Verschijnt regelmatig, als het past

LVK – Nieuws en varia
Voorzitterschap :
Met pijn in het hart heeft onze voorzitter Albert
Haelemeersch noodgedwongen het roer van zijn
“schip” overgedragen aan William Martens.
Problemen met de gezondheid hebben, veel vroeger
dan Albert zelf wilde, geleid tot deze beslissing.
Graag willen we hem uit ganser harte bedanken
voor de inzet en de gedrevenheid waarmee hij onze
vereniging -nu toch al bijna 6 jaren- heel vakkundig
heeft geleid. Hij blijft wel in ons midden als
erevoorzitter en ik hoop dat hij nog lang mijn steun
en toeverlaat zal willen zijn bij het opstellen van de
teksten in onze nieuwsbrief en bij de praktische
organisatie van de themavergaderingen.
William Martens heeft –om in ministeriele termen te
blijven – “zijn opdracht aanvaard” en we zijn ervan
overtuigd dat hij die ook in de beste
omstandigheden zal weten in te vullen.
Jaarlijks diner :
Onze uitzonderlijke nazomer heeft ervoor gezorgd
dat we ons jaarlijks diner, op 28 oktober, buiten
konden consumeren, op het prachtige terras van
restaurant “‟t Laetems Ros”.
Zo‟n 75 leden hebben er genoten van een lekkere
maaltijd, fijne dranken, heerlijke temperaturen en
een gezellige sfeer. Dat de weergoden ons
uitermate gunstig gezind waren kunnen we alleen
maar appreciëren en hopen dat ze hiervan een
lovenswaardige gewoonte maken !
Thema van de komende vergaderingen :
De geplande voordracht over kinesitherapie zal
doorgaan tijdens onze vergadering van februari
2012. De overige beschikbare onderwerpen moeten
nog gerangschikt worden.
AGENDA
17 november 2011 : bowling competitie
24 november 2011 : bowling competitie
1 december 2011 : bowling competitie
13 december 2011 : : maandelijkse vergadering
Thema : Voorstelling van “Laethemsche
vertelsels”, het nieuwe boek van Armand
Vermeulen, daarna gezellig samenzijn.
22 december 2011 : laatste bowling
competitiedag van het jaar 2011.
10 januari 2012 : maandelijkse vergadering met
aansluitend nieuwjaarsreceptie.
12 januari 2012 : Bowling “Tornooi van de
LVK”, gevolgd door de feestelijke uitreiking van de
prijzen voor de competitie 2011.
26 januari 2012 : start van de bowling competitie
2012
2 februari 2012 : bowling competitie
14 februari 2012 : maandelijkse vergadering
Thema : “Kinesitherapie”
16 februari 2012 : bowling competitie
1 maart 2012 : bowling competitie

Het hoekje van Birke de Kleppe
Ge kunt zien dan de kiezingen van oktober 2012 in ‟t
zicht zijn. Al de seinjeurs mee ambiesse kommen op
stroate en doen wa an publieke reloassie.
‟t Zal un roar spel worden!
Schrijf moar op da‟k gezien ei dan alle partei‟en de
bende van nonkel Bob an ‟t opvrijen zijn om toch
moar nie in d‟ooppoziesse te gerakken.
Moar gezien damme wij ons nie mee polletiek
moeien un goak door veur de reste nie te vele over
vertellen.
We zullen wel zien! We goan‟t toch moeten pakken
glijk da‟t komt.
Birke es zijn „Kleppe‟ an‟t afwirken en tegen t‟einde
van de moand kunde ze lezen op ‟t internet...
Veur de reste doettee ‟t rustig, smijt ee af en toe wa
kegels omverre moar in de ploatselijke
kompeetiessie es‟tee gerust.
Zan Galle es de sjampion, da es zekers, de Kleppe
moe zuust nog Priootse en Montse van ‟t Vijverhof
proberen achter em „t‟ouwen en de zilveren
meedoalde proberen pakken.
Wie datter bij de madams goa winnen en ék gien
zicht op moar tink mij da Vonneke vrie an ‟t
opkommen es!
Zuulange damme wulder overienkommen blijft het
plezant en trekkem‟ons an malkander op.
We blijven de gedachte van ons verouwers trou en
blijven moaten veur ‟t leven!
Oas da nie schuune un es...
Gasten tot bij Armand zijn vertelsekes en op den
kestmoart.
Oud ulder ollemolle vaste an de nummers van
d‟uizen.
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 betsuur :
Erevoorzitters: Guido Dhaene, Armand Vermeulen, Albert
Haelemeersch en Walter Oliebos
Voorzitter: William Martens
Ondervoorzitters: Jan De Meyer en Marnix Verschuere
Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt
Penningmeester: William Martens
Bestuursleden:, Marie-Josée Van Hecke, Albert Haelemeersch , Marnix
Verschuere, Christian Dupré en Eddy Priau
Feestcomité: Katy Wieme, Jacqueline Van Speybroeck, Martine
Sergeant, Renilde Stassyns, Marnix Verschuere en Wilfried
Vancampenhoudt
Coördinatie Bowling team: William Martens
Afgevaardigde GRC: Serge Clement
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

Nieuwsbrief 8 – Den Laethemschen Vriendenkring

8

1

LVK – Hobby,Kunst en aanverwanten
Wie van onze leden, die een overschot aan “niet
opgevulde vrije tijd” zouden hebben en de nood
voelen aan een leuke, creatieve en misschien –wie
weet- lucratieve hobby, aan hen kunnen wij het
volgende aanbevelen :
Mevrouw Henriette Colle geeft een workshop “Zelf
je wenskaarten maken” en wel op 21/11, 29/11
en 3/12, telkens van 14 tot 18 uur.
Kostprijs : 70 € waarvan 20 € aan materiaal voor
kaarten.
Tijdens deze informele workshop leer je op een
paar uurtjes hoe je zelf heel originele en
persoonlijke wenskaarten en kleine schilderijtjes
kunt maken voor jou of als cadeautjes voor je
vrienden.
Voor informatie en reservatie :
bellen naar telefoon nummer 0477/84 67 61 van
Mevrouw Henriette Colle, Ph. de Denterghemlaan,
21, 9831 Deurle.
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Vergadering van 11 oktober 2011

Onze kersverse voorzitter William heeft ons een
heel leuk overzicht aangeboden over de vele
activiteiten die, naast de wekelijkse repetities, in het
lokaal van de plaatselijke Koninklijke Harmonie
„Willen is Kunnen‟ -ook ‟t Kantientje genoemd- plaats
vinden.
Met oude en recentere foto‟s maakte hij een mooie
diavoorstelling ter gelegenheid van de
jubileumviering ’30 jaar ’t Kantientje’.
Het resultaat was een aaneenschakeling van
nostalgische beelden over de talrijke activiteiten die
er in die periode hebben plaats gevonden.
Tevens waren er beelden van de jubileumviering ter
gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de
harmonie en de voorstelling van het „Eeuwfeestboek‟,
geschreven door wijlen Ereburgemeester
Raf Van den Abeele, een gewaardeerd Erelid van de
Harmonie.
Ook de volledige renovatie van het repetitielokaal, de
inrichting van ‟t Kantientje en de daarop volgende
plechtige inhuldiging werden in beeld gebracht.
Hierdoor maakten wij kennis met wat er buiten de
muzikale optredens en het jaarlijks „Lenteconcert‟
allemaal plaats had in de schoot van deze vereniging.

Vergadering van 8 november 2011
In een inleidende presentatie gaf William ons een
reeks foto‟s van in de oudheid, over de
blootgelegde ruïnes en gevonden schatten in
Pompeï en Hercularium, in 79 bedolven onder een
dikke laag as en lava
Dan kregen onze leden -ter vervanging van het
geplande onderwerp „ Kinesitherapie‟- een
diapresentatie aangeboden over „ Het Museum voor
de Geneeskunde‟ van Gent en een inleidende
informatie tot een mogelijk bezoek aan dit museum
en aan het „Pand‟ in Gent.
Deze diapresentatie werd samengesteld door
William, met foto‟s van „Het Pand‟ waarin het
museum is ondergebracht en met foto‟s
(afbeeldingen), ter beschikking gesteld door Dokter
Jan Bouckaert. Dit alles geeft ons een idee over de
evolutie van de geneeskunde in de loop der jaren.
Dokter Jan Bouckaert heeft ons nog rond 21 uur
komen vervoegen, zich voorgesteld en ook vermeld
dat hij een van de vrijwillige gidsen is. Bij een
eventueel bezoek kunnen wij op hem een beroep
doen, waarvoor nu al onze dank. De presentatie
van deze avond is op stick beschikbaar bij onze
voorzitter.
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