Verslag van de vergadering van woensdag 10 maart 2010
2010
Plaats : Gemeentelijk Cultureel Centrum, Oud Gemeentehuis, Deurle
Aantal aanwezigen: 56
Begin van de vergadering: 19u40
Einde van de vergadering : 23u15
Verontschuldigd : Walter Oliebos, Albert Haelemeersch, Jan De Meyer, Armand Vermeulen
Nieuwe leden : Wim Franke

Onze volgende vergadering :
gaat door op dinsdag 13 april 2010 om 19u00
19u00 stipt !!!
Thema : Geleid bezoek -met proeverij- aan de Stokerij Filliers
Afspraak : om 19 uur stipt op de parking van Filliers – Deelname : 6 €
Agenda :
Tijdens onze vergadering van dinsdag 9 februari hebben zo’n 60-tal leden van onze vereniging
kunnen genieten van een documentaire video-film over De Leie’, een realisatie van AVS, ons ter
beschikking gesteld door de VVV-Leiestreek.
In een aaneenschakeling van prachtige beelden schetsen de makers van de film alle aspecten van het
leven langs de Leie, van de bron in Frankrijk tot aan de monding in Gent. Het verbluffende landschap, de economische expansie, het sociale leven en de culturele ontplooiing tijdens de verlopen twee
eeuwen tonen ons onomstotelijk hoe belangrijk die levensader, de Leie, geweest is voor onze regio.
Op onze vergadering van woensdag 10 maart
maart mochten we het seniorentoneelgezelschap van OCMW
Latem-Deurle (met o.a. Suske Thienpont, Marcel De Craene, Anneke Coppens, André Defevere en
anderen) verwelkomen.
Ze hebben ons, in puur Latems dialect en onder de vorm van anekdotische sketches, een staalkaart
gebracht van wat de modale Latemnaar in zijn dagelijkse leven zoal kan tegenkomen, met alle
hilarische situaties, misverstanden en overdrijvingen incluis.
Ze hebben dat prachtig gedaan en het overdonderend applaus na de voorstelling bewees dat ook onze
leden er duidelijk van genoten hadden.
Op zondag 21 maart 2010 was er de jaarlijkse bloemenmarkt.
bloemenmarkt
Samen met de Latemse Middenstand organiseerden we de fototentoonstelling ‘Koppen uit Latem en
Deurle’ van de Latemse fotograaf Erwin De Keyzer.
Keyzer
In de raadzaal werd dan tevens – doorlopend – “Latem-Deurle” vertoond, een impressie in 3D
(zonder het fameuze “brilletje” !), een prachtige reeks sfeerbeelden uit onze beide gemeenten,
gerealiseerd door Guy Van Coillie.
Onze vergadering van dinsdag 11 mei belooft alvast een hoogvlieger te worden. Dan krijgen we
“Straffe Wielerverhalen” door erelid Dirk Nachtergaele en Rik Van Walleghem.
Walleghem Ze brengen ons – in
de Brouwerij – verhalen en fratsen uit de wielerwereld. Dirk leest ons ook een paar van zijn
gedichten voor. Na de pauze kan het publiek vragen afvuren en worden we betrokken in de
discussie. Een vergadering dus om niet te missen !!
De winter loopt (hopelijk !) stilaan op zijn eind en het ogenblik is aangebroken om onze spieren wat
los te werken ! Het ‘Bowling & Petanqueteam’ is dan ook al flink aan het oefenen.
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Voor de geïnteresseerde liefhebbers en voor de deelnemers : hou de speelkalender goed in de gaten,
zodat je geen van de speelsessies hoeft te missen ! De Olympische gedachte is ook in ons team van
toepassing : deelnemen is belangrijker dan winnen !
En voor de “die-hard” competitiebeesten onder ons vind je tevens een overzicht van het voorlopige
klassement in bijlage.
In verband met de ledenwerving willen we verder 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!
Men zegge het voort !

Oproep !
Etienne Balcaen,
Balcaen geëerd lid van onze vereniging, wil een reünie organiseren op 19 september 2010.
Hij is op zoek naar gegevens van zijn klasgenoten uit het eerste leerjaar –schooljaar 19501950 van de
Simonnetschool. Hij heeft reeds 30 van de 37 klasgenoten teruggevonden.
Van volgende personen ontbreken voorlopig nog gegevens : Christine De Keukelaere, Dirk De Smet,
Paul Duvivier, Roland Matse, Georgette Roose, Pierre Stuer en Jacques Van Torre. Allen zijn ze
geboren in 1943 of ’44.
Wie informatie heeft omtrent een van deze personen gelieve contact op te nemen met Etienne
Balcaen op telefoon 0476/619 868 of via mail etienne.balcaen@skynet.be
Met dank bij voorbaat voor de moeite !
Tot kijk op onze volgende bijeenkomst in de

 Stokerij Filliers, Leernesteenweg in Deinze
op dinsdag 13 april 2010 om 19u00 stipt !!!
Met vriendelijke groet
Albert Haelemeersch
Voorzitter

Wilfried Vancampenhoudt
Secretaris
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Met dank voor de samenwerking :

