Verschijnt regelmatig, als het past

LVK – Nieuws en varia
Na de feesten en na onze aanstaande vergadering
met de klassieke nieuwjaarsreceptie op
dinsdag 10 januari, met muzikale omlijsting door
het Latemse kwintet Sax Obsession, is het terug
tijd om de “draad van het gewone leven” weer op
te nemen !
Op 12 januari komen onze bowlingfanaten samen
om hun “bowling kampioenen van 2011” te
vieren tijdens het jaarlijkse tornooi van de LVK.
Iedereen is welkom en normaal niet-spelende leden
kunnen dan uitzonderlijk een bowlingballeken
komen gooien en zo misschien de smaak te pakken
krijgen.
Op onze vergadering van dinsdag 14 februari,
wordt een uiteenzetting gegeven over een
onderwerp waar zo goed als iedereen al eens mee
geconfronteerd werd, namelijk “Kinesitherapie”.
Wat ? Waarom ? Hoe ? Wanneer ?..... en nog veel
meer, je zult het allemaal te weten komen.
Zoals vorig jaar organiseren wij ook dit jaar een
degustatieavond en wel op donderdag 8 maart.
Het wordt een sfeervolle “Hongaarse avond”,
waarop je zult kunnen proeven van heerlijke
Hongaarse wijnen en specialiteiten (en ook kunt
kopen) en die opgeluisterd wordt door het
Hongaars ensemble Piroška, dat zal zorgen voor
uiteraard aangepaste muziek. Dit wordt alweer een
zeer leuke avond, niet te missen dus !
De vergadering van dinsdag 13 maart zal in het
teken staan van ??????? maar daarover meer later.
AGENDA
10 januari 2012 : maandelijkse vergadering met
aansluitend nieuwjaarsreceptie, opgeluisterd door
het Latemse muzikale kwintet Sax Obsession, een
uniek en stijlvol saxofoonensemble.
De sprankelende frisse heildronk wordt ons
welwillend aangeboden door “Wijnen Lambrecht”
waarvoor onze oprechte dank.
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
8 maart 2012 : “Hongaarse avond”, met
degustatie van Hongaarse wijnen en specialiteiten.
Het Hongaarse Piroška-ensemble zorgt voor de
nodige muzikale sfeer.

We wensn aan al onze leden
Een fantastisch 2012 toe !!!
Het hoekje van Birke de Kleppe
Die fiesten meugen ze veur mijn poart afschaffen
zulle! Oltijd overboeft en teveele gezoopen, da un es
niemier te doene veur nen ouwen bok lijk tekikke!
„k Was nui ne kier 14 pond, nen bowlingbal van
priootse, afgeslankt en ‟t es weeromme twie pond
baaigekommen. En ge moet weten da‟t nog moar
goa beginnen ee! Tot „t alvent februoarie es‟t overal
iet! Priootse en zijn kleppers geven ‟t zelfs nen
winterbarbekjuu in de Vierschoare om uldren entree
te vieren.
Gezien da 2012 un polletiek joar es zullen al de
partaaijen en ulder kandidoaten veur ‟t
gemientebestuur weere overals te vinden zijn en ons
stemme probeeren winnen mee nen pot bier. ‟t Zal
un druumjoar worden veur de kaffeets! Katleen zal,
glijk eur kolleegats, eur tiens moeten uitkuisen om te
kunnen volgen achter euren tuug!
Gezien damme wulder in ons verieniginge an gienen
pollentiek doen, un zumme nie vele moeten drinken,
ten woare dan die”zetelversierders” un veurdiel zien
in ons prijslijste en toch nog lid worden van “d‟echte
Loatemneers!
‟t Zal veur ons nie veele uitmakken. We zijme mee
un schuune bende échte moaten en we kunnen ons
klapke doen, onder mekoar leute makken en van ‟t
leven genieten.
„k Wense ulder ollemolle “ientse van suiker” van de
joare! Loat ulder zwieren en... tot in den droai ee
gasten!
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
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Bowling Nieuws
Ons jaarlijks “Tornooi van de LVK” gaat door op
donderdag 12 januari 2012 in Bowling Real en
start om 18u30 stipt.
Dit tornooi staat open voor ALLE leden van de LVK,
ook zij die normaal niet deelnemen aan de reguliere
competitie. De winnaar van dit tornooi krijgt, naast
een verdiend applaus, ook een mooie prijs.
Na het tornooi wordt dan overgegaan tot de officiële
prijsuitreiking aan de winnaars van onze
“competitie 2011”. Eens die prijzen uitgereikt en de
respectievelijke winnaars gekend, is het tijd voor een
hapje en een sapje en voor de al dan niet stichtende
commentaren op de competitie-uitslag en op de
mogelijke verbeteringen die nog kunnen worden
aangebracht om onze prestaties op te drijven.
We kunnen hier nu nog geen namen noemen van
mogelijke winnaars, maar wat we wel kunnen
vaststellen is, dat het spelniveau zeer sterk is
gestegen en dat iedereen t.o.v. vorig jaar grote
vorderingen heeft gemaakt.
Ook de groep actieve spelers groeit met de dag. Op
onze laatste speeldag van 2012 waren we met 19
spelers, een record ! De hechtheid van en de
ambiance binnen de groep is zo aanstekelijk dat we
ervan overtuigd zijn dat dit initiatief zeker zal blijven
bestaan en zelfs nog zal uitgroeien tot een heus
competitief “bowlingteam” !
Onze competitie 2012 start dan terug op
donderdag 26 januari.
Volgende speeldata zijn de donderdagen 2 februari,
16 februari, 1 maart, 15 maart, 5 april, 19 april,
3 mei en 24 mei.
De rest volgt later.

Eerste Belangrijk Bericht
“LIDGELD”
Met de start van een nieuw jaar is het ook tijd om
onze jaarlijkse bijdrage te betalen.
Mogen wij u dan ook vragen om het
lidgeld (2012) van 15 € per gezin
over te schrijven op de bankrekening van
“Den Laethemschen Vriendenkring”
IBAN : BE47 3900 3448 6080
BIC : BBRUBEBB
Waarvoor bij voorbaat onze dank !
Sommigen onder ons hebben hun lidgeld voor 2012
eerder al betaald en hoeven dat dus niet meer te
herhalen.
Tweede Belangrijk Bericht
“ E-MAIL”
Om, zoals zo dikwijls algemeen wordt gevraagd,
kosten te besparen, willen we ons adressenbestand
actualiseren en hebben daarbij uw hulp nodig !
In de huidige context is het gemakkelijker en vooral
goedkoper om te communiceren via het gratis
wereldwijde web, want de portkosten voor de
klassieke postbedeling swingen de pan uit.
Vandaar onze vraag :
Wil elk lid, dat beschikt over een e-mail adres, mij
een mailtje sturen (zelfs zonder tekst) zodat ik dan
automatisch over de meest recente én ook juiste emailadressen zou kunnen beschikken.
Op die manier kan ik dan in de toekomst onze
Nieuwsbrief en eventueel andere informatie via die
weg aan onze leden bezorgen. Dus :

graag een mailtje naar
campevents@telenet.be
Ook hiervoor mijn oprechte dank bij voorbaat !

Is een boek voor allen die de kleine, mooie,
eenvoudige, soms ruwe kantjes van het leven in het
20ste eeuwse Latem beter willen kennen of opnieuw
ontdekken, een boek, recht uit het volk, met veel
humor en rauwe realiteit, met kleine en grote
vertellingen, uit het dagelijks leven gegrepen.
Het boek is te koop aan 20 € bij diverse leden
van de Latemse middenstand.
Het is eveneens te verkrijgen bij
Den Laethemschen Vriendenkring via telefonische
bestelling aan William Martens (09/282 53 92) of via
de Simonnet school (09/282 78 70).
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Vergadering van 13 december
Een afgeladen volle Brouwerijschuur ! Er was geen zit- noch
staanplaats meer beschikbaar toen Albert zijn speech startte
om onze Latemse causeur te verwelkomen.
Armand Vermeulen, auteur van reeds een ganse reeks
boeken over Latem, gaf onze vereniging de primeur om,
tijdens onze maandelijkse vergadering, zijn nieuwste boek
“Laethemsche Vertelsels” voor te stellen.
Een uitermate geïnteresseerd en heterogeen publiek
luisterde geboeid naar de heerlijke verteller die Armand toch
is en naar de “vertelsels” die zijn leven in Latem gekruid
hebben. Zijn bronnen waren, naast de beschikbare
gegevens in de bestaande kanalen (boeken, fotomateriaal,
gemeentediensten, enz. ) zeer dikwijls ook verhalen van
echte Latemnaren die een en ander of zelf meegemaakt
hadden of gewoon wisten door mondelinge overlevering. Dat
het hier om bijzonder waardevolle getuigenissen betreft
hoeft geen betoog en we zijn Armand dan ook zeer
dankbaar dat hij dit op deze manier voor onze nakomelingen
heeft te boek gesteld. Met veel zin voor authenticiteit en
met respect voor de volkse tradities heeft hij, met zijn
“Laethemsche Vertelsels” , een boek gemaakt dat in de
bibliotheek van iedere rechtgeaarde Latemnaar zonder meer
thuis hoort.
Na het overdonderend eind applaus van de enthousiaste
groep toehoorders, mocht onze voorzitter William dan ook
met terechte fierheid onze eminente spreker bedanken voor
zijn in alle opzichte geslaagde voorstelling.
Elders in dit blad vind u meer gegevens over het boek zelf.
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