


 

TONEEL ALLEMAAL                             Raymond Wardenier 
  

Op dinsdag 9 september 2014 kwam Francesco Melis een beknopte uiteenzetting 
geven van zijn “Toneel Allemaal”. Hij illustreerde zijn presentatie rijkelijk met    

kleurfoto’s en een paar beknopte films. 
 

Hij had het eerst over de openluchtspelen onder leiding van Hendrik Caspeele,   
zoals “Franciscus van Assisi” en “De Klokkeputsage”. Hij vertelde hoe hij door hun 

wagenspelen bij toneelbond “Vrank en Vroom” terechtkwam. In “De klucht van de 
geit” speelde Francesco zijn eerste rol; hij was er de zoon van Raymond          

Wardenier. Zijn eerste theaterstappen zette hij destijds in “De schat van Pater 
Felix”, in een regie van Achiel Schepens. Tussendoor hielp hij ook mee het decor 

te bouwen van “Het gezin van Paemel”, “De paradijsvogels” enzovoort. 
 

De eerst gesprekken om een nieuwe toneelgroep op te richten, kwamen in 1984 

op gang, met jongelui van alle rang of stand, zonder politieke strekking. Francesco 
ging praten met onder andere Els Goossens, Geert Simoens en Carlos Welvaert. 

Het eerste stuk werd “Boerderij der dieren”; zuster Trees en pastoor Stubbe gaven 
de toestemming zesmaal op te treden in de parochiezaal. Daarna volgden nog vele 

stukken, zoals “Hotel”, “Oliver Twist”, “Boeing-Boeing”, “Het kind van de           
rekening”, “De koning van Katoren” en “De Vrek”. 

 
Nu werd het tijd iets grootschaligers te creëren. Na twee jaar voorbereiding volgde 

de première van “The Sound of Music”. Zo’n 300 medewerkers zetten zich vol 
overgave in. Het podium in de parochiezaal was 350 m² groot. De muzikale leiding 

was in handen van Geert Simoens. Aan het hoofd van het orkest stond Eric De 
Lombaerde, en Raf De Troyer leidde het koor. Het live orkest bestond uit zo’n     

70 muzikanten. Aan het decor werd maandenlang gewerkt onder leiding van    
Jean-Paul Vanderstichele, Peter Deraedt, Filip Christiaens, Jeroen Dewulf en vele 

anderen.  

 
Katrien Gallé speelde de rol van Maria. Marceline Keirsbulck was zuster overste. 

De oudste van de zeven Von Traps was Muriel Vandeputte, de jongste was Eline 
van Salon Marc & Carine. De productie telde zesmaal 1500 toeschouwers, wat ons 

een winst van 84 000 Belgische frank opbracht.  
 

Toneel Allemaal had de smaak goed te pakken. Een nieuwe productie werd in de 
steigers gezet. Maar nu ging de vereniging een stapje verder. Ze kozen voor de 

musical “Annie”. Er was echter één probleem: er was geen Nederlandstalige versie 
van de musical voorhanden. Dus werd huize Melis in de Moeistraat omgetoverd tot 

een vertaalbureau, dit onder leiding van Achiel Schepens. 2,5 jaar lang duurde de 
voorbereiding. De productie werd gespeeld in de groene zaal van Sint-Bavo, en de 

regie was in handen van Nadine Vanvossen. Laurence Vander Haeghen uit Deurle 
vertolkte de hoofdrol. Francesco illustreerde dit tijdens zijn uiteenzetting aan de 

hand van verschillende filmfragmenten.  

 
De bijeenkomst van de Laethemsche Vriendenkring werd beëindigd met een 

“sfeermontage” van verschillende andere theaterstukken, waaronder “Chez Fritz”, 
een komedie van Guy Declercq. De avond werd afgerond met een gezellige drink 

onder vrienden en kennissen. 
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Woordje van de voorzitter 

 
Beste vrienden, 

 
Na een geslaagde nieuwjaarsreceptie en het uitwisselen van welgemeende wensen     

kunnen we ons, als bestuur, enkel maar gelukkig prijzen met opnieuw een volle zaal.    

Na een concertje met eigen composities van toetsenvirtuoos Tars Lootens konden we   
lekker meebrullen op de muziek van Bécaud, Tura, Adamo en Verminnen. Enkele 'durvers'    

konden dan eens hun duivels ontbinden om het publiek aan het zingen, ja zelfs dansen,  
te brengen…….  Kortom, 2015 werd aardig ingezet. 

 

Wat ons programma betreft, hopen we jullie toch weer te kunnen bekoren. 
We nodigden 'De Poëziekamer' uit om de gedichten van hun leden aan het publiek te   

toetsen en hun vereniging aan het publiek voor te stellen. 
Een combo samengesteld uit leden van het Jeugdorkest zal de avond muzikaal  

ondersteunen. 

 
In maart is het dan de beurt aan een notaris om het kluwen van schenkingen en          

erfenissen te ontrafelen en alle vragen daaromtrent te beantwoorden . 
Later dit jaar komt een imker aan de beurt om ons alles over bijtjes en honing te vertellen 

en hopen we de bekende Deurlenaars Ludo en Pol Van der Plaetsen te strikken voor een 
lezing over en een concertje met een tiental eigen versies van nummers van de  

legendarische Shadows. 

Voor dinsdag 9 juni kunnen 20 tot 40 leden inschrijven voor een namiddag Gent met 
proeverij van Gentse lekkernijen. 

De gids is onze bekendste travestiet en 'Gentsch Handje', Dille. 
Na de wandeling komen we dan samen in onze vertrouwde Brouwerijschuur voor een  

belegd broodje en om tussen pot en pint nog wat na te praten. 

Op 3 mei brengen we opnieuw een Spaans Lentefeest met paellafestijn en muziek van  
The Vanco Brothers. Vul jullie agenda alvast aan ! 

Met onze 'Nieuwsbrief' blijven jullie zeker op de hoogte. 
Wij hopen jullie nog lange tijd te mogen begroeten op al onze activiteiten en geven nog 
mee dat ook onze bowlingclub blijft groeien onder deskundige leiding van Chris en Eric. 

We zitten niet stil en zorgen ervoor dat er voor elk wat wils is... 
 

Een gezond en gelukkig 2015 !                                                        Albert Haelemeersch 

BELANGRIJK !! 
 

Hou deze nieuwsbrief bij ! 
Het is de bedoeling om het aantal nieuwsbrieven te beperken  

(kostenbesparend !! crisis !! tijdsgebrek !! up-to-date website !! e.a.). 

Daarom deze uitgebreide gedrukte nieuwsbrief met quasi alle info voor het  
komende semester. 

Let ook in het bijzonder op de activiteiten waarvoor inschrijving noodzakelijk is.  
Doe bij voorkeur die inschrijving dan ook meteen, zodat je nadien niet voor verrassingen 

hoeft te komen staan ! 

“Hot news” zal in de toekomst voornamelijk via de website medegedeeld worden. 
We doen ons best om binnen een paar weken onze website volledig up to date te maken 

en om hem dan ook zoveel mogelijk up to date te houden.  
We raden jullie dan ook ten stelligste aan om op geregelde tijdstippen een oogje te wer-
pen op :    www.l-v-k.be    om op die manier op de hoogte te blijven van de werking en 

van het reilen en zeilen van onze vereniging. 
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http://www.l-v-k.be


GROTE KUIS 

Onverwacht vroeg, in het prille begin van dit nieuwe jaar, overvalt de  
onverbiddelijke opkuismicrobe mijn winterslaapachtige luiheid. Normaal krijg ik  

die kuren wanneer de lente me met haar tentakels begint te strelen, en de zon  
me heldhaftig wakker schudt. Mijn ma noemde dat "de grote kuis".  

Een serieuze bezigheid, wil men dit zorgvuldig, en met veel aandacht 

voor hygiëne verwezenlijken.  
Maar er hangt ook nog een ander aspect vastgekleefd, aan deze opkuismanie. 

Ik zadel mezelf elk jaar op met de heilige belofte om zogezegd prullen,  
en andere waardeloze rommel en kleren, te laten verdwijnen, om dusdanig  

ruimte te maken, niet enkel in mijn kasten, maar ook in mijn hoofd,  

in het draaiboek van verzamelde emoties, omdat ik van bepaalde  
items verzamelstukken maak, die me vast betonneren, in de  

ondraaglijke lichtheid van mijn bestaan. 
Vinyl-, en fonoplaten, met en zonder krassen, van groepen en artiesten 

die vandaag oud en versleten zijn, maar die melancholie vermengen  

met een zware dosis nostalgie, waarvan ik maar geen afscheid kan nemen. 
Boeken, ook al een probleem, want ik heb een emotionele band met bijna  

elk boek, met de auteur, het verhaal of zelfs de geur van een  
versleten kaft. Zelfs een hemd van mijn vader, die er lang niet meer is,  

kan ik maar niet in de rook laten opgaan. 

En dat is nu juist het moment, dat ik van mijn hart een steen moet maken,  

en vaarwel zeggen tegen materiële dingen, die me onrealistisch en  

misleidend laten zweven op de golven van het verleden, waardoor ik  

in slaap gewiegd word door vergane emoties en verloren dromen,  

die de acceptatie en de realiteit van dit harde leven, in de weg staan.  

Doch, zo stoer ben ik dan ook weeral niet, want in een hoekje van  

onze kamer staat een koffer, gevuld met een lach, een traan, en mijn filosofie  

in de relikwieën van mijn geleden verleden. 

André Raes 

Twee broers die van muziek houden. 

Muziek is hun leven,  
leven is hun muziek. 

Jarenlang spelen ze reeds samen  
bij The Coverage. 

Nu zijn ze ook samen op stap  

met hun akoestisch project. 
  

Een stomende blues,  
een swingend rocknummer, 

een streep folkmuziek,  

een overbekende popsong. 
Steeds de betere klassiekers. 

-4- 

Pareltjes uit examens ….. 
De trappen van vergelijking : De positief, de comparatief en 
de aperitief. 
Uit een opstel: Stappend door het landschap naderde de kerk-
toren. 
Polygamie is schrik hebben in kleine ruimten. 
Een zelfstandig journalist is een taxfree-journalist. 
(freelance) 
Binnen in een klok hangt een tepel. 



 

DE KLEPPE EE’T ULDER GEZEID ! 

’t Un es nie te geluuven hoeveel Loatemneers der an mijn sleppe trekken om weere mee 
‘De Loathemsche Kleppe “ op de moart te kommen. Da makt maa wel un beetse kontent 

want d’inspieroasse es’t er nog en roddels zijn d’er uuk mier dan genoegt  
Moar dienen tijd es veurbei.  
Af en toe komt er wen nog un tsietse ‘kleppe’ in den ‘Niefsbrief’ moar op vandoage es’t er 

un nieuw  Loatems iedol  opgestoan op Feesboek.  Nen Loatemneere uit Uugloatem die al 
veel woaterkes deurzwommen ee en doagelijks zijnen zeg doe op zijn feesboekpazina. Ie-

derien wille’t gelezen én moar tneegentig percent zijn madams die an zijn leppen angen.  
Oas ge zijne fotto ziet en zijn teksten leest zal ui da nie verwonderen… 
Daarom schuif ik DE KLEPPE even opzij en wil ik André Raes uit Twee Dreven even kort aan jullie 

voorstellen.André maakte in de jaren 70 en 80 furore als middenvelder bij o.a.KAA Gent, Cercle 

Brugge, RWDM, Sporting Charleroi  en Eendracht Aalst. Omwille van zijn snelheid kreeg hij de 

roepnaam ‘Blonde Pijl’ 

Na zijn carrière als voetballer verhuisde André in 1986 naar IJsland. De pracht en zuiverheid van 

de IJslandse natuur (het zuiverste land ter wereld!) waren de ideale voedingsbodem om zijn le-

venslange passie voor kruiden in de praktijk om te zetten. Samen met een apotheker begon André 

zijn onderzoek naar een crème tegen eczeem en psoriasis. Acht jaar later resulteerde dit in de op-

richting van Purity Herbs. Vandaag heeft hij (tot na dit stukje) een rustig bestaan als publicist en 

dichter. 

 De sport heeft hij nooit ‘verraden’ of gelaten en bijna dagelijks loopt hij zijn kilometertjes in de 

natuur tussen Leie en Schelde of fungeert hij als personal coach voor wie nood heeft aan deskundi-

ge begeleiding. Toch is hij bovenal een heuse ‘family man’. 

Op de sociale media en zeker op het populaire Facebook worden zijn dagelijkse columns gretig ge-

lezen door honderden fans.   Hiernaast één van zijn recente pennenvruchten. 
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To Do – lijstje 
(voor zover het nog niet is gedaan) 

 

Mijn lidgeld betalen 

     (15 € naar BE47 3900 3448 6080 
     van de LVK) 

 
Inschrijven  voor het Lentefeest 

 
   Inschrijven voor de Gentse  
      Wandeling op 9 juni 

  

   De LVK activiteiten noteren in  

      mijn agenda 

 

Mij aanmelden als ik wil meedoen 

      met “Eigen werk van onze leden” 

      (op de bloemenmarkt) 

 

André Raes “De kinderakademie” 



Agenda—1ste semester 2015 
Dinsdag 10 februari :  Maandelijkse vergadering 

 Thema : “Latemse Poëziekamer”, met voordracht van 
 gedichten, afgewisseld met muzikale intermezzo’s van de 

 “3 Musicteers”, muzikanten van de Latemse Harmonie. 
Donderdag 12 februari : 

 Bowling competitie 
Donderdag 26 februari : 

 Bowling competitie 
Dinsdag 10 maart :  Maandelijkse vergadering 

 Thema : “Erfenissen, Schenkingen en alle vragen daaromtrent” 
 Voordracht door Notaris Fabienne Fevery 

Donderdag 12 maart : 
 Bowling competitie 

Donderdag 26 maart : 

 Bowling competitie 
Donderdag 9 april : 

 Bowling competitie 
Dinsdag 14 april :  Maandelijkse vergadering 

 Thema : “Whisky proeverij”  (omdat het niet altijd wijn hoeft te zijn) 
Zondag 19 april :  “Latemse Bloemenmarkt” 

 ter gelegenheid van dewelke we “Eigen werk van onze leden”  tentoon 
 stellen in de Raadzaal van het Gemeentehuis.  

 Aan ieder die wat kan : kom ermee naar buiten en meld je bij Wilfried ! 
Donderdag 23 april : 

 Bowling competitie 
Zondag 3 mei : “Lentefeest van de LVK” in de Brouwerijschuur 

 Programma :  
 Van 18-19u30 : “Sangria-aperitief” en “Paella à volonté” à 22 € p.p.  

 Vanaf 19u30 :  Live muziek met “The Vanco Brothers” à 3 € p.p. 

 Dit feest is toegankelijk voor iedereen. 
 Niet-leden betalen respectievelijk 25 en 5 €. 

 Inschrijven is noodzakelijk !! 
Donderdag 7 mei : 

 Bowling competitie 
Dinsdag 12 mei :  Maandelijkse vergadering 

 Thema : “Over de bietjes en de bijtjes” 
 Voordracht door imkers van de Imkerbond. 

Donderdag 21 mei : 
 Bowling competitie 

Donderdag 4 juni : 
 Bowling competitie 

Dinsdag 9 juni :  Maandelijkse vergadering 
 Thema : “Wandeling door de Gentse binnenstad” 

 Geleide wandeling met Dille als gids en met leuke versnaperingen 

 Deelname : 15 € - Afspraak om 14u30 bij het tramstation op Flanders Expo 
 Inschrijven is noodzakelijk !! (max. 40 deelnemers) 

 Na de wandeling gezellig napraten in onze vertrouwde Brouwerijschuur 
Donderdag 18 juni : 

 Bowling competitie 
 

In juli en augustus zijn er, buiten de bowling, geen LVK-activiteiten 
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Het hoekje van de Kegelaars 
Zoals elk zichzelf respecterend clubje, heeft ook onze  

afdeling “Bowling” haar nieuwjaarsreceptie gehouden.  
Op donderdag 15 januari speelde de quasi voltallige ploeg eerst het jaarlijks  

tornooi dat glansrijk gewonnen werd door  
Willy Van de Moortele met niet minder dan 327 punten (in 2 games). 

Alle spelers en meegekomen partners namen vervolgens plaats in het Cafetaria 
van de Bowlin’In om, naar jaarlijkse gewoonte, de winnaars aan te duiden  

van het kampioenschap “2014” en de daarbij  
horende prijzen in ontvangst te nemen. 

Hieronder vind je de uitslag van dat kampioenschap. 

 

Alle leden van de LVK kunnen ook gratis lid worden van ons bowlingteam,  

er wordt geen supplementair lidgeld voor voorzien. We spelen in principe elke 

tweede en vierde donderdag van de maand, telkens vanaf 18 uur en dit in  
Bowlin’In, Kortrijksesteenweg, Latem. Elders in dit blad vind je de speelkalender 
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Bowlingteam “Den Laethemschen Vriendenkring” 

Speelkalender 2015 1ste Semester 
 

     Donderdag 29/01 Competitie 
 Donderdag 12/02 Competitie 

 Donderdag 26/02 Competitie 
 Donderdag 12/03 Competitie  

 Donderdag 26/03 Competitie 
 Donderdag 09/04 Competitie 

 Donderdag 23/04 Competitie  
     Donderdag 07/05 Competitie 

     Donderdag 21/05 Competitie  
     Donderdag 04/06 Competitie 

Met dank aan onze sponsors 

 

Leden of vrienden van onze leden die hier 

of op onze website wensen te adverteren 
nemen contact op met Wilfried 

(0475/949818) 
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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 en Eric Jorez 
Afgevaardigde GRC en seniorenraad: Serge Clement 
Onze leden : we hebben gemiddeld zo’n 120 gezinnen die lid zijn van onze vereniging. Onze leden nemen 
gratis deel aan onze vergaderingen en hebben ook korting op onze “betalende” activiteiten. Op onze  
maandelijkse vergaderingen hebben wij een gemiddelde opkomst van 40 à 60 personen. 
Bank : IBAN BE47 3900 3448 6080   

BIC BBRUBEBB 
Website : www.l-v-k.be 
Link naar de verslagen en nieuwsbrieven van de LVK : 

http://artiebert.wordpress.com/category/laethemschen-vriendenkring/ 

Contactadres: Wilfried Vancampenhoudt 
Maenhoutstraat 85  9830 St.Martens-Latem 

Tel : 0475/949 818 – Fax : 09/329 67 39 
Email : campevents@telenet.be 

©Evelyne Czerniewski 

Dille als Gentse stadsgids 

Uit de oude doos De Westerplas 

Het bestuur in maart 2007, enkele maanden 

na de oprichting van de LVK 

http://artiebert.wordpress.com/category/laethemschen-vriendenkring/
mailto:campevents@telenet.be
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Enkele bespiegelingen op een triestige, druilerige,  
koude en troosteloze zondagnamiddag ! 

 
Onze vereniging gaat zijn tiende jaar van bestaan in. En, zoals onze fameuze 

Vlaamse schrijver destijds dichtte, is het goed bij die gelegenheid even stil te 
staan en eens “in eigen hart te kijken, ‘s avonds voor het slapen gaan”. 

Den Laethemschen Vriendenkring loopt op wieltjes, we kunnen prat gaan op een 
mooi ledenaantal en vooral op een keitoffe groep van mensen die elke keer  

opnieuw onze activiteiten met hun aanwezigheid vereren.  

Ook het bestuur is er steeds als de kippen bij om aan onze leden het neusje van 
de zalm te kunnen aanbieden.  

Iedereen weet dat dit niet mogelijk is zonder de inzet van eenieder van ons. 
Willen we deze positieve toestand in de toekomst vrijwaren of zelfs nog  

optimaliseren, zullen we genoodzaakt zijn om, met vereende krachten, nieuwe 
bronnen, nieuwe uitdagingen, nieuwe ideeën ook, op de plank te brengen, zonder 

evenwel onze oude waarden te verguizen. 
We  zouden bijvoorbeeld kunnen beginnen met het opstellen van de “Regel van 

drie” voor een ideale LVK : 
1. “Zoals de ouden zongen zo piepen de jongen”. Het lidmaatschap van een 

aantal nieuwe jonge leden kan ongetwijfeld zorgen voor een verhoogde  
 dynamiek en brengt meestal ook nieuwe initiatieven mee. Om nog niet te 

 spreken van de jeugdige kracht en hulp die zulke elementen ons kunnen  
 bijbrengen. 

2. “Lidgeld”.  Zonder een degelijke financiële basis, geen evenementen. Tot 

hiertoe konden we het bedrag beperken tot 15 € per gezin, op voorwaarde 
natuurlijk dat iedereen plichtsbewust zijn lidgeld ook betaald. Dit kan soms al 

eens verbeterd worden. Als ieder voor zich hieraan meewerkt, kunnen we het 
bedrag van het lidgeld nog wel een tijdje op dat niveau houden. 

3. “Ik heb een idee”. Hoe meer mensen, hoe meer leuke en verrassende ideeën 
ook aan bod kunnen komen. De inbreng van suggesties en voorstellen vanuit 

onze leden wordt een absolute voorwaarde willen we onze activiteiten op een 
behoorlijk en degelijk peil blijven houden. 

Ook het aanbrengen van  
-eventueel geïnteresseerde toekomstige leden 

-nieuwe sponsors 
-interessante hulplijnen 

-administratieve krachten 
-lumineuze invallen 

-enz. 

kunnen ons welvaren in de toekomst bestendigen. 
 

Ik weet dat we allemaal zonder onderscheid  een   hebben voor onze 
“Laethemschen Vriendenkring”.  

En ik weet ook dat, als ieder van ons volgens zijn eigen mogelijkheden, een beetje 
mee aan de kar duwt en onze “Regel van drie” zo goed mogelijk in de praktijk  wil 

brengen, dat we dan nog heel lang ons hartje zullen kunnen ophalen aan alle  
evenementen die we met onze LVK nog zullen beleven.  

Een verkouden doch wel tevreden secretaris 
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