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Verschijnt regelmatig, als het past 

AGENDA 

24 mei :  bowling competitie 

7 juni :  bowling competitie 

12 juni : Maandelijkse vergadering 

Thema : “Jaarlijkse wandeling door de Latemse 

Meersen”, gevolgd door gezellig samenzijn in de 

Brouwerijschuur, met beelden en commentaar bij zijn 

“Tocht naar Compostela”, door Julien Van Hecke  

28 juni : bowling competitie 

12 juli : bowling competitie 

9 augustus : bowling competitie 

23 augustus : bowling competitie 

In juli en augustus : zijn er geen vergaderingen 

voorzien. 

25-26 augustus :  Kermis weekend, met op zondag 

26 augustus : “Krasse Knarren Parade”, ons 

jaarlijks weerkerend treffen met de oldtimers. 

28 september : “Jaarlijks diner van de LVK”. Hou 

die datum nu al vrij in uw agenda !! 

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 (tevens PR-man) 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 

Bank : IBAN BE47 3900 3448 6080  - BIC BBRUBEBB 

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 

De Koutermolen 1/2 

Op zondag 6 mei werd de gerestaureerde 

Koutermolen officieel ingehuldigd. 

In de onmiddellijke omgeving van de molen startte 

om 11 uur het officiële gedeelte met de plechtige 

inhuldiging van de molen door de burgemeester en 

het schepencollege, met toespraken van de 

hoogwaardigheidsbekleders, muzikaal intermezzo 

door het jeugdorkest van de Harmonie en, 

aansluitend,  receptie voor de genodigden. 

Den Laethemschen Vriendenkring had de uitdaging 

aanvaard om in te staan voor het ludieke luik van 

deze vernieuwde “Molenfeesten” en dit  in 

samenwerking met Veerle, vrijetijdsconsulent van 

onze gemeente en de Gemeentelijke Technische 

Dienst. 

Het namiddagprogramma, dat direct aansloot op de 

officiële plechtigheid, omvatte diverse activiteiten. 

“De Lichtaartse Kloppers” demonstreerden, in een 

soort van totaal spektakel, hoe het stro destijds werd 

gedorst om er de granen uit te recupereren. Alle 

randactiviteiten die daar rond plaatsvonden werden 

uitgebreid uit de doeken gedaan en in duidelijke taal 

gecommentarieerd. Voor de ouderen onder ons was 

dit terugzien van “oude gebruiken” pure nostalgie, 

voor de jongeren was het ongetwijfeld een boeiende 

kennismaking met de destijds gebruikte”ouderwetse 

technieken”  waarvan ze in de verste verte 

waarschijnlijk geen benul hadden. “Kip van Troje” 

bracht, uitgedost in kleurrijke kledij, menig 

babbelgroepje aan het lachen. In de “BOterhamBAR”  

van de LVK zorgden onze leden voor de hongerige 

magen met lekkere broodjes met beleg of met de 

artisanaal gemaakte gastronomische rijstpap met 

bruine suiker. In de grote tent zorgden de “meisjes 

van Veerle” ervoor dat de dorstigen ook aan hun 

trekken kwamen.                                               ./.. 

 

 

 

 

De Koutermolen 2/2 

Gans deze dag stond in het teken van de “molen” en 

van het “Vogelverschrikker Festival” dat 

georganiseerd werd door de LVK. 

Jongeren van de 5e en 6de studiejaren van alle 

Latemse scholen hadden hun beste beentje 

voorgezet om van dit Festival een kleurrijke 

bedoening te maken. Van in de vroege morgen  al 

meldden ze zich aan met hun zelfgemaakte 

vogelverschrikkers, kregen een nummer toegewezen 

en met een gratis drankbon op zak vertrokken ze 

met goede moed en met de hoop op een glansrijke 

overwinning. 

Rond 17 uur was dan het moment van de waarheid :  

de prijsuitreiking. De mooiste vogelverschrikker uit 

elke school werd door de voorzitter in de bloemetjes 

gezet en mocht de welverdiende prijs in ontvangst 

nemen, dit alles onder luid applaus van de 

toegestroomde menigte. 

De prijsuitreiking was nog maar net beëindigd of 

Dirk De Vriendt stond al klaar met zijn gitaar en zijn 

geweldige stem om de tent zo goed als onmiddellijk 

in lichter laaie te zetten ! Uit een repertorium van 

wel 300 songs konden de aanwezigen hun lijflied 

kiezen om dan luidkeels mee te zingen met onze 

fantastische entertainer Dirk.  

Hij bracht sfeer en gezelligheid in de tent en was 

echt een waardige afsluiter van deze “vernieuwde” 

molenfeesten die, zo hopen we, volgende editie op 

iet wat meer opkomst en op gunstiger weergoden zal 

mogen rekenen. 

De aanwezigen bleken duidelijk allemaal zeer 

tevreden met wat we hen aangeboden hebben. De 

afwezigen hadden, zoals altijd, weeral ongelijk ! 

 

   

 

mailto:campevents@telenet.be
http://www.albert-haelemeersch.be/SML_LatemseVriendenkring.htm
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Het hoekje van Bèrken de Kleppe 

Binnen un poar moanden moeme weere ons ruu 

potluud goan loaten schirpen om de bollekes te goan 

kleuren in ezuu un grijs meetallen kotse en ge zullet 

zien dat da keetinkske weere te kurt zal zijn om al de 

bollekes van ui faverieten te kleuren. ‘k Huure dan 

der in ezuu un durpke glijk ‘t onze ezuu moar vijf 

lijsten ulder peeten en meeten zoen veuruitschuiven 

om un nieuw bestuur te vurmen. Krijgekik nui al de 

miemies oasuk der op paaze! Meschiens stoater den 

deezen zijn namme uuk wel baa... We zieme ‘t wel... 

Moar oas de kandedoaten burgemiester en schepens 

uurdegen da nen tiep gelijk de Kleppe nogal uuge 

miktegge, verslikteggen zulder in ulder 

zigjeunerbierke op de meulenfieste.... Ze kunnen 

ezuu  un ‘‘Pierken Pierlala’ missen, peisek... 

‘k Ben nui al weere twie kier noar de puppekasse 

geweest en ‘k moe toegeven datter un tsietse 

veranderinge an ‘t kommen es. ‘k Oa ezuu ‘t gedacht 

da iederien wa veurzichtiger geworden woas baa 

d’esbattementen. De zeeneerals zijn an ’t aftasten 

mee wie danze in de toekomste willen tuupe goan. 

D”er zitten der doar rond de taffel die mekoar ‘t wit 

uit d’uugen zitten te kijken en al druumen van un 

nieuw bestuur anien te noaien. 

Op den loatsten road was’ter mier dan dubbel zuveel 

publiek dan roadsleeden! De kieskeurts begint te 

kommen!  Allee, ‘t es messchiens moar mijn gedacht 

moar ‘k vinde da simpatiek dan d’er nog mensen zijn 

die doar uit uldren luie zetel veuren kommen. Sjanse 

danze gien entreegeld moeten betollen want de 

vertuuninge un es nie oltijd van ‘t schuunste of ‘t 

beste. Moar op de teeleevieze un es ter uuk nieveele 

nemier te zien.  Ja, elk zijn pijpe en zijnen toebak. Ge 

meugt zei’en wadadde wilt moar ‘k peisekik dan de 

moarbels al lange verdield zijn.  We stoame nog nie in 

de stemkotse en ze zijn de zetels al an’t inpakken! 

Moar kom, genoeg van diene kaffeeproat, iest zien en 

tons geluuven zegdegge mijn voader zoaliger oltijd! 

Om het toch zeker niet te vergeten, deze herinnering : 

 

Jaarlijkse LVK-Wandeling  

Op 12 juni trekken we weer gezwind onze staplaarzen 

aan voor een verkwikkende wandeling langs de Latemse 

Meersen, met o.a. het gekende “Knuppelpad”.  

We verzamelen om 18u30 aan de Brouwerijschuur voor 

een wandeling van iets meer dan een uur. 

Onderweg is er, ter ondersteuning van de geleverde 

inspanningen, een ravitailleringpost voorzien ! 

Na deze fikse wandeling proberen we rond 20u terug te 

zijn in de Brouwerijschuur, waar we onze leden “niet-

wandelaars” zullen vervoegen om er te slurpen aan een 

weldoende dorstlesser en waar we, rustig uitblazend op 

onze stoel, nog zullen kunnen genieten van de 

fotomontage, samengesteld door Julien Van Hecke en 

William Martens over de tocht van Julien naar “Santiago 

de Compostela”. Deze montage kon, door technisch 

defect, niet vertoond worden op onze laatste 

vergadering van 8 mei (zie elders in dit blad). 

Dus “voor elk wat wils” is die dag de boodschap : de 

sportievelingen onder ons komen aan hun trekken en de 

minder sportieve of mobiele leden staan ook zeker niet 

in de kou ! 

 

Lidgelden 

De meesten onder ons hebben hun lidgeld  

voor 2012 al geruime tijd voldaan. 

Mogen we vragen aan de vergeetachtige leden onder 

ons, die dit tot nu toe nog niet hebben gedaan, om die 

modeste som van 15 € alsnog 

te willen storten op de rekening nummer 

IBAN    BE47 3900 3448 6080 

BIC     BBRUBEBB 

van Den Laethemschen Vriendenkring, 

waarvoor onze oprechte dank. 

De lidgelden voor volgend jaar (2013) dienen pas 

betaald te worden in december en niet meer in 

september, zoals vroeger het geval was. 

 

 

 

 Op een dag vind je de vrouw van je leven …… 

     en dan ben je al getrouwd, natuurlijk ! 

 Drinken doe ik uitsluitend om mijn vrouw 

     aantrekkelijker te maken. 

 Vreemd gaan  is met het goede been uit het 

     verkeerde bed stappen. 

 

LVK – Nieuws en varia 

Op dinsdag 10 april hield onze erevoorzitter Guido 

een door iedereen zeer gesmaakte uiteenzetting 

omtrent  “De geschiedenis van 4 generaties 

kleermakers”. Eerst schetste hij de situatie van het 

“textiel” destijds in onze gemeente. Dan overliep hij, 

in zijn gekende sappige stijl, het ontstaan en de 

evolutie van het “geslacht Dhaene”, kleermakers van 

vader op zoon en dat al vier generaties lang. Veel 

leden onder ons herkenden heel wat mensen en 

plaatsen op het scherm, beelden die herinneringen uit 

vervlogen tijd weer oprakelden. Voor de echte 

Latemnaren was dit zeker een heel boeiende 

uiteenzetting, waarvoor onze oprechte dank. 

Op dinsdag 8 mei bracht Julien Van Hecke ons het 

boeiende relaas van zijn ‘Tocht naar Santiago de 

Compostela”, een eenzame voettocht van 800 km, 

gestapt in 6 weken tijd. Door een technisch defect 

konden de erbij horende beelden niet vertoond 

worden, maar dat wordt rechtgezet op onze volgende 

vergadering : na de wandeling van 12 juni zal Julien 

zijn fotomateriaal van de nodige commentaar 

voorzien. 

 

Op ZONDAG 16 SEPTEMBER 2012 

4de editie Bowlingbenefiet 

in Bowling Real 

Sint-Martens-Latem 

t.v.v. educatief (cyber)pestproject 

Schrijf nu reeds in via 

info@zinloosgeweld.net 

Prachtige prijzen te winnen ! 

mailto:info@zinloosgeweld.net
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Ons BOWLING-hoekje 

 

Op volgende donderdagen spelen we competitie : 

 

Speelkalender juni/juli/augustus 2012 

24 mei 

7 juni 

28 juni 

12 juli 

9 augustus 

23 augustus 

 

De speeldata voor het volgende seizoen zullen later 

worden meegedeeld. 

Graag vestigen we ook uw aandacht op de “Bowling 

Benefiet” die, zoals elk jaar, georganiseerd wordt door 

de vzw Zinloos Geweld (zie elders in deze nieuwsbrief) 

en waaraan jullie, indien gewenst, kunnen deelnemen, 

mits inschrijving vooraf ! 

Verder is er ook nog de “Zomerliga 2012”, een 

Bowling tornooi “met handicap”, waaraan wordt 

deelgenomen in groepen van 4 spelers. 

Meer info hierover bij Albert of in Bowling Real. 

 

Het Oud-Leerlingencomité van 

Simonnetschool, 

in samenwerking met 

Den Laethemschen Vriendenkring, 

nodigt je uit op de 

 

3de GROTE REUNIE 

Op ZONDAG 23 september 2012 

 

Programma, deelnameformaliteiten 

en inschrijving bij : 

Etienne Balcaen 

Hanekamlos, 18, 9070 Destelbergen 

etienne.balcaen@skynet.be 
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Vogelverschrikker Festival 

De Lichtaartse Kloppers 

mailto:etienne.balcaen@skynet.be

