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Nieuwsbrief 

N° 19/3 

Agenda 2019 

 
10 september :  
“Van Latem naar Tokyo met de velo” 
reisverslag door Floris Van den Abeele 
 
27 september : 
“Art-Expo about sea pollution” 
met werken van Fé Fiers”  
Vernissage in de brouwerijschuur (20 u) 
Tentoonstelling op 28 en 29 september. 
 
8 oktober : 
“Goede manieren show” 
Etiquetterie gebracht met de nodige humor en interactie 
door Brigitte Balfoort 
 
18 oktober : 
“Jaarlijks LVK diner” - noteer alvast in je agenda !! 
Menu en inschrijvingsmodaliteiten verder in deze  
nieuwsbrief ! 
 
12 november : 
“Een nautische avond” 
videofilms door Pol Van der Plaetsen, met 

• “De Deurlese pont in Sint-Martens-Latem” :  
 gebruik, bouw en tewaterlating van het nieuwe pont 

• “De draaipaal en de stier” : 
historiek en ophalen van de draaipalen in de Leie 

 
10 december : 
“Kerstconcert” 
met het vocaal ensemble “Vocalix” dat meerstemmige 
nummers brengt, begeleid met piano. De ideale aanloop 
naar het feestelijke jaareinde. 
 
8 januari 2020 : 
“Nieuwjaarsfeest LVK” 
met Johan Cockaert, de “koster van Zottegem”. 
 
9 januari 2020 : 
Jaarlijks bowlingtornooi, gevolgd door de viering van de  
kampioenen. 

Herfstnummer 

Fé Fiers Vocalix 

https://brigittebalfoort.be/index.php
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Woordje van de voorzitter 

Beste vrienden,  
 
Even terug denken aan onze laatste activiteit, die hete zondag in juni, 
aan zon geen gebrek op ons Zomerfeest. We hebben kunnen genieten 
van een zeer geslaagde barbecue dankzij de goede zorgen van         
Keurslager Filip, wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Wij gaan alvast opnieuw van start in september. Zoals bij een nieuw 
schooljaar, is bij aanvang van een nieuw seizoen, het noodzakelijk uw 
lidmaatschap te hernieuwen. Het bestuur heeft beslist ook dit jaar de 
prijs van het lidgeld niet te wijzigen. Om uw lidmaatschap te hernieuwen 
volstaat het uw lidgeld over te schrijven tegen uiterlijk eind september. 
Leden die hun inschrijvingsformulier lidmaatschap vorige jaar nog niet 
hebben in orde gebracht, kunnen bijgevoegd formulier als nog invullen 
en bezorgen aan het secretariaat. 
 

Traditiegetrouw hebben we in oktober ons jaarlijks diner, dit vindt plaats op  
vrijdag 18 oktober in de Brouwerijschuur in samenwerking met Restaurant ‘t Laethems Ros.          
Opgelet : dit jaar is er geen inschrijvingsformulier. 
Schrijf in door te betalen vóór eind september met vermelding van het aantal personen en je 
menukeuze (vlees of vis). 
 
En wat mogen jullie dit najaar verwachten.  
In september neemt Floris Van Den Abbeele ons mee met de fiets helemaal naar Japan, een 
buitengewoon reisverhaal.  
In oktober komt Brigitte Balfoort, royaltywatcher en etiquette consulente, 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. 
In december organiseren we een heus kerstconcert met Vocalix, een vocaal ensemble. Ze 
brengen meerstemmige nummers onder pianobegeleiding. 
Kortom een gevarieerd programma voor elk wat wils. 
 
We zijn nog volop aan het brainstormen rond onze activiteiten voor volgend jaar. Het staat      
iedereen vrij suggesties of ideeën met het bestuur te delen. 
 
Ik hoop jullie te mogen ontmoeten op één van de volgende activiteiten. 
 
Tot binnenkort  
Pascale 

Hoger Lager 

Jaarlijks Diner van de LVK 

Vrijdag 18 oktober 2019  

om 19 uur in de Brouwerijschuur ! 

MENU 

Aperitief, aangeboden door IRRES 

Hapje van de chef 

Huisgemaakte wildpastei 

Pompoensoep 

(VIS) Kabeljauw met herfstgroentjes 

OF (VLEES) Wild varkenshaasje met portosaus,  

worteltjes en kroketten 

Dessert, aangeboden door Julie’s House 

Koffie 

 

Prijs : 40 € per persoon 

    (45 € voor niet-leden) 

Inschrijven :   vóór 10 oktober 

Deelname :   door storting van het  

corresponderende bedrag op de 

rekening van de LVK 

BE47 3900 3448 6080 

met vermelding van  

- het aantal personen en  

         - de menukeuzes (Vis of Vlees) 

 

SMAKELIJK !!! 
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► Aan de LVK-Leden en aan de nieuwe leden 

Het jaarlijks LVK-LIDGELD bedraagt 10 € per persoon 

over te schrijven op rekeningnummer 

BE47 3900 3448 6080 
van Den Laethemschen Vriendenkring 

met vermelding :  

“Lidgeld van Dhr/Mevr…..” 

 

Het “LVK-jaar” loopt van 1 september 2019 tot 31 augustus 2020.  

LVK-Leden nemen gratis deel aan de meeste van onze activiteiten. 

 

 

"Intekenformulier LVK lidmaatschap". 

Van sommige leden hebben we het lidmaatschap formulier nog niet mogen  ontvangen.  
Het "Intekenformulier LVK lidmaatschap" is toegevoegd bij deze nieuwsbrief. 

Graag, volledig ingevuld, terug bezorgen aan het secretariaat. 

B E L A N G R I J K !!! 

Digitale Nieuwsbrief 

Leden met email adres : 

In de toekomst zullen onze vol-

gende “Nieuwsbrieven” per email 

verstuurd worden naar de leden 

met een door ons gekend email 

adres. 

Leden zonder email adres : 

Leden zonder email adres blijven 

de  papieren  versie van onze 

“Nieuwsbrieven” verder ontvan-

gen via de post. 

Leden mét een email adres die 

toch opteren voor een papieren 

versie, kunnen dit melden aan 

het secretariaat. 

Bedankt om hieraan de nodige 

aandacht te willen schenken en 

eventueel de nodige wijzigingen 

te melden aan het secretariaat ! 

 

Tweedaagse workshop  

 

aquarel met model 

 

 2 en 3 september 2019 

 Op de manier van  

Kokoschka. 

 Aquarel, groot formaat  

papier, korte tijd 

 Dit geeft prachtige resultaten, 
ook voor beginnelingen. 

 

 Gaat door in  

Sint-Martens-Latem. 

 Info : 
nicole_vlerick@telenet.be 

09/2827483 

(in samenwerking met de LVK) 
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HET HOEKJE VAN BIRKE DE KLEPPE   

Edde gulder da uuk meegemakt ? Ge kwampt ’s morgens op uiwen buro toe en paktegge uiwen kiel 
uit ui kaske, ge zettege ui neere an ui taffel en begost an uiwen steerjootiepen wirkdag. 

Allee d’ieste moanden woarde nog op preuve en moeste al de domste wirkskes iest doen. Kopietses 
makken, fieskes klasseeren, papieren noar ’t arsief bringen, anveloppen stempelen en ezuu van die 
dingen doen. Djuu, moeste doarveuren zuulange noar ’t scholle geweest zijn?  

Nui en tons kwampt er ezuu nen lolligen kolleega mee domme vroagen glijk “ edde’t al gevonden?” 
Wadde”? Awel koartse noar de vieren”.  Ja, da was ’t einde van den wirkdag, ee. Anders was’t ezuu 
van : “kroaze ee moatse. Binnen da en tviertig joar goame mee pensjoen” ! 

Vrie opgewekt un klonkt da nie moar ge wierd da rap geweune. ’t Alverelven was ’t ton al een alfuure 
pooze om soepe te goan eete in den reefektwoar. Soepe? Veur de mieste woaren da twie pintses of 
Palmkes. Oas’t moar nat was en kroaze geevend, zegdeggen de ansjeins, mee nen smijl op ulder tot-
te. 

Oas de belle galmdegge, koste weere noar uiw wirktaffel om wa vuurt te klunsen.   
Un uurke loater was’t al weere tijd om ui bootses of gekooksel te goan eten in d’eetzolle. Marja was 
verdemelinge wel un goeie kokesse ’t Woarm eten viel vrie mee en ten kostegge moar nen appel en 
un ei. Ge kreegt er zelfs nen deesseer bij en da veur veur ezuu un twintig ouwe belgiesse frankskes. 
Oe danzet kosten doen weetek nie !  

Awel koartse noar de vieren stonden de mieste tons al gepakt en gezakt rotse te schuiven an de prik-
klokke om in un oaste nog un pinte te goan pakken alveurens bij moeder de vrouwe en de kiendses 
te goan. 

Ezuu passeerdeggen de joaren en kwamde an  da langverwachte pensjoen. En tons? Oftewel es’t alle 
doagen zondag en luupte kontent of anders edde da moandaggevoel en voeld’ui sjagrijnig. 
 Ewel ?  Oas ge nui nie an de stoat gewirkt un ét, in ‘t onderwijs stond of in den gruuten polletiek ui 
broek versleeten ét,  kunde messchiens nog in ui andses wrijven van kontentement. De geweune 
mens begint te schriemen oast ij zijn pensjoenfiesse bekijkt.  
Wa kunde mee ezuu un schijtkeize nog doen op den dag van vandoage? Nog un sanse da ons zeene-
roasse un huizeke gezet of gekocht ee ! Mee ietske mier of duuzend Euroots un moede nie verre 
luupen ! Spoaren un moede uuk al niemer doen want straks moede de banke nog zelve betollen om 
danze ui geld zoe’n willen bewoaren ! 

Allee, kom ! Ons boazen zoe’n zei’en : “oas ge moar gezond zijt, es’t nie woar, Birke?”  
Nog ezuu iet ! Stel dadde noar ’t ouwmannekeshuis moet… wie zal da betoalen, wie ee zuveel pienk, 
pienk, pienk ? 

Nie neute zeggen ze ton. Ge moet oltijd peizen da’t gloas halfvol es en nie halfleeg… 

Verekskuzeer mij da’k wa zoage zulle, moar da roar weere zal mij gepakt én, peizek.  
Nie pleujen en van ’t leven genieten zuulange damme nog kunnen en meugen.  

Sluukes ee en nie te zat op de kirmessen van Loatem en Deurle want mee ezuu un program zoede un 
giel joar kunnen kirmessen oas uiwen bruinen da trekt.  

Le bonzoer de Birke 

Comité Ronde van Frankrijk—Maart  1951. 1921—De Minerva van Rodolphe Meyvaert in de dorpsstraat  
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Algemene informatie 

Ons LVK-Bowlingteam  telt momenteel  ruim 35 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 games 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 

2019 

→

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 

aanwezig 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 teruggeplaatst in de 

daartoe voorziene zones. 

29/8 12/9 26/9 10/10 24/10 7/11 21/11 

5/12 19/12 9/1/2020     

Spelers en …... …...supporters 

Met dank aan onze sponsors 

 

 

 

 

1970—Heropening van de bowling 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd6OD6yZvaAhUEJlAKHUSBBDMQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.tlaethemsros.be%2F&psig=AOvVaw1_qgSF-BhBlRfmKLB4Y087&ust=1522758051031487
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwibuKqjypvaAhXPPFAKHVcYANEQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.eventinggavere.be%2Fpages%2F171922%2FSponsors.html&psig=AOvVaw2LmptreF_rfkHST5sjNk8p&ust=1522758106522244
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi74MrBypvaAhUNEVAKHfSZDMkQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.julieshouse.be%2F&psig=AOvVaw0C47lcrHTKkJgc-SIDqDwh&ust=1522758201678328
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjysLbwy5vaAhWHL1AKHTknCi4QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.realo.be%2Fnl%2Fkantoor%2Firres%2F14972498&psig=AOvVaw2NG09MjoRQIl4heg9URjHI&ust=1522758557812884
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den laethemschen 

vriendenkring 

Volg ons op 

Aan allen een leuk einde van de vakantie en   

heel veel energie en goesting bij de start        

van ons nieuwe activiteitenjaar !! 


