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                     19   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 

Woordje van de voorzitter 
Deze korte nieuwsbrief om jullie een aantal komende activiteiten 
toe te lichten……in de hoop dat jullie massaal zullen deelnemen, 
natuurlijk ! 
Zoals hoger aangekondigd, leidt Eddy Vaernewijck ons langs de 
'Cyriel Buysse-wandeling’. Een leerrijke tocht! Wij gaan immers 
op zoek naar plaatsen en mensen die Buysse heeft beschreven 
in zijn werk of die op een of andere manier met Buysse in Deurle 
geassocieerd kunnen worden. Terloops wordt ook kort aandacht 
besteed aan andere literaire figuren die ons pad kruisen. 
Vergeet niet dat bij minder goed (lees: nat) weer aangepast 
schoeisel zeker een noodzaak is, want Buysses bos is in die 
omstandigheden moeilijk bewandelbaar mochten de dames op 
‘talons’ de tocht aanvatten... 
Na de wandelvoordracht carpoolen we samen met onze gids 
naar ons lokaal voor ‘een natje en een droogje’ bij de 
nabespreking. 
Noteer ook alvast de filmvoordracht over het Vlaams 
wielergebeuren in 1950  en verrassende beelden van een 
Barcelonavlucht voor duiven met commentaar van Joris Allaert, 
zoon van cineast Daniël... 
                                                  

 Albert Haelemeersch 

AGENDA 
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. 
31 augustus 2013 : vanaf 15 u in de brouwerijschuur : 
vernissage Tentoonstelling “Paule Lonneville” waarop 
onze leden vriendelijk worden uitgenodigd. 
Paule, lid van onze vereniging, stelt haar werken verder nog 
tentoon op 1, 7 en 8 september. Warm aanbevolen !! 
10 september 2013 :  maandelijkse vergadering. 
Thema : Literaire wandeling door Deurle dorp met Eddy 
Vaernewijck (afspraak 19 u stipt aan de kerk van Deurle) 
Meer info hieromtrent elders in dit blad. 
12 september 2013 :  bowling competitie 
22 september 2013 :  4de grote reunie Oud-Leerlingen 
Simonnet (info elders in dit blad). 
26 september 2013 :  bowling competitie  
27 september 2013 :  “Jaarlijks diner” 
Voor meer info en intekenformulier zie elders in deze 
nieuwsbrief. Inschrijven graag vóór 20 september !!! 
8 oktober 2013 :  Thema : Exclusieve filmbeelden uit 1950 
met o.m. ‘Ronde van Vlaanderen 1950” als hommage aan 
Cineast Daniël Allaert 
10 oktober 2013 : bowling competitie 
24 oktober 2013 : bowling competitie 
14 november 2013 : bowling competitie 
28 november 2013 : bowling competitie (max. 4 banen !!) 
 

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. 

Héél warm aanbevolen !! 
 

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 !!! 

 

mailto:campevents@telenet.be
http://www.albert-haelemeersch.be/SML_LatemseVriendenkring.htm
http://www.youtube.com/watch?v=sbWplG_RwlE
mailto:etienne.balcaen@skynet.be
mailto:alberthaelemeersch@skynet.be
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INTEKENFORMULIER :   Jaarlijks diner LVK (Den Laethemschen Vriendenkring) 
Vrijdag 27 september 2013 om 19 uur 

Oude Brouwerijschuur, Dorp, Sint-Martens-Latem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 gratin-aardappelen  

 

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 

 
 
 

 

mailto:campevents@telenet.be

