Nieuwsbrief
N° 17/3

Westerplas : Ochtendwandeling met Natuurpunt

Noteer alvast in jullie agenda :
Dinsdag 12 september : “Klimaatsverandering : globaal en/of lokaal aan te
pakken”, door Prof. Em. Donald Gabriels

Dinsdag 10 oktober : “My Friend Fats Domino”
documentaire van en door Bobby Setter
Vrijdag 27 oktober : “Jaarlijks Diner LVK”
Inschrijven via ingesloten intekenformulier.
Dinsdag 14 november : “Verrassingsoptreden” van een bekende BV.
Dinsdag 12 december : “50 jaar Leievaganten”
Viering van dit uitzonderlijke lustrum met de aanwezigheid van de meeste leden van de
Leievaganten van weleer. Dit belooft een spetterende avond te worden met heel veel
muziek, uitbundig plezier en heel wat nostalgie ! NIET TE MISSEN dus !
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Woordje van de voorzitter
Beste vrienden,
Met Latem- en Deurlekermis sluiten we de zomervakantie af.
Ik hoop dat ze voor iedereen lekker en verkwikkend was.
Op 12 september keren we dan terug naar ons vertrouwde
lokaal “ De Brouwerijschuur”.
Ons nieuw werkjaar start met een lezing door Prof. Em. Donald
Gabriels, bodemdeskundige en klimatoloog die ons zal komen
vertellen hoe we met de klimaatsverandering dienen om te
gaan. Ik denk dat dit toch een belangrijk item is, tenslotte
belangt de problematiek rond de opwarming van de aarde ons
allen aan.
Het laatste trimester gaan we de lichtere toer op met veel muziek en ontspanning.
In december hebben we het weerzien met de “ Leievaganten” . Deze zanggroep zal dan nog
eens samenkomen ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van hun oprichting door mijn
goede vriend Jan Van den Abeele.
Net zoals 10 jaar terug zullen ze een paar liederen ten gehore brengen.
Met de Leievaganten sluiten we 2017 af.
2018 openen we dan opnieuw met muziek en zang geanimeerd door Johan Cockaert, de
“Koster van Zottegem”.
Jullie zijn trouw en dat tracht het bestuur te belonen met zowel plezante als interessante
samenkomsten.
Met vriendelijke groeten,
Jan.

In Memoriam
De jongste maanden namen we afscheid
van :
Piet Van der Plaetsen (85),
echtgenoot van Brigiet Oliebos.
Piet van der Plaetsen werd in 1932 geboren in het bekende Deurlese café 't Boldershof. Zijn ouders baatten dit café uit.
Piet was al vroeg gebeten door de wielermicrobe. Door zijn goede pisteresultaten
bij de liefhebbers werd hij geselecteerd
voor de Olympische Spelen van 1952 in
Helsinki.
In 1958 en 1959 reed Van der Plaetsen
bij de profs. Hij bleek een degelijk renner, maar vond zichzelf geen topper. In
1959 zette hij een punt achter zijn wielercarrière.
Op deze foto zien we hem met verzorger
Achiel Goetgeluck
Gilbert Hoflack (90),
vader van Jean-Pierre. Gilbert was in de
jaren 60/70 de gedreven begeleider van
diverse jeugd- en seniorenploegen van
FC Latem.
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HET HOEKJE VAN BIRKE DE KLEPPE

Veur sommegste Loatemse vrienden plezier te doen goa’k nui ne kier un serjeus stukske
schrijve in ’t schuun Vlams. Menuutse hé, d’inspieroasse es an’t kommen. Ja ze’s doar:
“We moeten nu eenmaal mee met onze tijd en dat is voor ons van ‘Den Laethemschen
Vriendenkring’ geen uitzondering. Ik merk dat de meesten onder ons dan ook de kudde van
de Internetters volgen en al vlot meekunnen met het mailverkeer, het getweet, Instagram,
Messenger en Facebook. Aan de resem aangebrande mopjes en filmpjes te zien, mag ik besluiten dat jullie allemaal up to date zijn. Soms krijg ik die boodschappen meerdere keren in
de mailbox. Dat is geen erg want zo mis ik er geen.
Nu, van Facebook gesproken, is het bij jullie ook zo dat de goedemorgen-wensen, de foto’s
van volgeladen borden die de vrienden verorberen, blijven verbazen? Er wordt nogal wat gesmuld of gedronken! Of het nu thuis is of in een chic restaurant, alle vrienden moeten het
zien. Overal wordt uitgebazuind dat je moet mee zijn met de sociale media. Ik wil dat best
geloven want ik steek er zelf ook veel te veel tijd in. Je trekt ’s morgens je ogen open en
floept je ‘smartie’ aan om de krantenkoppen te lezen . Na het ontbijt check je de mails en
switch je naar het ‘Smoelenboek’ om de ochtendgroeten en de roddels door te nemen. Voor
je ’t weet tikt de klok naar 11 en moet je nog douchen en snel winkelen op zoek naar middageten ! Geef toe dat bij de meesten onder ons – we zijn toch gepensioneerd - dit de gang
van zaken is. Met een beetje geluk zit het middagmaal rond 14 uur achter de kiezen. Je ziet
de dag zit dan al aan de helft en moet feitelijk nog beginnen. Dan moet je kiezen. Eerst een
tukje doen of onmiddellijk de baan op om toch nog iets te maken van je dag. Bij zonnig
weer is een ritje naar zee geen optie. Je bent niet alleen met die drang. Waar je normaal op
veertig minuten de ‘littoral’ bereikt, sta je te sakkeren in de file en kan je pas rond de klok
van vier neerstrijken op de dijk en een terrasje doen. Ja, na die uitlaatgassen snuif je nu
toch een wolkje gezonde zeelucht. Daar zie je dan zielsgenoten en wat doen ze terwijl jij
frisse meiden aan het spotten bent? Ze zitten met hun mobieltje op het Internet te surfen
en sturen snel een berichtje om de vrienden te laten weten dat ze van het zeetje profiteren!
Maar kom ze genoten toch wel heel eventjes van de zeteltjes aan ‘Surfers Paradise’
Ja de digitale wereld is belangrijk geworden in een mensenleven. Gelukkig hebben wij nog
‘Den Laetemschen Vriendenkring’ of het ‘Praatcafé’ waar we lijfelijk, tussen pot en pint, een
praatje kunnen maken. Tot in september!
Birke
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Agenda

Bowling

12 september :“Klimaatsverandering :
globaal en/of lokaal aan te pakken”
door Prof. Em. Donald Gabriels
6 oktober : “Betty Verdonck”
Om 19u30 in de brouwerijschuur :
Vernissage van de tentoonstelling van recente
werken van ons LVK-lid Betty.
10 oktober :“My Friend Fats Domino”
documentaire van en door Bobby Setter
27 oktober :“Jaarlijks diner van de LVK”.
Inschrijven is noodzakelijk en kan via het
ingesloten intekenformulier.
28 oktober : “An Fiers”
Om 20 uur in de Brouwerijschuur :
Vernissage van de tentoonstelling van recente
werken (schilderijen en sculpturen) van ons
LVK-lid An.
14 november : “Verrassingsoptreden”
van een bekende BV.
12 december : “50 jaar Leievaganten”
Viering van dit uitzonderlijke lustrum met de aanwezigheid van de meeste leden van de Leievaganten van weleer. Dit belooft een spetterende avond
te worden met heel veel muziek, uitbundig plezier
en heel wat nostalgie ! NIET TE MISSEN dus !
9 januari 2018 : “Nieuwjaarsreceptie”
Aangeboden aan onze leden en opgeluisterd door
Johan Cockaert, de “koster van Zottegem”.
Leute en plezier verzekerd !!
11 januari : “Jaarlijks bowlingtornooi”
Open voor alle leden !
Gevolgd door de viering van de
“Kampioenen 2017”
13 februari : Nostalgisch spel “Hoger-Lager”
met videomateriaal uit het filmarchief van
Guy Van Coillie.

Speelkalender 2de semester 2017
Telkens op donderdag om 18 uur
in de vernieuwde Bowl’Inn
Competitie :
7 september
21 september
5 oktober
19 oktober
2 november

16 november
30 november
14 december
28 december
Jaarlijks tornooi :
11 januari 2018
gevolgd door de
viering van de “Kampioenen 2017”
Uitnodiging tot betaling van het

LVK-LIDGELD 2017-2018
10 € per persoon
over te schrijven
op de rekening nummer

BE47 3900 3448 6080
van Den Laethemschen Vriendenkring
met vermelding :

“Lidgeld 2017/2018 van Dhr/Mevr…..”
waarvoor onze dank bij voorbaat !
INFO :
Aquarellessen voor beginners
Verschillende technieken, bloemen

Info : nicole_vlerick@telenet.be
09/2827483

september tot september
Leden nemen gratis deel

Reeks van 8 lessen
Doorlopend Dinsdag of Donderdagnamiddag

0472/497634

Het “LVK-jaar” loopt van

De Karaoke-sisters

aan de meeste van onze activiteiten.
Niet-leden betalen 5 € inkom per activiteit.

4

Jaarlijks diner van de LVK—INTEKENFORMULIER
(exemplaar om op te sturen naar het secretariaat : Maenhoutstraat, 85)

Naam :
Voornaam :
Email :
GSM :
wenst deel te nemen aan het jaarlijks diner van de LVK op vrijdag 27 oktober 2017 om 19 uur in
de Oude Brouwerijschuur, Dorp, 24, Sint-Martens-Latem.
Aantal deelnemers :
Aantal gekozen hoofdgerechten : Vlees :

Vis :

(voor het Menu : zie blz 6)

Deelname in de kosten : 35 € per persoon
Gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening nummer BE47 3900 3448 6080
van Den Laethemschen Vriendenkring met vermelding van het aantal deelnemers en
van het aantal gekozen hoofdgerechten (vlees of vis).
Gelieve in te tekenen en te betalen vóór 15 oktober !
Pas NA betaling van het verschuldigde bedrag is uw deelname definitief !


Jaarlijks diner van de LVK—INTEKENFORMULIER
(exemplaar om op te bewaren)
Naam :
Voornaam :
Email :
GSM :
wenst deel te nemen aan het jaarlijks diner van de LVK op vrijdag 27 oktober 2017 om 19 uur in
de Oude Brouwerijschuur, Dorp, Sint-Martens-Latem.
Aantal deelnemers :
Aantal gekozen hoofdgerechten : Vlees :

Vis :

(voor het Menu : zie blz 6)

Deelname in de kosten : 35 € per persoon
Gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening nummer BE47 3900 3448 6080
van Den Laethemschen Vriendenkring met vermelding van het aantal deelnemers en
van het aantal gekozen hoofdgerechten (vlees of vis).
Gelieve in te tekenen en te betalen vóór 15 oktober !
Pas NA betaling van het verschuldigde bedrag is uw deelname definitief !
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Jaarlijks diner van de LVK op vrijdag 27 oktober 2017 om 19 u in de Brouwerijschuur

MENU

(verzorgd door Restaurant ‘t Latems Ros)

Aperitief
Hapje van de Chef
Huisgemaakte wild paté, crème van kweepeer, vijgentoastje, crumble van noten
Soepje van butternut
Hoofdgerecht—keuze tussen
OF Vlees : gemarineerd haasje van everzwijn, verse kroketjes, herfstgroentjes, veenbessen, kersensausje
OF Vis : gebakken koolvishaasje, gebakken prei, currysausje, bieslookpurée
Dessert
Koffie voor wie het wenst
Witte wijn, Rode wijn, Spa blauw en Spa rood naar believen tijdens de maaltijd
Het aperitief wordt aangeboden door “IRRES, vastgoed” van de zoon van ons trouw lid Ewald
Het dessert en het toetje bij de koffie worden u aangeboden door het nichtje van onze voorzitter Jan,
Julie van “Julie’s House”
De dranken aan tafel, evenals de koffie, worden u aangeboden door de LVK

Met dank aan onze sponsors !

Iedereen welkom op de expo’s van onze leden !

Betty Verdonck
stelt haar recente werken tentoon
in de Brouwerijschuur,
Dorp 24, Sint-Martens-Latem
op 7, 13 en 14 oktober
van 15 u. tot 18 u.
en op 8 en 15 oktober van 10 tot 12 u.
en van 14.30 u. tot 18 u.
VERNISSAGE
OP VRIJDAG 6 OKTOBER 2017 OM 19.30 U.
E-mail: verdonck.betty@compaqnet.be Tel. 09 282 72 40
Mortelputstraat 53, 9830 Sint-Martens-Latem
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