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Agenda 2019
1ste semester

8 januari 2019 :
“Nieuwjaarsfeest van de LVK”
met Nieuwjaars drink, aangeboden door Wijnen
Lambrecht en met de muzikale
begeleiding van onze fantastische koster van
Zottegem Johan Cockaert. Niet te missen !!
10 januari :
“Jaarlijks Bowling Tornooi”, gevolgd door de
Kampioenenviering, nieuwjaarsreceptie en
spagetti avond. Meer info in dit nummer.
12 februari :
“De geheimen van de Hollywood Musicals”
door Lieven Debrauwer
12 maart :
“Een waardig levenseinde”
door Prof. Dr. Wim Distelmans
9 april *:
“Gentse liedjes en sterke verhalen”
door zanger, cabaretier Wim Claeys
5 mei : “Lentemarkt”
14 mei *:
“Het kunstgebeuren in Latem in de 2de
helft van vorige eeuw”
door Freya Malfait-Declercq, met tal van
anekdotes, gebeurtenissen, foto’s en
wist-je-datjes rond Latem en zijn kunstenaars.
* wegens de festiviteiten rond de viering van Albijn Van den Abeele is het mogelijk dat onze activiteiten in april en mei doorgaan in de Raadzaal van het Gemeentehuis.
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Woordje van de voorzitter
Beste vrienden,
Ik durf te stellen dat we het nieuwe werkingsjaar in volle vaart zijn gestart.
Dit was te merken aan jullie zeer talrijke opkomst op de verschillende activiteiten. Dat doet me veel
plezier.
We hebben Gentse liedjes uit volle borst meegezongen met de Foefelateurs.
We zijn stil geworden van Alain Remue, hoe hij zijn moeilijke job zo mooi kon verwoorden, we bleven
aan zijn lippen hangen.
De popkoning heeft ons vorige maand nog mogen verrassen met zijn bijzondere komische typetjes.
Ook het jaarlijks diner was een geslaagde en gezellige avond in de
Brouwerij Schuur, waar we omringd werden door de kunstwerken
van Eveline Czerniewski en Kaat Lietanie.
Ik wil hier van de gelegenheid gebruik maken om een speciaal
dankwoordje te richten aan de vrijwilligers : Eddy Priau, François
De Coster, Eric Jorez, Marc Vermeren en Franklin De Smul, voor
hun mateloze inzet bij de organisatie van het diner.
Daarnaast vermeld ik ook onze vaste sponsors : Wijnen
Lambrecht, Irres, Julie's House en 't Laethems Ros. Dank zij hen
allemaal is het opnieuw mogelijk geweest u een mooi diner aan te
bieden.
We voorzien voor volgend jaar opnieuw een gevarieerd
programma voor elk wat wils.
In februari verwachten we nog eens Lieven Debrauwer dit keer zonder zijn parfums maar met zijn
nieuwe voorstelling rond de Hollywood Musicals.
In maart mogen we alweer een gerenommeerd spreker verwelkomen, prof. Wim Distelmans met zijn
lezing over een waardig levenseinde. Een aangrijpend maar zeer actueel thema dat ons allen
aanbelangt.
In april komt Wim Claeys, de opvolger van Walter De Buck, zijn Gentse liedjes en verhalen brengen.
In mei zal Freya Malfait ons laten kennis maken met het Kunstgebeuren in Latem in de tweede helft
van vorige eeuw met uniek beeldmateriaal uit haar archief.
Graag zie ik jullie terug op het LVK nieuwjaarsfeest op dinsdag 8 januari.
De ambiance van de "Koster van Zottegem" heeft me besloten voortaan te spreken van een
Nieuwjaarsfeest in plaats van een receptie.
Voor de bowling liefhebbers afspraak op donderdag 10 januari voor de jaarlijkse kampioenenviering
met uitreiking van de "Wisselbeker Chris Dupré".
Ik wens ieder van jullie alvast een voorspoedig en gezond 2019 !
Tot binnenkort

Pascale

WOLKENSPEL
Verzonken in de spiegel van een smeuïge koffie
Soesde ik weg onder de heerlijk warme gloed
Van een late, verdwaalde winterzon
Dromerig zoekend naar figuurtjes in de room
Vergat ik de drukte van het overvolle terras
Waande mij, schaapjes tellend, op een bed van rust
Een plotse kilte rukte me uit die droom
Verbaasd loenste mijn blik naar de hemel
En zag die spiegel van room en chocolade
Weerkaatsen in het sluierend wolkenspel
© Albert Haelemeersch

In Memoriam
Op 6 oktober 2018 overleed Dimitri Bobrovnitchi,
gewezen lid van onze vereniging.
Wij betuigen onze oprechte gevoelens van medeleven met de familie en wensen hen
veel sterkte toe bij het heengaan
hun geliefd familielid.
Hogervan
Lager
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Nieuwjaarsfeest

Hoger Lager

Jaarlijks Diner

Kruiden, Hekserij en bijgeloof

Bezoek aan de Hertenhoeve

The Art of sound

De Mistery Man

Voordracht Alain Remue
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HET HOEKJE VAN BIRKE DE KLEPPE
‘k Peize da Birke em twie moanden goa wigsteken binst en achter den overgang. Mee de kirmessen
en de moand van de kiezinge un was’t al niet te doen ! Die polletiekers zwoaideggen al van kilometers verre en dee’en presies of danze ui al joaren kendeggen. Ierlijk gezeijd, moesten ze gien fottootse mee uldren namme afgegeven én, un zoe’k nie geweten én wie dan de mieste nui wel woaren.
Zulder moar antses schudden glijk preezedent Troemp en soms zelfs nog mee nen toes bovenop ! Nie
da Birke nie geeren un toest moar deur al die jan- en miecrooben eettee wel mee un gruute vallinge
gezeeten. ’t Es uuk ’t ienigste dattee d’er van overgouwen ee !
Dus moatses, tussen Kestag en Dreikeuningen speelt Birke ‘Schampevie’. Wig van de drukte en van
an zijnen kompjoeter zalt ee ulder ’t beste wenschen moar de riesekoots op un nieuwe snotvallinge
un goat ee niemer pakken.
Intussen zal uuk ’t nieuwe bestuur of ‘touwe 2.0 zittinge genommen én in ’t Paleis an den struum. Of
damme nui spektakkel of vierwirk goan krij’en zal de vroage zijn. We goame ’t nie an ons erte loaten
kommen en wachten of danze kadootses goan meebringen.
In elk geval moete gulder ulder veur Birke nie inouwen zulde. Geef moar sajette, drinkt sjampieter,
loat ulder slieren in oesters en toostses en eet kalkoen of wild. Fiest er moar op los moar gien vierwirk oastenblieft! Peist op de biestses want peerdses en ondses én ’t doar lastig mee.
Fiesten en uitgoan un stoa niemer in Birke zijn kajee. Sins da iedrien ’t uis uit es, loaten we mee Kestag amuuzeguilekes van den treeteur kommen en posteeren w’ons veur den teelevieze mee ons tablette, spelen we glijk oltijd een partietje Wurdfjuud (oas ge da al kent) om tussendeure noar nen
film of twieje te kijken en un gloazeke te drinken. Mier un moet da nie zijn veur ons. Op restooran
goan un es uuk da nie. Ge zit gij doar un uure of viere op ui’en stoel in ’t lawijt en ’t gezoag van de
die an de taffel neeverst ui. Willen of nie ge luistert gij toch mee. Tuis doede wadadde wilt. Ge luupt
ne kier rond oas ’t ui belieft en ge betoalt ui nie blauw an nen zes gangen menu van roare prutsen
woarvan dadde achter den disseer nog un frietse zoet kunnen goan stekken van den onger. Moar ja,
op Kestag zijn der gien frieturen open achter den twoalven ’s nachts of moe’k ’s nuchtinks zei’en.
Ezuu es Kestavend en Kestdag uuk veurbij en moete were noar den treeteur achter un poar andre
kleinigheden veur ’t Ouwejoar. Da passeert uuk volgens de regels van ’t uis. want den iesten van ’t
nieuwe joar worde tons were ievrans bij famielde verwacht veur nen verrassingsmenu.
Nieje, veur Birke en zijn gaade gien wildgedoe mee de fiesten en zeekers gien geknal van ’t vierwerk.
Gulder doe’t moar zulle, geniet van ’t leven en de geneugten moar veur ons gien koaters of katinnen.
Zij veurzichtig en stelt da goe in ’t nieuwe joar !

Politie en burgerlijke stand in de jaren 80

Tram 8

Koen De Cauter
met de Leievaganten

Affiche Zomerkermis 1948
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Nieuwe bowling spelers zijn van harte welkom !

Jaarlijks Bowling Tornooi—Kampioenenviering
Op donderdag 10 januari 2019 is het weer zover : hoogdag voor onze
bowlingspelers !
Om 18 uur spelen we 2 games om de winnaar van het tornooi te kennen
(iedereen mag meedoen).
Die winnaar gaat naar huis met de wisselbeker “Chris Dupré”.
De “kampioenen 2018” vallen in de prijzen en worden gehuldigd.
Omdat we allemaal puur voor de leute en het plezier spelen, hebben we
het prijzen aanbod bewust modest en binnen de perken gehouden.
Veel belangrijker is dat we met z’n allen een heel leuke bende vormen, die
genieten van het bowling spel en van mekaars aanwezigheid.
Het spreekt voor zich dat we wél gaan toasten op het nieuwe jaar, met
een glaasje, aangeboden door Matthias en zijn team !
En zoals vorige edities willen we ook dit jaar onze viering afsluiten met een
lekkere spaghetti en een heerlijk glaasje wijn.
Deelname aan dit festijn kost 10 € voor de spaghetti. De wijn en
dranken aan tafel worden u aangeboden door onze vereniging.
Op voorhand inschrijven en betalen (aan Nicole) is noodzakelijk om het
juiste aantal deelnemers te kunnen bepalen.
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 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.
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.

Bowling
Speeldata
2019

10/1 → 24/1
18/4

2/5

7/2

21/2

7/3

21/3

4/4

16/5

30/5

13/6

27/6

11/7
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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
► Kandidaat Bestuursleden gezocht
Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt
Penningmeester: Pascale De Meulemeester
Bestuursleden: Albert Haelemeersch, Nicole Platteeuw, Dominique Van den Berghe
Logistieke medewerkers : François De Coster, Eddy Priau, Franklin De Smul, Marc Vermeren,
Eric Jorez.
Catering en Bar : Jacqueline Van Speybroeck, Mutienne Van Wassenhove, Fé Fiers, Marnix en
Reinhilde Verschueren.
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

Volg ons op
den laethemschen vriendenkring

► 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 september tot augustus.
LVK-Leden nemen gratis deel
aan de meeste van onze activiteiten.
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