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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 april en 13 april en 13 april en 13 april en 11 mei11 mei11 mei11 mei    2020202010101010    
    

Dinsdag 11 mei 2010 :Dinsdag 11 mei 2010 :Dinsdag 11 mei 2010 :Dinsdag 11 mei 2010 :    
Plaats :  Brouwerijschuur, Dorp 24, Latem 
Aantal aanwezigen: 83 
Begin van de vergadering:   19u45                                     
Einde van de vergadering :  00u30 
Verontschuldigd :  Jan De Meyer, Paul Santens, Guy Van Coillie, Anita De Keyser, Walter Oliebos. 
    

Volgende vergadering :      Op Op Op Op dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag 8888    junijunijunijuni    2010201020102010    om 19u30.om 19u30.om 19u30.om 19u30. 
Deze vergadering (evenals alle volgende vergaderingen, indien verder niet gespecificeerd) gaat door, 
zoals vroeger, in de vernieuwde Oude Brouwerijschuur, Dorp, Latem. 
 

Verslag van de vergadering van 13 april :  “Bezoek aan “Bezoek aan “Bezoek aan “Bezoek aan     Stokerij Stokerij Stokerij Stokerij Filliers”Filliers”Filliers”Filliers”    
Zo’n 45 leden maakten de verplaatsing naar Bachte-Maria-Leerne en ze hebben zich die moeite zeker 
niet beklaagd. Van een professionele gids kregen we een zeer degelijke uitleg over de jenever in het 
algemeen en over het reilen en zeilen van de Stokerij Filliers in het bijzonder. Na deze bijzonder 
boeiende uiteenzetting was de volgende logische stap een bezoek aan de stokerij zelf. Ons bezoek werd 
uiteindelijk afgerond met een “proeverij” in de gelagzaal van de stokerij. Zoals elk leuk verhaal 
eindigt op een positieve climax, was ook deze afsluiting de “kers op de taart” op wat voor elk van de 
aanwezigen een heerlijke avond was geweest. 
 

Verslag van de vergadering van 11 mei :  “Straffe wiel“Straffe wiel“Straffe wiel“Straffe wieleeeerverhalen”rverhalen”rverhalen”rverhalen”    
Gesmaakte interactieve dialoog met straffe wielerverhalen door Dirk Nachtergaele en Rik 
Vanwalleghem. Deze twee ‘entertainers’ zijn gewoon met dit programma te toeren en zijn zeer goed 
op elkaar ingespeeld. 
 

Agenda : 
Ons ““““bowlingbowlingbowlingbowlingteamteamteamteam””””  draait stilaan op volle toeren. Gemiddeld bieden zich zo’n 12-tal spelers aan op 
elke speeldag. Na 5 speeldagen zijn er al 4 spelers die in totaal minimum 10 games hebben gespeeld. 
Die komen dus al zeker in aanmerking voor deelname aan de eindronde in de competitie. 
Op kop ligt voorlopig Guy Van Coillie met een gemiddelde van 149,5 punten, gevolgd door William 
Martens met 126,1 punten. Geïnteresseerden in de “stand van zaken” worden op hun wenken bediend 
tijdens een van onze volgende speeldagen (zie speelkalender in bijlage). 
Coördinator voor de bowlingploeg is William MartensWilliam MartensWilliam MartensWilliam Martens    (0473/440 134)(0473/440 134)(0473/440 134)(0473/440 134)....    
 

De uitbouw van onze “petanqueploegpetanqueploegpetanqueploegpetanqueploeg””””  verloopt iets moeizamer. De initiële interesse wordt in de 
praktijk niet geconcretiseerd. Katy doet haar uiterste best om alles tot in de puntjes voor te bereiden 
maar wachtte, op de eerste speeldag (op vrijdag 28 mei om 14 uur) op de eerste spelers. Nadat  het 
academisch kwartiertje al lang was verlopen en niemand zich had aangemeld, keerde ze 
onverrichterzake terug huiswaarts. Op de avondsessie diezelfde dag (18u30) kwam er weeral 
niemand opdagen. 
Een minimum van 8 spelers is wel noodzakelijk om een leuk partijtje petanque te kunnen 
organiseren. Als we dat aantal niet bereiken, zullen we daar onze conclusies moeten uit trekken. 
De speelkalender voor de petanque vind je ook in bijlage (onder die van de bowling). 
Coördinator voor de petanqueploeg is Katy Wieme (0475/432 702).Katy Wieme (0475/432 702).Katy Wieme (0475/432 702).Katy Wieme (0475/432 702).    
 

Een modieuze shirt, met het logo op van onze Bowling en Petanqueploeg (zie afbeelding onderaan), is 
te koop voor de prijs van 5 €. Kleur : Blauw - Maten XL en XXL, later aangevuld met S en L. 
Beschikbaar op het secretariaat. 
Leden die zich geroepen voelen om deel uit te maken van deze bowling- en/of  petanqueploeg, kunnen 
hun naam opgeven aan respectievelijk William of Katy. 
Vergeet niet : ‘rust roest’ en ‘bewegen doet genezen’...!!! 
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VVVVolgende activiteitenolgende activiteitenolgende activiteitenolgende activiteiten    ::::    
    

Op dinsdag Op dinsdag Op dinsdag Op dinsdag 8 juni8 juni8 juni8 juni    2010201020102010    : : : : ““““    Het Vraagteken” Het Vraagteken” Het Vraagteken” Het Vraagteken” – verrassingsprogramma 
    

In juli en augustusIn juli en augustusIn juli en augustusIn juli en augustus    : : : : zijn er geen vergaderingen. 
    

Op Op Op Op kermiszondag 22 augustus 2010kermiszondag 22 augustus 2010kermiszondag 22 augustus 2010kermiszondag 22 augustus 2010    : : : : van 9 tot 17 uur hebben we onze ‘climax’ : onze  “2“2“2“2dededede    Krasse Krasse Krasse Krasse 
Knarren Parade”Knarren Parade”Knarren Parade”Knarren Parade” een ‘Old timer treffen’ voor oude auto’s, moto’s, scooters en fietsen van vóór 1980. 
Meer informatie in bijlage. 
 

In septemberIn septemberIn septemberIn september    brengt Guy Van Guy Van Guy Van Guy Van CoillieCoillieCoillieCoillie dan een hernieuwde 3D demonstratie met als thema ‘De Gentse ‘De Gentse ‘De Gentse ‘De Gentse 
Floraliën 2010’ Floraliën 2010’ Floraliën 2010’ Floraliën 2010’ ....    
 

Op vrijdag 24 septemberOp vrijdag 24 septemberOp vrijdag 24 septemberOp vrijdag 24 september 2010  is er ons jaarlijks banket.jaarlijks banket.jaarlijks banket.jaarlijks banket.    Hierover meer info later. 
 

In oktoberIn oktoberIn oktoberIn oktober    krijgen we dan hoog bezoek uit Deurle. Cineast Pol Van der PlaetsenPol Van der PlaetsenPol Van der PlaetsenPol Van der Plaetsen brengt zijn film ‘The ‘The ‘The ‘The 
Inconvenient TRUUT'’Inconvenient TRUUT'’Inconvenient TRUUT'’Inconvenient TRUUT'’ , een parodie in 2 delen (van elk ongeveer een kwartier) gevolgd door de 
‘NEEN aktie’‘NEEN aktie’‘NEEN aktie’‘NEEN aktie’ ( komische film tegen het containerpark). 
 

In bijlage :In bijlage :In bijlage :In bijlage :  -    “Bowling en Petanque Speeldata 2010” (speelkalender) 
- Folder “2de Krasse Knarren Parade” 

 
Tot kijk op onze volgende bijeenkomst 

in in in in de Oude de Oude de Oude de Oude Brouwerijschuur op 8 juniBrouwerijschuur op 8 juniBrouwerijschuur op 8 juniBrouwerijschuur op 8 juni    2010201020102010    om om om om 11119999uuuu30303030        
    

Met vriendelijke groet 
    

    
    
    
    
 

 
 

                                                                                                                        
    

Met dank voor de samenwerking :Met dank voor de samenwerking :Met dank voor de samenwerking :Met dank voor de samenwerking : 

 

 

 

Wilfried Vancampenhoudt 
Secretaris 

Albert Haelemeersch 
Voorzitter 
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Bowling en Petanque shirt van de LVK 


