlingcompetitie kunnen zich altijd aanmelden bij
William.

Hij was dun van haar, zij dik van hem.
Door naar de klok te kijken, wordt onze kleine wijzer.
Tegen mensen die nooit iets geven, daar krijg ik wat van.
English beer is like sex in a canoe : fucking close to water !
Als hij niets anders te eten had, leefde Godfried van bouillon.
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Mogen we aan onze leden, die hun lidgeld voor dit
jaar nog niet hebben vereffend, vragen om dit
alsnog dringend te regelen ?? Je kan het bedrag
van 15 € storten op de rekening van Den
Laethemschen Vriendenkring
N° 390-0344860-80
Mede dank zij uw lidgeld bestaat de LVK !!!
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Inschrijvingsformulier voor deelname aan de tentoonstelling
“Kunst bij LVK” op 10 april 2011 (Bloemenmarkt).

Naam en voornaam : …………………………………………………………………………………
Straat en N° : …………………………………………………………………………………………..
Postcode en Gemeente : …………………………………………………………………………….
Telefoon en/of GSM nummer : ……………………………………………………………………
Mailadres : ……………………………………………………………………………………………….
Verwantschap met LVK-lid : ……………………………………………………………………….
Toegepaste kunstvorm : …………………………………………………………………………….
Eventueel foto’s van de werken bijvoegen : …………………………………………………
Commentaar :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Toelichting.
Deze “Kunst bij LVK” kan een voorsmaakje worden van wat we in de loop van de zomer zouden willen
organiseren, namelijk een heuse “Latemse Kunstmarkt”.
Dit zou een gezellige en sfeervolle markt moeten worden waarop –in diverse typische marktkraampjesproducten worden voorgesteld en verkocht die enkel en alleen gemaakt zijn door de deelnemende mensen
zelf.
Dus geen handelaars met Chinese en/of andere ingevoerde prullaria maar alleen producten die ontsproten zijn
uit de creativiteit en de handigheid van de deelnemer zelf.
Uiteraard denken we natuurlijk in de eerste plaats aan onze leden en hun familie zelf en daarom willen we nu,
aan de hand van deze preliminaire tentoonstelling, een beeld krijgen van wat er op “kunstig” vlak leeft binnen
onze vereniging.
Eventueel kan dit nog uitgebreid worden met het tonen en beoefenen van oude ambachten maar dat zien we
later wel. Alles is nog een beetje in embryonaal stadium, vandaar deze summiere uitleg. Meer info
hieromtrent volgt later.
Stuur uw oplossing naar het secretariaat.
Wie als eerste de juiste oplossing
binnenbrengt wint een fles Filliers !

Fotoprijsvraag :
Wie herkent de mensen op deze foto?
Staand van links naar rechts :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Zittend van links naar rechts :
1
2
3
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Gelieve dit formulier, duidelijk ingevuld, te willen terugsturen vóór 10 februari 2011 naar het secretariaat :
Wilfried Vancampenhoudt, Maenhoutstraat, 85, 9830 Sint-Martens-Latem.
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Den Laethemschen Vriendenkring – Informatieve rondvraag
Om ons toe te laten een duidelijk beeld te vormen van wat er leeft onder onze leden, welke hun gemeenschappelijke
interesses zijn of waar de verborgen talenten zitten vragen we u vriendelijk om onderstaande lijst duidelijk en zo
volledig mogelijk in te vullen.
Naam en Voornaam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon : ……………………………………………………………………………..GSM : ……………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hobby’s die je zelf beoefent :

mmm

(aankruisen wat past)

Acteren

Boetseren

Fietsen

Fotografie

Knutselen

Muziek beoefenen

Schilderen

Schrijven

Sport

Tekenen

Video

Wandelen

Zingen

Informatica

Koken

Andere :

mmm

(aankruisen wat past)

Toneel

Beeldhouwkunst

Cabaret

Fotografie

Kleinkunst

Muziek beluisteren

Schilderkunst

Boeken

Sporten

Grafiek

Films

Wandelen

Opera, Operette

Informatica

Koken

Andere :

Actieve medewerkers :
Omdat het werk en de inspanningen, die nodig zijn om onze vereniging levendig en draaiende
te houden, onmogelijk alleen door een paar mensen kunnen worden verricht, zoeken we
welwillende actieve medewerkers die af en toe een handje kunnen bijsteken indien nodig.
Kandidaat ? Vul dan hier je naam in : ………………………………………………………………………………………….
Het opstarten van een soort “beurtrol” zou moeten vermijden dat het altijd dezelfden zijn die
in het gareel gezet worden ! “Gedeelde smart is halve smart” en “hoe meer volk hoe meer
leute” zijn hier dan ook zeer toepasselijke spreuken !
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Items die je interesse wegdragen :
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