Verslag van de vergadering van woensdag 10 december 2008
2008
Plaats : Brouwerijschuur, Dorp, Sint-Martens-Latem
Begin : 19u30
Einde : 23u15
Aantal aanwezige leden : 52
Verontschuldigd : Albert Haelemeersch, Jan De Meyer,
Monique De Meester, Rigo Van de Voorde, Jacques Van Cruchten, Roger en Liliane Seeuws-De
Martelaere
Agenda :
Onze erevoorzitter Guido Dhaene opent de vergadering en verontschuldigt de afwezige leden.
Hij geeft een bondig overzicht en enkele praktische beschouwingen over
2009 Hieronder volgt een overzicht :
de activiteiten van onze vereniging in 2009.
Dinsdag 13/1 : Vergadering met Nieuwjaarsreceptie
Dinsdag 10/2 : Vergadering
Dinsdag 10/3 :Vergadering
Maart-April : deelname aan de Bloemenmarkt
Dinsdag 14/4 :Vergadering
Dinsdag 12/5 : Vergadering
Dinsdag 9/6 : Vergadering
Dinsdag 14/7 : Geen vergadering (Verlofperiode)

Dinsdag 11/8 : Geen vergadering (Verlofperiode)
Zondag 23/8 : Onze jaarlijkse activiteit t.g.v. de kermis
Dinsdag 8/9 : Vergadering
Vrijdag 25/9 : Ons jaarlijks diner
Dinsdag 13/10 : Vergadering
Dinsdag 10/11 : Vergadering
Dinsdag 8/12 : Vergadering

Voor de thema’s van de vergaderingen verwijzen we naar onze toekomstige verslagen.
In januari is er geen thema voorzien: tijdens onze nieuwjaarsreceptie –ons aangeboden door
een milde sponsor- zal er, naast het klassieke hapje en sapje, ruim tijd zijn voor wederzijdse
wensen én voor het bespreken van de plannen voor de toekomst en het aanreiken van eventuele
suggesties.
Thema van deze avond : “Café Chantant, Bonte avond”
Bert en Carl, de twee professionele muzikanten van “Tralalie”, brachten een gevarieerd
muziekprogramma in een voor hen eigen en unieke stijl. Van bij de eerste noten slaagden ze
erin om de zaal in vuur en vlam te zetten. Hun aanstekelijke presentatie en de keuze van het
repertoire zorgden ervoor dat elke aanwezige zonder uitzondering in vervoering geraakte. Er
werd duchtig en met forse stem meegezongen met de talloze liedjes uit de oude doos die de
muzikanten uit hun instrumenten toverden. Dit alles, soms afgewisseld met een komisch of
subtiel cabaretachtig eigen nummer, zorgde voor een “ambiance” zoals ze nog maar zelden op
onze vergaderingen werd waargenomen. De avond was nog niet ten einde of er werd al
duchtig geopperd om dit evenement zeker nog eens te herhalen. Waarvan akte!
Hieronder nog een paar “sfeerbeelden”:

Wilfried Vancampenhoudt
Secretaris

Albert Haelemeersch
Voorzitter
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