Verschijnt regelmatig, als het past

Het woordje van de voorzitter

Beste vrienden,
Naar jaarlijkse gewoonte hebben wij, zoals zo velen,
het nieuwe jaar ingezet met welgemeende woorden
van dank en nieuwjaarswensen, gevolgd door een
receptie met muzikale omlijsting, maar hierover leest
u verder meer.
Toch wil ik nog graag onze dank betuigen aan twee
personen die zich meestal nogal op de achtergrond
houden, ook al gaven zij de aanzet tot de oprichting
van onze prachtige en volkse vereniging, namelijk
Guido Dhaene en Marie-José Van Hecke. Guido, en
niet in het minst Marie-José, het is hoognodig om
jullie van harte te danken voor jullie onvoorwaardelijke steun en inzet gedurende het afgelopen jaar
en de vele jaren die er aan vooraf gingen. Ook wijs ik
er graag nogmaals op dat de maandelijkse
vergaderingen en de vele, soms veel voorbereiding
vragende, activiteiten niet zouden kunnen bestaan
zonder de inzet van talrijke medewerkers - leden die
er steeds opnieuw voor gaan.
Dit jaar wordt, naar ik zie, intenser maar er zal ook
meer te beleven zijn en velen zullen er zeker van
genieten. De komende gemeenteraadsverkiezingen
zullen ook wel een beetje opwarming met zich
meebrengen waardoor ik de neutraliteit van onze
vereniging wens te onderstrepen. Iedereen heeft zijn
eigen overtuiging, idealen, ook onder onze leden en
dat is goed, maar het bestuur neemt hierover geen
standpunt in en houdt zich afzijdig. Mogelijke
uitspraken van leden en buitenstaanders
dienaangaande zijn voor hun rekening.
William
AGENDA
14 februari : maandelijkse vergadering
Thema : “Osteopatie” door Els Hellebaut
16 februari : bowling competitie
1 maart : bowling competitie
8 maart : vanaf 18u30 in de Brouwerijschuur :
“Hongaarse avond”, met degustatie van
Hongaarse wijnen en specialiteiten. Het Hongaarse
Piroška-ensemble zorgt voor de nodige muzikale
sfeer. Weeral een LVK-avond om niet te missen !!!
13 maart : maandelijkse vergadering
Thema : Optreden van “Les Cochons Sublimes”,
een 3-koppige muziekband onder leiding van
beeldhouwer Dirk De Keyzer. Ze spelen oude
traditionele franse volksmuziek en musette.
Dit belooft een sublieme muzikale avond te worden !
15 maart : bowling competitie
25 maart : “Bloemenmarkt”. Zoals vorig jaar
stellen onze artistieke leden hun producten tentoon
in de Raadzaal onder de titel : “Kunst bij LVK”.
Geïnteresseerden nemen tijdig contact op met de
secretaris ! Zie voor meer info elders in dit blad.
5 april : bowling competitie
19 april : bowling competitie

Het hoekje van Birke de Kleppe
Ja moatses, edde gulder uuk zuu veel last van „den
winterblues‟? Ten es niemier te doen! „k Luupe de
muren op in die donkere doagen. Kannekik alliene
moar druumen van bluute billen en busten om alles
ezuu un beetse op te krieken. Doarbaa komt er nui
nog die ne kouwe vriesttijd en nui en tons ezuu van
die witte vlokses dienze van dooarboven uit ulder
matrasse schudden.
„k Geluuve da‟k goa vruizen noar de woarme landen!
Moar tons peizek weere op ‟t feit da‟k ier tons den
boel niemer onder kontrolle goa kunnen ou‟en en wie
weet wa krijgeme op ons dak achter de kiezinge van
den viertienden oktober!
‟t Un es nie gemakkelijk om uiwen geboortegrond
ezuu moar af te stoan. G‟et ezuu gevochten veur ui
lapke grond en un uizeke noar ui goeste of uiwen
portemonnee en ge blijft er an plakken of un est nie
woar?
„k Un ben nog nie zeekers da‟k maa elders thuis zoe
voelen want „k luupe ier nui al vierentsestig joaren
rond en de mieste van mijn moaten zijn ier uuk nog
vievig van ‟t leven an „t genieten.
Ge ziet, dienen winterbloes doet de nostalgie uit mijn
uugen luupen en straks un zie‟k mijn letters niemer
stoan.
Kroaze! Binnen iets minder dan zes moanden es‟t
volop zommer en mee un beetse sjanse es de zonne
d‟er uuk weere. Tons kumme weere noar
„Vosseloareput‟ of echtig genieten van de bluute
dingen diemme nui moeten missen.
Echtig woar!
Ik kijke al uit noar die kurte rokskes en die gevulde,
luchtige bloezen!

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 bestuur :
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: verschillende leden van de vereniging, afhankelijk van
het soort evenement.
Coördinatie Bowling team: William Martens
Afgevaardigde GRC en seniorenraad: 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 :
Onze kampioenen van 2011
Ons jaarlijks “Tornooi van de LVK” (dat werd
gespeeld op 12 januari 2012) werd gewonnen door
Jean Galle.
Onze “competitie 2011” kende een uitstekend
verloop met schitterende kampioenen en alle spelers
die in „t algemeen zeer veel vooruitgang hebben
geboekt qua spel, precisie en tactiek  !

PROFICIAT
aan
de
laureaten
Kampioen HEREN :
Kampioen DAMES :
2de prijs Heren :
2de prijs Dames :
3de prijs Heren :
3de prijs Dames :
Prijs Hoogste Score :
Meest gespeelde games :

Galle Jean
Reynvoet Georgette
Priau Eddy
Sergeant Martine
Haelemeersch Albert
Galle Veerle
Galle Jean
Priau Eddy (40)
De Coninck Felix (40)
Strafste aankomend talent :
Van Hooren Roger
Verdienstelijke rode lantaarn : Vermeulen Noëlla
Onze competitie 2012 startte terug op donderdag
26 januari.
Volgende speeldata zijn de donderdagen 16 februari,
1 maart, 15 maart, 5 april, 19 april, 3 mei en 24 mei.
De rest volgt later.

LVK – Nieuws en varia
Op 10 januari 2012 was onze tot de nok gevulde
Brouwerijschuur “the place to be” voor onze leden.
In grote getale hebben ze zich aangemeld om
tezamen het nieuwe jaar in te luiden.
Onze jaarlijkse “Nieuwjaarsdronk” (een heerlijk
product aangeboden door onze wijnleverancier
“Wijnen Lambrecht”) werd muzikaal omkaderd door
het saxofoonensemble „Sax Obsession” die op
professionele wijze onmiddellijk de vlam in de pijp
joegen ! Het klassieke welkomstwoord van onze
erevoorzitter Albert en van zijn waardige opvolger
William (zie zijn tekst elders in deze nieuwsbrief)
vormden het startsein van een oergezellige en
sfeervolle, leuke avond, die duurde tot in de late
uurtjes en waardig werd afgesloten door een voldaan
en tevreden publiek. De afwezigen hadden deze keer
groot gelijk om thuis te blijven, want de zaal was
toch al propvol ! Wel beloven we plechtig dat we
volgend jaar zeker niet zullen vergeten om onze
burgemeester uit te nodigen, fout die ik deemoedig
heb bekend en waarvoor ik mij ook al uitvoerig heb
verontschuldigd bij hem.

Er kwam ogenschijnlijk geen eind aan de
Nieuwjaarsfestiviteiten, want op 12 januari was het
de beurt aan onze bowlingfanaten.
Het jaarlijkse LVK-tornooi werd gestart om 18u30
precies en werd gespeeld met 19 spelers op 5
banen. Dit tornooi werd glansrijk gewonnen door
Jean Galle.
Aansluitend aan de “bowlingactiviteiten” was het
dan tijd om de “bowling kampioenen van 2011”
te vieren. Alle uitslagen van dit kampioenschap vind
je elders in dit blad.
De kampioenen moesten gevierd worden en het
nieuwe competitiejaar moest worden ingeluid.
Giovanni Naessens (van Bowling Real) heeft een deel
van de rekening van onze Nieuwjaarsdronk op zich
genomen, waarvoor onze oprechte dank.
De prijzen waren uitgedeeld, de aangeboden snacks
en dranken waren doorgespoeld en de spelers
kunnen nu met gerust gemoed en vol enthousiasme
het nieuwe speeljaar tegemoet zien.
Onze eerstvolgende speeldag was op donderdag 26
januari.
Op donderdag 8 maart vanaf 18u30 wordt
iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan een
sfeervolle “Hongaarse avond”, waarop je zult
kunnen proeven van heerlijke Hongaarse wijnen en
specialiteiten (en ook kunt kopen) . De avond wordt
opgeluisterd door het Hongaars ensemble
Piroška, dat zal zorgen voor uiteraard aangepaste
muziek. Dit wordt alweer een zeer leuke avond….
niet te missen dus !
Op dinsdag 13 maart treden “Les Cochons
Sublimes” op ! Een raad van Tante Kaat : mis dit
niet, je zou het je jarenlang kunnen beklagen. Meer
info onder “Agenda”.
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“Kunst bij LVK”
Deze tentoonstelling, zoals vorig jaar door de LVK
georganiseerd ter gelegenheid van de jaarlijkse
bloemenmarkt, gaat dit jaar door in de Raadzaal
van het Gemeentehuis op zondag 25 maart 2012
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. Een ideale gelegenheid ook om een
speciaal cadeautje of een leuke attentie aan te kopen
voor een lieve partner, vriend of vriendin !
BELANGRIJK : Wie geïnteresseerd is om actief deel
te nemen aan deze tentoonstelling met zelfgemaakte
creaties neemt contact op met Wilfried zodat we tijdig
de nodige attributen kunnen bestellen om een en
ander tentoon te kunnen stellen (panelen, kasten,
lichten e.d.). Zo spoedig mogelijk inschrijven voor
“Kunst bij LVK” is zonder meer noodzakelijk
(mailtje, briefje, sms-je, om het even )!!!
Meteen doen, zou ik zeggen !
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