Verschijnt regelmatig, als het past

Vergadering van 12 april 2011
Voor een bomvolle raadzaal in het Gemeentehuis speelden
“The Gentle Jazzmen” de pannen van het dak ! Meer
dan 100 aanwezigen genoten van hun aanstekelijke
muziek, luisterden geboeid en neurieden of zongen de
gekende melodieën uitbundig mee. Latemnaar Chris De
Potter en zijn kornuiten hadden niet de minste moeite om
de zaal in rep en roer te zetten. Uitstekende muzikanten
en een uitgelezen repertorium : meer is niet nodig om
elke muziekliefhebber te bekoren.
Iedereen is ervan overtuigd dat dit soort initiatieven in de
toekomst zeker meer mag aan bod komen. Voor ons zeker
niet gelaten !!!
Vergadering van 10 mei 2011
In zijn onnavolgbare stijl schotelde Armand Vermeulen
ons weeral eens enkele pareltjes van zijn “Latemse
verhalen” voor.
Zijn volledige tekst hier afdrukken zou ons nogal wat
papier kosten en daarenboven heeft hij ons verteld dat hij
een en ander nog wenst uit te diepen en zelf wil omzetten
in een heus literair werkje. We beperken ons daarom tot
enkele uittreksels uit zijn door alle aanwezige leden zeer
gesmaakte vertelling.
De volledige tekst, en nog veel meer, zult u dan binnen
enige tijd uit de vlotte pen van hemzelf kunnen smaken.
Hieronder volgen dan een paar uittreksels ….
“Mijn belangstelling voor de geschiedenis en voor de anekdotische
verhalen werd in ieder geval op 11-12 jarige leeftijd opgewekt,
tijdens een bezoek, samen met mijn vader, aan het Gravensteen.
De gids die onze groep rondleidde stelde zich voor als de heer
Boelens, een man met een lange grijze baard, die ons op
aanschouwelijke wijze de geschiedenis van dit machtig
middeleeuws slot, uniek gelegen midden in de stad,verhaalde.



Kalender Maandelijkse vergaderingen 2011
13 september maandelijkse vergadering
30 september jaarlijks diner (vrijdag !)
11 oktober
maandelijkse vergadering
8 november
maandelijkse vergadering
13 december maandelijkse vergadering
AGENDA
9 juni 2011 : bowling competitie (i.p.v. 2 juni)
14 juni 2011 : maandelijkse vergadering
Wandeling “Latem, gezien van over de Leie”.
Verzameling aan de brouwerijschuur om 19 uur van waar
we met een aantal auto‟s naar de start van de wandeling
in Afsnee rijden. Wandeling van ongeveer 1 uur.
In geval van slecht weer : diavoorstelling
“30 jaar ’t Kantientje” door William Martens.
23 juni 2011 : bowling competitie
Juli en augustus 2011 : geen vergaderingen
7 juli 2011 : bowling competitie
18 augustus 2011 : bowling competitie
28 augustus 2011 : Latem Kermis
Onze vereniging organiseert voor de derde keer een
“Oldtimer tractor treffen” op de boomgaard van het
gemeentehuis.Iedereen is er uiteraard van harte welkom!
13 september 2011 : maandelijkse vergadering
Thema wordt later meegedeeld.
18 september : Grote reünie van de Oud-studenten van
de Simonnetschool.
30 september 2011 : Jaarlijks diner van de LVK

Aan de vergeetput gekomen, interesseerde mij

als kind vooral de

recordhouder die erin gevangen had gezeten. Het record
gevangenschap in deze put bleek 6 maanden te zijn geweest en de
betrokkene was een onderwijzer uit Sint-Martens-Latem. Hij voegde
er laconiek aan toe dat dit niet zo verwonderlijk was, daar de
Latemnaren steeds eigenzinnige en speciale gevallen waren geweest
en tot heden nog zijn…
In de 8ste eeuw werd in Latem een hofstede gebouwd, het “Hof der
Tempelieren”, door het huidige gemeentebestuur prachtig
gerestaureerd. Volgens Sanderus werd rond 1200 deze landhoeve
“Lathem” genoemd (verblijfplaats der laten). Het zou de naam van
ons dorp worden. Het staat echter vast dat de eerste dorpskern van
Latem zich aan het vijverken aan de Latem- en Burgemeesterstraat
ontspon. De driehoek t/m de gemeenteschool was vermoedelijk een
“dries”, dienstig om het vee te voeren, te melken en het aan de
vijver te laten drinken. Het staat vast dat die plaats de oorsprong
van Latem is…..”

CURSIEFJE : GUITAR BOOGIE
Ik was eventjes in de papieren aan het snuffelen die ik voor
vader op zolder bewaarde en zag naast de oude hutkoffer
een set 33-toeren liggen met instrumentale muziek.
Klassiekers als Chet Atkins, Les Paul, Hank B Marvin, Jimmy
Hendrix en recenter werk van Alvin Lee, Mark Knopfler, en
Eric Clapton. Kleppers om U tegen te zeggen en dan nog
op die ouderwetse vinyl maar nu aan het verkommeren op
de stoffige zolder. Hoewel ik lang niet alles gevonden had
wat ik zocht, daalde ik toch de trap af, gooide de
documenten op mijn schrijftafel en denderde naar de
platenspeler.
Netjes afgestoft liet ik de naald van de stokoude Dual
platendraaier neer in de groef. Twintig, dertig jaar oud en
geen krasje te horen. Guitar Boogie, Sleepwalk, Caravan,
het klonk heerlijk in de oren. Gepassioneerd genoot ik van
het schuiven van de hand over het hout. Ontroerd door de
virtuoze riffs, heerlijke licks en de muzikaliteit van Les Paul
en Chet Atkins, liet ik de zwarte schijf nogmaals draaien .
Eigenlijk waren zij de pioniers die de wildgroei van de
gitaargroepjes einde de jaren vijftig veroorzaakten en niet
The Shadows of The Ventures.
Ik haalde mijn ouwe Gibson uit haar „case‟ en probeerde
enkele akkoorden. Na wat stemwerk klonk het al iets beter,
maar de mot zat toch in mijn vingers. Ik haalde amper
enkele flarden de naam muziek waardig uit mijn vroeger
onafscheidelijke gitaar. Ik had die als dertienjarige in alle
stilte en heel stiekem gekocht van een aan de drank
geraakte bluesgitarist, die in de plaatselijke „commune‟
ronddoolde en geld nodig had om terug naar zijn thuisbasis
in New Orleans te vertrekken. Gans de inhoud van mijn
spaarpot ging eraan. Drieduizend oude Belgische franken.
Het instrument is thans onbetaalbaar in deze versie, maar
ontgoocheld over mijn muzikaal falen, borg ik het netjes
terug op.
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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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 !!

Volgende leden wonnen al eens een fotoprijsvraag :
Rigo Van de Voorde
Eddy Priau
De fles Filliers van Rigo zal waarschijnlijk al leeg zijn, Eddy moet de
zijne nog krijgen !
Proficiat aan de winnaars en succes voor de toekomstige
deelnemers !

Kunst bij LVK
Tijdens de bloemenmarkt van 10 april stelde onze
vereniging
de Raadzaal van het Gemeentehuis ter
beschikking van onze leden en/of hun familieleden om er
hun artistieke creaties tentoon te stellen. Een heterogeen
aanbod
van
“kunstwerken”
allerhande
stelde
de
aandachtige bezoeker in staat om vast te stellen dat er heel
wat kunstzinnige en creatieve „krakken‟ zitten in onze
vereniging. Een bijzonder grote opkomst, mede dank zij het
prachtige weer, en de meestal zeer positieve reacties van
het publiek leverden ons het bewijs dat er wel degelijk
interesse bestaat voor wat er leeft op hobby- en
kunstgebied binnen onze vereniging. Ook de exposanten
zelf waren uitermate tevreden met de hen toegewezen
appreciatie. Een evenement om te onthouden en dat zeker
vatbaar is voor herhaling.

Het hoekje van
Birke de Kleppe
Achter die kleine kurtsluitinge es Birke nog nie in form om
vele te vertellen. „De Kleppe‟ was 6 weken uit sirkuuloasse
en ee nie veel niefs uit zijn durp. ‟t Gruute niefs es zeekers
da zijnen moat Sesko van ‟t polletiek toniel verdwijnt. Birke
zal da messchiens uuk moeten doen omdattee zeekers nog
tot achter den konzee moe wirken an zijn geneezinge, moar
da weet ee moar op ‟t einde van de moand. De mieste
zullen messchiens zei‟en dat da gien gruut verlies es, moar
ouwd ulder vaste an de nuumeroots van d‟ uizen! Oast ezuu
es, komt ee in oktober 2012 weere! Binst dattee op
krachten komt, kanter messchien nen andren wa ervoaringe
opdoen veur ‟t bestuur van de gemiente. Legt ulder
buuntses der moar nie op te wieke, want zelfs alfduud zal
Birke nog vechten veur zijnen zetel! Nen goejen soldoat un
pleujt nie zuu rap of un slunse. „k Peize danze em iest goan
moeten duusloan, willen z‟er van af zijn!
Ies‟t weere wa tussen de mensen kommen en woater en
kaffee lieren drinken in de plekke van gruute pinten. Da zal
dedjuu nie gemakkelijk zijn! ‟t Zal uuk schillen in ‟t bollen!
Birke kwamp nog moar in form achter twie Duvels.
Een zal verdomme niemier in de top vijve gerakken mee al
da woater in zijnen balf!
Allee gasten elpt den Wilfried un beetse veur sponsers te
vinden veur ‟t fieste van d‟ouwe trekteurs en geniet van ‟t
leven en de schuune en plezante dingen.
° Wat moeten we doen als een bedreigde diersoort een
bedreigde plantensoort probeert op te eten ?
° Als Adam en Eva zo mooi waren, waar komen dan al die
lelijke mensen vandaan ?
° Hoe noem je een vrouw die 90 % van haar intelligentie
verliest ?.... Een weduwe !

Achterste rij
1
2
3
4

Stuur uw oplossing naar het secretariaat. Wie als eerste de
juiste oplossing binnenbrengt wint een fles Filliers !

Fotoprijsvraag :
Wie kent deze jongelingen nog?
Waar is de tijd hé? Met het kartonnen
valiesje op vakantiekamp...
Van links naar rechts :
Voorste rij
1
2
3
4
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Het hoekje van de kegelaars
Een dikke proficiat aan onze gastheer Giovannni en zijn
echtgenote Daphné : op 25 mei zag hun tweede dochter
het levenslicht ! Moeder, dochter én vader stellen het
opperbest met hun pasgeborene, die de leuke naam Finn
meekreeg.
Onze bowlingers spelen niet op donderdag 2 juni
(O.H.Hemelvaart !) meer wel op donderdag 9 juni.
Noteer alvast deze wijziging.
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