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Nieuwsbrief 

N° 20/1 

Lentenummer 

Agenda 2020 

 
14 april : “Bierolade” 
door Werner Callebaut, chocolatier/biersommelier. 
Degustatie van bieren en chocolade en de geheimen van onze    
nationale trots belicht. 
Deelname in de kosten : 10 € per persoon. 
Inschrijven vóór 3 april is noodzakelijk (0475/949818). 
 
24 april : “Ingeborg en koor” 
Optreden van Ingeborg, samen met haar koor, in de Kerk in Deur-
le. Dit is een organisatie van de koepel van Latemse verenigingen. 
Kaarten à 20 € zijn te verkrijgen bij ons secretariaat. 
Warm aanbevolen !!! 
 
26 april : “Lentemarkt”
met, in de Raadzaal van het Gemeentehuis,  

“LVK stelt tentoon”,  
een voorstelling van de kunstige werken van onze leden. 
LVK-leden die wensen deel te nemen met hun werken dienen zich 
aan te melden, ten laatste op 10 april,  bij Wilfried (0475/949818) 
 
12 mei : “Les histoires bizarres”  
met Tine Vandenbussche en haar accordeon. 
Een muzikale tocht doorheen de Franse chan-
sons uit ons collectief         geheugen, dat al-
les in een cabaretesk jasje ! Niet te missen ! 
 
9 juni : “Breydelham” 
Bezoek aan Breydel, de makers van de fa-
meuze ham,  
met geleide rondleiding en degustatie.  
Start bij Breydel (Legen Heirweg, 2, Gavere) 
om 9u30 (tot 12u30) 
Deelname in de kosten : 10 € per persoon 
Inschrijven ten laatste op 29 mei 
(0475/949818). 
Na de rondleiding en de degustatie wordt ter 
plaatse de tafel     gedekt voor een lekker 
broodjesbuffet, aangeboden door de LVK ! 
Daarna wensen we mekaar een heel leuke 
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Woordje van de voorzitter 

 
Beste vrienden,  
 
Het zijn uitzonderlijke tijden die we meemaken. Eerst was dat Corona virus een ver van ons bed 
show ergens in China, maar plots staat dat beestje nu voor onze deur.  Na de drastische       
maatregelen die de regering aankondigde, valt zowat heel ons sociaal leven stil.  
Nog nooit gezien, nog nooit meegemaakt door niemand. En eerlijk gezegd hou ik mijn hart vast 
van wat er ons nog allemaal te wachten zal staan. Niemand die momenteel kan voorspellen hoe 

lang we in ons kot zullen moeten blijven. 
 
Maar in crisistijden is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn. 
We worden overstelpt met tips van het genre :  
- verspreid solidariteit, geen virus  
- help ouderen die alleen thuiszitten 
- blijf in contact met mensen, een goed gesprek kan echt een   
verschil maken. 
 
Volgende tips wens ik in het bijzonder met jullie te delen : 
- Ga op eigen initiatief wandelen dat is goed voor hart en hoofd.  
- Nu je een zee aan tijd hebt, is het misschien het ideale moment 
om een lenteschoonmaak te doen bij jou thuis. 

- Ons sociaal leven valt stil, dit biedt ons het uitgelezen moment om te reflecteren over de       
toekomst.  
 
We hebben onze activiteiten even on hold gezet, ook gaan bowlen mag niet meer. 
De voorziene bierproeverij van april wordt verschoven naar het najaar. 
Het concert van Ingeborg voorzien op 24 april werd door de Koepel organisatie afgelast.  
Ook de lentemarkt en de LVK-tentoonstelling in de Raadzaal van het gemeentehuis op 26 april zal 
niet plaatsvinden.  
Het optreden van Tine Vandenbussche op 12 mei hebben we zelf, veiligheidshalve, geschrapt.  
 
We hopen de geannuleerde activiteiten te kunnen integreren in onze agenda van het najaar.  
 
Onder voorbehoud van de evolutie van de Corona pandemie, hopen we het werkjaar toch nog te 
kunnen afsluiten zoals voorzien met een bezoek aan het familiebedrijf Breydel te Gavere. Breydel 
staat voor vakmanschap en passie met heerlijke vleeswaren van eigen bodem. Na de uitgebreide 
rondleiding kunnen we de ambachtelijke lekkernijen ter plaatse degusteren.  
 
Ik hoop jullie allemaal gezond en wel te mogen terug zien op één van onze volgende activiteiten. 
 
Hou de moed erin ! 
 
Pascale 
 
 

LVK—Secretariaat/Contactadres:  

Wilfried Vancampenhoudt 

Maenhoutstraat 85  9830 St.Martens-Latem 

GSM : 0475/949 818 

Email : campevents@telenet.be  —  Website : www.l-v-k.be 

Bank : IBAN BE47 3900 3448 6080  - BIC BBRUBEBB 

Al onze activiteiten gaan door in de  

Oude Brouwerijschuur, Dorp 24, 9830 SML,  

telkens de 2de dinsdag van de maand om 19u30,  

tenzij anders vermeld ! 

Het jaarlijks LVK-LIDGELD bedraagt 10 € per persoon 

over te schrijven op rekeningnummer BE47 3900 3448 6080 

van Den Laethemschen Vriendenkring 

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

den laethemschen vriendenkring 

Volg ons op 

mailto:campevents@telenet.be
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Bowling Speeldata 2020 kunnen door de “Corona virus pandemie” voorlopig niet medegedeeld 

worden, mede wegens de sluiting van de bowling. Als de maatregelen begin mei worden        ver-

soepeld zou er kunnen gespeeld worden vanaf 14 mei. Afwachten of dit lukt en de berichten daar-

omtrent in het oog houden ! 

Spelers en …... …...supporters 

 

Met dank aan onze sponsors 

 

 

AGENDA 
  
9 juni : Bedrijfsbezoek “Breydelham”   
  (onder voorbehoud van de evolutie van de Corona-crisis) 
 
Bezoek aan de Breydel fabriek te Gavere, de makers van de fameuze ham,  
met geleide rondleiding en degustatie.  
Start bij Breydel (Legen Heirweg, 2, Gavere) om 9u30  
Na de rondleiding en de degustatie wordt ter plaatse de tafel gedekt voor een lekker            
broodjesbuffet, aangeboden door de LVK !  
Inschrijven ten laatste tegen 29 mei . Zie bijkomende info verder. 

 
Daarna wensen we mekaar een heel leuke verlofperiode toe en treffen we ons terug in de       
brouwerijschuur op dinsdag 8 september voor een paar uurtjes schaterlachen met de moppen van 
onze twee dokteurs !  
 
In juli en augustus zijn er geen LVK-activiteiten gepland, met uitzondering van de bowling op   
donderdagavond. Exacte speeldata in juli en augustus worden later gecommuniceerd. 
 

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


 4 

HET HOEKJE VAN BIRKE DE KLEPPE  

Soeveniers van Birke de Kleppe 
 
Mijn voader zoaliger ee oltijd gezeid dan die Ammeeriekoanders en die Ruussen bezig 
woaren mee de weereld te verkl*** mee al ulderen brol dien ze in de lucht schooten. Wie 
weet wa datter doar ollemolle al vliegt. Da un kan toch nie goe zijn veur 't klimoat al die 
goaten in de wolken !  
Danze uut op de moane geweest zijn un eetij tot op zijn stirfbedde nie willen geluuven. Da 
was ollemolle gefilmd in Nevada mee veel deekor. Pertank oatij ton uuk wel noar teelevieze 
gekeken  moar 't was ollemolle sjow vanuit de filmstudeijoots volgens ém. 
Da 'den Eddy Merckx' den Toer de Franse gewonnen oa, da was't ij zeekers want den toer 
was oltijd heilig veur  pa en da liep tuupe mee zijn konzee peejee. Zelfst in 't rusthuis keekt 
ee nog noar den toer. Ee es de koereurs nog zelve goan bekijken oanze deur Deinze, langst 
den Leernsestienwig, vlamdeggen en tons, achter de passoaze moest zijn peetekind hem op 
un rapke noar zijn kammer voeren veur d'ankomste op de teelevieze. 't Was wel 't loatste 
program dattee kunnen bekijken ee want un moand loater bloasdegge den braven mens  

zijnen loatsten oasem uit.  
Ee was'ter 99 en 8  moanden. Ee wildegge pertank 
girren veur zijnen hondersten  noar 't gemientehuis 
van Loatem goan. Zijn kostuume was al besteld moar 
't un es em nie gelukt, ij die nie wildegge stirven an 
un 'Sarmaprijzeke', glijk dattee da oltijd zelve      
zegdegge, 't Pertank ee ter ee verdomme veuren   
gevochten glijk dat nen ouwen strijer betamt.  
 
Sins mijn pensjoen ek dienen honger noar den toer 
en den veelookoers overgenommen en zittek uuk 
noar dienen 'akwariejum' te gappen. Oasek sjanse ei 
worde'k wel zuust veur de loatste twintig kilometers 
wakker veur den sprint nog te zien.Anders moe'k 
wachten tot 't zoernal van te zevenen! Nie da'k vele 
gemist zoe én want efkes veur de meete kommen ze 
miestal toch ollemolle tuupetegoare veur den spurt 
en den blommekee. 
Bij mijnen pa was da nog un beetse anders. Den   
dienen kost eigentlijk mier plezier beleven an den 
toeriestiek en de birglandschappen dan an den koers 
zelve. 'k Durve wedden dattee uuk nuut gintres-
seerd was in 't kommenteer van Zozee en Miesjel.   
Zelve ee't ij nuut girren op reize geweest. Ee       

vwajazeerdegge giele doagen veur zijn wirk van sjantjee noar sjantjee om de gebouwen bij 
den ijzerenwig t'inspekteeren.  
Ee kost ui de nammen van de kleinste durpkes siteeren en ui vertellen wa datter  doar     
ollemolle te zien was. Oas we in de gruute vakanse noar Blankenbirge gonken, kwampt ee 
iederen avent weere noar Loatem veur zijn duifkes te swanjeeren en den dag doarop was't 
ee weere an 't zeetje veur un poar uurkes om ons ma kontent te stellen.  
Nen otto eet ee feitelijk nuut gewild en ee was verre in pensjoen oast ee lierdegge rijen mee 
den mijnen. 't Was van moetens want dienen otto stond doar toch moar te stoan. Birke lag 
in de lapmande in de klinieke en messchiens un zoettee nuut meer kunnen ottorijen. Ezuu 
moest den 'Pater Familias' toch kleer zijn om soffeur te spelen, hé! Iest op den oprit en ne 
kier dattee  mier wildegge dan veuruit-achteruit riskeerdegge ee't om in Afsnee toerkes te 
makken rond en onder d'ottostradde, ezuu stillekes an opschuivend noar de standploase van 
zijnen buro an d'Afsneeloane. Mee den tijd riskeerdegget ee em om in Loatem en Deinze 
rond te toeren moar d'ottostradde da un moestee nie weeten. 't Verste dattee geweest es 
als ottomobiliest was verzeekers langst de binnenboantses noar 't Nuurden van Frankrijk 
veur nen 'Picon au vin blanc' te goan drinken. Veur 't oplieren van zijn duifkes gonkt ee uuk 
wel noar  Ouwegem of Nokere. Moar den vélo was en bleeft toch nog oltijd zijne favoriet 
veur de kurte afstanden. Oas Birke weere te bien was kostee fluiten noar zijnen otto !     
Gekonfiskeerd deur voader moar van oast Birke weere kost en most rijen, gonk pa diepe in 
zijn portefoelde en mostek ik mij nen nieuwen otto goan kuupen !. Da es’t leven ee ! 
Eigentlijk un oak nie zuvele te vertellen en ek tons moar wa kiepkap gemakt mee flarden uit 
mijn soeveniersduuze. ‘k Vondet zelve un leutig weetse veur de vrienden…‘k Oope zulder 
uuk !                                                                                Le bonzoer de Birke de Kleppe 
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Niet vergeten !! 

 

BEDRIJFSBEZOEK BREYDEL op dinsdag 9 juni  
INSCHRIJVEN vóór 29 mei !  
 
Afspraak aan de Breydelfabriek om 9u30 
Legen Heirweg 2, 9890 Gavere  
Ligt op 20 minuten rijden van Sint-Martens-Latem (plannetje op pag. 3) 
De LVK voorziet geen gezamenlijk vervoer. Maar personen zonder vervoer kunnen     
eventueel meerijden met  bestuursleden. 
Wil dit melden aan Wilfried - tel. nr 0475/94 98 18 
 
Stap binnen bij Breydel en laat je inspireren door het veelzijdige en boeiende verhaal   
achter Breydel. Tijdens dit drie uur durende bedrijfsbezoek wordt je meegenomen      
doorheen heel het productieproces. Maak je van dichtbij mee hoe hun unieke lekkernijen 
worden gecreëerd. 
 
Het bezoek bestaat uit verwelkoming in het belevingscentrum met koffie.  

Aansluitend krijg je de bedrijfsfilm te zien en krijg je ook wat algemene informatie over 

het bedrijf. Nadien volgt een rondleiding in de productie, vergezeld van een gids.  

Uiteraard is ook   beschermende kledij voorzien. Het belevingscentrum is het eindpunt van 

de rondleiding. Hier krijg je nog een streekbier of alternatief aangeboden en een           

uitgebreide degustatie van de Breydel producten.  

 

Dit bedrijfsbezoek kost € 10 p.p. Inbegrepen in deze prijs is: 

• Eén consumptie vóór het bedrijfsbezoek (koffie/thee/water) 
• Bedrijfsfilm en presentatie 
• Beschermende kledij 
• Bedrijfsbezoek met gids 
• Een streekbier of alternatief 
• Uitgebreide degustatie van de Breydelproducten 
• Kortingsbon t.w.v. € 4 voor de Breydelproducten 

 

 
 

 
 
 
Na de rondleiding en de degustatie biedt de LVK u ter 
plaatse een uitgebreid broodjesbuffet aan. 
Ook de dranken tijdens de maaltijd worden u            
aangeboden door de LVK.  
Er is keuze van pils, spuitwater, koffie, thee en artisanaal 
appelsap, wijn (wit of rood) en Valeir (blond of bruin).  
 
Einde voorzien rond 14u. 

Gelieve in te schrijven voor 29 mei door overschrijving van 10 € op de bankrekening van LVK 
Rekening nummer BE47 3900 3448 6080  

Mededeling : “Breydelham”.  
Uw betaling geldt als deelnamebewijs. 
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Nieuwjaarsfeest 
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Spellenavond 


