Verschijnt regelmatig, als het past

Vergadering van 8 februari 2011
Deze -voor een keer themaloze - vergadering stond
ingevuld en aangekondigd als “praatcafé” en dus hebben
de aanwezige dames én heren zich geen twee keer laten
pramen om de daad bij het woord te voegen. Bij een
sappig drankje werd er duchtig bijgepraat en werden
prettige, leuke en verrassende herinneringen uit een ver
verleden opgeroepen. Tevens konden we van de
gelegenheid gebruik maken om een en ander
administratief op punt te stellen.
Vergadering van 8 maart 2011
Niettegenstaande de concurrentie van het voetbal, hebben
zo‟n 50-tal leden van onze vereniging de verplaatsing naar
ons vergaderlokaal zich die dinsdagavond zeker niet
beklaagd. Michiel Vaernewijck, rasechte jonge Deurlenaar,
heeft, samen met zijn kompanen, zijn jongensdroom
kunnen waarmaken, namelijk het realiseren van een
speelfilm. Dat hij dat gedaan heeft op een sublieme wijze
kunnen onze aanwezige leden met klem bevestigen.
Zijn film “Cupido”, een ontroerend liefdesverhaal tussen
een Vlaamse jongen en een Waals meisje, heeft hij op
meesterlijke wijze gestalte gegeven. In een tijdsspanne
van zo‟n 30 minuten heeft hij, op onnavolgbare wijze, een
spannend dialoogloos beeld geschapen van de realistische
en toch zeer sentimentele gevoelens van de acteurs. Dit
alles ondersteund met de prachtige sfeervolle muziek van
Pintenaar Bataillie. De film is al vertoond geworden op
AVS en verdiend zeker een ruimere verspreiding. Echt een
belevenis om “stil” van te worden.
AGENDA
7 april 2011 : bowling competitie
10 april 2011 : “Kunst bij LVK”
Deze tentoonstelling, door de LVK georganiseerd ter
gelegenheid van de jaarlijkse bloemenmarkt, gaat door in
de Raadzaal van het Gemeentehuis op zondag 10 april
tussen 10 en 16 uur.
Een rijke verzameling van de creaties van onze leden (of
van hun familieleden) wordt er getoond. Diverse takken
van de “beeldende kunsten” komen aan bod en het zou
zonde zijn om ons op die dag geen bezoekje te brengen.
Zo kan je onze artistieke leden een hart onder de riem
steken en daarenboven zul je zelf versteld staan van de
creativiteitszin van velen onder ons.
12 april 2011 : maandelijkse vergadering.
Deze vergadering gaat uitzonderlijk door in de
Raadzaal van het Gemeentehuis !
Thema : live optreden van “The Gentle Jazz Men”, een
trio met o.a. Latemnaar Chris Depotter.
Ze spelen voornamelijk traditionele New-Orleans Jazz
(Dixieland), aangevuld met klassiekers zoals Georgia on
My Mind, Mister Sandman, Red Roses for a Blue Lady,
Georgia on my Mind, Hello Dolly, en nog veel meer ...
Echte muziekliefhebbers mogen dit optreden zeker niet
missen !!
21 april 2011 : bowling competitie
5 mei 2011 : bowling competitie
10 mei 2011 : maandelijkse vergadering
Thema : “Latemse verhalen” door Armand Vermeulen
26 mei 2011 : bowling competitie
2 juni 2011 : bowling competitie
14 juni 2011 : maandelijkse vergadering
Thema : nog niet bekend bij het ter perse gaan
23 juni 2011 : bowling competitie
7 juli 2011 : bowling competitie

Op algemene aanvraag zetten we hieronder, pro
memorie, de volledige kalender van de komende
vergaderingen dit jaar.
De thema‟s kunnen we helaas niet toevoegen maar
die worden later wel bekendgemaakt.
Zoals geweten gaan onze vergaderingen door telkens
op de tweede dinsdag van de maand, om 19u30, in
de brouwerijschuur, behalve anders aangekondigd.
Kalender Maandelijkse vergaderingen 2011

12 april
10 mei
14 juni
Juli
Augustus
13 september
23 september
11 oktober
8 november
13 december

maandelijkse vergadering
maandelijkse vergadering
maandelijkse vergadering
geen vergadering
geen vergadering
maandelijkse vergadering
jaarlijks diner (vrijdag !)
maandelijkse vergadering
maandelijkse vergadering
maandelijkse vergadering

CURSIEFJE : Hadden jullie dat ook? Als puber in de vijftiger- en
zestiger jaren van de vorige eeuw werd jou gezegd een pastoor,
burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, dokter, notaris of andere
‘hoge tiest’ steeds met twee woorden aan te spreken, er je pet voor af
te nemen en met alle eerbied te benaderen. Ik ondervond dit aan den
lijve bij mijn aankomst in de kleuterklas van de Simonnetschool. Toen
moest ik net als alle andere leerlingen, zij het met tegenzin, altijd
eerst
voorbij
de
directrice
en
mijn
pet
afnemen.
Ik was toen een man van vijf en vond dat verfoeilijk machtsmisbruik
onder de mom van opvoeding. Wat hadden die mensen wat ik niet
had?
Je mag dan wel uit een gewone arbeidersbroek ontspruiten, die
eigendunk en fierheid zaten er toen al ingebakken. Een zoon van een
industrieel, dokter of andere ‘hoge piet’ had misschien van thuis uit
meer poen, maar had hij daardoor meer aanzien en meer verdiensten?
Ik was verdomd al gelukkig met een fluitje dat ik zelf gesneden had uit
het hout van de vlierbessenstruik, het gezang van de vogels, de
capriolen van de vlinders en de grapjes van ‘Snoecks Almanak’. Toen
ik naar mei 1968 en de hippietijd toegroeide was het hek helemaal van
de dam. Al die ‘heren’ konden de boom in. Wij zouden de wereld
veranderen.Tien jaar later liepen we echter met zijn allen weer netjes
in het gelid. De grootste ‘roepers’ zaten in de zakenwereld of hadden
een kaderfunctie in één van die multinationals waar ze vroeger zwaar
naar uithaalden.Brood moest er nu eenmaal op de plank komen. De
buurman had een auto en een kleurentelevisie, dus kon je moeilijk
achterna hossen.
Wat doe je eraan? Het zal wel altijd zo blijven: rijk versus arm.
Gelukkig hebben we er leren mee leven...
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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Het hoekje van de kegelaars
Onze groep “kegelaars” en sympathisanten groeit
zienderogen !
Op onze laatste speeldag (3 maart) waren we met
meer dan twintig aanwezig, waaronder 18 spelende
leden. Een heel toffe groep waar leute en
sportiviteit hoogtij vieren. Deze maand maart is er
verder geen competitie meer wegens krokusverlof.
Afspraak dus op onze volgende speeldag (7 april).
Reünie oud-leerlingen Simonnetschool
Gezien het succes van de Reünie “Klas 50” en op
vraag van vele oud-leerlingen van Simonnetschool
die graag ook een dergelijke activiteit zouden
willen meemaken, organiseert Etienne Balcaen
met zijn medewerkers uit Klas 50 een reünie voor
ALLE oud-leerlingen van Simonnetschool. Dit groots
gebeuren zou plaatsvinden op
ZONDAG 18 september 2011 in samenwerking
met Den Laethemschen Vriendenkring.
Het programma zou er als volgt uitzien: ontvangst
met receptie op school, rondleiding in de nieuwe
gebouwen, feestmaaltijd in het gemeenschapslokaal “De Vierschaar” te Deurle, gevolgd door
gezellig samenzijn, dans en muziek met DJ.
De uitnodigingen zullen ten gepaste tijde
uitgedeeld of verstuurd worden, maar ondertussen
kunnen de geïnteresseerden 18 september al
vrijhouden in hun agenda !!

Met dank voor de samenwerking

Het hoekje van
Birke de Kleppe
Oas ge ezuu ne kier uiwen rondgank makt deur ons
gemiente en eur eetablissementen vallet toch op dat er nog
weinig echt Loatemsch geklapt wordt! Toet, bij Katleen van
de bakker en in ‟t Meulenhuis edde nog wa tuugangers die
un brokke dialect over ulder tonge loaten rollen. In onze
club es‟t nog Loathemsch boven en zeker oame goan goan
bollen bai Dziejoo van den Reejal Bollingclub.
„t Er es wel al veel Deurels, Deinzisch en Gensch
tussengekroopen moar ‟t es toch nog doenboar „boers‟ en ‟t
klinkt vettig. Da „vet‟ moe tons deuregespoeld worden mee
de nuudege Duvels, Trappisten, Kriekskes en nui en tons un
wijntse of nen „Picon au vin blanc‟. Sjanse damme moar ien
consommoassie noar binnen kuipen per spel want achter de
twiede beveurroadinge uurde nog alliene de klokke van
„Preetse‟ lui‟en. Dedjuu den dienen kan un kleppe opzetten
en surtoe schieve lollen vertellen. Ee un es nie te doene
dienen angespoelden Deurleneere! ‟t Schuunste van al es
dattee achter mai durft roepen da‟k zijnen bol gepakt ei! Es
da schamtelijk! Iedereen bekijkt mai tons mee un schieve
uuge! Moar allee, ‟t es em vergeven. Nen normallen mens
zoe‟k da koalijk neemen, moar van em kannek da nog
verdroa‟en. Pas op, den burgemiester van Boareloek en
Montse van ‟t Vijverof un moeten nie onderdoen oas‟t over
vuilen proat goat! Oas ge moar leute et, dad‟es ‟t
veurnamste...

Mag je op zondag weekdieren eten ?
Word bokser, dan heb je meer kans op slagen.
Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel.
Ik heb een mooi figuur geslagen, helaas sloeg ze terug.
Door zijn toedoen stond haar bloes open.
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
Gehurkt van links naar rechts :
1
2
3
4
5
6
7
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We danken alle leden die met de nodige zorg de
toegezonden
invulformulieren
(“Informatieve
rondvraag”) hebben ingevuld en teruggestuurd.
We zullen in de toekomst in de mate van het
mogelijke rekening houden met jullie desiderata.
Ook bedankt aan al wie zich kandidaat stelde om
af en toe bij te springen als er “dringende” hulp
nodig is bij de realisatie van onze activiteiten.
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