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Nieuwsbrief 

N° 16/3 

Noteer alvast in jullie agenda : 

Donderdag 8 september :  Eerste bow ling speeldag van het tweede  
semester in de totaal vernieuwde Bowl’Inn. 
 
Dinsdag 13 september : eerste maandelijkse vergadering van het tweede 
semester. 
Thema : “Let’s play music” - Muzikale performance door leden van onze  
vereniging, aangevuld met zoetgevooisde Latem– en Deurlenaren.  
 
Dinsdag 11 oktober :   maandelijkse vergadering  
Thema : “Baarlehoek in de kijker” door Luc Ledoux 
 
Vrijdag 28 oktober : Jaarlijks diner van de LVK. 
Inschrijven is noodzakelijk en kan via bijgevoegd intekenformulier. Het menu (vis of 
vlees) wordt later meegedeeld. 
 
Dinsdag 8 november :  maandelijkse vergadering  
Thema : “De Koutermolen” door Bea Roos 

Sint-Martens-Latem — Beerboot aan de Leie 
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Woordje van de voorzitter 

Beste Vrienden, 
Het zomerreces zit er voor de meeste onder ons bijna op maar Latem-Deurle breit 
daar nog een staartje aan. Ja, we hebben nog zicht op een paar lange kermisdagen ! 
 
Voor de bowlers onder ons is er goed nieuws want de totaal vernieuwde bowling 
heropent op vrijdag 26 augustus en start zo mee het kermisgebeuren. Dit belooft 
want zo kunnen we de kegels weer gaan treiteren vanaf de tweede donderdag van 
september. 
 
Voor onze eerste samenkomst op 13 september werken Marc Vermeren en onze  
Wilfried  hard aan een muzikale verrassing. Veel mag ik er niet over onthullen maar 
het belooft mooi te ogen en te klinken. 
 
Het programma tot en met de nieuwjaarsreceptie leest u verder in deze 
‘Nieuwsbrief’.  Het menu voor het banket van 28 oktober sturen we u eind  
september toe. Er is traditioneel keuze tussen vis en vlees maar wie liever een  
vegetarische schotel wil, deelt dit op de vergadering van september best mee aan 
onze secretaris, Wilfried. De prijs blijft € 30/pp. Het bestuur schenkt klare wijn of 
water tijdens de maaltijd. Het aperitief wordt u aangeboden door onze vereniging, 
tenzij we op de valreep nog een gulle sponsor daartoe vinden. 
 
Wie ideeën heeft voor activiteiten of lezingen mag die gerust doorspelen aan het  
secretariaat. We plannen zeker een muziekquiz met af en toe enkele  
geluidsfragmenten. Voor een uitstap dachten we aan Malterpark te Heusden.  
Zo betrekken we misschien ook de kleinkinderen in onze activiteiten. De datum zal 
dan uiteraard afhankelijk zijn van de schoolvakanties. Jullie advies is uiteraard meer 
dan welkom. 
 
Zo ! Wij kijken uit naar een nieuw werkjaar,  wensen jullie een leuke kermis en ma-
ken een afspraak op 13 september in onze vertrouwde locatie.  
Vergeet niet dat je ook terecht kunt op onze webstek http://www.l-v-k.be 
 

Genegen groet, 
Albert 

http://www.l-v-k.be
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HET HOEKJE VAN DE LOATHEMSCHE KLEPPE 

Moe kik vandoage vrie luistren noar al die wirkers mee nen burnout. ‘k Weete da’k gienen 
normallen un ben moar  mijnen iesten burnout ,of oe zegde da in ’t schuun vlomsch, es’t 
er moar gekommen oas mijnen boas mij mee preepensjoen stuurdegge. ‘k Was tons al  
zesendertig joar an den slag.  
Pree viel nog mee tot an ’t pensjoen moar tons bij da gruut pensjoen was’t ezuu moager  
in de portefoelde da ’k oast moeste ankloppen bij den Onderstand! 
Da brugpesjoen was in moarte twieduusd en zeven.  
‘k Zagget miekededjuu gieltegans niemer zitten ! Sjanse da ‘t vrie goe weere was, da’k 
zuust nen fottooboek over Loatem en Deurle an ’t afwirken woare en da’k mee den  
lappentop op mijn terras in ’t zonneke koste zitten wirken veur de fienaliesoasie.  
Oasek da nie g’at oak messchiens mijn ei’en of ienen van mijn valsche kolleegas iet  
angedoan. ’t Es gelukkig anders gelupen.  
‘k Zatte tons nog in den gemienteroad en ezuu kostek nog elken dag noar ’t schuun verdiep 
om de dossiers in te kijken of een klapke over ’t leven en de kultuure te doen mee ‘den 
paster van Deurle’.  
De twie Karientses brochten mij in tijds un kaffeetse of un soepke en ezuu was mijne 
nuchtink uuk gepasseerd. ’s Noens gonkek af en toe mee den Rudi van Loatem noar den 
‘Petie Boef’ nen dagschottel goan deegusteeren of moste’k de voeten  
onder de toafel schuiven bij un goeje vriendinne. Ezuu was mijnen ‘wirkdag’ toch goe  
ingevuld.  
Op die maniere oa diene zuugezegden burnout  weere gienen vat op mij.  
Moar vijf joar loater gong tij weere in den anval. De polletieke deure vielt toe en pats nen 
patat op mijnen kop. Da zwart gat – nie da van Eelodie van Zeeroom- kwamp tons toch op 
mij af.  
De moaten of vriendinnekes wisten mijn veur- noch achterdeure niemer te vinden. Lagget 
nui an mij of an iet anders, kweetet nie! Al mee ne kier wasek niemier te pruimen. Veur 
niet gien goeste nemier. ‘k Was kantietee neegliezaabele. Mijn ondses én mij d’er tons  
bovenholpen. Deur ulder speelse deugnietrije kostek weere in mijn penne kruipen en mijn 
meemwarres loaten uitgeven.  
Efkes ék er op gepeist om mijn Kleppe uuk weere uit te geven. Sponsers vinden was ’t 
gruut probleem. ‘k Un koste veur ulder niet niemier betiekenen en uuk da koste’k op  
mijnen buik schrijven. 
Moar allee, onze Loathemschen Vriendenkring was ter nog en doar zitten d’ienege échte! 
Zegt da Birke de Kleppe ’t ulder gezeid ee. Tottons, hé ! 

Berke de Kleppe 
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Agenda 

27-28 augustus : 
Kermisweekend met diverse activiteiten 
 
8 september : 
Bowling competitie 
  
13 september : 
Maandelijkse vergadering : 
“Let’s make music”  
een muzikale verrassingsavond verzorgd door le-
den van onze vereniging, aangevuld met  
zoetgevoisde Latem– en Deurlenaars 
 
22 september : 
Bowling competitie 
 
11 oktober :  
Maandelijkse vergadering :  
“Baarlehoek in de kijker”  
door Luc Ledoux 
 
13 oktober : 
Bowling competitie 
 
27 oktober : 
Bowling competitie 
 
28 oktober :  
“Jaarlijks diner van de LVK”. 
Het menu (vlees of vis) volgt later. 
De kostprijs voor het diner blijft ongewijzigd en 
bedraagt 30 € per persoon. 
Intekenen is noodzakelijk en kan via het bijge-
voegde intekenformulier. 
 
8 november :  
maandelijkse vergadering :  
“De Koutermolen”  
door Bea Roos 
 
10 november : 
Bowling competitie 
 
24 november : 
Bowling competitie 
 
8 december : 
Bowling competitie 
 
13 december : 
maandelijkse vergadering : 
“Fons Roggeman, leven en werk” 
Film van Pol Vanderplaetsen 
 
22 december : 
Bowling competitie 
 
10 januari 2017 : 
“Nieuwjaarsreceptie van de LVK” 
 
12 januari : 
“Jaarlijks bowlingtornooi” 
gevolgd door de huldiging van onze  
“Kampioenen 2016” met, aansluitend, de obligate 
en fel geapprecieerde “Nieuwjaars heildronk”. 
 
26 januari :  
Bowling competitie 
 

Bowling 

Speelkalender 2de semester  2016 

 

Telkens op donderdag om 18 uur 

in de vernieuwde Bowl’Inn 

 

Competitie : 

 8 september 

 22 september 

 13 oktober 

 27 oktober 

 10 november 

 24 november 

 8 december 

 22 december 

 

Jaarlijks tornooi en 

Kampioenenviering : 

 12 januari 2017 
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……. of hoe een dorpszicht in enkele jaren kan evolueren ! 
(Hoek Latemstraat-Kerkakker) 
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In Memoriam 

Etienne Dhont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de populairste  

Latemnaren en actief lid van onze 

vereniging is ons ontvallen.  

Etienne was een gul mens en 

zeer actief in het plaatselijke  

sociale– en verenigingsleven.  

Ook wij willen ons aansluiten bij 

de woorden van FC Latem en de 

familie onze oprechte  

deelneming betuigen. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihicj5y9LOAhVH7RQKHWRNAV4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tvenneke.be%2Fnieuws%2F%3Fnews%3D2833&psig=AFQjCNEErJ1nwWNZ0GJQjd-Feq8YYhqxAw&ust=1471871787677911
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Nicole Vlérick 
Aquarelliste 

 
 Aquarellessen voor beginners 

 
Vanaf 20 september 2016 

gedurende 8 weken. 
Verschillende technieken. 

Op dinsdag en donderdag van 13u30 tot 16u30 
Alle info over locatie en inschrijving bij: 

Nicole_vlerick@telenet.be                                                     
tel : 09/2827483 

mailto:Nicole_vlerick@telenet.be


 8 

Intekenformulier Jaarlijks Diner LVK 

 

Naam : 

Voornaam : 

Tel/GSM :  

 

wenst deel te nemen met ……………… (aantal) personen aan 

het jaarlijks diner van Den Laethemschen Vriendenkring 

dat doorgaat op vrijdag 28 oktober 2016 om 19 uur 

in de Oude Brouwerijschuur, Dorp, Sint-Martens-Latem 

Kostprijs : 30 € per persoon (all-in) 

Het verschuldigde deelnamebedrag wordt bij voorkeur overgeschreven 

op het banknummer BE47 3900 3448 6080 van de LVK. 

Het storten van het deelnamebedrag is tevens de bevestiging van uw  

inschrijving. 

Het menu (met keuze tussen vis of vlees) wordt later meegedeeld 

Datum :     Handtekening : 

 

 

Gelieve dit formulier getekend terug te bezorgen aan het secretariaat : 

Wilfried, Maenhoutstraat, 85, SML  

of campevents@telenet.be 

 

Met dank aan onze sponsors ! 

Wijnen Lambrecht   

    Restaurant ‘t Latems Ros   

          Restaurant Sapporo   

            bowl’inn   

 

 


