Verslag van de vergadering van dinsdag 12 januari 2010
2010
Plaats : Gemeentelijk Cultureel Centrum, Oud Gemeentehuis, Deurle
Aantal aanwezigen: 83
Begin van de vergadering: 19u40
Einde van de vergadering : 23u30
Verontschuldigd : Walter Oliebos, Sabine De Vos, Jacqueline Van Speybroeck.
Volgende vergadering :
Op dinsdag 9 februari 2010 in het Gemeentelijk Cultureel Centrum in Deurle.
Thema van die vergadering : we bekijken samen de documentaire ‘De Leie’, een realisatie van AVS
ons ter beschikking gesteld door de VVV-Leiestreek.
OPGELET !!!
Noteer nu al dat onze maandelijkse vergadering in maart UITZONDERLIJK zal doorgaan op
WOENSDAG 10 MAART 2010,
2010 nog altijd in het Gemeenschapslokaal in Deurle !
Vermoedelijk speelt het ‘seniorentoneelgezelschap’ rond o.a. Suz. Thienpont, Anneke Coppens en
André Defevere enkele sketches in het plaatselijke dialect.
Onze oude vertrouwde vergaderzaal in Latem, de “Oude Brouwerijschuur”, zal, vernieuwd en
opgeblonken, officieel geopend worden op vrijdag 12 maart.
Vanaf april zullen we dan terug kunnen gebruik maken van deze prachtige ruimte voor onze
maandelijkse vergaderingen.
Lidgeld :
Zoals eerder afgesproken zullen vanaf vandaag enkel de leden, die effectief hun lidgeld hebben
betaald, de verslagen van onze vergaderingen doorkrijgen en kunnen deelnemen aan de activiteiten,
georganiseerd en gepland door onze vereniging.
Nieuwe leden, of zij die hun lidgeld alsnog wensen te vernieuwen, kunnen dit te allen tijde doen door
storting van de bijdrage (15 euro per gezin) op het rekening nummer 390390-03448600344860-80 van de LVK,
waarna ze dan eveneens zullen ingeschreven worden in onze ledenlijst en zullen kunnen genieten
van alle clubvoordelen.
Agenda :
Onze voorzitter Albert start deze avond met de talrijke aanwezigen te verwelkomen.
In de eerste plaats dankte hij de burgemeester en het quasi voltallig schepencollege en enkele
raadsleden voor hun gewaardeerde aanwezigheid op onze nieuwjaarsreceptie.
Hij gaf ons een overzicht van onze komende
komende activiteiten :
Er staat heel wat op het programma gezien we in maart,
maart tijdens de bloemenmarkt,
bloemenmarkt samen met de
de
Latemse Middenstand, de raadzaal en de rechtse ruimte van het 2 verdiep innemen voor de
fototentoonstelling ‘Koppen uit Latem en Deurle’ van de Latemse fotograaf Erwin De Keyzer.
Keyzer
In de raadzaal wordt dan tevens – doorlopend - een vernieuwde versie vertoond van de presentatie
‘Latem, vroeger en nu’.
In april plannen we dan een bezoek aan Stokerij Filliers.
Filliers
Mei is dan weer iets voor de sportliefhebbers. Ons lid Dirk Nachtergaele,
Nachtergaele verzorger van enkele
beroemde wielergoden, vertelt ons over zijn belevenissen in het wielerpeloton en wordt
geconfronteerd met ‘onverwachte’ gasten. Hij zal ook voorlezen uit zijn poëziebundel. Deze bundel
en zijn boek zal trouwens te koop zijn tijdens een signeersessie.
In juni plannen we dan een avondlijke rondvaart op de Gentse binnenwateren
binnenwateren (meer gegevens
volgen).
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Op kermiszondag plannen we traditiegetrouw een ‘old timer show’.
show’
In september bezoeken we het museum
museum van de Gerechtelijke Politie aan de Gentse Pacificatielaan.
Vrijdag 24 september is er dan ons jaarlijks feestbanket.
feestbanket
Oktober is voor ons de ‘bluesmaand’,
‘bluesmaand’ daar zoeken we een passende datum voor een ‘open
vergadering’ met blueslegende Kathleen Vandenhoudt met Nils De Caster en Erwin De Keyzer in
het voorprogramma.
Voor november en december kijken we uit met welk thema we kunnen boeien.
Als blije voorzitter kan ik jullie meedelen dat enkele van onze leden de sportieve toer opgegaan zijn.
Het ‘Bowling & Petanqueteam’ is al flink aan het oefenen en zal met 1 ploeg aantreden in de
competitie bij de 50-plussers.
Volgende maand kunnen de betere petanquespelers onder de leden zich aanbieden voor het
‘Wintertornooi van Bowling Real’ op 27 februari dat aanvangt om 12 uur.
Wat het schema voor de bowlers betreft wordt er normaal gespeeld op de derde dinsdag van de
maand om 18.30 uur. Wie vrij is kan ook op de eerste dinsdag de kegels omvergooien of de ‘goten
kuisen’ vanaf 15.30 uur. De sfeer zit er nu al goed in! Voor 4,40 euro per persoon, speel je 2 games en
die zijn goed voor anderhalf uur plezier!
We zijn enkel nog op zoek naar 250 euro voor de shirtsponsoring.
Verder wil ik nog melden dat ook Deurlenaars zeer welkom zijn in onze vereniging.
Wie hier geboren is, of wie dertig jaar of langer in een van onze dorpen woont of er gedurende
tenminste vijf jaar woonde, kan lid worden en aan onze activiteiten deelnemen!
Ere-voorzitter Guido Dhaene vervolgde met het danken van “Wijnen Lambrecht” die de schuimwijn
voor de receptie aanbood en dankte de aanwezigen voor de medewerking en de grote interesse in het
doen en laten van onze vereniging.
Als laatste spreker kwam onze burgemeester aan het woord. Hij loofde het opzet van de vereniging,
de kameraadschappelijke sfeer en de inzet van de leden. Ook hij zal, hoewel de weinige vrije tijd die
hem rest, lid worden en proberen af en toe de sfeer te komen opsnuiven in een fijn gezelschap.
Tenslotte hief onze voorzitter het glas parelend nat, ons welwillend aangeboden door “Wijnen
Lambrecht”, op het nieuwe jaar en wenste hij alle leden en aanwezige sympathisanten een heilzaam
2010 toe.
De laatste woorden van onze burgemeester waren amper gezegd of daar maakten de muzikanten
van Tralalie al hun intrede.
Zoals was te verwachten sloeg de vlam onmiddellijke in de pijp !
De eerste noten waren nog niet koud of de zaal stond al in lichterlaaie !
Aanstekelijke deuntjes werden afgewisseld met overbekende songs en liedjes uit de oude doos…..en
dat er gezongen werd hoeft geen betoog !!! Menige keel moest regelmatig gesmeerd worden.
De zangkwaliteiten van menig LVK-lid zijn van dien aard dat het oprichten –naast een
bowlingploeg- van een zangkoor, zeker geen misplaatst initiatief zou zijn !
Ook onze burgemeester moest in niets onderdoen bij deze cantus : hij gaf blijk van een uitzonderlijke
kennis van zijn teksten en beschikt daarenboven over een meer dan behoorlijk stemgeluid !
Een avond om niet te vergeten en een gezellig samenzijn waar gezond, vreugdevol en leuk ouderwets
amusement hoog tij vierde !
Ook de vreugde van onze penningmeester William was groot : hij mocht zijn beurs vullen met de
lidgelden van verschillende nieuwe leden en door het smeren van de talrijke droge kelen werden ook
de glazen regelmatig bijgevuld en werd zodoende ook de clubkas aardig aangedikt.
’t Was ruim 23 uur toen de laatste aanwezigen met een blij en voldaan gevoel de zaal verlieten en
we met enkele stoere “die hard” leden aan de opkuis konden beginnen !
Tot kijk op onze volgende bijeenkomst

in het Gemeente
Gemeentelijk
lijk Cultureel Centrum, Oud Gemeentehuis in Deurle
op dinsdag 9 februari 2010 om 19u30
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Met vriendelijke groet
Wilfried Vancampenhoudt
Secretaris

Albert Haelemeersch
Voorzitter

Den Laethemschen Vriendenkring
Secretariaat : Maenhoutstraat, 85, 9830 Sint-Martens-Latem
Tel/Fax : 09/329 67 39 – GSM : 0475/94 98 18 – E-mail : campevents@telenet.be - Bank : 390390-03448600344860-80

Met dank voor de samenwerking :
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