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Atvaļinājuma gaidās
Lielākie un skaļākie gada
svētki – Jāņi – nu ir aizvadīti.
Šoreiz kalendārs bija labvēlīgs
svinētājiem, ieliekot Jāņu nakti
nedēļas nogalei tieši pa vidu, tāpēc
daudzi Beļģijas latvieši varēja
bez rūpēm doties uz Latviju un
pavadīt tur gada īsāko nakti. Bet
arī palicēji nevarēja sūdzēties par
kopā sanākšanas iespēju trūkumu.
Tie, kas vēlējās, varēja pievienoties
līgotājiem tepat netālu no Briseles
– pļavā pie Grez-Doiceau vai doties
tālākā ceļā - uz Vāciju līdzi teātrim
un “Skroderdienām Silmačos”.
Reportāžas un vizuālas liecības
no šiem pasākumiem atradīsiet
šajā BLZ numurā. Taču galvenais,
lai, kopā esot šajā naktī, esam
uzkrājuši enerģiju turpmākajām
gaitām visa gada garumā.
Jāņi bija arī latviešu pasākumu
kulminācija pirms vasaras klusuma. Jāsecina, ka šis pavasaris
kopienas dzīvē bijis ļoti aktīvs un
daudzpusīgs: Performanču vakars,
zolītes turnīrs, kora koncerts,
tenisa turnīrs, karavīru piemiņas
pasākums Lommelē, Dzeguzītes
uzstāšanās, Jaunā Rīgas teātra
izrādītais “Ledus”. Par vairākiem
no šiem pasākumiem jau stāstījām
mūsu pavasara izdevumā, uz ci
tiem atskatīsiemies šajā numurā.
Tā kā vasarā daudzi dodas uz
Latviju un latviešu aktivitātes
mazinās līdz rudenim, šajā numurā
neatradīsiet
daudz
gaidāmo
notikumu pieteikumu. Tomēr
domājot par tiem, kuri pavadīs
turpmākos pāris mēnešus Beļģijā,
sirds dziļumos cerot, ka beļģu metereologu izteiktais minējums par
karstu vasaru tomēr piepildīsies,
esam sastādījuši šejienes peldvie
tu topu. Bet ja nu tomēr gadās
kāda lietaina pēcpusdiena, kādēļ
gan nepalasīt dzeju? Dzeju, kura
turklāt nāk no Briseles latviešu
radošajiem krājumiem.
Lai jums jauka vasara, krājiet
spēkus rudens aktivitātēm, par
kurām vairāk stāstīsim BLZ rudens numurā!

Kur palika, kur aizgāja
Tā skaistā Jāņa diena?
No tālienes, no šejienes,
No baltāmi zemītēmi.

Foto: A.Gavars

Ingūna Laizāne

Gaiši, draudzīgi un silti šogad izdevās Jāņi Beļģijas latviešiem, kas
Latviešu biedrības Beļģijā aicināti lielā skaitā pulcējās kopīgai līgošanai
pļavā netālu no Briseles. Gaiši tāpēc, ka debesis neaizēnoja lietus
mākoņi, draudzīgi - jo ikviens līgotājs tika laipni uzņemts, pabarots
un padzirdīts, bet siltus šos svētkus padarīja lielais ugunskurs, kas tika
iedegts līdz ar saules rietu un pēdējās liesmiņas saglabāja līdz pat jaunā
rīta pirmajiem saules stariem.
Savu pļavu pie Grez-Doiceau tradicionālajiem latviešu svētkiem bija
atvēlējis Ibērs del Marmols (Hubert del Marmol). Jau pagājušajā gadā šis
beļģu fermeris un līdzautors ceļvedim pa Baltijas valstīm bija sarīkojis
saviem beļģu draugiem ieskatu latviešu vasaras saulgriežu tradīcijās,
šoreiz viņš uzņēma arī pašu Jāņu svinētājus, kuri bija noilgojušies pēc
kārtīga ugunskura un īstas jāņuzāļu smaržas.
Beļģijas līgotājiem palīgā no Latvijas bija devušies Latvijas
Kultūras koledžas studenti Edītes Neimanes vadībā, kuri gan rādīja,
ko paši prot, gan bija rotaļu, deju un dziesmu iesācēji, iesaistot kopīgās
aktivitātēs visus svinētājus.
Par bagātīgo cienastu bija parūpējusies Latvijas pārstāvniecība
NATO, līgotājiem turklāt bija iespēja nobaudīt arī desmitiem beļģu
sieru šķirņu. Pēc pusnakts daudzi pašu savītie vainadziņi palika ozola
zaros, drosminieki raudzīja pārlēkt milzīgā ugunskura stūriem, ap kuriem raisījās dziesmas un kājas pašas leca dejas solī. Un izturīgākie vēl
pēc papardes zieda dejas redzēja saulīti rotājam virs mežu galiem.
Turpinājums 3. lpp.

Vēl šajā
numurā:
Latviešu
aktivitātes
Par www.
latvieshi.lv
Saruna ar
beļģiem, kas
raksta par
Latviju
Reportāža no
tenisa turnīra
Kur meklēt
veldzi karstās
dienās?
Atskats uz
aizvadītajiem
pasākumiem
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Latviešu aktivitātēs vasaras pārtraukums
Šajā vietā jau ierasts redzēt tuvāko
mēnešu laikā gaidāmos notikumus,
taču visiem zināmu un nenovēršamu
iemeslu dēļ (vasara taču!) Beļģijas
latvieši
ir
devuši
priekšroku
individuāliem plāniem sava brīvā laika
pavadīšanai.
Vasaras pārtraukums līdz septembrim pasludināts gan Briseles latviešu
kora, gan teātra darbībā. Koris gatavojas sanākt kopā rudenī un turpināt
apgūt Dziesmu svētku repertuāru. Jā,
mūsu koris varēs piedalīties lielajos
Dziesmu svētkos nākošvasar Rīgā!
Tāpēc visi dziedātgribošie un varošie
tautieši būs gaidīti mēģinājumos, lai
pienācīgi sagatavotos šim notikumam.
Turklāt korim ir padomā arī vēl citas
uzstāšanās nākamās sezonas laikā.
Teātris savukārt, atgriezies no savām
otrajām viesizrādēm Vācijā, prāto
par to, kādas izrādes iestudēt jaunajā
sezonā. Rudeni teātris sagaidīs bez
vairākiem vadošajiem aktieriem, taču
režisors ir pārliecināts, ka šejieniešu
vidū atradīsies jauni teātra spēles entuziasti, kas būs gatavi īstenot jaunās
ieceres.
Pārmaiņas gaidāmas arī latviešu
sestdienas skoliņā, Līgai Driķei
pārceļoties uz Luksemburgu, viņas
pienākumus pārņems jauna skolotāja.
Augustā atpūtīsies katoļu un
luterāņu draudzes. Dievkalpojumi
atsāksies septembrī, informācijai
par to norises laikiem sekojiet www.
latvieshi.be.
Jau varam ieskicēt rudenī gaidāmos
lielos kultūras notikumus, kuros
piedalīsies Latvijas mākslinieciskie
kolektīvi. Oktobra vidū Valonijas
festivāla ietvaros Nivelē koncertēs
Gidons Krēmers un Kremerata Baltica, savukārt novembrī festivāla
“Europalia” laikā trīs pilsētās Beļģijā
uzstāsies Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” Māra Sirmā vadībā. Lai
pastiprinātu Latvijas kultūras vēsti, šo
festivālu laikā tiek gatavotas arī Latvijas mākslinieku izstādes. Un, protams,
Latviešu biedrība Beļģijā 18. novembrī
aicinās visus uz Valstssvētku svinībām.
Sīkāku informāciju sniegsim nākamajā
BLZ numurā, kā arī www.latvieshi.be.
Rudenī Latviešu biedrība Beļģijā
iecerējusi uzsākt diskusiju ciklu par
dažādām aktuālām tēmām. Tāpat pēc
vasaras atvaļinājumiem atsāksies aktīva
zoles kluba, tenisa klubiņa un futbola
spēles entuziastu darbība.
Un ceram, ka darbi jaunajā Latvijas pārstāvniecībā noritēs raiti, lai vēl
šogad šī ēka varētu kļūt par patiesu
latviešu kultūras centru Briselē! ▲

Viss aktuālākais latviešiem Beļģijā - internetā
Tā kā latviešu skaits Beļģijā
vairs nav mērāms tikai pāris
simtos un kopienas sastāvs ir
mainīgs, regulāri novecojoši epastu saraksti tomēr nav labākais
veids, kā izplatīt tautiešus
interesējošu informāciju. Tādēļ
kopš pagājušā gada rudens
pilnvērtīgi sākusi darboties interneta vietne www.latvieshi.
be (tagad arī www.latviesi.be),
kuras uzdevums ir nodrošināt
mūsdienīgu informācijas apmaiņas forumu šejienes latviešiem.
Vietnes lietotāju skaita pastāvīgā
palielināšanās liecina, ka daudzi no
jums jau regulāri to apmeklē un uzzin
par gaidāmajām latviešu aktivitātēm,
liela daļa turklāt ir arī reģistrējušies un
saņem jaunumus savās elektroniskajās
pastkastītēs. Ja vēl neesat reģistrējies,
veltiet tam dažas minūtes laika, aizpildot īsu veidlapu un norādot kāda veida
informāciju vēlaties saņemt. Ja pie
teiksieties kādā no interešu grupām,
piemēram, teātra, kora, tenisa vai
kādā citā, saņemsiet arī tieši šai grupai
domātas ziņas. Savukārt, ja vēlaties ne
tikai lasīt ziņas, bet arī aktīvi iesaistīties
kādā no šīm grupām, vietnē atradīsiet
kontaktinformāciju katrai no šobrīd
esošajām latviešu interešu kopām – korim, teātrim, sestdienas skoliņai, tenisa
klubam, zoles klubam, kā arī katoļu un
luterāņu draudzēm.
Kā reģistrēts lietotājs varēsiet pilnībā
izmantot vietnes sniegtās interaktīvās
iespējas, piemēram, sadaļā “Aktualitātes”
ievietot savu informāciju, vai tas būtu
sludinājums, aicinājums, lūgums, kāds
aktuāls jautājums vai vienkārši vēlme
izteikt savu viedokli. Varēsiet arī dalīties
informācijā par kādu jums zināmu

notikumu vai jaunumu, kā arī aplūkot
fotogalerijas no aizvadītajiem latviešu
pasākumiem. Reģistrētie lietotāji turklāt
var nosūtīt vēstules viens otram vietnes
ietvaros.
Kā jau jauns projekts, www.latvieshi.
be atrodas pastāvīgā attīstības procesā.
Tikai pavisam nesen vietnē parādījusies
jauna sadaļa “Ikdienai Beļģijā”, kurā
lasāma lietišķa informācija par Beļģijā
atrodamām un noderīgām lietām,
piemēram, par retajām peldvietām šajā
valstī vai veikaliem, kuros var atrast
latviešu garšas izjūtai ierastu pārtiku.
Jūsu ziņā ir šīs sadaļas turpmāka
pilnveidošana – papildiniet šos sa
rakstus, ierosiniet jaunas tēmas, sūtiet
informāciju, kas varētu būt interesanta
arī citiem vietnes lietotājiem.
Šeit turklāt varat iegūt informāciju par
Latviešu biedrību Beļģijā un iespējām
kļūt par tās biedru, izlasīt iepriekšējos
“BLZ” numurus, atrast noderīgas saites
Beļģijā un uzzināt par latviešu kopienas
vēsturi šajā valstī.
Lai vietne patiesi kalpotu latviešu
kopienas interesēm un vajadzībām, tās
veidotāji ir ieinteresēti uzklausīt jūsu
viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem, tādēļ jūsu ierosinājumi un
komentāri vienmēr tiks gaidīti uz e-pastu: admins@latvieshi.be.▲

Īsa rokasgrāmata reģistrētam www.latvieshi.be lietotājam
Paziņojumu pievienošana. Pats lietotājs nosaka paziņojuma raksturu (notikums vai
jaunums) un tā adresātu loku, izvēloties “vispārīgi” vai kādu no interešu grupām. Izmantojiet opciju “Notikums”, lai informētu pārējos lietotājus par kādu gaidāmu notikumu ar konkrētu datumu, savukārt opciju “Jaunums”, lai informētu par jebkuru
citu svarīgu lietu. Neaizmirstiet notikumam norādīt sākuma un beigu laiku, citādi tas
neparādīsies lapā! Notikumiem ir iespēja pievienot arī attēlu.
Aktualitāšu sadaļa ir paredzēta informācijas apmaiņai par jebkuru sadzīvisku tēmu,
piemēram, biļešu pārdošanu, sadarbības partneru meklēšanu, u.tml. Šī sadaļa darbojas
pēc foruma principa. Izmantojiet opciju “Aktualitātes” un “Pievienot jaunu tēmu”, lai
izveidotu aktuālo ziņu. Šī jaunā tēma atspoguļosies “Aktualitātēs” un tiks nosūtīta visiem
lietotājiem uz e-pastu. Rakstiet īsi un kodolīgi, neaizmirstot norādīt kontaktinformāciju!
Atbildes lietotāji var ievadīt “Aktualitāšu” sadaļā komentāru formā (tie netiks nosūtīti
uz e-pastiem).
Jebkuru neskaidrību gadījumā rakstiet uz admins@latvieshi.be!
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dotas no paaudzes paaudzei”. Karls lauksaimniecības konsultants, tāpēc

“Šie svētki ir himna dabai, tā ir cilvēka
savienošanās ar dabu un tās elementiem - sauli, mēnesi, uguni“ ar sajūsmu
stāsta Karls Vandorns (Carl Vandoorne), žurnālists, kurš kopā ar pļavas
īpašnieku Ibēru ir ceļveža autori. Reiz
piedzīvojuši neaizmirstamus
Jāņus Latvijā, viņi nolēmuši
ar šo tradīciju iepazīstināt
arī beļģus. Pagājušajā gadā
ap trīssimt Ibēra un Karla
draugu, paziņu, kaimiņu
pulcējās pļavā, lai, kā bija
rakstīts ielūgumā, svinētu
vasaras saulgriežus kā Baltijas valstīs. Tikai nejaušības
dēļ abi rīkotāji uzzināja, ka
Briselē darbojas latviešu koris
un uzaicināja arī to kuplināt
svētkus ar savām dziesmām.
Toreiz
Jāņu
ielīgošana
noslēdzās ar dziesmu kariem
starp latviešiem un beļģiem,
kur uzvarētāju noskaidrošana
tika atlikta uz nākamo gadu,
jo latviešiem iepatikās Ibēra pļava un
lielais, skautu veidotais ugunskurs,
tāpēc nebija vairs nekādu šaubu, kur
tiks rīkoti nākamie Jāņi.
“Jums Jāņi ir kā mums Ziemassvētki,
kad satiekas ģimenes”, salīdzina Karls.
“Bet Jāņi ir arī svētki draugu vidū. Un
tie ir pacifiski svētki. Zināmā mērā
man tie atgādina 70-to gadu “puķu
bērnu” kustību, protams, Jāņi balstās
daudz senākās tradīcijās, kuras tiek no

„Silmaču” ļaudis mīl, cieš
un lustējas Annabergā
Ieva Zāle
No Bonnas netālā Annaberga
atbraucējus Līgo dienā sagaidīja ar
kārtīgu Latvijas Jāņu lietu. Jau visu
iepriekšējo dienu gleznainajā Baltiešu
Kristīgā studentu centra pagalmā, kurā
var nokļūt braucot augstu kalnā, bija
strādājusi Briseles latviešu teātra komanda, lai sakārtotu skatuvi, dekorācijas,
apgaismojumu, apskaņošanas tehniku vakara izrādei „Skroderdienas
Silmačos”. Kad viss bija saposts un
izrādei gatavs, nepielūdzami sākās
lietus un paspēja samērcēt ne tikai
pašus aktierus, bet arī mikrofonus.
Tikai tuvojoties izrādes brīdim, tumšā
debesu pamale visžēlīgi apstājās un
ļāva nospēlēt izrādi bez nepatīkamiem
pārsteigumiem. Pindacīša varēja zagt
lakatiņus un pankūkas, Joske lakstoties
ap Zāru, Ābrams novelties no krāsns,

un Ibērs bija pārsteigti, ka uz svētkiem
bija sabraukuši latvieši no Nīderlandes,
Francijas, Vācijas un pat Latvijas. “Droši
vien nav daudz cilvēku Latvijā, kas šo
vakaru pavadītu pie televizora ekrāna”,
secina Ibērs.
Abu beļģu interese par Baltijas

grāmatas rakstīšana viņam bija pavisam
jauna nodarbošanās. Tas prasījis vairākus
gadus un daudzas atgriešanās Baltijas
valstīs, jo, lai priekšstats par šīm zemēm
būtu pilnīgs, tās bija jāredz dažādos
gadalaikos, jāapceļo dažādiem transporta līdzekļiem, jāapmetas dažādās
naktsmītnēs un jāpusdieno
dažādos
restorānos,
jāiepazīst cilvēku ikdienas
dzīve. Jautāti par to, kas
atstājis vislielāko iespaidu
Latvijā, abi nespēj vien
apstāties, atceroties redzēto
un pieredzēto. Karlam
vislielākais pārsteigums bijis
Rīgas dinamiskā lielpilsētas
atmosfēra. “Rīga tiešām
atgādina Mazo Parīzi”, viņš
atzīst. Uz Ibēru savukārt
lielāko iespaidu atstājis
gājiens pa Daugavas ledu.
Saviem draugiem viņi iesaka
Foto: A.Gavars apmeklēt arī Jūrmalu un
Rundāles pili, Okupācijas
muzeju un Centrāltirgu.
valstīm sākusies pirms vairākiem gaCeļvedis pašlaik ir izdošanas procesā
diem, kad viņi apmeklējuši šīs valstis
un dienasgaismu ieraudzīs 2008. gada
un atklājuši to skaistumu. Tad viņi
pavasarī. Un šis laikam būs pirmais gads,
secinājuši, ka franču valodā trūkst
kad ne Karls, ne Ibērs vasarā nebrauks
ceļvežu par Latviju, Lietuvu un Igauniju.
uz Latviju, tomēr abi ir pārliecināti, ka
Pārliecināti, ka frankofonajai pasaulei ir
Latvijā atgriezīsies vēl ne reizi vien.
jāuzzin vairāk par valstīm, kas ir tepat
Viņi prāto, vai nākošgad nevajadzētu
Eiropā, bet joprojām tik tālas un svešas,
aizbraukt paskatīties Dziesmu svētkus,
viņi ķērušies pie ceļveža sastādīšanas.
īpaši tāpēc, ka tajos piedalīsies Briseles
Ibērs, atšķirībā no žurnālista amatā
latviešu koris. Un abi spriež, kā Jāņu
rūdītā Karla, ikdienā ir agronoms un
svinēšanu varētu rīkot nākošgad. ▲
Elīna un Aleksis ciest mīlētāju mokas,
bet Tomuļmāte laistīties ar vannīti.
Skroderdienas sasmīdināja Vācijas publiku un tika pavadītas ar ovācijām un
aplausiem. „ Iespējams, šoreiz nebija tāda
emocionālā uzrāviena kā iepriekšējos
Jāņos, bet šī bija viena no „Skroderdie
nu” labākajām izrādēm,” tā režisors
Uģis Skuja un lūdz sirsnīgi pateikties
labvēļiem, bez kuriem „Skroderdie
nas” nebūtu iespējamas – Latvijas
Pārstāvniecībai Eiropas Savienībā, īpaši
vēstniekam Eduardam Stiprajam, Latvijas Pārstāvniecībai NATO, Eiropas Parlamenta deputātiem - Rihardam Pīkam
un Robertam Zīlem un Īpašo uzdevumu ministrijai sabiedrības integrācijas
lietās.
„Skroderdienas” Annabergā tika
spēlētas pēc Bonnas konsulāta vadītājas
Daigas Krievas uzaicinājuma, kura
Briseles latviešu uzstāšanos ar šo izrādi
bija redzējusi oktobrī Minsteres latviešu
ģimnāzijā.
Jāteic gan, ka „Skroderdienu” liktenis pagaidām ir nezināms, jo dažādu
dzīves pavērsienu dēļ Briseli atstāj trīs

aktrises.
Jāņu naktij satumstot Annabergas sētā,
pagalmā tika iekurts ugunskurs un garā
kārtī pacelts pūdelis (muciņa ar uguni
kārts galā), lielos grozos ienesti pīrāgi
un siers.
Jāņa bērni, sasēduši aplī ap uguni,
citu pēc citas izdziedāja tautas dziesmas, gan „Jānīt’s nāca pa gadskārtu”,
„Ai, Jānīti, Dieva dēls”, „Jaunas meitas, jauni puiši” un citas. Vissparīgākais
vilcējs bija pats vakara saimnieks, centra
pārvaldnieks Andrejs Urdze.
Taču, kad pieklusa dziesmas,
zaļumballi spēlēja Briseles teātra galvenais muzikālais pavadītājs, pianists, Andris Vilders, Antonijas lomas tēlotājas
Aretas Raudzepas tētis.
Jāņu rīts Annabergā uzausa dzestrs
un tīrs – Jāņu dziesmu un uguns spēka
spirdzināts. ▲
****
Latviešu teātris Briselē ļoti gaida jaunus
ar idejām un ierosmēm bagātus aktierus.
Rakstiet režisoram Uģim Skujam - ugis.
skuja@mfa.gov.lv!
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Latviešu tenisa kaislības Tervūrenas kortos
Ingūna Laizāne

Vienlaikus ar
no iesācējiem līdz šo
tenisa
pasaules
to jau pieredzējušiem
grandu cīņām Rospēlētājiem.
land Garros kortos
Laika
gaitā
maija beigās sākās
klubiņam ir izvei
tenisa kaislības arī
dojušās arī vairākas
tepat Tervūrenas
noturīgas tradīcijas.
Britu skolas teniTam ir sava iekšējā
sa laukumos, kur
reitinga sistēma un
trīs
svētdienas
katra kalendārā gada
pēc kārtas tika
beigās
labākajam
izspēlēts jau piekspēlētājam vienspēlēs
tais
Latviešu
tiek pasniegts ceļo
tenisa
kluba
jošais kauss. Līdz šim
zibensturnīrs.
uz kausa visvairāk
Atšķirībā no
reižu iegravēts paša
citiem
gadiem, Uzvarētājs darbībā Foto no klubiņa arhīva Elmāra vārds.
turnīru finansiāli
Kopš klubiņa iz
atbalstīja Latviešu biedrība Beļģijā, un veidošanas par tā mājvietu ir kļuvuši
atlases kārtā tika gaidīti arī tie latviešu tenisa korti “BSB Tervuren” skolā,
kopienas pārstāvji, kuri nav klubiņa bied kas atrodas netālu no Āfrikas muzeja
ri, taču kuriem bija interese izmēģināt Tervūrenā (44. tramvaja galapunkts).
savus spēkus šajā spēlē. 3 spēlētāji no “BSB Tervuren” ir
atlases kārtas iekļuva kvalifikācijas pieejami 4 atklātie
kārtā, kur tiem pievienojās vēl 5 klubiņa tenisa korti ar
spēlētāji, lai sacenstos par 2 ceļazīmēm sintētisko seguuz “Zibensturnīra” fināldaļu, jeb “Fi- mu un vajadzības
nal 8”. Tur viņus jau gaidīja 6 klubiņa gadījumā arī 2
reitingā visaugstāk esošie spēlētāji. Sīvās apjumtie korti ar
cīņās finālā, tikai pateicoties labākai gumijas segumu.
uzvarēto/zaudēto geimu attiecībai kā Jau kopš klubiņa
otrās vietas ieguvējam, par uzvarētāju izveidošanas
ir
turnīrā kļuva Andris (Andžs) Piebalgs.
iegājies, ka tā
Kā pastāstīja viens no Latviešu dalībnieki regulāri
tenisa kluba Briselē “Latvijas DG” spēlē
katru
veidotājiem Elmārs Kronbergs, klubiņš svētdienu, vismaz
tika izveidots 2002. gadā, kopā sanākot pāris
stundas,
vairākiem tenisa spēles interesentiem. sākot no 10:00.
Jau kopš tā pirmsākumiem tas savās Pat šaubīgos laika
rindās vieno mūsu tautiešus, kam ir apstākļos ir liela
tuva tenisa spēle un ir vēlme veltīt daļu iespēja šajā laikā
sava laika šim sporta veidam. Klubiņš un vietā satikt vismaz kādu no klubiņa
apvieno dažāda līmeņa spēlēt pratējus - dalībniekiem. Aprīļa-oktobra sezonā
samērā bieži tiek
spēlēts
darba
Turnīra rezultāti - TOP 10
dienu vakaros.
(vieta-vārds- final4 punkti-final4 geimi-final8 punkti-final8 geimi-reitinga punkti):
Šajā
gadījumā
konkrēti
laiki ir
1. Andžs Piebalgs
4 24:13 *
8 38:16 * 150
atkarīgi
no
atse
2. Armands Baranovskis 4 20:17 * 8 38:17 * 120
višķu dalībnieku
3. Elmārs Kronbergs
3 19:18 * 6 30:21 * 100
vienošanās.
4. Ivo Čāče
1 15:26 * 5 23:31 * 80
------------ --------- --------- --------- ----Rudenī (sep5. Elgars Ozoliņš
6 27: 4
* 7 33:12 * 70
tembra beigās vai
6. Edijs Cakuls
4 17:13 * 4 19:28 * 60
oktobra sākumā)
7. Mihails Kozlovs
2 10:20 * 2 11:33 * 50
tiks
izspēlēts
8. Anda Piebalga
0
6:23 * 0
8:42 * 40
vēl
viens
vienas
------------ --------- --------- --------- ----dienas
turnīrs
9. Inguss Kalniņš
kvalifik. 2
20
“Komercturnīrs”
10. Mārtiņš Priedītis
kvalifik. 4
10
ar
handikapu

sistēmu, kurā bez reitinga punktiem
veiksmīgākie spēlētāji tiks arī pie
nelielām naudas balvām. Arī šis turnīrs
būs pieejams jebkura līmeņa spēlētājiem
un tiem interesentiem, kas nav klubiņa
biedri, taču kāds no klubiņa jūs noteik
ti gribēs redzēt pirms turnīra tenisa
laukumā, lai varētu objektīvāk spriest
par piemērojamo “handikapu grupu”.
Bez tam visa gada garumā tiek
izspēlēts vēl viens turnīrs - “Vasaras
Līga”, kurā klubiņa pieredzējušākie
spēlētāji gada gaitā sacenšas viena riņķa
turnīrā. Jaunās sezonas “Vasaras Līgas
2007” sacensības rit pilnā sparā un ir
izspēlētas gandrīz puse plānoto spēļu.
Šī gada “Vasaras Līgas” sacensībās
piedalās 7 spēlētāji, taču intereses un
pietiekamas pieredzes gadījumā vēl ir
iespējams ielēkt arī šī vilciena pēdējā
vagonā.
Šobrīd ar Latviešu tenisa klu-

Finālisti

Foto no klubiņa arhīva

ba aktivitātēm saistīti vairāk kā div
desmit interesentu. Maijā klubiņš
nolēma uzaicināt treneri, lai uzlabotu
jau pieredzējušo spēlētāju prasmes
un palīdzētu iesācējiem ātrāk apgūt
spēles pamatus. Šī iniciatīva izrādījās
veiksmīga un piesaistīja daudzus jaunus spēlētgribētājus. Tagad gan ir
iestājies vasaras pārtraukums, kura laikā
norit Vasaras līgas spēles un vienkārši
treniņmači, taču septembrī nodarbības
trenera vadībā atsāksies ar jaunu sparu,
lai nākamajos turnīros konkurence būtu
vēl sīvāka. ▲
Tenisa kluba kontaktpersona: Elmārs
Kronbergs, e-pasts: elmarsk@yahoo.
com.
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Bloso-centrum Hofstade

Ter Heide

Tikai 25 km no Briseles. Ir viens lielāks ezers un vairāki mazi.
Pie lielā ezera smilšu pludmale, taču peldēšanos ierobežo bērnu
drošībai domātā sētiņa. Lai peldētos, jādodas uz blakusezeru.

Atrodas 35 km no Briseles, uz ziemeļiem no Lēvenes, netālu no
Rotselāres. Ezers un pludmale ir samērā nelieli, bet rada mājīgu iespaidu. Peldēšanās zona norobežota ar bojām. Daudz velosipēdu
novietņu.

Cik maksā? Autostāvvieta - 3 eiro
Kā atrast?
Braukt pa E19 Mechelen virzienā, 11. nobrauktuve uz Zemst, sekot
norādēm.

Cik maksā? Ieeja - 3 eiro

http://www.bloso.be/public/centra/Hofstade.asp

Pie Mehelenas ir vēl vairākas atpūtas zonas ap
ūdenstilpnēm, piemēram, Provincial Sport en Recreatie Centrum De Nekker (www.provant.be/vrije_tijd/domeinen/de_nekker/), kur, spriežot
pēc mājas lapas, ir pieejama pludmale.
Otrpus Mehelenai atrodams Eglegemvij
ver, kurā pilnīgi droši var sērfot, bet par
peldēšanās iespējām tīmeklis klusē.

Domein Kelchterhoef
85 km no Briseles. Ezers liels un, izejot
cauri tā civilizētajai daļai, ignorējot zīmes
“Peldēties aizliegts”, var nonākt tādā
ezermalā, pie kādām ir pierasts Latvijā.

Ja
Beļģijā
reiz sāksies
vasara..

www.rotselaar.be/Index.aspx?SGREF=4273
Kā atrast?
Braukt pa E314 garām Lēvenei, nogriezties uz
Rotselāri (21. nobrauktuve), Rotselārē sekot
norādēm “Ter Heide”.
Lēvenes apkārtnē ir vēl vairākas
ūdenstilpnes, piemēram Kessel-Lo un
t’Zoet Water parka dīķi, kuros diemžēl
peldēšanās iespējas nav, toties var
makšķerēt vai izmest līkumu skārda laivā.

Pagājušās vasaras karstās piere
dzes mudināti, visu gadu aktīvi ievācām
informāciju par peldvietām, uz kurām doties,
kad atkal sāksies trīsdesmitgrādu svelme.
Lacs de l’Eau d’Heure
Tomēr kā par spīti, šovasar temperatūras
Atrodas 100 km no Briseles, aiz Šarleruā.
stabiņš reti kad pārkāpj 20 grādu atzīmei.
Apvieno piecus ezerus, kuru kopējā krasTaču esam optimisti un ticam, ka arī
ta līnija ir 50 km. Iespējas gan peldēties,
līdz Beļģijai reiz atnāks vasara. Tāpēc
gan nodarboties ar dažādiem ūdenssporta
veidiem.
piedāvājam dažas iespējas atpūtai pie
ūdens. Peldvietu apkopojums publicēts
arī vietnē www.latvieshi.be. Ja zināt
www.lacsdeleaudheure.be
vēl kādu jauku vietu, rakstiet
admins@latvieshi.be!
Kā atrast?
Braukt pa A54, apkārt Šarleruā, nogriezties uz
N5 (8.nobrauktuve uz Philippeville, Beaumont),
turpināt līdz Somzee, kur būs pagrieziens pa labi
uz Lacs de l’Eau d’Heure.

http://www.kelchterhoef.be/
Cik maksā?
Ir ieejas maksa.
Kā atrast?
Pa E314 garām Genk, 29. nobrauktuve uz Houthalen. Houthalenas centrā nogriezties pa labi uz Ringlaan, tās galā jānogriežas
pa labi uz Herebaan Oost un jāturpina taisni līdz otrajam aplim,
kur trešā nobrauktuve aizvedīs līdz ezeram.
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Latviešu karavīru piemiņas svētbrīdis Lommelē
10. jūnijā Lommelē uz ikgadējo
svētbrīdi pulcējās tautieši no Beļģijas,
Nīderlandes, Vācijas un Austrālijas.
Šajā Beļģijas latviešu luterāņu draudzes
rīkotajā atceres brīdī tiek pieminēti
un godināti Lommeles Brāļu kapos
apglabātie astoņdesmit latviešu karavīri,
reizē pieminot visus, kas krituši citos kauju laukos, kā arī divās Padomju
okupācijās organizētajās deportācijās
bojā gājušie latvieši. Svētbrīdi vadīja
mons. P. Dupats, diakons K. Bērziņš,
diakons J. A. Jerumanis un B. Theol. G.
Zaķe. Pēc tam notika kopīgas pusdie
nas, kurās klātesošos uzrunāja Latvijas
vēstnieks Beļģijā R.Jansons. ▲

Lommeles Brāļu kapi

Foto: I.Ķīse

Briseles Latviešu kora koncerts

Briseles dziedošie latvieši 10. maijā
sniedza savu ikgadējo atskaites koncertu Eiropas Komisijas Mūzikas

zālē.
Diriģentes
Gitas Pāvilas vadībā koris
izpildīja vairākas klasiskas kora dziesmas, kuras
iekļautas nākamo dziesmu
svētku repertuārā. Neizpalika arī tautas dziesmas un
dziedātāju un klausītāju
iemīļotais
skaņdarbs
“Rīgai”. Arī šoreiz koncertu
kuplināja mazie dziedātāji
- bērnu ansamblis, kura
aizrautīgā
priekšnesuma
priekšā neviens nevarēja
palikt vienaldzīgs. Koncertu noslēdza
kopā ar bērniem dziedātā U.Stabulnieka
“Tik un tā”. ▲

Dzeguzēnu un Briseles bērnu sadziedāšanās
Tādu skaļu un
aizrautīgu dziedāšanu
Latvijas vēstniecības
ēkas vecās sienas vēl
nebija piedzīvojušas.
Uzreiz pēc Jāņiem
26. jūnijā Briselē
ciemojās
Latvijas
Radio bērnu popgrupa “Dzeguzīte”.
Pirms savas oficiālās
uzstāšanās
Latvijas
vēstnieka
organizētajā
vizītē

Foto: I.Kļaviņa

Namūrā dzeguzēni
sadziedājās
ar
dziedošajiem
Beļģijas
latviešu
bērniem. Vispirms
briselieši rādīja, ko
iemācījušies
Gitas Pāvilas vadībā,
pēc tam Dzeguzīte
nodziedāja
savas
jaunākās dziesmas.
Un tad varēja sākties
kopīga dziedāšana
un dejošana!▲

kājas zāļu ziedu,
sudraba rasas (L.Muktupāvelai)
zīmēm cirsti akmeņi
Laima
māja lubu jumtu zedeņu žogu
kāršrozes samtenes
lauztās sirdis
kumode
grāmata vecā drukā
josta ornamentā
ieausta ieadīta izšūta rakstā
iekalta Lāčplēša gultā
kadiķis kaņepes vīgriezes
kājas zāļu ziedu sudraba rasas
meitene tumšiem matiem
dziesmas pār lauku nāk
ugunis līdz rītam deg
neizdeg
zalkši zelta kroņiem galvā
smaržo pēc jāņuzālēm
dūmiem alus un tevis
Spīgana
Tavas ilgas – vītušas jāņuzāles,
ķeceriski dedzināšu!
Degs tās raganisku liesmu,
bez dūmiem, atvadām…
Nežēlošu, svilināšu:
Pakuršu uguntiņ’,
Noburšu ūdentiņ’!
Izdziedāšu senču dziesmu,
par jumjiem, kaladām:
Nenoslēpsies zālē līganā,
Iemīlēsies spīganā!
Par mums visiem
zelta diegu no kabatas izņemt,
uz papīra, krustā salocīta, uztīt,
atnākt, uz lieveņa vecā piesēst,
uzpīpēt pīpi, jāņuzāļu dūmus
ieelpot, aizrīties, klepot…
bērnības krāsni, vectēva ausaini,
lūku vīzes, zirgu un ratus skatīt,
vecāsmātes adīkli, puķuzirņus,
pātarus, pagales degošas neizkratīt,
tumīgu zilgmi aiz loga, siltumu istabā,
dievkociņa tēju ar pienu, baltmaizi ēst,
pirtsslotu smaržu, alus smaržu,
tvana smaržu – tavu smaržu,
kas ietīta, ieausta, nolemta
diegā vai krustā, kas zina –
jauniem vai vecišķiem pirkstiem attīt
Alta Kaspare

Latviešu biedrība Beļģijā/ Association Lettonne en Belgique (a.s.l.b.)
Av. Moliére 158, B1050, Bruxelles, kontaktiem tel. +32 2 7355052 (Ilga Sebok, vakaros)
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