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Verschijnt regelmatig, als het past 

AGENDA 

5 april :  bowling competitie 

10 april :  om 19u30 : maandelijkse vergadering in 

de Brouwerijschuur. 

Thema : “De geschiedenis van 4 generaties 

kleermakers”. Voor meer info : zie elders in deze 

nieuwsbrief.  

19 april :  bowling competitie 

3 mei : bowling competitie 

8 mei : om 19u30 : maandelijkse vergadering 

Thema : Voordracht met diapresentatie “Tocht en 

reisweg naar Compostella”, door de Heer Julien 

Van Hecke. 

24 mei :  bowling competitie 

12 juni : Maandelijkse vergadering 

Thema : “Jaarlijkse wandeling door de Latemse 

Meersen” . Meer info elders in deze nieuwsbrief. 

In juli en augustus : zijn er geen vergaderingen 

voorzien. 

25-26 augustus :  Kermis weekend, met op zondag 

26 augustus : “Krasse Knarren Parade”, ons 

jaarlijks weerkerende treffen met de oldtimers. 

28 september : Jaarlijks diner van de LVK. Hou die 

datum nu al vrij in uw agenda !! 

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, Albert 

Haelemeersch (tevens PR-man) en Walter Oliebos 

Voorzitter: William Martens 

Ondervoorzitters: Jan De Meyer en Marnix Verschuere  

Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt 

Penningmeester: William Martens 

Bestuursleden:, Marie-Josée Van Hecke, Albert Haelemeersch , Marnix 

Verschuere, Christian Dupré en Eddy Priau 

Feestcomité: verschillende leden van de vereniging, afhankelijk van 

het soort evenement. 

Coördinatie Bowling team: William Martens 

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_LatemseVriendenkring.htm 

Het Kostuum. 

 

Een man kwam bij een szabó (kleermaker), en paste 

een kostuum. Toen hij voor de spiegel stond zag hij 

dat het vest onderaan een beetje ongelijk was. ‘O’, 

zei de kleermaker, ‘maak je daar maar geen zorgen 

over. Je trekt dat kortere stuk gewoon omlaag met je 

linkerhand en geen mens die er wat van ziet’ 

Terwijl de klant dit deed, merkte hij dat een van de 

revers van het jasje omkrulde in plaats van plat te 

liggen. ‘O dat?’ zei de kleermaker. ‘Dat is niets. Je 

draait je hoofd gewoon een beetje en je houdt hem 

omlaag met je kin.’ 

De klant gehoorzaamde en terwijl hij dat deed zag hij 

dat het bovenstuk van de broek te kort was en 

voelde hij dat deze een beetje strak in het kruis zat. 

‘O’ zei de kleermaker. ‘Je trekt het kruis gewoon 

omlaag met je rechterhand en alles is in orde.’ De 

klant stemde in en kocht het kostuum. 

De volgende dag droeg hij zijn nieuwe kostuum met 

alle ermee gepaard gaande ‘veranderingen’ van 

handen en kin. Terwijl hij door het park hinkte met 

zijn kin op zijn revers, een hand trekkend aan de vest 

en de andere aan zijn kruis, staakten twee mannen 

hun damspel en keken toe. 

‘Tisten, o, God’ zei de eerste man. ‘Kijk eens naar die 

stakker !’ De tweede man dacht even na, en toen 

mompelde hij: ‘Ja, Tjuule, het is beroerd dat hij zo 

kreupel is, maar... waar heeft hij dat mooie kostuum 

vandaan ? 
(Vrij vertaald naar een verhaal van een onbekende schrijver ) 

LVK – Nieuws en varia 

Op donderdag 8 maart, voor de afwisseling eens 

niet in onze oude vertrouwde Brouwerijschuur maar 

in de statige Raadzaal van het Gemeentehuis, was 

het  Hongaars ensemble Piroška bij ons te gast om 

onze  “Hongaarse avond” muzikaal te omlijsten. We 

konden  er proeven van heerlijke Hongaarse wijnen 

en specialiteiten, evenals van de lekkere kazen van 

“Met Goesting”.  

Op dinsdag 13 maart traden “Les Cochons 

Sublimes” op ter gelegenheid van onze maandelijkse 

vergadering. Hoewel de muziek die ze brachten niet 

direct tot het populaire genre behoorde, konden 

velen onder ons toch de oude volksmuziek uit 

Frankrijk en Ierland appreciëren. 

Op zondag 25 maart nam onze vereniging deel aan 

de jaarlijks weerkerende “Bloemenmarkt”. Zoals 

vorige edities konden onze leden nu ook weer hun 

artisanale creaties aan het grote publiek voorstellen 

onder de noemer “Kunst bij LVK”. We stelden ook 

wat ruimte ter beschikking van het “Latems 

Creatief”, dat een selectie toonde  van werken van 

hun leerlingen. Zowel de deelnemende “kunstenaars 

in spe” als de geïnteresseerde kijkers waren best 

tevreden  met wat we die dag hebben aangeboden. 

 

 Het enige plezierige aan je eigen fouten is dat je 

er soms anderen gelukkig mee maakt. 

 Ik was een mooie baby, maar in het ziekenhuis 

hebben ze mij verwisseld 

 Geld lijkt op vet. Van beiden is er genoeg, maar 

altijd op de verkeerde plaatsen. 

 

mailto:campevents@telenet.be
http://www.albert-haelemeersch.be/SML_LatemseVriendenkring.htm
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Latemse Figuren 

 

 
 

Grondlegger en pionier van de wielersport in 

Vlaanderen. Groot sportman, vakkundig 

inrichter van wielerwedstrijden en 

sportavonden, befaamd journalist en 

verdienstelijk Vlaming. 

Genoot slechts lager onderwijs, werd 

loopjongen bij een apotheker, koetsier in de 

hoofdstad, notarisklerk en …. wielrenner. 

De wielrennerij was echter een grote 

ontgoocheling voor Van Wijnendaele, doch 

geenszins een ontmoediging. Kon het niet 

als “coureur” dan maar als sportjournalist… 

Karel werd sportkronieker, medestichter en 

hoofdopsteller bij het dagblad “Sportwereld” 

dat in 1938 samensmolt met het 

“Nieuwsblad”. 

Hij was de stichter en eerste inrichter van 

de klassieker “De Ronde van Vlaanderen”. 

Het grootste gedeelte van zijn leven 

verbleef hij in Sint-Martens-Latem. 

In zijn jeugdjaren was hij auteur van een 

toneelstukje “Caïns zonde”  en nadien 

schreef hij ook nog “Het Rijke Vlaamse 

Wielerleven” en “Over mensen en Dingen uit 

de Ronde van Frankrijk”. 

Hij volgde 37 maal de “Tour”. 

In 1952 kreeg hij het ere burgerschap van 

Torhout. 

Hij werd ook ridder in de Leopoldsorde en in 

de orde van Leopold II. Een Latemse wijk 

wordt naar hem genoemd. Hij kwam zwaar 

ziek terug uit de Ronde van Frankrijk van 

1961 en overleed hetzelfde jaar in de kliniek 

in Deinze. 

Honderden wielerkampioenen, sportleiders, 

journalisten en sportvrienden droegen hem 

ten grave te Sint-Martens-Latem op de 

koude 23 december 1961. (A.H.) 

Uit : “Heemkring Scheldeveld, Jaarboek V 1974-1975” 

 

Jaarlijkse LVK-Wandeling  

Op 12 juni trekken we weer gezwind onze staplaarzen 

aan voor een verkwikkende wandeling langs de Latemse 

Meersen, met o.a. het gekende “Knuppelpad”.  

We verzamelen om 18u30 aan de Brouwerijschuur voor 

een wandeling van iets meer dan een uur. 

Onderweg is er, ter ondersteuning van de geleverde 

inspanningen, een ravitailleringpost voorzien ! 

Na deze fikse wandeling proberen we rond 20u terug te 

zijn in de Brouwerijschuur, waar we onze leden “niet-

wandelaars” zullen vervoegen om er te slurpen aan een 

weldoende dorstlesser en waar we, rustig uitblazend op 

onze stoel, nog zullen kunnen genieten van een 

diavoorstelling met fotomateriaal over een aantal 

vroegere activiteiten  van onze vereniging. 

Dus “voor elk wat wils” is die dag de boodschap : de 

sportievelingen onder ons komen aan hun trekken en de 

minder sportieve of mobiele leden staan ook zeker niet 

in de kou ! 

 

 
“Vier generaties kleermakers” 

Op 10 april zal, naar aanleiding van het 100-jarig 

bestaan van “Dhaene Tailors”,  onze erevoorzitter 

Guido, in zijn gekende “smakelijke” stijl,  ons vergasten 

op een aaneenschakeling van feiten, anekdotes en 

verhalen rond de toenmalige bedrijvigheden in de 

textielsector.  

We zijn ervan overtuigd dat elke echte Latemnaar heel 

veel herkenbaars zal ontdekken in deze uiteenzetting en 

dat we geboeid aan de lippen zullen hangen van de 

fantastische verteller die Guido wel is. 

Als kers op de taart biedt hij ook aan ieder van de 

aanwezigen een gratis drankje aan en is er ook nog een 

leuke prijsvraag te beantwoorden. De winnaar hiervan 

zal zich terdege kunnen verheugen in de gewonnen 

prijs, namelijk een heerlijke fles champagne !  

Een voorstelling om dus zeker niet te missen !! 

 

2011 – LVK Jaarlijkse wandeling 


