Nieuwsbrief N° 26
Deze nieuwsbrief wordt,
uitzonderlijk, naar iedereen
verstuurd via de post, ook naar zij
die hem normaal via mail ontvangen !
Ingesloten vind je ook het
intekenformulier voor ons
jaarlijks banket !

Vrienden,
We denderen rustig het jaar uit op zoek naar een nieuw geluid voor 2015.
In stilte wordt achter de schermen hard gewerkt om nieuwe uitdagingen aan te gaan en
ik mag zeggen dat dit ons opnieuw aardig lukt.
Op 5 december 2014 schuiven we aan voor ons traditioneel banket en op dinsdag 9
december swingen we het jaar uit op de muziek van de covergroep ‘The People’s
Limousine’ die ons willen herinneren aan het heerlijk geluid uit onze wonderjaren.
Voor de nieuwjaarsreceptie haalden we een Belgisch muziekwonder terug uit zijn
Nepalees herbronningoord. Inderdaad, niemand minder dan de muzikale begeleider van
een rits Belgische en Vlaamse artiesten, tevens virtuoos studiomuzikant, Tars Lootens,
verwelkomt 2015.
In februari gaan we dan voor de poëzie van onze Latemse ‘Poëziekamer’ met
intermezzo’s van 2 leden uit het Latems Jeugdorkest, Meike De Bruyne en Ward
Claeyssens op dwarsfluit.
Verder willen we jullie een stadswandeling door Gent voorstellen met het verrassend
alter ego van ‘ons aller’ Dille als ervaren gids.
Op de Bloemenmarkt zetten we weer onze kunstenaars in de kijker.
Toch nog even meegeven dat, gezien 2015 voor Latem-Deurle een huldejaar is aan
Richard Minne, we in juni, op voorstel van het gemeentebestuur, de vakantie inluiden
met de voorstelling van een Minne-monoloog geschreven door Carlos Alleene in een
regie van Freek Neyrinck en gebracht door Kurt Defrancq.
Nu, er is toch wel meer dan een tipje van de sluier opgelicht, niet?
We zien mekaar op het banket en/of bij de nieuwjaarsreceptie met een drink
aangeboden door onze trouwe sponsor ‘Wijnen Lambrecht’
Genegen groet,
Albert Haelemeersch

People’s Limousine

Tars Lootens

Dille als Gentse Stadsgids
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Dinsdag 11 november 2014 : Maandelijkse vergadering
“Gezond na je 50ste” – Voordracht door Prof. Dr. Em. Raoul Rottiers
Donderdag 20 november : Bowling Competitie
Vrijdag 5 december : Jaarlijks Banket van de LVK.
Meer details en intekenformulier elders in deze nieuwsbrief
Dinsdag 9 december : Maandelijkse vergadering
Optreden van “People’s Limousine” een covergroep die heerlijke muziek brengt
uit onze “goede oude tijd”
Donderdag 11 december : Bowling Competitie
Donderdag 18 december : (uitzonderlijk) Bowling Competitie
Dinsdag 13 januari 2015 : Maandelijkse vergadering
“Nieuwjaarsreceptie van de LVK” , met optreden van Tars Lootens, virtuoos
pianist en muzikant, en receptie met bubbels, aangeboden door onze sponsor
“Wijnen Lambrecht”.
Donderdag 15 januari 2015 : Jaarlijks Bowling Tornooi met, aansluitend, viering
van de kampioenen 2014 en receptie.
Donderdag 29 januari 2015 : Bowling Competitie
Dinsdag 10 februari 2015 : Maandelijkse vergadering
“De Latemse Poëziekamer”, voordracht, opgeluisterd met muzikale intermezzi
door Meike De Bruyne en Ward Claeyssens op dwarsfluit.
Donderdag 12 februari 2015 : Bowling Competitie
Donderdag 26 februari 2015 : Bowling Competitie

We willen heel graag van deze “papieren” versie van onze Nieuwsbrief gebruik maken
om iedereen de gelegenheid te geven om hun jaarlijks lidgeld voor het komende jaar
2015 tijdig en correct over te schrijven.
Het bedrag van ons LIDGELD blijft ongewijzigd en bedraagt 15 € per gezin !
Rekening houdend met het ruime aanbod van activiteiten en evenementen is dit zeker
geen dure bijdrage en redelijkerwijs betaalbaar voor eenieder van ons.
Wij vragen u dan ook vriendelijk om het bedrag van uw lidgeld bij voorkeur over te
schrijven op onze bank rekening nummer BE47 3900 3448 6080.
U bent bij voorbaat bedankt voor uw welwillende medewerking

Putse bij demonstratie bolspel (Molenfeesten)

Vobala Latem
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HET WOORD VAN JEHOVA
Bart Baeckelandt schrok op door het geluid van slepende voetstappen en wegschietend
dolomiet op het dikke grindtapijt in de voortuin van zijn landelijk optrekje. Hij liet de
krant zakken en keek over zijn leesbril heen door de sluimergordijnen die de
nieuwsgierige ogen van de toevallige passant beletten indiscreet het binnen gebeuren te
aanschouwen. Niet dat er iets te verbergen was of zaken gebeurden die het daglicht niet
wilden kwetsen. Integendeel, achter de gordijnen school een sobere leefruimte met
knusse televisiehoek, rustige leesruimte en strakke eethoek met dito buffetkasten in
sober teakhout. Aan de muren hingen een paar klassieke en moderne kunstwerken
oordeelkundig naast elkaar en sierden grillige bronzen en keramieken de kasten en
monochrome witte sokkels. Her en der lagen, nonchalant, tijdschriften en leesboeken
verspreid.
Het afgelopen parket was karig bedekt met goedkope sisaltapijten waar de honden zich
naar hartenlust konden op rollen en uitleven. Meestal verkozen ze te soezen in een vrije
zetel of zochten ze spontaan de geborgenheid van hun hok.
Het was amper tien uur in een pas begonnen herfstochtend en Bart zag twee mannen
met een aktetas aanstalten maken om aan te bellen. Jehovagetuigen. Ze hadden
inderdaad hun vaste afspraak en je kon er de klok op gelijkstemmen. Bart gaf hen nu
niet de kans om slapende honden wakker te maken. Hij opende de deur en luisterde
geduldig naar hun boodschap, nam wat publicaties in ontvangst en gaf hen twee euro.
De radio galmde luid en de honden waren zich van geen bezoek bewust.
Bart had de boodschappers ooit eens een briefje van vijf aangeboden, maar de
gepassioneerde gelovigen wilden niet meer dan die schamele tachtig oude Belgische
franken aannemen. Enkel de boodschap die ze uitdroegen was van belang. Het geld was
een symbolische gift. Het luisteren naar hun visie op de wereld en geloof werd met dank
aangenomen en een luisterend oor was voor hen veel belangrijker dan het slijk der
aarde. Bart kon het dan ook niet over zijn hart krijgen die brave mensen weg te sturen.
Bij koud weer liet hij hen zelfs even binnen. Vijftien jaar al kwamen ze trouw om de
veertien dagen hun boodschap brengen en Bart bleef met gretigheid hun enthousiasme
bewonderen en de boodschap assimileren. Het is nooit verkeerd naar een andere
ideologie te luisteren. Ergens blijft er een logica hangen die bruikbaar is om de eigen
geest te verruimen…
Wie zong nu weer “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”?
Albert Haelemeersch

Het jaar loopt stilaan op zijn eind en dan is voor onze “kegelaars” het moment om, in
extremis, nog een tandje bij te steken in het vooruitzicht van het komende jaarlijkse
tornooi. Daarbij aansluitend hebben we dan onze feestelijke “kampioenenviering” en de
–obligaat erbij horende- toast op de winnaars, dit alles op donderdag 15 januari 2015.
Het belooft alvast een spannende strijd te worden om de ereplaatsen.
Dat de beste moge winnen !
De speelkalender voor het 1ste semester van 2015 wordt binnenkort opgesteld !

Recreatie:
Ventilator:
Alcoholist:

Vermoeid geraken tijdens je vrije tijd.
Een sneldraaiend molentje dat ijverig naar lucht zoekt.
Iemand die drinkt tussen twee borrels in.
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Dit gaat door op Vrijdag 5 december 2014 om 19 uur in onze vertrouwde gezellige
Brouwerijschuur.
Het aperitief wordt ons vriendelijk aangeboden door Jozef Haerens.
Alle dranken bij de maaltijd zijn “à volonté” en worden u aangeboden door onze
eigenste vereniging, de LVK.
De prijs van het menu zelf (verzorgd door het Restaurant “ ’t Latems Ros”) hebben
we, ondanks de “crisis”, kunnen behouden op hetzelfde niveau als vorig jaar, namelijk
30 € per persoon.
Hierbij vind u het intekenformulier waarop u uw deelname én uw maaltijdkeuze kunt
kenbaar maken. Uw deelname is definitief nadat u dit intekenformulier tijdig hebt
opgestuurd én het erbij horende bedrag hebt overgeschreven op onze rekening.
Gelieve vóór 27 november ten laatste uw
INTEKENFORMULIER op te sturen naar : LVK secretariaat, Maenhoutstraat 85,
9830 Sint-Martens-Latem
DEELNAMEBEDRAG te storten op rekening BE47 3900 3448 6080 van de LVK
Bij voorbaat bedankt voor uw welwillende medewerking in deze.

Aperitief
Aangeboden door Jozef Haerens
Huisbereide Paté
met Crème van Veenbessen
Chutney van Kweepeer
Rucola en Brioche Brood
Soep van de chef
Gemarineerd Wild Varken (1)
met Amandelkroketten
Porto saus
Winterse Groenten
OF
Zalm gebakken op velkant (2)
met Witte Wijn saus
Frisse Groenten
Koffie en Koekje
Witte Wijn, Rode Wijn en Waters
Gratis tijdens de maaltijd – aangeboden door de LVK

Voor het opstellen van de zaal, het dekken en versieren van de tafels en andere logistieke steun
zoeken we nog enkele helpers-vrijwilligers – Aanmelden bij Wilfried 0475 949 818
Na het diner is er zeker ruimte voor een klassiek gezellig onderonsje en is onze “bar” open.
Onze trouwe barmensen zullen u, onder leiding van patron Marnix, heel graag bedienen !
NIET VERGETEN : intekenen en storten……En betaal meteen misschien ook je LIDGELD !
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