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Woordje van de Voorzitter 

 
Beste Vrienden, 

 

We zijn nog steeds in vakantiestemming en dus is het tijd om de vriendschaps-
band nog eens aan te halen en onze klokken gelijk te stellen. 

In september start een nieuw en bijzonder werkjaar. 2016 is namelijk het jaar 
waarin we onze tiende verjaardag mogen vieren. In die 10 jaar zijn we er samen 

in geslaagd de tweede grootste socioculturele vereniging van Latem-Deurle te 
worden. Mijn dank gaat dan ook uit naar alle leden maar in de eerste plaats naar 

de mensen van het dagelijks bestuur en de logistiek, want zonder hen zou het niet 
gesmeerd lopen. 

We piekten enkele tijd geleden over de 250 leden en die moet je als bestuur  
verdienen. Toch merk ik dat er een terugval is. We worden er uiteraard allemaal 

niet jonger op en af en toe laat de gezondheid het eens afweten, maar we zijn er 
om elkaar door die moeilijke momenten te helpen. Een babbel, een drankje, leute 

en plezier kan soms wonderen doen. 
Vorig jaar deden we een oproep naar de jongere generatie toe om de aflossing 

van de wacht te verzekeren maar de respons was niet deze die we verwachtten. 
Ook onze vrienden uit Deurle zijn, op enkele uitzonderingen na, moeilijk over de 

streep te trekken maar we blijven er aan werken. Ooit lukt dat ! 

We moeten onze kinderen en kleinkinderen, al zijn ze misschien Latem-Deurle 
ontgroeid,  blijven stimuleren om onze traditie verder te zetten. 

Nieuwe, frisse ideeën kunnen een elan geven aan onze vriendenkring. 
Ik merk dat leden beginnen af te haken. Ik heb daar alle begrip voor want ons 

dorp telt heel wat activiteiten. Toch wil ik nog even benadrukken dat wij de enige 
plaatselijke vereniging zijn die buiten het jaarlijks lidgeld van 15 euro per  

gezin, geen extra bijdrage vraagt voor haar activiteiten.  
Elke maand toveren we een toch wel interessante activiteit uit onze hoed en  

zorgen er als bestuur voor dat onze penningmeester alles uit de kas van de vere-
niging kan blijven betalen. Jullie bijdrage van 15 euro per jaar én de financiële en 

logistieke steun van de gemeente en enkele trouwe sponsors zijn daarbij uiterst 
belangrijk. 

Ik hoop jullie dan ook in september terug te mogen verwelkomen. 
Albert Haelemeersch 

belangrijk ! 

 

Zoals ook al in de vorige nieuwsbrief werd vermeld, zullen we in de toekomst het 

aantal nieuwsbrieven beperken tot een tweetal per jaar : een voor elk semester. 
Het is onze bedoeling om hierin dan zoveel mogelijk alle komende activiteiten aan 

te kondigen en te bespreken. 
Voor items die er in de loop van het jaar nog zouden bijkomen, verwijzen we dan 

naar onze website www.l-v-k.be  en naar de eeuwenoude doch nog altijd zeer 
efficiënte methode van de mond aan mond reclame ofte de “tamtam”. 

Ook via mail kunnen we steeds belangrijke of dringende mededelingen doorgeven, 
hoewel niet iedereen over een mailadres beschikt. 

Om alle nuttige informatie en de lopende agenda niet uit het oog te verliezen is 

het dan ook aangewezen om onze nieuwsbrieven keurig te bewaren zodat ze ten 
allen tijde kunnen geraadpleegd worden indien nodig.  

Alvast een gouden raad die verdient om opgevolgd te worden ! 
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Aanbevolen Kermis– en  andere activiteiten 

Het bestuur van de GRC bezoekt de expo 

 “Collectievissen” in Ename. 

 

Ook de LVK en de LKK kan mee ! 

Op zaterdag 5/9/2015 om 11.00 uur (aan het museum). 

Het bezoek aan de expo en een drankje achteraf duurt ongeveer 1½ u. 

Dit betekent dat wij het museum verlaten omstreeks 12u45. Cultureel zullen wij dan voldaan zijn 

maar…..het buikje zal leeg zijn. 

Wij stellen dan ook voor om een maaltijd te nuttigen in het restaurant “Het Molenhuis” in de  

omgeving van het museum. 

Met een groep van minimum tien personen  kunnen wij een goed middagmaal nuttigen voor de 

prijs van 12,50 tot 15 €.  

Gelieve CHRISTIAN (christian.de.clercq1@telenet.be) 

te laten weten wie interesse heeft. 

mailto:christian.de.clercq1@telenet.be
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‘t Hoekske van Birke de Kleppe 

 
'k Oope dadde ollemolle un goeje vakanse èt of da z'ulder nog te wachten stoat. 

Ier in Loatem was't hiet of te koele en ezuu ek 't snot opgedoan en zittek mee un 

dik uuge van de ventielateurs binst diene hittegolf. 
Da komt ervan zegt mijn alfbedde. Ge moest moar gien terraskes gedoan èn veur 

noar de bluute billen van die jonge springerkes te goan kijken !  
Ja santee mijn ratse! Doar es ze nui toch nie mee mee de modde want den Janie 

Kazaltsies ee gezeijd da kurte rokskes of sjortses niemier trendie zijn bij de meis-
kes van tviertig plus. Weet ejij vele  !  

Dattee moar noar de strakke poepkes kijkt van zijn vriendses want veur van de 
zommer was de modde veur jonge en ouwe poeskes ollemol in 't lang en uuge toe. 

Den tijd van kort van stof es gepasseerd, tinkt mij ! De rokskes mee bejangpa-
piermotief zijn tot bijkanst op de knoesels en ge moest als man mee smak veur de 

poezemienekes  al veel sjanse én om te zien wa datter bij 't  vrouwvolk veur 
schuuns in d'eetaloaze lag. Miestal was alles goe g'amballeerd en zagde deur de 

tiesjirtses of 't katoenen bloeze zuust de 'neuskes' tegen 't venster steken.  
Allee w'omme er 't roajen noar wa datter verpakt zat in den poesjop… Moar geef 

toe da 't woater 't mannevolk toch in de mond kwamp. 
'k Stakke doar als ouwe rakker op die terraskes nogal af mee mijne Leffe tussen al 

die Dzien-toniek drinkers ! Wa danze doar nui an vinden es mij un roadsel, wee-

tet? Tiene tot twolf euroots veur nen 'long drink' mee tien blokskes ijs, un tsietse 
dzien, nen soeplepel limoen of sietroen en wa toniek !  

Achter un poar minuuten was't bekanst alliene nog kroantseswoater! In mijnen 
jongen tijd was 't vrouwendrankske nen Gin Fizz en dronken wulder nen Tuboor 

moar doar un uurde nui uuk niemer van. Andren tijd, andre geweuntes zekers? 
Tot op iene van de kirmessen in Loatem of Deurle… of tot de volgende vergoaringe 

in september in de brouwerijschuure… 
Albert Haelemeersch 

Jaarlijks souper van de LVK 

De formule van vorig jaar bleek heel goed aan te slaan. 
Als goede leerlingen zullen wij dan ook op dezelfde lijn verder werken. 

 

Datum : Vrijdag 30 oktober 2015 om 19u30 
Plaats : Brouwerijschuur, Dorp, Sint-Martens-Latem 

Prijs voor deelname  aan het souper : 30,- € per persoon (idem als vorig jaar) 
Het banket wordt verzorgd door onze trouwe sponsor “Restaurant ‘t Latems Ros”. 

 
In deze prijs zijn, zoals vorig jaar, ook de dranken aan tafel inbegrepen (water, 

witte wijn, rode wijn). 
Traditioneel organiseren we ook onze tombola, die goed zal voorzien zijn van  

enkele leuke en waardevolle prijzen. 
Hoe deelnemen ??   

Het menu hebben we op dit ogenblik nog niet samengesteld, maar we stellen voor 
dat, wie wenst deel te nemen, het verschuldigde bedrag (aantal personen X 30) 

stort op onze bankrekening  

nummer BE47 3900 3448 6080 en dit bij voorkeur vóór 10 oktober !!! 
Wij nemen dan contact op met de deelnemers om hen het menu mee te delen en 

om dan ook te vernemen welke hoofdschotel (vis of vlees) er gekozen wordt. 
Voor meer info : contacteer Wilfried (0475/949 818) of campevents@telenet.be 



Agenda—2de semester 2015 

 

Van 21 tot 27 augustus : Diverse “kermisactiviteiten” (zie voor meer info op p. 4 en 8) 
Donderdag 27 augustus : 

 Bowling competitie (de volledige speelkalender vind je elders in dit nummer) 
Dinsdag 8 september :  !!! Onze maandelijkse vergadering wordt verplaatst  
 naar 22 september (zie programma aldaar) 

Zaterdag 5 september :   Expo “Collectievissen” in Ename (zie aankondiging op p.4) 
Donderdag 10 september : 

 Bowling competitie 
Dinsdag 22 september om 19u30:  
 Theatermonoloog : “Richard Minne : Kort en goed”  

 van Carlos Alleene, in regie van Werther Van Der Sarren 
 Deze voorstelling gaat door in de Brouwerijschuur en gebeurt in 

 samenwerking met de gemeentelijke dienst voor Cultuur en Latemse  
 verenigingen :  
 - de Gemeentelijke Latemse Cultuurraad (opvoering op 13/9) 

 - de Latemse Kunstkring (opvoering op 17/9) 
 - Den Laethemschen Vriendenkring (opvoering op 22/9 dus !) 

 Kaarten kosten 15 euro en dienen besteld te worden bij de Gemeente met  
 vermelding van de gewenste datum (indien mogelijk dus : 22/9) 
Donderdag 24 september : 

 Bowling competitie 
Donderdag 8 oktober : 

 Bowling competitie 
Dinsdag 13 oktober :  Maandelijkse vergadering 
 Thema : “50 jaar scouting in Latem” 

 Multimediale voorstelling door Guy Van Coillie en Frederik Van Vlaanderen 
Donderdag 22 oktober : 

 Bowling competitie 
Woensdag 28 oktober :  “IT-Info avond” met Katrien Dossche (gratis voor onze leden) 
 Meer info verder in dit nummer. 

Vrijdag 30 oktober :  “Jaarlijks diner van de LVK”  
 We nemen onze succesformule van vorig jaar weer op. 

 Ook onze tombola zal voorzien zijn van enkele waardevolle prijzen ! 
 Details en deelnameformulier vind u elders in deze nieuwsbrief 

Dinsdag 10 november :  Maandelijkse vergadering 
 Thema : “We zitten weer in Moppenland”  
 …. of een avondje lachen geblazen met onze gepatenteerde 

 dokteurs-moppentappers Jean en Aurèle. 
Donderdag 12 november : 

 Bowling competitie 
Donderdag 25 november : 
 Bowling competitie 

Dinsdag 8 december :  Maandelijkse vergadering 
 Thema : “Luchtverkeersleiding in België”  

 door de Heer Bob Spitaels, luchtverkeersleider. 
Donderdag 10 december : 
 Bowling competitie 

Donderdag 17 december : 
 Bowling competitie (i.p.v. 24/12) 

Dinsdag 12 januari 2016 : “Nieuwjaarsreceptie van de LVK” 
 Zoals elk jaar zullen we ook nu weer proberen om er een aangename avond 
 van te maken ! Meer nieuws hieromtrent volgt later. 

Donderdag 14 januari 2016 :  “Jaarlijks Bowling Tornooi” 
 met, aansluitend, de viering van onze kampioenen van het speeljaar 2015 
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Bowlingteam “Den Laethemschen Vriendenkring” 

Speelkalender 2015 - 2de semester 

Datum Activiteit 

donderdag 27 augustus competitie 

donderdag 10 september competitie 

donderdag 24 september competitie 

donderdag 8 oktober competitie 

donderdag 22 oktober competitie 

donderdag 12 november competitie 

donderdag 26 november competitie 

donderdag 10 december competitie 

donderdag 17 december (i.p.v. 24) competitie 

donderdag 14 januari 2016 
Jaarlijks tornooi en prijsuitreiking 

"Kampioenschap 2015" 

    

Telefoonnummers : 

Eric Jorez - Bowling Coördinator 0494/080 388 

Wilfried Vancampenhoudt - Secretaris LVK 0475/949 818 

  

Het bowling hoekje 

Ook ons voltallige bowlingteam betreurt ten zeerste het veel te vroeg 
heengaan van Chris, onze gedreven bowlingcoördinator en  

toegewijde en trouwe medespeler.  
Wij zullen hem zonder twijfel heel erg missen  

maar zeker niet vergeten ! 

Wij wensen aan Nicole en de familie veel sterkte toe bij  
het verwerken van zo’n kostbaar verlies ! 
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Activiteiten voor en/of door onze leden 

IT-Infoavond 

 
Woensdag 28 oktober om 19 uur 

in de Brouwerijschuur 
 

geeft Katrien Dossche, LVK-lid, 
 ons nuttige tips voor : 

 
 Het maken van een leuke flyer of 

uitnodiging 
 (met Canva) 

 Het eenvoudig digitaal opvolgen  
van inschrijvingen 

 (met Google Forms/Eventbride) 
 

Deelname aan deze infoavond 

 is gratis voor de leden van de LVK ! 

(Partner van Franklin De Smul, LVK-lid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvoeringen 

In Latem :  

op maandag 24 augustus om 11 uur 
In Deurle :  

op zondag 30 augustus om 10u30 
 

met de medewerking van  
verschillende leden van de LVK. 
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©  Foto Evelyne Czerniewski 
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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 en Eddy Priau 

Feestcomité: verschillende leden van de vereniging, afhankelijk van het soort evenement. 

Coördinatie Bowling team: 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 

Het nieuwe pont op de Leie 

http://artiebert.wordpress.com/category/laethemschen-vriendenkring/
mailto:campevents@telenet.be


11.11.11 

KOEN DE CAUTER EN FAMILIE IN CONCERT 

 

De organisatie 11.11.11 is jullie wellicht goed gekend, alsook het feit dat deze organisatie 

sterk  

begaan is met armoede in het Zuiden. Hun campagne voor 2015 -2016 richt zich naar:  

Sociale bescherming voor iedereen. 

Ook in onze gemeente is er al jaren lang een 11.11.11 comité actief om de werking  

van 11.11.11 onder de aandacht te brengen.  

Anno 2015 oogt deze lokale stuurgroep levendiger dan ooit. Het bestaande comité werd uit-

gebreid en verjongd en we zijn er meer dan klaar voor om ook in onze gemeente de 

11.11.11 doelstellingen  

verder kenbaar te maken en te ondersteunen. 

Voor dit jaar besloten we om de gekende 11.11.11 markt te vervangen  

door een benefietconcert ten voordele van 11.11.11 

 

Gewezen dorpsgenoot Koen De Cauter en zijn muzikale familie werden bereid gevonden  

om op zondag 8 november om 19.00 uur in de feestzaal van Sancta Maria  

een concert te geven waarvan de opbrengst integraal naar de 11.11.11 campagne zal gaan. 

 Jazz, zigeuner jazz en musettemuziek  

ten voordele van de sociale bescherming voor iedereen! 

Ook onze vereniging wil meehelpen aan de kaartenverkoop 
 

TICKETPRIJS EN INFO VOOR RESERVATIE volgt later 
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