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Verslag van de vergadering van Verslag van de vergadering van Verslag van de vergadering van Verslag van de vergadering van dinsdag  dinsdag  dinsdag  dinsdag  13 januari 200913 januari 200913 januari 200913 januari 2009    

    
Plaats : Brouwerijschuur, Dorp, Latem 
Aantal aanwezigen: 63 
Begin van de vergadering:   19u50                                     
Einde van de vergadering :  23u00 
Verontschuldigd :  Walter Oliebos, Sabine De Vos, Paul Santens, Erik Van den Abeele, Monique 
De Meester. 
Agenda van vandaag : “Nieuwjaarsreceptie” 
 
AlbertAlbertAlbertAlbert opent de vergadering, wenst elkeen, voor zover dat nog niet is gebeurd, een heilzaam 
2009 toe en verontschuldigt de afwezige leden. 
Hij herinnert ons aan het feit dat onze vereniging al 3 jaar bestaat en dat we nu het vierde 
jaar met enthousiasme -gezien de talrijke opkomst bij het begin van het nieuwe jaar- inzetten. 
Hij geeft vervolgens een bondig overzicht van wat ons, qua activiteiten en thema’s, dit jaar te 
wachten staat. 
 
Thema’s :Thema’s :Thema’s :Thema’s :    

- De prachtige klankbandmontage “Brakel 1250 jaar”, ingesproken door Valeer Verbeke, 
mogelijks te realiseren i.s.m. Herman Verkerken en Robby Dossche. 

- De “levenswandel” van onze voorzitter zelf : zijn belevenissen, in geuren en kleuren, 
over zijn leven, vanaf zijn vijfde levensjaar tot nu……. 

- Het ontstaan van de nougatfabriek, door Maurice “Nougat” Vital, gekruid met de 
schelmenstreken uit zijn jeugd (jaren ’50). 

- Het ontstaan en de werking van het BIN-systeem, bondig uitgelegd door de coördinator 
Willy Moonen. 

- Lima, de historiek en de filosofie rond macrobiotiek, communeleven, enz. 
- Een bezoek aan Fillliers, met degustatie. 
- Een literaire wandeling “Cyriel Buysse en Gaston Martens” in Deurle 
- Een geleide natuurwandeling door de Leiemeersen. 
- Een boottocht op de Leie door de Gentse binnenstad. 
- Een avondvullend programma rond “Chimay en de trappisten”, met spreekbeurt en 

degustatie 
 
Activiteiten :Activiteiten :Activiteiten :Activiteiten :    

- Bloemenmarkt : onze vereniging zal, zoals vorige jaren, hieraan deelnemen met o.a. de 
presentatie van oude documenten, foto’s en affiches in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Tevens is Albert, samen met zijn dochter Julie, bezig aan de samenstelling 
van een nieuwe fotomontage over het Latem van vroeger en nu. Deze zal ook getoond 
worden tijdens de bloemenmarkt. 

- Zomerkermis : zoals in 2007 verzamelen ook nu weer de “oude tractors en 
landbouwvoertuigen” voor een treffen op de boomgaard van het gemeentehuis. Om een 
en ander nog wat meer luister en animo bij te brengen zullen we trachten ook een 
aantal oude “stoommacbines” bij het gebeuren te betrekken. 

 
Burgemeester Freddy Van MassenhoveBurgemeester Freddy Van MassenhoveBurgemeester Freddy Van MassenhoveBurgemeester Freddy Van Massenhove, die, samen met schepen Kristof Van Den Berghe, het 
gemeentebestuur vertegenwoordigt op onze nieuwjaarsreceptie, wenst op zijn beurt de 
aanwezige leden een opperbeste nieuwe jaar toe. Hij wijdt uit over de geplande werken aan de 
brouwerijschuur, werken die het ons in de toekomst een heel stuk comfortabeler moeten maken 
maar die ons wel enkele maanden zullen verhinderen om gebruik te maken van onze 
vergaderruimte. 
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Hij verzekert ons evenwel dat er uitwijkmogelijkheden voorzien zijn (Gemeentehuis, Oase, 
Gemeenschapslokaal Deurle). De bouwwerken zouden mogelijks kunnen starten na het 
bouwverlof en hopelijk kunnen beëindigd worden tegen het einde van dit jaar. 
 
Erevoorzitter Guido Erevoorzitter Guido Erevoorzitter Guido Erevoorzitter Guido DhaeneDhaeneDhaeneDhaene, , , , zelf ook voorzitter van de vzw “Middenstand Latem-Deurle” 
verduidelijkt dat hij de kosten van onze nieuwjaarsreceptie, in overleg met zijn 
schatbewaarder Ewald, door de Middenstand heeft willen laten dragen.  Vroeger was dat 
steevast de ING-bank doch gezien de precaire financiële toestand van de banken heeft hij dat 
deze keer niet durven vragen. 
De Middenstand verrast ons daarenboven met nog een presentje : een heuse uit de kluiten 
gewassen  en mooi ogende draagzak, met logo van de Middenstand, te samen met een lijst van 
de middenstandsleden. Hij hoopt dat we, voor onze aankopen in Latem, zoveel mogelijk 
rekening zouden houden met de deelnemende handelaars. De wijn tijdens de receptie kwam 
alvast van een “inheemse” handelaar : Wijnen Lambrecht ! 
 
De bubbels van de smakelijke schuimwijn hebben duidelijk hun werk gedaan, want van zodra 
de “officiële” geplogenheden achter de rug zijn komen de tongen los en wordt er heen en weer 
gebabbeld en gegekscheerd. 
Onder het nuttigen van nog wat “geestrijk druivensap” komen ook de acteurseigenschappen 
van menig LVK-lid naar boven en wordt er zowaar begonnen met een “stand-up comedy” 
optreden : de grappen en grollen van onze meester-moppentapper Guido zetten de zaal in 
lichter laaie en zijn optreden kent weldra navolging. Christian, William, Albert en andere 
Raymonds vullen het “podium”, tot groot jolijt van alle aanwezigen. Een avondvullend 
programma “moppen tappen door eigen leden” zou in het lijstje van onze thema’s zeker niet 
misstaan. 
Maar helaas, aan alle schone liedjes komt een einde, zo ook aan deze gezellige avond. 
 
We verwachten jullie allemaal in groten getale op onze volgende vergadering 
 

Op dinsdag 10 februari 2009 om 19u30 in de BrouwerijschuurOp dinsdag 10 februari 2009 om 19u30 in de BrouwerijschuurOp dinsdag 10 februari 2009 om 19u30 in de BrouwerijschuurOp dinsdag 10 februari 2009 om 19u30 in de Brouwerijschuur    
 
Met vriendelijke groet    
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