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 Ten gevolge van computerproblemen is de layout van onze nieuwsbrief tijdelijk gewijzigd, waarvoor onze verontschuldigingen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Laethemschen Vriendenkring 

Nieuwsbrief N° 21 – 27 december 2013 

Lidgeld !! 
Bij het einde van het oude en de start van het nieuwe 

jaar is het de gewoonte dat we ons lidgeld betalen. 

We gaan daar ook deze keer niet van afstappen en 

plichtsbewust onze duit in het zakje van de LVK  

doen ! Niettegenstaande de crisis en de stijgende 

levensduurte behouden we het bedrag van het lidgeld 

op 15 euro per gezin. 

Wil dit bedrag bij voorkeur storten op onze 

bankrekening nummer 

IBAN BE47 3900 3448 6080 

Indien gewenst kan je ook cash betalen aan onze 

penningmeester William tijdens onze volgende 

vergadering (Nieuwjaarsreceptie op 14/1). 

Met dank bij voorbaat voor jullie bereidwillige en 

stipte medewerking in deze. 

Woordje van de voorzitter 

Mijn beste Latemse vrienden, als voorzitter pleziert het te weten dat de teller van 

het ledental rond de 125 gezinnen blijft aanwijzen. Dat is een goed teken en 

bewijst de uitstraling van het bestuur en de ‘werkmieren’ die steeds klaar staan 

om de zaal klaar te maken en de aanwezigen met de glimlach van een natje en 

een droogje te voorzien. 

We zijn in de voorbije 7 jaar tot een (h)echte kring van vrienden uitgegroeid. We 

doen er alles aan om de leden te laten genieten van onze activiteiten en trachten 

dat de clubkas blijft instaan voor de kost van de evenementen zonder ook maar 

entreegeld te vragen. Het lidgeld blijft € 15 per gezin. Ik vermoed dat dit een 

unicum is in Latem & Deurle. 

Op de nieuwjaarsreceptie wil het bestuur jullie weer vergasten op een heerlijk 

muzikaal intermezzo met ‘Arto Mundo’. Net als Jacques Vandevelde en Guido 

Belcanto eerder, zullen ook deze musici jullie harten veroveren : wereldmuziek 

met stijlen en instrumenten uit diverse continenten. De groep speelt flamenco, 

soukous, rumba, salsa, bossa-nova, gypsy-jazz, rèbètico en Indische raga's. 

Als muziekliefhebber ben ik er zeker van dat ze ook jullie harten zullen laten 

smelten. 

In naam van het bestuur wens ik jullie een fijn eindejaar en een gezond en 

gelukkig 2014. 

Albert Haelemeersch 
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AGENDA 2014 

9 januari :  Jaarlijks LVK-tornooi, gevolgd door 

de prijsuitreiking en huldiging van de 

kampioenen van 2013. 

14 januari :  maandelijkse vergadering 

Thema : “Nieuwjaarsreceptie”, met een 

heildronk op het nieuwe jaar, een overzicht van 

het voorbije jaar en een blik naar de toekomst 

en met, vóór alles, een gezellig samenzijn. Voor 

de muzikale omkadering zorgen de muzikanten 

van Arto Mundo.  De heildronk wordt ons 

aangeboden door Wijnen Lambrecht. 

23 januari :  bowling competitie 

11 februari :  maandelijkse vergadering 

Thema : Voorstelling van het boek : 

 “ Hof der Tempelheeren” :  Armand 

Vermeulen  zoekt in zijn boek naar de 

historische onduidelijkheden en de nog 

bestaande geheimen in de lange geschiedenis 

van dit mooie Middeleeuwse beschermd gebouw 

in onze gemeente 

13 februari :  bowling competitie 

27 februari :  bowling competitie 

11 maart :   maandelijkse vergadering 

Thema : nog te bepalen 

13 maart :  bowling competitie 

27 maart :  bowling competitie 

8 april :  maandelijkse vergadering 

Thema : nog te bepalen 

10 april :  bowling competitie 

24 april :  bowling competitie 

4 mei :  Bloemenmarkt  

8 mei :  bowling competitie 

Colofon 

Alle activiteiten van de LVK gaan door in 

ons lokaal de “Oude Brouwerijschuur”, Dorp, 

Sint-Martens-Latem, tenzij anders vermeld. 

De maandelijkse vergaderingen gaan 

door om 19u30 en dit telkens op de 2de 

dinsdag van de maand (behalve juli en 

augustus) tenzij anders vermeld. 

Het lidgeld bedraagt 15 € per jaar en per 

gezin. 

Het bestuur : 

Erevoorzitters: Guido Dhaene, Armand 

Vermeulen en Walter Oliebos 

Voorzitter: Albert Haelemeersch (tevens PR-

man) 

Ondervoorzitters: Jan De Meyer en Marnix 

Verschuere  

Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt 

Penningmeester: William Martens 

Bestuursleden: Marie-Josée Van Hecke, 

Marnix Verschuere, Christian Dupré en Eddy 

Priau 

Feestcomité: verschillende leden van de 

vereniging, afhankelijk van het soort 

evenement. 

Coördinatie Bowling team: Chris Dupré 

Afgevaardigde GRC en seniorenraad: Serge 

Clement 

Bank : IBAN BE47 3900 3448 6080   

BIC BBRUBEBB 

Contactadres: Wilfried Vancampenhoudt 

Maenhoutstraat 85  9830 St.Martens-Latem 

Tel : 0475/949 818 – Fax : 09/329 67 39 

Email : campevents@telenet.be 

Link naar de verslagen en nieuwsbrieven van 

de LVK : 

 http://www.albert-

haelemeersch.be/SML_LatemseVriendenkrin

g.htm 

Verslag van wat voorbij is 

Wat voorspeld was is uitgekomen : tijdens onze vergadering van 12 november hebben 

onze leden zich werkelijk een kriek gelachen met de moppentappers van dienst  

Aurèle en Jean. De bomvolle brouwerijschuur trilde bij momenten van de lachsalvo’s 

die elkaar in snel tempo opvolgden. ’t Was werkelijk een helende opknapbeurt voor onze 

mentale gezondheid in deze sombere wintertijd ! 

Een ander verhaal, maar daarom niet minder interessant, werd ons gebracht door 

 Prof. Dr. Eric Van Schoonenberghe. Op onze vergadering van 10 december hield 

hij een boeiende uiteenzetting over onze “nationale” druppel, de jenever. Te oordelen 

naar de commentaren  van de aanwezige leden hadden de afwezigen, zoals zo dikwijls, 

weeral eens groot ongelijk ! 

“Jenever, cultureel erfgoed van de Nederlanden”, een boek geschreven door onze 

professor, is nog beschikbaar (à 12,5 euro). Bestellen kan via ons secretariaat. 

mailto:campevents@telenet.be
http://www.albert-haelemeersch.be/SML_LatemseVriendenkring.htm
http://www.albert-haelemeersch.be/SML_LatemseVriendenkring.htm
http://www.albert-haelemeersch.be/SML_LatemseVriendenkring.htm
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Bowling Corner 

Het einde  van het speeljaar nadert en dan wordt het weer tijd om een stand van zaken 

op te stellen. Na onze laatste speeldag van 2013 (12/12) worden de punten 

samengeteld en de statistieken opgemaakt. En op donderdag 9 januari worden dan, na 

het jaarlijks tornooi, de kampioenen van 2013 in de bloemetjes gezet ! Een spannend 

moment om naar uit te kijken ! 

Maar een nieuw jaar betekent ook een nieuwe speelkalender. Hieronder vind je een lijst 

met de speeldata voor het eerste semester van 2014. 

Enkele wist-je-datjes : 

# In 2013 waren er gemiddeld 17,2 spelende leden per speeldag. Rekenen we daar de 

“begeleiders” bij dan komen we gemiddeld aan meer dan 20 personen die op geregelde 

tijdstippen de Bowl’Inn op stelten zetten ! Niet slecht hé voor een amateurploegje ? 

# Leden die dit wensen kunnen zich alsnog opgeven als spelend lid van ons 

bowlingteam. Een eenvoudig telefoontje naar een van onze bowlingcoördinatoren 

volstaat daartoe : 

     Chris Dupré : 0479/722 066 of 0479/375 514 

     Eric Jorez : 0494/080 388 

     Wilfried : 0475/949 818 

# Er is geen aparte bijdrage nodig, het lidmaatschap van de LVK geeft ook recht om 

gratis deel te nemen aan deze sportactiviteit. En nog een niet te versmaden voordeel 

voor je gezondheid : je sport en je beweegt, je hebt sociaal contact, je maakt plezier en 

je vergeet even je zorgen ! Doen dus, hé ? 

 
Speelkalender 1ste semester 2014 

9 januari :     Jaarlijks tornooi en 

                    kampioenenviering 2013 

23 januari :  competitie 

13 februari :  competitie 

27 februari : competitie 

13 maart :      competitie 

27 maart :      competitie 

10 april :        competitie 

24 april :        competitie 

8 mei :         competitie 

22 mei :         competitie 

12 juni :         competitie 

26 juni :         competitie 

 

 Kunde’t ulder veurenstellen? Twie moand gelee’n dronkek er nog nen Dzientoniek mee 

Eva en nui zitten d’er in den Latoooja ezuu moar ’t viertig Roomats! Ge moet nui nie 

peizen da seks doar nui goejekuuper es en doarbij ik un zoe’t moar nie riskeeren om da 

te goan vroajen want mee die gasten weete nuujt!  ‘K ei ezuu ne kier un poar van de 

vrouwijke geslachten zien veurbij kommen deur dde venster van de ‘wietrerierre’ en 

mijn tiepe luupt er zeekers nie tussen zulle. ‘k Wildegge nog nen twiet sturen noar ons 

burgemiesteresse moar ‘k laze tons in de gezette da ze doar gienen tijd veuren ee deur 

al da wirk aan de mierjoarenplan van de nieuwe mazoriteit in ons gemiente. Allee, mee 

al da gedoe kreeg Birke de Kleppe ier nie veel ploatse en kan’t ee nui ne kier da plan 

bestuudeeren en ulder verslag uitbringen bij un volgende ookoaze! De leute hé, kadeets! 

1955 

Onze ‘Piet Pistier’van Deurle 


