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Verschijnt regelmatig, als het past

€€€

Lidgeld

€€€

Zoals eerder afgesproken zouden we het einde van
het jaar afwachten om ons lidgeld te betalen.
HET IS ZOVER
Decembermaand = Lidgeldmaand !

AGENDA
6 december : bowling competitie
11 december : maandelijkse vergadering
Thema : “Het filmgeheugen van Latem en
Deurle”, een compilatie van 8mm en super8 filmpjes
van vroeger, bijeengezocht door Jef Gonnissen en op
moderne drager gezet door onze videospecialist Guy
Van Coillie. Dit belooft echt de moeite waard te
worden : nostalgie van de bovenste plank !
Zeker dus niet te missen !
20 december : bowling competitie
8 januari 2013 : maandelijkse vergadering
Thema : Jaaroverzicht en “heildronk op 2013”,
opgeluisterd door de bekende en vooral zeer
getalenteerde harpspeler Jacques Van de Velde, die
ons zal betoveren met zijn heerlijke muziek !
10 januari 2013 : “Jaarlijks bowling tornooi” in
Bowling Real, gevolgd door de viering van de
“Kampioenen van 2012”. Meer hierover elders in
deze nieuwsbrief.
Bericht voor onze bowlingspelers : De speeldata voor
2013 worden later meegedeeld.
12 februari 2013 : maandelijkse vergadering
Thema : wordt later meegedeeld
12 maart 2013 : maandelijkse vergadering
Thema : “Werkromances : Passie op de
werkvloer” door prof. Stefaan Lievens, hoogleraar,
professoremeritus Psychologie van de RUG, die op een
heel speciale, ludieke en humorvolle manier het thema
van de romances op het werk belicht.
(ook toegankelijk voor niet-leden mits betaling van 3 €
inkom. Voor de leden van de LVK is de toegang
uiteraard gratis!).

Ons BOWLING-hoekje
Onze volgende speeldagen zijn :

donderdag 6 en 20 december
en niet 22 of 27 december, zoals eerder verkeerdelijk
gemeld.
Op donderdag 10 januari 2013 heeft dan ons
“Jaarlijks Tornooi” plaats, waarop alle leden (ook
niet-spelers) die dit wensen, een kegeltje mogen
komen omgooien.
De winnaar van dit tornooi wordt natuurlijk beloond.
Nadien worden onze kampioenen van 2012
uitgebreid in de bloemen gezet !
We sluiten de avond af met een toast en een drink.
De huidige voorlopige stand geeft aan dat de
eindsprint nog spannend kan worden ! Vooral in de
voorste gelederen kan er nog van alles veranderen.
Een verwittigd “bowlinger” (?) is er twee waard!

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 en Walter Oliebos
Voorzitter: Albert Haelemeersch(tevens PR-man)
Ondervoorzitters: Jan De Meyer en Marnix Verschuere
Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt
Penningmeester: William Martens
Bestuursleden: Marie-Josée Van Hecke, Marnix Verschuere, Christian
Dupré en Eddy Priau
Feestcomité: verschillende leden van de vereniging, afhankelijk van
het soort evenement.
Coördinatie Bowling team: Chris Dupré
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
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Ons werkjaar zit er weer eens op en binnenkort 2012
ook. Dit wordt dan ook de laatste Nieuwsbrief van het
jaar. We sluiten ons 'boekjaar' met een positief
resultaat en met het filmgeheugen van Jef en Guy en
we hopen jullie fris en monter te kunnen begroeten
op onze nieuwjaarsreceptie.
Gezien onze gemiddelde leeftijd hoge toppen scheert,
gaan we enkele jonge Latemnaars én Deurlenaars
aanmoedigen om toe te treden en zo ook wat nieuwe
thema's binnen te rijven, maar vooral om ons –
‘krasse knarren' - bij te staan bij de festiviteiten.
Hou jullie gezond en maak er een fijn jaareinde van!"
Genegen en altijd gedreven,
Namens het bestuur,
Albert & Wilfried

Mogen we onze leden verzoeken het lidgeld
voor 2013 ten bedrage van 15 euro per gezin
te willen storten op onze rekening nummer
BE47 3900 3448 6080
of cash op de volgende vergadering.
Nu al onze bijzondere dank voor uw bereidwillige
en stipte medewerking in deze.
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Als er twee verenigingen zijn waar je meestal vruchteloos aanklopt om
informatie te krijgen bij het schrijven van De Kroniek van Sint-MartensLatem dan zijn het wel de 150-jarige duivenmaatschappij ‘Van
Himbeecksvrienden’ en de nu bijna 104-jarige Latemse golfclub.
Moeilijk gaat ook en de weinige ervaring die mij aan beide verenigingen bindt,
heb ik van mijn vader. Hij was caddie van 1919 tot 1938 en 75 jaar
duivenliefhebber. Mijn caddieloopbaan liep van 1955 tot 1965.
Het ligt vanavond echt niet in mijn bedoeling de geschiedenis van het
geesteskind van Albert Feyerick (1869-1919) te vertellen.
Ik verwijs daarvoor naar het prachtige kijk- en leesboek dat bij Lannoo
uitgegeven werd in 2009 en 45 euro kost of in te kijken is in de plaatselijke
bibliotheek.
Je treft er prachtige foto’s over de historiek van meer dan 100 jaar golfsport in
onze gemeente.
Wij hebben hier inderdaad ‘Les Buttes Blanches’ en de omgeving van ‘La
Garenne’, waar één van de mooiste golfclubs en clubhouses van België huist.
De Royal Latem Golf Club – zoals de club nu officieel vermeld wordt in het
golfcircuit werd in 1909 opgericht op het landgoed van Albert Feyerick, ’Les
Buttes Blanches’, genoemd naar de oude duinen en de heide waar de brem
welig tierde.
Albert Feyerick maakte in 1908 als vertegenwoordiger van de sport-elite in
België deel uit van het ere-comité van de olympische spelen in Londen en was
kapitein van de Belgische schermploeg waar zijn broer Ferdinand brons
haalde.
Aanvankelijk had ‘Les Buttes Blanches’ 40 leden. Vandaag zijn er meer dan
1.000. De club blijft exclusief en elitair maar dit stoort niemand.
De prachtige golfbaan met het karakter van een parklandschap is omgeven
door stijlvolle villa’s en telt 18 holes.
Grote, waardevolle bomen flankeren er de smalle fairways en maken de baan
uitdagend voor golfspelers van elk niveau.
Les Buttes Blanches is in oorsprong, op vraag van Albert Feyerick,
ontworpen door de Britse profspeler George Pannell en is later hertekend
door de wereldvermaarde golfbaanarchitect Fred Hawtree.
Door voortdurende verbeteringen aan de infrastructuur en de banen kunnen
spelers het hele jaar genieten van een prachtig golfparcours met een zeer
exclusieve sfeer.
Albert Feyerick kocht deze gronden om de golfsport in het Gentse levend te
houden. De oorspronkelijke Gentse golfclub die in 1885 deeluitmaakte van de
hippodroom in Oostakker/Sint-Amandsberg moest plaatsruimen voor de
verstedelijking en verdween in 1911 voor de aanleg van een
spoorwegbedding.
Zo groeide deze groene parel in het hart van Latem en Deurle.
Bij het uitbreken van de oorlog zag het er slecht uit voor het mooie domein.
Vele leden haakten af en zonder onderhoudsmateriaal werd het moeijk om de
fairway bespeelbaar te houden.
Dank zij de hulp van een naburige boer lukte het toch om het terrein te
fatsoeneren en deels bespeelbaar te houden.
Tot overmaat van ramp verzoekt de Belgische Staat dan alle
grootgrondbezitters een deel van hun terreinen om te ploegen en in te zaaien
voor het telen van basis voedingswaarden.
Ere-secretaris Lucien de Hemptinne gaat daartegen in beroep en overtuigt
de overheid dat heidegrond veel te mager is om landbouwproducten voort te
brengen.
Toch wordt, samen met de gemeente, voor een twintigtal perceeltjes gezorgd
om aan de behoeften van de dorpsgemeenschap tegemoet te komen zonder
het unieke, mooie golfterrein te schaden.
Ondanks 600 kilo meststoffen blijkt de 5 hectare heidegrond helemaal niet
geschikt bevonden.
De club komt de dorpelingen en de jeugd – o.m. de jonge caddie’s – tegemoet
en laat hen voetbal spelen op 4 banen.
Als caddie kwamen ze nauwelijks aan de bak want er werd amper gespeeld.
De holes 13 en 15, enkele villa’s en de aanpalende bosjes worden later
opgeëist door de Duitse bezetters. Houten constructies, loopgraven,
legervoertuigen en militaria maken sporten onmogelijk.
./..

../..
In 1943 eisen de Duitsers dan weer grond en meststoffen op om
aardappelen en boekweit te telen. Zonder veel succes.
Gelukkig slaagt Rodolphe Seeldraeyers van ‘Waterloo Golfclub’ erin op
aandringen van Jean Delori en vele andere bestuursleden (de lijst is lang en
voornaam) de Belgische golfclubs te redden van het Duitse juk .
Dit geeft Lucien de Hemptinne de boost om de activiteiten van de golfclub
op te drijven en zo de argumentatie van Seeldraeyers kracht bij te zetten.
De winter 1943-1944 is het weer alle hens aan dek en in de lente 1944 is het
golfterrein opnieuw in handen van de Duitsers.
Als de Duitsers eindelijk vertrokken,stonden de golfers snel paraat om hun
sport te hervatten.
Toch waren het de dochters van de leden die de eer van de club toen
hooghielden en alle na-oorlogse tornooien beheersten en dit schijnt een
traditie te zijn geworden..
Maar dit alles is geschiedenis en dat was nu niet de bedoeling!
Ik kijk sinds mijn jeugd steeds weer met bewondering naar de mensen van
de eigen groendienst die het domein schitterend verzorgen.
Mijn vader, zijn neven en nichten waren er caddie van 1919 tot 1938 en zelfs
veel langer. Een van hen, Michel Verschuere, werd er de eerste caddie
master maar verdronk jammerlijk toen hij in de poel tussen hole 9 en 15 op
zoek ging naar een verloren bal en onwel werd. Hij was pas 27.
Uiteraard moest ook ik van thuis uit ook ‘stokken gaan dragen’.
Ik liep daar rond van 1955 tot 1965, meegedreven door het enthousiasme
van mijn klasgenoot uit de School Simonnet, Ivan De Rese, wiens vader
Roger tot de oudere garde caddies behoort.
Op mijn negende verdiende ik de ronde som van 20 frank voor 9 holes met
een zak clubs van 8 tot 10 kilo op mijn schouder. Voor het volledige parcours
van 18 holes - 3 tot 4 uur stappen – kregen de ‘jonkies’ 50 frank.
Als je de clubs daarna proper maakte kwam daar nog 5 frank bovenop.
In 1963 werd dat opgetrokken naar 80 frank voor de gewone caddie en 150
voor de ‘betere’, deze die de speler adviseerde bij de keuze van de te
gebruiken club voor elke slag...
Ik had het geluk vaak met heerlijke spelers te kunnen optrekken.
De ene had al meer vaardigheid dan de andere en van sommige mocht je
dan, eens uit het zicht van clubhouse, ook al eens een balletje meeslaan.
Dan had je nog wel die onvermijdelijke 9-putspelers waar je veel tijd mee
verloor door het zoeken naar de verloren ballen, maar van wie je veel
vriendschap had… en dat telt ook!
Ik herinner mij zo voor de vuist weg M. en Mw. Dubois, Madame de
Hemptinne, Mademoiselle Van Hauwaert , Mademoiselle de la Kethulle,
Meneer Siraut en een kleurrijk figuur als Meneer Du Vivier, onder de caddies
meestal ‘den ouwen duv’ genoemd.
Hij had zijn villa op het parcours van ‘den twee’ en had dubbel zoveel slagen
nodig als een ander.
Bij zijn tweede slag (!) op de tweede hole sloeg hij de bal steevast in het
strooien dak van zijn villa.
Met de tijd mocht ik met de afslag de bal zodanig leggen dat ‘het obstakel’
vermeden werd.
Ik legde het balletje dan zoveel mogelijk aan de linkerkant van de fairway , in
de knik, maar toch slaagde James er steevast opnieuw in zijn dak te
bekogelen. Hij deed altijd 11 holes aan waar hij normaal reserveerde voor 9
en dat vonden de meeste caddies niet zo’n goed idee….
Het was een heerlijke jeugd met de familie Swaelens- Van Wonterghem
(Jules en Clarissse) en een crème van een caddie master als Aimé Van
Hecke.
Wat was nu mijn opzet met deze presentatie?
Ik wou gewoon met enkele gesprokkelde foto’s herinneringen oproepen bij
onze leden die ooit caddie waren en hen laten tussenkomen bij
herkenningspunten.
Laat jullie gaan, deel hier jullie ervaringen en anekdotes met ons ...
Na het filmpje met de beelden van het feest bij 100 jaar golfclub werd nog
lang nagekaart door de aanwezigen. Eregaste was Régine de Hemptinne,
wiens familie nauw betrokken was bij het golfgebeuren. Régine was
trouwens de laatste dame met wie ik als caddie optrok.
Albert Haelemeersch
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LVK – impressies over de Latemse Golf
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‘k Hoope dadde kontent zijt mee ulder nieuw bestuur
en un schuune madam als burgemiesteresse. ‘k Un
kannekik toch nie loaten om der eur fottootse baa te
zetten onder mijn gebrabbel. Langen Pol ee verzeekers
wel un beetse gefotosjopt moar geef toe da ze van al
de kandidoatburgemiesters wel ’t schuunste totse oa,
hé.
Afijn, nieuwe me(i)skes snijen goed wordt er toch
gezegd. We zullen zien of damme doar iet goan van
gewoarre worden, oas we ten noaste joare ons
belastingen in de boate krij’en. Of damme als
verienigenge nui mier sens goan krij’en, moeme
afwachten moar Anjeske ee ons wel beloofd da ze lid
goa worden. Ah joat want ze weunt ier uuk al dertig
joar! Als angespoelde Westfluut spreekt ze toch al
ienigste woordses Loatemsch. Veur eur t’elpen ek eur
ons ‘Loathemsch Woordenboekske’ bezurgd en z’ee
beloofd van der nui en tons ne kier in te bloaren of te
brevieren oas ze in euren gruuten lochting luupt.
Veur de reste zal ter wel nie veele veranderen in ons
durp paasek ik. We goan wa mier ‘wel zijn’ in ons leven
krij’en en ze ons beloofd. Messchiens kumme da wel
gebruiken of nie?
Kom, oas we wulder overienkommen in ons clubke
zijme al kontent. Mier un moet da nie zijn. Al wa dadde
wilt in ’t leven moede zelve doen. Moar un
schouwerklopke van ne goejen moat doe altijd deugd
en kan ui elpen om der weere bovenop te kommen.
Moar wulder zijme ezuu en da zullen z’ons nie
afpakken.
Vwala ziede, da es nui onzen oppersquaw veur 6 joar
en nie neuten ee want g’et ze zelve 1.207 (of zuu iet)
stemmen gegeven… Saluu ee!

Een greep uit het Loatemsch Woordenboek
Mau-e: mouw
Maa-evau-ere: mouwveger, slijmerd
Medaulde: medaille, ereteken
Melktingel:dovenetel
Meerreleere: merel
Mennegat: opening in erf langs waar boer oogst
binnenbracht
Messink: mesthoop
Mijt ui wig!: ga uit de weg, laat mijn hoofd met rust
Mís: meers, weide
Niewird: bandiet, deugniet
Noesover, tswisover: schuin tegenover
Nuu-en (goan ...): letterlijk: gaan noden.
Wanneer iemand overleden was ging men in de
buurt het overlijden gaan melden
Overènde: wanordelijk
Pannenebroek: broek uit ribfluweel
Peissen: perziken.
Pekelteve: venijnige vrouw
Pense: dikke buik, soort witte worst
Peerdesies (nen): kwikstaartje
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Het hoekje van Bèrken de Kleppe
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