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Nieuwsbrief 

N° 19/2 

zomernummer 

Programma 
Van 12 tot 14u :   Barbecue met scampibrochette, zalmpapilotte, gemarineerde kipfilet,  

     gemarineerde steak met saladebuffet en gebakken aardappelen, 

     alles met liefde verzorgd door Keurslager Filip en Peggy 

Van 14u30 tot 17u30 :  “Arto Mundo” speelt ten dans ! 

     Life optreden van deze fantastische band, met wereldmuziek van de bovenste 

     plank !       Sfeer en gezelligheid gegarandeerd ! 

Plaats 
Oude Brouwerijschuur, Dorp, 24, 9830 Sint-Martens-Latem 

Deelname 
Leden van de LVK : 35 €  

Niet-leden : 40 € 

 In deze prijs is inbegrepen : het aperitief, de BBQ (vis en vlees) en de life muziek. 

 Dranken : zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen 

Deelname enkel aan het life optreden : 5 € (LVK leden) en 10 € 

Inschrijven is noodzakelijk vóór uiterlijk 17 juni ! 
Uw deelname is definitief na overschrijving van het deelnamebedrag op rekening  

nummer BE47 3900 3448 6080 van Den Laethemschen Vriendenkring. 
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Woordje van de voorzitter 

 
Beste vrienden,  
 
Wat gaat de tijd snel, we zijn inmiddels al toegekomen aan de 
laatste activiteit van het seizoen.  
 
Tevreden kunnen we terugblikken op onze voorbije activiteiten. 
Prof. Wim Distelmans is ons met veel gedrevenheid komen   
uitleggen hoe men het leven kan waarderen, door zelf te kiezen 
voor een waardig levenseinde. 
Wim Claeys heeft ons meegevoerd in de geschiedenis van de 
Gentse Feesten, en heeft ons geamuseerd met enkele          
authentieke Gentse liedjes van weleer. 
Frederik Van Vlaenderen heeft ons met de mooie beelden van 
het Natuurpark Levende Leie, nog eens doen beseffen in wat 
een prachtige streek we eigenlijk wonen. De volgende Levende 
Leie dag vindt dit jaar plaats te Astene op zondag 16 juni. Voor 

het volledige programma verwijs ik graag naar de website levendeleie.be of naar de 
laatste pagina van deze nieuwsbrief. 
 
We zullen in juni niet samenkomen op dinsdag, maar wel uitzonderlijk op                
zondagmiddag 23 juni voor een heus zomerfeest met een barbecue en life muziek     
gebracht door Arto Mundo. Gezellig tafelen, leuke muziek, veel blije gezichten,  laat het 
feestje maar beginnen !  
Vooraf inschrijven is noodzakelijk om je plaatsje te reserveren. 
 
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken, om Chantal Ryckaert te verwelkomen 
als nieuw bestuurslid.  
 
Vanaf september voorzien we opnieuw in een mooi afwisselend programma.  
In afwachting van de volgende nieuwsbrief, hier toch al een voorsmaakje. 
In september neemt Floris Van Den Abeele ons mee met de fiets helemaal naar Japan, 
een buitengewoon reisverhaal.  
In oktober komt Brigitte Balfoort, royaltywatcher en etiquette consultante, met haar 
goede manierenshow, een voordracht over sociale etiquette doorspekt met humor en 
veel beeldmateriaal. 
In november verwachten we Pol Van Der Plaetsen met nieuwe filmpjes over Sint-
Martens-Latem. 
 
Maar niet getreurd tijdens de vakantiemaanden blijven we contact houden en spelen we 
verder bowling op donderdagavond. Gelieve nota te nemen van de exacte speeldata in 
de rubriek bowling info. 
 
Ik wens ieder van jullie mooie zonnige vakantiemaanden toe en tot binnenkort. 
Pascale 

Ho
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HET HOEKJE VAN BIRKE DE KLEPPE   

Miljerre ! Woar es den tijd dat da Euroviezefestival ’t uugtepunt van ’t joar was van ons teelevieze-

seezoen. Nui doenze dien verloederde riemram in drei kieren en ’t un trekt op niet niemier ! Nui en tons 

wel un frisse verschijninge mee un goeje stemme en mee un schuun liedse moar veur de reste niet       

anders dan wa klauzegusten en onnuzelieteiten. Zuust veur de reeklammeinkomsten in de kassa te      

krijgen. Toch blijveme wulder kijken, ons Heere weet veur wadde. Moar mee de Madonnasjow oa’k ut  

kik nui toch had zulde. Ezuu vals en wa moevementses van dansers ! Diene bijna tsestigplusser kreegt   

doar tan nog twie miljoen veuren om baa eur nui al onmetelijke fortuune te leggen. Moar vent toch, 

paast ne kier op al die  oarmoe in de wereld en geeft doar wa sens an in de ploatse van an die                

gedeepasseerde s(ch)anteuse ! 

Oasek ezuu un joar of tiene was zatten we baa Sara en Rietse mee al de gebuurs tuupetegoare in de  

veurploatse te kijken hoe da Corry Brokken den iesten prijs kreeg ! Doar zat nog muziek in. Achter de 

prijsdielinge paktegge Sara euren accordeon en we zingdeggen en dronken den nacht rond. Da kunde ui 

niemer veurenstellen! 

Vent, da woaren tijden hé. Sara was d’ieniege die un teelevieze oa in ’t stroate en wulder gingen doar 

mee al de gebuurs moar al te geeren kijken noar ‘Schipper naast Mathilde’, ‘Jeroom en Benzamien’, 

‘Ivanhoe’, ‘Bonanza’ en de Fransen varjetee mee Guy  Lux. 

Mijnen patten ee gewacht tot begin de joaren tsestig om ezuu nen bak in huis t’ollen, nen Loewe Opta en 

ton nog mee un binnenantenneke. Da spel un kost bijkanst nie op de commode. Woame drei of vier    

posten mee nui en tons veel snieje op ’t schirm. Een dakantenne da un mocht nie want ee was              

duivenmelker en zijn duiven zoe’n teveele verlet én. 

Ee was al ezuu koad op Clara omdasse ’s zondags euren was uithangdegge op ’t moment dan zijn        

prijsbiestses in den spoetniek moesten duiken. Man, ezuu dramats!  

Nui moe’k wel toegeven da’kik liever baa de buren gonk kijken, knuskes in den divan tussen Zaniene en 

Zakliene. Oas’t licht uit was, koste nui en tons in den duik over zachte billekes wrijven hé. Da gaf uuk un 

goe gevoel in de broek, weete? 

Nui bestoat da ollemolle niemier. Toch ezuu niede. Vandoage kijkte zelfs televieze mee uiwe smartfon of 

tablette moar da es dan uuk veur ouwe zakken glijk Birke. Hoewel, da es al vele geminderd want nui dient 

dienen telefon niemer om te bellen moar om spellekes te spelen. Nie moeilijk want veel interessants un 

es’t er eigentlijk niemer geprogrammeerd op de bekende zenders. 

Moar kom ’t zal beteren mee de toer de France en den teenies in Parijs. 

Oas ge gulder nog teeveekijkt, goa veur un goe program of drinkt nen goejen mee moate en moaten ! 

Le bonzoer de Birke 

Comité Ronde van Frankrijk—Maart  1951. 
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Algemene informatie 

Ons LVK-Bowlingteam  telt momenteel  ruim 30 spelende LVK-leden. 

Er wordt  tweewekelijks op donderdag gespeeld van 18u00 tot 20u in de Bowl ’Inn (Kortrijkse steenweg 209, Sint-Martens-Latem). 

De exacte speeldata worden medegedeeld via de nieuwsbrieven.  Ieder LVK-lid kan vrij en gratis deelnemen aan deze activiteit en kan, 

desgewenst, ook lid worden van de Vlaamse Bowling Liga. 

De bowlers betalen wel hun games (aan ligaprijs 2,30 € in plaats van 4 € per game) evenals hun drankjes. Er worden telkens twee ga-

mes gespeeld die in aanmerking komen voor onze recreatieve competitie.  

Om in de einduitslag opgenomen te worden moet een speler minstens aan 5 wedstrijddagen hebben deelgenomen. 

Elk jaar wordt de competitie afgesloten met een tornooi en gezellig samenzijn begin januari. 

Bowling Speeldata 2de semester 2019 
 

OPGELET ! Gewijzigde data !! 

Ter attentie van de bowlingspelers ! 

De verdeling van de bowlingbanen begint om 18 uur. Om 18u30 beginnen de games. Bijgevolg verzoeken we alle spelers om tijdig aan-

wezig te zijn zodat geen nutteloze tijd verloren gaat.  

Het spreekt verder voor zich dat het materiaal (ballen, schoeisel) dat   gehuurd wordt, na de games correct worden            terugge-

plaatst in de daartoe voorziene zones. 

30/5 27/6 11/7 15/8 29/8 12/9 26/9 

10/10 24/10 7/11 21/11 5/12 19/12  

MEIDICHTSEL 
 
Bij ochtendnevel ,grijs 
Hopen op het aanbreken 
Van een zonnige dag 
Maar die wazige sliert 
Klampt hardnekkig aan 
Het grasperk dampt fel 
Net een amechtige stier 
De flauwe zonnestralen 
Stoten op het pantser 
Van dat duistere gordijn 
Ze maken geen kans 
Tegen dat stevig wolkenleger 
Stralend zal de dag niet zijn 
Ondanks dit vroege uur 
Fladderen twee pimpelmezen 
Van de voederbak naar het nest 
Om hun wakkere kroost te azen 
Specht en kauw zijn spelbrekers 
En verstoren hun vluchtroute 
De ijverig spottende vogelaar 
Verjaagt de bazige indringers 
Hij wil de kwetterende kroost 
Na lange weken wachten 
De vleugels zien spreiden 

AH 
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Den Laethemschen Vriendenkring (LVK) 

 

ORGANISATIESTRUCTUUR 

 

Alle activiteiten van de LVK gaan door in ons lokaal de “Oude Brouwerijschuur”, Dorp, 24,  
9830 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. 
De activiteiten tijdens deze vergaderingen zijn meestal gratis voor onze leden.  

 

“LVK bowlingteam” is een team van bowlingspelers, samengesteld uit LVK-leden.  
Deelnemen aan deze activiteit is vrijwillig en begrepen in het LVK-lidgeld. 
Meer info hieromtrent vind u op de “Bowling Info” pagina. 

 

“LVK Nieuwsbrief” : verschijnt een drietal keer per jaar en wordt verdeeld per post of per email. 
Hij bevat alle nuttige informatie omtrent de werking van onze vereniging.  

 

Het LVK-lidgeld bedraagt voor de  
Leden : 10 € per jaar en per persoon. 
Ereleden : 50 € per jaar 
Golden LVK-fellows : 100 € per jaar 
Onze vereniging telt momenteel zo’n 170 leden 

 

Sponsoring : Wie onze vereniging wil sponsoren in ruil voor promotie of andere voordelen gelieve 
contact op te nemen met het secretariaat. Sponsoring vanaf 50 € is mogelijk. 

 

Het bestuur : 
Ereleden : Guido Dhaene, Yannick Vandemeulebroucke, Ann Schollaert 
Voorzitter: Pascale De Meulemeester (0472/411 842) 
Ondervoorzitter: Jan De Meyer  
Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt 
Penningmeester: Pascale De Meulemeester 
Bestuursleden: Nicole Platteeuw, Dominique Van den Berghe, Chantal Ryckaert 
Logistieke medewerkers : François De Coster, Eddy Priau, Franklin De Smul, Marc Vermeren,  
Eric Jorez. 
Catering en Bar : Jacqueline Van Speybroeck, Reinhilde Stassyns, Mutienne Van Wassenhove, Fé 
Fiers 
Sociale media : Albert Haelemeersch, Guy Van Coillie 
Beeldmateriaal : Guy Van Coillie, Eveline Czerniewski 
Coördinatie Bowling team: Eric Jorez (0494/080 388 of eric.jorez@telenet.be) 
 
 

Bank : IBAN BE47 3900 3448 6080  - BIC BBRUBEBB 

 

Contactadres: Wilfried Vancampenhoudt, 
Maenhoutstraat 85  9830 St.Martens-Latem 
Tel : 0475/949 818 – 09/329 67 39 
Email : campevents@telenet.be 
Website : www.l-v-k.be 

Met dank aan onze sponsors 

 

 

 

 

 

    

den laethemschen vriendenkring 

Volg ons op 
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