Nieuwsbrief
N° 19/1
lentenummer

Agenda 2019
12 maart :
“Een waardig levenseinde”
door Prof. Dr. Wim Distelmans, boeiende spreker !
9 april : ►►►► ► in de Raadzaal !!
“Wim Claeys”
Cabaretier, entertainer, muzikant, folk artiest en
begenadigd Gents zanger.
5 mei 2019 :
“Lentemarkt”
met, in de Raadzaal van het Gemeentehuis, tentoonstelling van de werken van onze leden. Warm aanbevolen !!
14 mei : ►►►►► in de Raadzaal !!
“Natuurpark Levende Leie”
De streek rond de Leie tussen Deinze en Gent is
ecologisch zo waardevol dat Natuurpunt wil werken aan
één groot Natuurpark ...Voorstelling van dit ambitieus
project door Frederik Van Vlaenderen
11 juni : geen LVK activiteit. In de plaats daarvan op ….
Zondag 23 juni :
“Zomerfeest van de LVK”
12u-14u : BBQ (vis en vlees)
14u30-17u30 : Arto Mundo speelt ten dans !
Inschrijven is noodzakelijk vóór uiterlijk 17 juni !
Info en deelnamemodaliteiten : zie flyer in bijlage.
10 september : start van ons nieuwe werkjaar
25 oktober :
“Jaarlijks LVK diner” - noteer alvast in je agenda !!

1

Woordje van de voorzitter
Beste vrienden,
Ik moet spijtig genoeg mijn inleidend woordje beginnen met triest nieuws.
Marnix Verschuere, lid van onze vereniging en jaren onze vaste barman,
heeft de strijd tegen zijn aanslepende ziekte verloren. Hij zal in onze gedachten blijven als een rustig en integer man, op wie we steeds konden rekenen.
Voor de laatste keer dit seizoen, staat er in maart een ernstig onderwerp op
de agenda, gebracht door een topdokter, en tevens topspreker, prof. Dr.
Wim Distelmans. Hij komt spreken over zijn levenswerk nl. iedereen heeft
recht op een waardig levenseinde met respect voor de wil van iedereen. Een
onderwerp waarbij we vroeg of laat allemaal geconfronteerd zullen worden
met informatie over wat je concreet kan doen en vooraf kan plannen.
Vanaf april gaan we met Wim Claeys opnieuw de luchtere toer op, met zijn
Gentse liedjes en verhalen, een voorproefje van de Gentse Feesten maar
dan in het Gemeentehuis van Latem. Opgelet, door de festiviteiten rond 100
jaar Albijn Van Den Abbeele, zullen onze activiteiten in april en mei niet doorgaan in de Oude Brouwerij Schuur en verhuizen we naar de Raadzaal van het Gemeentehuis.
Op de 1e zondag van mei vindt traditie getrouw de Lentemarkt plaats. Om onze kunstzinnige leden
een hart onder de riem te steken, breng eens een bezoekje aan de tentoonstelling in de Raadzaal van
het Gemeentehuis, verbazend hoeveel talent we in huis hebben !
Voor de wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers onder jullie, kom zeker in mei luisteren naar Frederik Van Vlaenderen, met zijn presentatie over het "Natuurpark Levende Leie". De streek rond de Leie
tussen Deinze en Gent is ecologisch zo waardevol dat Natuurpunt wil werken aan één groot Natuurpark Levende Leie, een langgerekt wandel- en fietsparadijs, een riviervallei om te ontdekken, te
proeven, te koesteren en te beschermen.
Tenslotte zullen we in juni het seizoen in schoonheid afsluiten met een Zomerfeest op zondag met
een barbecue en live muziekoptreden.
Hopelijk voelen jullie zich aangesproken tot één of meerdere thema's en mag ik jullie ontmoeten op
één van onze activiteiten.
Graag tot binnenkort.
Pascale
In Memoriam

Op 19 februari 2019 namen we afscheid van Marnix Verschuere.
Marnix was een trouw lid van onze vereniging en een gedreven “bartender” bij onze maandelijkse
bijeenkomsten.
Wij zullen hem missen en wensen aan Reinhilde en aan de familie heel veel sterkte toe bij het verwerken
van dit trieste heengaan.

Op 5 december 2018 namen we afscheid van ons lid en vriend, kunstschilder
Chris De Clercq.
Chris werd in 1936 geboren te Gent maar woonde en werkte sinds 1960 in Sint
-Martens-Latem.
Hij gaf teken- en schilderlessen bij Latems Creatief, OCMW Latem en Art De
Pinte.
Van 7 tot 14 november 2018 stelde hij nog tentoon in de Pastorie te Deurle.
Hij werd 82 en overleed thuis in zijn slaap. De familie nam afscheid in intieme
kring. We wensen Mia veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies !

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

LVK—lidmaatschap 2018-2019
"Intekenformulier LVK lidmaatschap".

B E L A N G R I J K !!!
Digitale Nieuwsbrief
Leden met email adres :
In de toekomst zullen onze volgende
“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 ontvangen 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 !

Van sommige leden hebben we het lidmaatschap formulier nog niet mogen ontvangen.
Zij vinden het "Intekenformulier LVK
lidmaatschap" toegevoegd bij deze
nieuwsbrief.
Mogen we aan deze leden vriendelijk verzoeken
om dit formulier duidelijk en volledig in te vullen
(de 2 luiken), en per kerende terug te bezorgen
aan het secretariaat, waarna het lidmaatschap
definitief wordt.
Vindt u geen lidmaatschapformulier bij deze
nieuwsbrief, dan bent u volledig in orde met
de paperassen.
Belangrijk bericht aan de nieuwe leden
In het kader van de nieuwe GDPR wetgeving (Global Data
Protection Regulation) ter bescherming van uw persoonlijke
gegevens en uw privacy, zien we ons verplicht vanaf het
seizoen 2018-2019 de aanvragen of verlengingen van het
lidmaatschap schriftelijk te laten gebeuren via een
"Intekenformulier LVK lidmaatschap". Via dit formulier
zal u ook, al dan niet, uw akkoord kunnen geven voor de
publicatie en het gebruik van foto's waarop u duidelijk
zichtbaar bent. Deze foto's kunnen gebruikt worden binnen
het kader van de activiteiten van onze vereniging zoals in de
nieuwsbrief, op de website, op de facebookpagina en andere
sociale mediakanalen.
Voor meer info in dit verband kan u steeds terecht bij onze
bestuursleden.

Workshop Aquarel
op de manier van Oskar Kokoschka
8 en 9 april 2019
Tweedaagse workshop :
in de voormiddag model en
namiddag bloemen of landschappen
Los schilderen met aquarel op groot formaat.
Centrum Zomernest
Kwakstraat 13, Sint-Martens-Latem
Inlichtingen : nicole_vlerick@telenet.be
09/2827483
0472/497634
(In samenwerking met Den Laethemschen Vriendenkring)
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HET HOEKJE VAN BIRKE DE KLEPPE
Edde gulder uuk ezuu geneut over die roare kronkelingen in de donkre doagen ? Ge wist
verdomme nie wa veur klieren dadde uit uiwen dressing moest oalen om an te doen. Of
dadde nui ne demi-seizoen moest droagen of un zwoare winterveste, da was de kweste. Ik
begoste alsan mee un Damarke en nen col roelee. Veur mijn billen en mijn kruunjuweelen
koazek nen Bammegoo short en un vloeren broek. Nen kier da’k in mijnen Miezeredes staptegge lag mijnen caban sebiet neeverst mij op de zetel. Mee dienen erco edde zeekers gien
veste nuudig en ne kier dadde in de fiele stoat beginde alliene van koleere en miezeere al te
zwieten da’t giene namme un ee !
Mee den otto es’t uuk al un lotterije om zonder contervense were thuis te gerakken. Ge
moet stirk zijn in ‘t muultietasken zulle! Ge moet er uuk nog vrie mee ui gedachten bijzijn
want de zwakke wiggebruikers steken zonder boe of ba de stroate over of vliegen ui van alle
kanten veurbij. Doarbij moede uuk nog zien dadde uiwen kilomeetriek in ‘t uuge ouwd.
Want in de zone dertig moette uiwen voet van de gaze ollen en wa freinen. Die tvijfteg
respekteeren es uuk al da niet...
Nen moat van mij es ezuu op ienen dag vijf kieren geflitst en da zuust veur wa kommissies
te doen. Iest in Sentenijs, tan in Pinte, nog ne kier in Noazarette, dan weere op den Gaaversenstienwig en ten vijfden in Vosseloare op wig noar den Aldi in ‘Land van Nevele’. Diere
kommiskes ! Sanse dander da moment giene stonden in Loatem want ee kost nen zesden
kier prijs g’at én !
In ieder stadse of durpke es’t vandadde. ‘k Vroage mij af of da da geld nui noar de kasse
van de flikken vloeit of noar de die van de gemiente.
Overalst woar dadde komt enze den reegel 30/50 ingevoerd. Stad of durp ‘t es gelijk, soms
èn de gemiente besturen zelfs wa knips ingevoerd , woar da uiwen Geepeejes tilt van sloat.
Ge zoet schui zijn van de boane op te goan moar Birke zijnen otto moe intijds ne kier rijen
sins da ’t boaske in pensjoen es. De loatste vijf joar es’t er moar un goeje vijfduuzend kilometers op den teller bijgekommen. Birke kan zijnen otto pertank nie missen om ieverans te
kommen en verre un moet ie nuut nie zijn. Ezuu moet ee de batterie alle twie doagen ne
kier an den druppeleere leggen om ze te voeden.
Noar de Zieje goan es Birke te stresseerend en diere ! Noar ‘t stad moede uuk nie goan veur
ui gemak. Nen knip alier en wegenwirken aldoar. Parkeren es uuk nieverans ne mier veur
niet moar ezuu ee Birke ‘t gevonden om wa kilomeeters te doen.. Ee zet de neuze wig van
Plaze Sint Anjes, richtinge Aarsele en stopt onder de boane an ‘Den Bierstal’ in Wontergem,
parkeert tons groaties en veur niets an de veurdeure, drinkt er un Miko kaffeetje of twieje,
doe un klapke en hop ee kan weere noar Loatem en ezuu ee den alteernateur de batterie
uuk weere wa voedinge gegeven. Nog un veurdiel es dadde achter un poar bezoekskes te
vriend zijt mee de stamgasten en de boazinne, worde ezuu verwend dadde nui en tons in
de ploatse van nen speekeloaze koeke un stukske zelfgemakten pottink bij de kaffee krijgt.
Vwala, ton kierde weere noar ui sjieke viellaaze aan de Leie, industrie- en hoorecaparadijs…
en g’ét gien vijf euroots verteerd veur twee uren échte, volkse ontspanninge !
Le bonzoer de Birke

Comité Ronde van Frankrijk—Maart 1951.
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Nieuwe spelers zijn
van harte welkom !

…...supporters

Spelers en …...
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-MartensLatem).
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.

Sorry !
Door een fout van onze secretaris (de mens wordt ook al wat ouder hé !) werden de
resultaten van twee van onze spelers niet opgenomen in de uitslag van het
“kampioenschap 2018”. Het betreft Marc Menschaert die een gemiddelde score
behaalde van 145 en daarmee op de derde plaats eindigt en Frank De Smul die met
een score van 107 op de 15de plaats moest staan. Naast deze rechtzetting bieden
we ook onze verontschuldigingen aan bij de betrokken spelers !

Bowling
Speeldata
2019

4/4 → 18/4
11/7

2/5

2/5

16/5

30/5

13/6

27/6

1/8

15/8

29/8

12/9

26/9
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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: 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, 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

Volg ons op
den laethemschen vriendenkring

Met dank aan onze sponsors
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