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                     13   
Verschijnt regelmatig, als het past 

AGENDA 

Zondag 26 augustus :  Onze “Krasse Knarren 

Parade” was weerom een succes, niettegenstaande 

de weersomstandigheden. Elders vind je enkele 

sfeerbeelden van dit treffen van oude voertuigen. 

11 september :  maandelijkse vergadering 

Thema : praatcafé ! 

13 september :   bowling competitie 

27 september :   bowling competitie 

28 september : “Jaarlijks diner van de LVK”.  

Elders in dit blad vind je het menu en de 

deelnemingsmodaliteiten. 

Het diner gaat door in onze vertrouwde  en gezellige 

Brouwerijschuur en wordt verzorgd door “Restaurant ’t 

Latems Ros”. 

Deelnemers schrijven bij voorkeur tijdig in en 

vermelden duidelijk hun culinaire keuze, waarvoor nu 

al dank. 

9 oktober :   maandelijkse vergadering. 

Thema : nog te bepalen 

 

Colofon 

Alle activiteiten van de LVK gaan door in ons lokaal de “Oude 

Brouwerijschuur”, Dorp, 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. 

Het lidgeld bedraagt 15 € per jaar en per gezin. 

Het bestuur : 

Erevoorzitters: Guido Dhaene, Armand Vermeulen, Albert 

Haelemeersch (tevens PR-man) en Walter Oliebos 

Voorzitter: William Martens 

Ondervoorzitters: Jan De Meyer en Marnix Verschuere  

Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt 

Penningmeester: William Martens 

Bestuursleden:, Marie-Josée Van Hecke, Albert Haelemeersch , Marnix 

Verschuere, Christian Dupré en Eddy Priau 

Feestcomité: verschillende leden van de vereniging, afhankelijk van 

het soort evenement. 

Coördinatie Bowling team: William Martens 

Afgevaardigde GRC en seniorenraad: Serge Clement 

Bank : IBAN BE47 3900 3448 6080  - BIC BBRUBEBB 

Contactadres: Wilfried Vancampenhoudt, 

Maenhoutstraat 85  9830 St.Martens-Latem 

Tel : 0475/949 818 – Fax : 09/329 67 39 

Email : campevents@telenet.be 
Link naar de verslagen en nieuwsbrieven van de LVK : 

 http://www.albert-haelemeersch.be/SML_LatemseVriendenkring.htm 

Portret 

“Als kind woonde ik bij de Latemse artiesten” 

Maurice Van Speybroeck noemt men “David” 

 

Hij heet Maurice Van Speybroeck maar iedereen noemt hem 

David. Deze naam heeft hij geërfd van zijn vader die, net 

als Maurice, schrijnwerker was. Reeds als kleine jongen 

maakte hij kennis met de eerste Latemse kunstenaars, die 

allen bij zijn  vader hun werken lieten inlijsten. Het was toen 

een tijd van miserie. Als kind vochten we voor een klokhuis 

en talloze keren sneuvelde er een broek wanneer we door 

een boer in zijn boomgaard betrapt, in onze vlucht aan de 

haag bleven vasthaken. 

We waren arme mensen  

en ook de kunstenaars 

waren dat. Daarmee was 

er een band tussen ons en 

was het voor moeder 

nooit te veel een boterham 

met smout en een kom 

pap aan deze schilders 

te geven. Dikwijls kwamen 

ze bij ons een praatje 

slaan. Ondanks de 

armoede waren ze heel 

wat gelukkiger dan de 

mensen vandaag. Wanneer 

ze een frank hadden was  

het feest en als ze een 

schilderijtje hadden verkocht vierden ze met al hun vrienden 

tot ze weer op zwart zaad zaten. 

David krijgt in die tijd op verschillende tijdstippen Van den 

Berghe, Servaes, Permeke en Gust De Smet als buur en als 

lijstenmaker is zijn vader, en later hijzelf, zeer gekend en 

geliefd door de kunstenaars. Dit was ook al omdat beiden 

het niet zo nauw namen met de betaling. Als ze betaalden, 

was het goed, betaalden ze niet, ’t was al even goed. 

Wanneer ze dan teveel op “hunnen kerfstok” hadden, 

vroegen ze of ze mochten betalen met een schilderijtje. 

                                  ./.. 

 

 

 

      

./.. 

Ook schilderde Van den Berghe in die tijd het portret van 

de 5-jarige David en in 1910 penseelde Dessenis de 

opgroeiende knaap.                                                              

’t Waren allemaal  heel brave mensen. Ik heb steeds veel 

van hen gehouden. Ze waren soms wel hard maar ze 

zouden hun laatste cent gegeven hebben om iemand te 

helpen. 

Over Van den Berghe herinner ik me niet zoveel meer. Ik 

was toen nog te klein. 

Van Servaes mocht ik steeds zijn penselen uitwassen en 

soms zijn huizeke kuisen.Hiervoor gaf hij me, als hij geld 

had, een halve kluit, wat voor mij als kind een klein 

fortuintje betekende. Had hij geen geld dan kwam ik er 

minder goed van af want dan gaf hij me een stamp onder 

mijn achterste. Geen harde natuurlijk, want hij had me 

graag en ik hield ook heel veel van hem. 

’t Liefst van al zag ik Leon De Smet. Hij was een ruw mens 

maar met een hart van goud. Als hij binnenkwam riep hij 

tegen mijn vrouw : “Is uwen smeerlap niet thuis ?”  

Dan liep hij steeds naar een stoel, zette zich neer, veerde 

even rap weer recht en begon rond te wandelen. 

Hij kon uren aan een stuk moppen tappen en als er 

deugnieterij uitgestoken werd was hij er altijd bij. 

Meestal had hij meer schulden dan  geld, maar de 

schuldeisers kregen meer dan eens zijn hond op de hielen. 

Op alles wist hij een pasklaar antwoord te verzinnen. 

Zo herinner ik me een dame die hem erop wees dat het 

werkje dat hij voor haar gemaakt had van een “spot” 

kwaliteit was, waarop hij repliceerde dat ze slechts bereid 

was een “spot” prijs te betalen ook ! 

Ja,ja, ze hebben hier allemaal nog onder dit dak gewoond. 

David schilderde zelf reeds een 40-tal kleine naïeve 

landschapjes.  

Tentoonstellen doet hij niet omdat hij bang is dat hij “in ’t 

prison zou vliegen” wegens de slechte kwaliteit. 

(evs) 

 

 

 

mailto:campevents@telenet.be
http://www.albert-haelemeersch.be/SML_LatemseVriendenkring.htm
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Het hoekje van Bèrken de Kleppe 

Baa ons un enze toch gien besef wa weere damme nui 

feitelijk zoen willen ee! Ge weet nuut wa klieren 

dadde moet meepakken oas ge d’er ne kier uit wilt. 

Loatst zattek mee un poar jeugdvriendinnen te puffen 

in den Terrazza en achter un uurke moestemme in 

onzen kabrio nen pull goan ollen. Moar kom, nie 

neuten, den servies was goe. De madams lonkteggen 

mee gruute uugen noar da jonk ventse en ik was 

gesjarmeerd deur diene zwier in den peerdesteert van 

da blond dienstertse. 

 Slim zijnze doar wel! Mijn madams oan nen 

pannekoeke mee un kaffeetse besteld moar de 

pannekoekskes kwampen der moar oas de kaffee al 

lange op was. Ezuu woaremme verplicht van nog un 

konsomoasse te pakken veur alles deure te spoelen... 

Moar ’t was tot in de puntses. 

 

Da teerraske was ezuu meegevallen damme mee da 

worm weere afsprokteggen om ne kier noar de zieje 

te rijen. Ja alloo! Mee ons gedreijen in nen kabrio in 

de fiele om zuust ne kier iets te goan drinken in 

Knokke. We woaren gestoofd oasme doar 

toekwampen. Sjanse damme doar veur de garazze 

van un kennesse kosten parkeeren of we mosten van 

’t Zwin te voete noar den dijk terten. 

 

Op den dijk stond er gelukkeglijk een windse moar in 

de plekke van die geuregge waffels stonket doar van 

angebrand virkensvlies. Ge moet goe zot zijn om doar 

in ’t zand te goan liggen om tons moar nie te klappen 

van al die krijsende kiendses!  Mijn uuren tuitteggen! 

Allee, om kurt te zijn: op gienien teerras was’ter nog 

plekke. Uit oarmoe zijme tons tot an ’t Postse 

gestrompeld om un kreemke te lekken. ’t Was doar 

uuk rotse schuiven moar de kreem was van ’t beste 

uit den pot. 

Jot! En nui? Weere terten en de otto in om veur de 

fiele in Sintnijs te gerakken. Woamme sjanse want ’t 

was nog iet en ons tonge plaktegge an ons 

geheemelte van diene kreem, moar ’t gonk wel 

veuruit. Hup weere richtinge Loatem moar wel langs 

Nevele om in Deurle, duu van den dus,t nog un 

teerraske te doen om mee nen Vedett of nen Leffe 

ons tonge weere los te wieken. 

 

 Ons vwajoage woas ten ende en  mee mierderheid 

van stemmen plasseerdeggen w’ons onder den buum 

van ‘t Ros mee un stukske lam en un flaske wijn. We 

woaren wel nen uup cens kwijt moar we kostemme 

toch zaa’en damme ne kier noar ‘t échte Knokke 

geweest woaren! 

 

 

Onze “Jaarlijkse LVK-Wandeling” op 12 juni was 

alweer een waar succes : niet alleen de opkomst was 

meer dan behoorlijk, ook de weerman was van de partij 

met heerlijk fijn wandelweer. 

We startten onze wandeling op het pad vlakbij het 

gemeentehuis, met een ietwat gehavende voetweg 

maar wel met een prachtig zicht op het bos- en 

moerasrijke gebied, vlakbij het centrum van ons dorp. 

Na onze eerste hectometers op ruw en minder ruw 

“terrein”wachtte onze “barman” Marnix ons op met een 

welgekomen sapje om van de  geleverde inspanningen 

te bekomen. Eerst nog wat genieten van het prachtige 

uitzicht van het mooie Leielandschap en dan ging de 

tocht verder, terug richting dorpskom, waar we, in onze 

vertrouwde “brouwerijschuur” de niet-wandelaars 

kwamen  vervoegen voor ietwat uitgebreidere 

dorstlessers. Daar wachtte ook Julien Van Hecke ons op. 

Hij was zo vriendelijk geweest om een tweede maal zijn 

verhaal te komen doen. Na het technisch mankement 

van vorige keer, kregen we nu een onberispelijke 

voorstelling van zijn fotomontage “Santiago de 

Compostela” en zijn gevatte en interessante uitleg bij de 

beelden was voor iedereen –te oordelen naar de 

“hoorbare stilte” in de zaal- bijzonder genietbaar. 

Nogmaals onze oprechte dank aan Julien voor deze 

bijzondere prestatie !   

  

op onze stoel, nog zullen kunnen genieten van de 

fotomontage, samengesteld door en William Martens 

over de tocht van Julien naar “Santiago de Compostela”. 

Deze montage kon, door technisch defect, niet vertoond 

worden op onze laatste vergadering van 8 mei (zie 

elders in dit blad). 

Dus “voor elk wat wils” is die dag de boodschap : de 

sportievelingen onder ons komen aan hun trekken en de 

minder sportieve of mobiele leden staan ook zeker niet 

in de kou ! 

 

Lidmaatschap LVK 

Vrienden of bekenden van onze leden die ook wensen lid 

te worden van onze vereniging kunnen dit doen door het 

storten van het jaarlijks lidgeld (15 € per familie), 

te storten op de bankrekening van  

“Den Laethemschen Vriendenkring” :  

IBAN    BE47 3900 3448 6080 

BIC     BBRUBEBB 

De lidgelden (voor 2013) van onze actuele leden dienen 

pas betaald te worden in december en niet meer in 

september, zoals vroeger het geval was. 

 

 

 

LVK – Jaarlijks Diner 

Eind september komt in zicht en dat is, naar jaarlijkse 

gewoonte, het moment om allen samen eens de 

voetjes onder de rijk gevulde tafels te steken. 

Die tafels zijn onze vertrouwde tafels in de 

Brouwerijschuur, waar Niels ons op onze wenken zal 

bedienen. En wat zal ’t Latems Ros ons dan serveren ? 

 

Menu 

Aperitief 

Een lekker hapje 

Rundscarpaccio met Parmezaanse kaas en toast 

Tomatensoep 

Gebakken Tournedos, kroketten en paddenstoelen 

OF 

Zalm op Provençaalse wijze  

Koffie of thee 

½ fles wijn per persoon  

 

Kostprijs :  30 € per persoon 

Deelnemers vullen het bijgevoegd intekenformulier 

duidelijk en volledig in en vergeten niet hun keuze 

tussen vlees of vis voor het hoofdgerecht duidelijk aan 

te geven. De deelname is definitief bevestigd na 

betaling van de  bestelling. 

 

 

Op ZONDAG 16 SEPTEMBER 2012 

4de editie Bowlingbenefiet 

in Bowling Real 

Sint-Martens-Latem 

t.v.v. educatief (cyber)pestproject 

Schrijf nu reeds in via 

info@zinloosgeweld.net 

Prachtige prijzen te winnen ! 

mailto:info@zinloosgeweld.net
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Ons BOWLING-hoekje 

Onze recentste speeldag was 23 augustus en er was 

weeral heel wat volk op de been om een balleken te 

gooien. 

De speeldata voor de rest van het jaar verschijnen 

elders in dit blad. 

Een overzicht van de “voorlopige stand” (eerste tien) 

van ons kampioenschap levert ons volgend beeld op : 

(Gemiddelde score, stand, naam) 

 

149,20 1 Galle 

146,25 2 Van Coillie 

134,56 3 Verhaegen 

132,00 4 Scherpereel 

131,13 5 Priau 

130,60 6 Van de Moortele 

126,13 7 Haelemeersch 

122,67 8 Wardenier 

122,30 9 Dupré 

121,70 10 Jorez 
 

We zullen het geweten hebben en we zullen met 

plezier een tandje bijsteken om in dat klassement nog 

wat te “rammelen”. 

Onze volgende speeldagen zijn : donderdag 13 en 

donderdag 27 september om 18u15. De rest van de 

speelkalender volgt later. 

  

 Graag vestigen we ook uw aandacht op de “Bowling 

Benefiet” die, zoals elk jaar, georganiseerd wordt door 

de vzw Zinloos Geweld (zie elders in ’t groen in deze 

nieuwsbrief) en waaraan jullie, indien gewenst, 

kunnen deelnemen, mits inschrijving vooraf ! 

 

Het Oud-Leerlingencomité van 

Simonnetschool, 

in samenwerking met 

Den Laethemschen Vriendenkring, 

nodigt je uit op de 

3de GROTE REUNIE 

Op ZONDAG 23 september 2012 

Programma, deelnameformaliteiten 

en inschrijving bij : 

Etienne Balcaen 

Hanekamlos, 18, 9070 Destelbergen 

etienne.balcaen@skynet.be 

 

 

INFO 

Enige tijd terug hebben we tijdens een van onze 

maandelijkse vergadering een uiteenzetting 

gekregen van Guy Mulert omtrent Tai-Chi.   

Leden die hierin verder geïnteresseerd zouden zijn, 

kunnen sinds kort terecht op de nieuwe website van  

“Tai-Chi Latem-Deurle”. Hierbij de link : 

http://taichilatem.webs.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Evelyne Cerniewski 

voor de mooie foto’s 
 

mailto:etienne.balcaen@skynet.be
http://taichilatem.webs.com/


 

N
ie

u
w

sb
ri

ef
  1

3 
– 

D
en

 L
a

et
h

em
sc

h
en

 V
ri

en
d

en
kr

in
g

 
  

4 
 

INTEKENFORMULIER 

Jaarlijks diner 

van “Den Laethemschen Vriendenkring” 

Vrijdag 28 september 2012 om 19 uur 

Oude Brouwerijschuur, Dorp, Sint-Martens-Latem 

 

 

 

 

Het onderste gedeelte van dit intekenformulier kun je afknippen en opsturen voor uw 

inschrijving en uw bestelling. 

Dit bovenste deel kan je houden als geheugensteuntje, met alle nuttige informatie 

erop aangeduid ! 

  

 

Ik bestelde in totaal ……………. menu’s 

waarvan …………… met vlees en ………….. met vis 

Ik betaalde ………………………… €   via …………………………………...  

 

 
 

Naam : ……………………………………………………………Voornaam :…………………………………… 

 

Tel/GSM :………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  wenst deel te nemen aan het jaarlijks diner van de LVK (op vrijdag 28/9/2012) 

  neemt deel met ……………………………………… (aantal) personen 

  Kiest als hoofdgerecht     vis : …………….…….. (aantal) 

       vlees : …………………….. (aantal) 

  Betaalt de totale som van ……………………… (aantal menu’s)  X 30 € = ……………… € 

          via cash 

          via overschrijving 

op bankrekening nummer 390-0344860-80 

van “Den Laethemschen Vriendenkring” 

 

Stuur dit ingevuld formulier a.u.b. op –vóór 21 september- naar : 

 

Wilfried Vancampenhoudt 

Maenhoutstraat 85  9830 Sint-Martens-Latem 

Fax : 09/329 67 39 

E-mail : campevents@telenet.be 

GSM : 0475/949 818 

 

 
 

 

mailto:campevents@telenet.be

