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Verschijnt regelmatig, als het past 

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 en Walter Oliebos 

Voorzitter: Albert Haelemeersch (tevens PR-man) 

Ondervoorzitters: Jan De Meyer en Marnix Verschuere  

Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt 

Penningmeester: William Martens 

Bestuursleden: Marie-Josée Van Hecke, Marnix Verschuere, Christian 

Dupré en Eddy Priau 

Feestcomité: verschillende leden van de vereniging, afhankelijk van 

het soort evenement. 

Coördinatie Bowling team: Chris Dupré 

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 

Terugblik op de voorbije weken  

Op de “Proeverij van wijn, kaas en olijfolie” op 9 april 

hebben onze leden met veel gevoel voor smaak 

kunnen proeven van succulente wijnen, smeuïge 

kazen en heerlijke soorten olijfolie.   

 

De “Bloemenmarkt” op 14 april was, mede door het 

prachtige weer, een overdonderend succes ! Een 

grote volkstoeloop : zowel in het dorp als bij de 

verschillende activiteitensites kon je op de koppen 

lopen. Het deugddoend zonnetje maakte, na een 

sombere winter en lente, heel veel goed ! Het 

publiek, alle  ijverige medewerkers evenals onze 

plaatselijke gemeentemandatarissen waren unaniem 

: de kwaliteit en kwantiteit van de aanwezige 

standhouders, de inzet van alle ijverige medewerkers 

en de grote hulp van onze weergoden maakten van 

deze dag een “bloemendag” om nooit te vergeten ! 

We zeggen nu al (op z’n Engels) : afspraak volgend 

jaar, same time, same place, same weather and 

same enthusiasm !   
 

Op 14 mei dan was het de beurt aan pop- en 

rockgroep “Mady m’a dit” om onze vertrouwde 

brouwerijschuur in rep en roer te zetten (en deze 

omschrijving is zeker geen overdrijving !). 

Fantastische zangeres Mady, ondersteund door een 

paar even talentvolle als ervaren muzikanten, 

speelden de pannen van het dak (of toch bijna ….). 

Covers van Pink Floyd, Status Quo, Joe Cocker en 

andere rocklegendes gonsden de zaal in en vulden 

onze harten (en vooral onze oren) met nostalgie. 

Voor de gedreven meezingers onder ons, een 

gelegenheid van formaat om de kelen te schrapen, 

voor anderen het moment om, tijdens een inventieve 

oefening, oordopjes te fabriceren uit diverse 

materialen. 

Al bij al een geslaagde muzikale avond. 

    

Woordje van de voorzitter 

De Leievaart was misschien een veel te vroeg punt 

achter een boeiend werkjaar maar het stemt tevreden 

met een overvolle plezierboot rustig van de 

meanderende Leie en onnavolgbare landschappen te 

kunnen genieten en lol te maken onder vrienden. 

De eigenlijke afsluiter en nieuwe start is eerder 

cultureel en culinair. Op 10 september gaan we met 

onze Deurlese vriend, dichter en heemkundige Eddy 

Vaernewijck, via het unieke kerkhof en het Cyriel 

Buyssepad een literaire wandeling maken door Deurle 

en op 27 september gaan we traditioneel aanzitten 

aan ons banket. Inderdaad, zoals Toon  Hermans het 

ons leerde: aanzitten aan een banket. Twee keer 

aan... Wie kent deze klassieker niet? 

De oldtimers in augustus op kermiszondag zullen er 

van nu af aan niet meer blinken op de boomgaard. 

Jammer. Het was een uniek kader om deze juweeltjes 

te showen. Nu het echter op die plaats niet meer kan, 

hebben alle partijen beslist er een punt achter te 

zetten, weze het met pijn in het hart. 

In ieder geval was het een mooi en gevarieerd jaar 

met heel wat muzikale avonden. 

In 2014 hopen we nog beter te doen. Naast onze 

traditionele sprekers en entertainers blijven we ook 

aandacht voor volkse verhalen en kabaret. Het 

‘praatkaffee’ blijft uiteraard ook zijn eigen bestaan 

leiden. Onze damesleden houden van hun 

maandelijkse ‘theekransje’ ... maar wel tussen pot en 

pint en dus kunnen we daar geen nee aan zeggen... 

Het programma voor 2014 zal toegelicht worden op de 

muzikale nieuwjaarsreceptie en... neen, we lichten nu 

geen tipje van de sluier op...           Albert Haelemeersch 

AGENDA 

In juli en augustus zijn er vooralsnog, buiten onze bowling 

competitie, geen activiteiten voorzien. 

11 juli 2013 :  bowling competitie 

25 juli 2013 :  GEEN bowling competitie 

8 augustus 2013 :  GEEN bowling competitie  

22 augustus 2013 :  bowling competitie 

25 augustus 2013 : Kermiszondag : Van 11u30 tot 13u 

op de boomgaard van het Gemeentehuis : “Zing Latem 

Deurle, Zing Mee” 

een eenvoudig, boeiend en hartverwarmend muzikaal uurtje 

waarin deelnemers een gevarieerde collectie liedjes zingen 

o.l.v. dirigent Jens De Bruyne, gecombineerd met een 

optreden van de harmonie. De LVK steunt dit initiatief ten 

volle en hoopt dat heel wat van onze leden actief zullen 

meezingen tijdens deze leuke en volkse zangstonde. 

Meer nieuws hieromtrent elders in deze nieuwsbrief. 

10 september 2013 :  maandelijkse vergadering. 

Thema : Literaire wandeling door Deurle dorp met Eddy 

Vaernewijck (afspraak 19 u stipt aan de kerk van Deurle) 

12 september 2013 :  bowling competitie 

26 september 2013 :  bowling competitie  

27 september 2013 :  “Jaarlijks diner” 

Voor meer info en intekenformulier zie elders in deze 

nieuwsbrief. 

8 oktober 2013 :  Thema : Exclusieve filmbeelden “Ronde 

van Vlaanderen 1950” als hommage aan Daniël Allaert 

10 oktober 2013 : bowling competitie 

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

Es’t ulder uuk opgevallen dat ezuu stille es mee da 

nieuw bestuur? Ze zijn wel vrie bezig mee de 

blommekes en de bietjes en mee de kreemkerre an de 

steigre woar da mijnen moat Birke van ’t Open Veld un 

viske komt vangen en nui en tons ne kier opgefleurd 

wordt deur jonge ziemierminnekes dien d’er nui weere 

meugen kommen zonnen of zwemmen. Ge ziet da ‘ons 

Astridse van da teelevisieprogram Iederien Beroemd’ 

vrie veur frisse verschijningen op de bresse springt. 

 

Weete gulder dasse tussendeure uuk nog nen groenselof 

ee en eur kiekens en gietses doagelijks moe voederen? 

Da zal eur van thuis uit meegegeven zijn, peisek. Uuk 

den giest van euren veurganger, burgemiester Remietse 

Veroage’, moet er veur iet tusschen zitten. Ben d’er 

zeekers van! Mijnen moat ‘nonkel Bob’ es vrie bezig 

mee zijn groensel en zijnen buumgoard in Stienhuyze... 

Verlee’n joar oat ee maa wa groensel en fruit beloofd 

moar t’en es’ter tons nie van gekommen. 

‘Proxifredse’ zijnen hof es te kleine zegt ee en dus 

moeme van doar gien eitses, kuulen of toomatten 

verwachten.  

 

‘k Oa nui toch wa mier blauw op stroate verwacht moar 

de twiede gruutste frakse van de gemiente loatet 

afweten baa publieke mannefestoassies. Sjanse dan der 

nog un poar ‘blaue madams’ zijn die oltijd preezent zijn. 

’t Valt wel op da de kommunikoasse van ‘Veur Loatem 

en Deurle’ toch eindlijk op gang geschotten es. 

 

De mannekes en meiskes van ‘Tuupetegoare’ zijn veur ’t 

moment redelijk stille moar den ap zal binnenkurt wel 

ne kier uit de mauwe kommen. In ieder geval angen ze 

nog tuupe en zijn ze nog un beetse woaterdichte. 

 

Allee t’es un hiel andre durpsbeleevinge moar ge wordt 

doar uuk an geweune.  

 

Birke zit ei hiele doagen an zijnen kompjoeter, spuit nui 

en tons wa kritiek op ’t smoelenboek en wirkt tuupe 

mee den veurzitter van den Loathemschen Middenstand 

an un luchtig boek over Loatem en zijn volksfiguren en 

verienigingsleven. We kunnen ons verlee’n toch nie 

loaten verwoateren, ee! Wacht moar af! 

 

   

 

PAULE LONNEVILLE 

exposeert in de LATEMSE BROUWERIJSCHUUR 
(In samenwerking met Den Laethemschen Vriendenkring) 

Met haar typische verfijnde en ritmische schriftuur 

evoceert en creëert Paule Lonneville  een poëtische 

droomwereld. Een dialoog tussen fauna , flora en de 

leefwereld. Vaak wordt haar oeuvre spontaan ingegeven 

door de interpretatie van de passie die ze terugvindt in 

de muziek van Beethoven, Mahler en Strawinsky of van 

Ravel en Debussy. De symboliek en het subtiele 

kleurenspel geven haar tekeningen, aquarellen en 

schilderijen een boeiende en enigmatische uitstraling 

waar attente toeschouwer vaak, ieder voor zich, een 

totaal nieuwe wereld zal ontdekken. Een wereld van 

poëzie en feeëriek. 

Wanneer?  De weekends van 31 augustus, 1 – 7 en 8 

september 2013. Op zaterdagen van 14 tot 18 uur en 

op zondag van 11 tot 18 uur. 

Vernissage op zaterdag 31 augustus 2013 van 15 tot 

18 uur. 

Waar? Brouwerijschuur, Dorp 24, Sint-Martens-Latem 

 

Paule Lonneville, zelf lid van onze vereniging, nodigt 

bij deze al onze leden van harte uit om een bezoek te 

brengen aan haar expositie. 

 

Een greep uit het Loatemsch Woordenboek 

 

Kaba: (boodschappen)tas, draagtas – van zijnen kaba 

zijn = van slag zijn  

Kabardoeze: cabaret van laag allooi, bordeel (uit het 

Frans: cabaret douze) 

kakke(r)nestje: verwend jongste kind uit gezin, 

moederskindje 

Karlevije, kerlevije: houten kruiwagen met 

afneembare zijstukken 

Kasrolle: kookpot  

Kauksmete: kaakslag, ook tegenslag  

Kauve: schoorsteenpijp  

Kabuize: witte kool  

Kadeil: lawaai 

Kenoalde: een venijnige vrouw 

Bowling Speelkalender 2e semester 2013 

11 juli :   competitie 

25 juli :   geen competitie (verlof Bowl’Inn) 

8 augustus : geen competitie (verlof Bowl’Inn) 

22 augustus :  competitie 

12 september :  competitie 

26 september :  competitie 

10 oktober :  competitie 

24 oktober :  competitie 

14 november :  competitie 

28 november  :  competitie (max. 4 banen beschikbaar) 

12 december :  competitie 

26 december :  geen competitie (2de kerstdag) 

9 januari 2014 :  jaarlijks LVK-tornooi, 

gevolgd door prijsuitreiking en viering “Kampioenen 2013” 

De tussenstand in de huidige competitie : 

1. Guy Van Coillie met gemiddeld 143 punten in 6 games 

2. Etienne Verhaegen met 142,86 punten in 14 games 

3. Lucien Scherpereel met 140,06 punten in 16 games 

4. Willy Van de Moortele met 139,40 punten in 10 games 

5. Jean Galle met 137,36 punten in 11 games 

6. Eddy Priau met 134,67 punten in 12 games 

Alles ligt dicht bij mekaar en er is zeker nog niks beslist ! 

Het belooft nog een bikkelharde strijd te worden ! 

 

 

Paule Lonneville – “Speelse vlucht” 
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INTEKENFORMULIER :   Jaarlijks diner LVK (Den Laethemschen Vriendenkring) 

Vrijdag 27 september 2013 om 19 uur 

Oude Brouwerijschuur, Dorp, Sint-Martens-Latem 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oud-leerlingen Simonnet 

De Oud-Leerlingenbond van Simonnetschool 

i.s.m. Den Laethemschen Vriendenkring 

nodigt jullie uit op de 

4de GROTE REUNIE 
op ZONDAG 22 september 2013 vanaf 12u30 

 

in de cafetaria van de Sportzaal 

Hoge Heirweg, 64, S.M.L. 

Inschrijven is noodzakelijk ! 

Bijkomende informatie of inschrijvingsformulier 

te bekomen bij : 

etienne.balcaen@skynet.be – 0476/619868 

alberthaelemeersch@skynet.be – 0475/292244 

Voor een gezellig samenzijn met veel herinneringen en 

anekdotes, mag je deze reünie zeker niet missen !!! 

Ons Jaarlijks Diner op 27 september om 19 uur 

gaat door in onze oude vertrouwde brouwerijschuur en wordt 

verzorgd door het Restaurant ’t Latems Ros. 

Volgend menu wordt ons aangeboden : 

Aperitief met een hapje 

Carpaccio van rund met notenolie en parmezaan 

Rode poon filet met penne tomaat en witte wijn saus OF 

Gebakken parelhoen filet met pepersaus en gratainaardappelen 

Het restaurant serveert daarbij 

½ fles WIJN per persoon (wit of rood naar keuze). 

Om alle misverstanden uit het verleden te voorkomen wordt 

het water aan tafel (plat of bruis en à volonté) 

aangeboden door de LVK. 

De kostprijs bedraagt 30 € per persoon. 

Gelieve bij de inschrijving (zie formulier hieronder) duidelijk de 

keuze van de hoofdschotel te vermelden (vis of vlees). 

Nu al een heel smakelijke avond toegewenst ! 

 

Naam : ……………………………………………………………Voornaam :…………………………………… 

 

Tel/GSM :………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  wenst deel te nemen aan het jaarlijks diner van de LVK (op vrijdag 27/9/2013) 

  neemt deel met ……………………………………… (aantal) personen 

  Kiest als hoofdgerecht     vis : …………….…….. (aantal) 

       vlees : …………………….. (aantal) 

  Betaalt de totale som van ……………………… (aantal menu’s)  X 30 € = ……………… € 

          via cash 

          via overschrijving 

op bankrekening nummer 390-0344860-80 

van “Den Laethemschen Vriendenkring” 

 

Stuur dit ingevuld formulier a.u.b. op –vóór 20 september- naar : 

Wilfried Vancampenhoudt 

Maenhoutstraat 85  9830 Sint-Martens-Latem 

E-mail : campevents@telenet.be 

GSM : 0475/949 818 

 

 
 

 

Zing, Latem Deurle, zing mee! 

Op zondag 25 augustus neemt Den Laethemschen Vriendenkring deel aan het zangmoment op Latem Kermis. Tussen 11.30 en 13.00 uur zingen we samen enkele 

hartverwarmende liederen. Iedereen is welkom, ook wie denkt dat hij geen geschoolde stem heeft, geen noten kan lezen of geen toon kan houden. We zingen omdat het deugd 

doet, om samen te zijn, solidair in onze mooie gemeente en bewust van de problemen waar alle mensen wereldwijd mee te maken krijgen: milieu, natuur, klimaatverstoring, 

honger, inkomenskloof. We zingen voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen in een schone wereld. 

Vorig jaar zongen we in september nog voor het klimaat (Do It Now!): je kunt het filmpje nog bekijken: http://www.youtube.com/watch?v=sbWplG_RwlE). Wie er toen bij was, wil 

opnieuw zingen, wie het miste kan dit jaar zelf ervaren hoe intens het eenvoudige plezier van samen zingen kan zijn. Deze keer zingen we meer dan één liedje, de variatie is 

groter en er wordt geen internationaal filmpje van gedraaid. We zingen namelijk voor ons eigen gezamenlijk plezier: we zetten de zorgen even van ons af en zingen ons hart uit 

onze longen. Dit is een initiatief van de gemeentelijke milieuraad van Sint-Martens-Latem. 

 
 

 

mailto:etienne.balcaen@skynet.be
mailto:alberthaelemeersch@skynet.be
mailto:campevents@telenet.be
http://www.youtube.com/watch?v=sbWplG_RwlE

