Verslag van de vergadering van dinsdag 21 februari 2006
De vergadering start om 20.08 u. met (toevallig opnieuw) 37 aanwezigen.
Ditmaal zijn er wel een 15-tal nieuwelingen, die zich meteen voorstellen.
Waren verontschuldigd :
-Daniël Beernaert
-Rigo Van De Voorde
-Marc Vandervennet
-Annie Surgeloose
-Monique Couvent
-Monique Van Hecke
-Roos De Fauw (penningmeester)
-M en Mw Alain Huttert
-M en Mw André Van Den Abeele
-M en Mw Wilfried Vancampenhoudt-Katy Wieme (secretaris)

Bij afwezigheid van deze laatste werd aan Raymond Wardenier gevraagd uitzonderlijk
het verslag te verzorgen van deze avond.
Doel van de vereniging :
Echte Latemnaren samen te brengen in een vriendenkring.
Dorpsgenoten, er geboren of er wonende vóór 1965**, te verenigen en door middel
van anekdotes, portrettering van dorpsfiguren en het bijeenbrengen van oude
foto’s, een soort “volksgeschiedenis” neer te schrijven in een boek of –wat belangrijk
is- heel wat herinneringen en oude vriendschappen op te rakelen in een
ontspannen, volkse sfeer.
Ook ‘jongere’ inwoners, die gehecht zijn aan hun dorp en wat te vertellen hebben
over zaken die ze van hun ouders of grootouders hoorden en menen te kunnen
bijdragen bij de werking van de vriendenkring, kunnen zich uiteraard aanmelden
om een lezing te geven.
De aanwezigen werden verwelkomd door de voorzitter, die met een beknopte
uiteenzetting nog eens de doelstelling van de bijeenkomsten op de 2e dinsdag van elke
maand toelicht :
-Vooreerst: een gezellige babbel tussen pot en pint
-foto’s verzamelen van verdwenen plaatsen
-belichten van volksfiguren
-anekdotes van vroeger notuleren
-affiches, oude zichtkaarten enz.
-kortom, gezellig keuvelen over ‘Latem vroeger’ en weetjes uitwisselen
Orde van de dag : “De Volkscafé’s van nu en vroeger”
Deze avond bleef voorbehouden aan het noteren van alle volkscafe’s van nu en vroeger :
alles werd op een kaart van Latem genoteerd door een werkgroep met o.a. Guido Dhaene,
Raymond Wardenier, Marnix Verschuere, Rita De Fauw, Walter Oliebos.
Hier volgt de toch wel ‘indrukwekkende’ lijst :
- rond de dorpskerk :
De doopvonte (in rij dorpshuizen, nu verdwenen)
Sint Martinus (Bij Den Bakker, eerst Alliet, dan Claeys, nu L’Homard Bizarre)
De Kerkenhoek (Kathleen Van Aerden, Wim De Facq,…)
De Klokkeput (Van Parijs, Miel De Cauter…)
Chalet de la Lys (later La Bouée)
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- Maenhoutstraat :
Landbouwershuis (Karelke Verschuere, Richard Malfait, Miel Malfait) later
Rubens (Yvette, Voske, Rietje); nu ’t Latemke
Den Hert (Claeys Octaaf ?)
De Velovrienden (Aloïs Van Haelemeersch) later Molenhuis
Het duivenmelkershuis – 1898 Gust Van Wassenhove
- Kortrijksesteenweg :
Drie koningen
Marquis de prié
Vriendenbond
Den Velo club – 1902 Jules De Reze ? – Den Kunstkring “Open Wegen”
Schuttershof (echte naam? eigendom Van Oost)
De Karper (?) - Octaaf Colpaert – Marie Couvent Couvent
De halve maan - 1862 Marteleire Remi – later Duivenmaatschappij “De Steenduif”, later
Café Fredo, Fred Blanc
Rosdam
Monaco
De Klokke
Albatros (vroeger ijzerwinkel Canty en Firmin Van den Berghe)
De Vrede (‘t Spinnewiel)
Halfweg (ex uitbater Moerman)
De Kroon (fam. Goossens)
St. Christophe (nu Molenhuis)
Hooglatem (eerst bij de Wwe Van Quickelberghe)
’t Pompierke
Le Chalet du Prévert (bij Madelon)
Sportwereld, bij Willy Cocquyt (later Relax, nu Den Kastaar)
Den Haas (ex-uitbater Gust Malfait)
Halfweg (nu winkel Boom boom) – bij Marcella Moerman, later Jeannot De
Maertelaere
St. Martinus (Kateleen Claeys)
De Fanfare (Walgraeve)
De 3 Hoefijzers (nu Dikke Pier- ex Hovelinck, thans Chris Glorieux)
De Nieuwe Baan (ex Cyriel Boone)
Berlejan (schrijfwijze ?) (Hovelinck) nu aan Pompierke
- Golflaan:
Stad Roeselare (bij Loncke)
De Nieuwe Wijk (Georges en Elza Tournet)
De Golf (Alex Dhont?, Jacky Vansteenkiste, later Etienne en Léa Dhondt)
De Nieuwe wandeling (Jules Maerteleire) nu traiteur Spiers
De Witte Bil (Malfait), vroeger Paardenstal, K.v.Wijnendaele, nu Carwash Q8
- Latemstraat :
De Vluchter (ex Zoë Malfait) – later Den Atelier (Dick en Nathalie)
Sebastopol
De Zwaan, Maria Vandekerckhove, nu Jeugdhuis ‘tZwaantje
De Vrijheid (August Haelemeersch en Julie Verschuere, tevens kruidenier)
(was in 1897 Hooft Ferdinand)
Boldershof (Petrus De Maesschalck)
’t Oud Gemeentehuis (Kinderen Ranschaert)
- Diverse plaatsen :
Den Haan (eerst André Surgeloose, dan Bijn)
De Vos (’t Marmietje, nu Pykenzot)
De Reisduif (later ’t Konijntje, nu A Table)
‘t Oude Veer (Bertha Walgraeve-Oosterlinck)
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De Bosschsnep, Bij Petrus Verschuere (later Vriendenkring Bos & Leie, later La
Bécasse)
De Heide bij Rachel Verswijver, dan Manu en Lily, Gaby Steyaert, Erna Van
Meirhaeghe; later Tam Tam, bij Borremans, nu Apéro, Nick De Fack
Den Anker, Moeistraat
De Maandag (hoek Paddenhoek/Hoge heirweg naast Lieske De Fevere)
Bowling Real – was tevens café-restaurant, sinds 1963 familie Naessens
Niet slecht: 50 plaatsen waar dorstige terecht konden!
De vergadering werd geheven om 22u15.
Eindnoot van de voorzitter:
Het initiatief van Marie-Josée en Guido werd gunstig onthaald en goed opgevolgd.
We blijven in de eerste plaats een vriendenkring, Latemnaars die tussen pot en pint een
stukje aan heemkunde doen.
Raymond Wardenier zal trouwens aan de hand van de huidige informatie een korte studie
maken voor het jaarboek van de Heemkring Scheldeveld.
De aandachtige lezer zal gemerkt hebben dat de ‘grens’ met 5 jaar verschoven werd naar
1965. Dit gebeurde op vraag van autochtone en ingeweken Latemnaars die menen hun
steentje te kunnen bijdragen, maar er toen pas aankwamen…
Vaak wordt ook de vraag gesteld ‘waarom 15 euro lidgeld’?
Wel, deze fondsen worden besteed aan de briefwisseling, de postzegels, de cd-rom’s en scans
voor archivering, nieuwsbrief en gemaakte, bewezen kosten ten behoeve van de vereniging.
Is er op het einde van het werkjaar nog een centje over, dan wordt dit bijgelegd bij de
kostprijs van een eindejaarsetentje in ons lokaal ‘Leiesymfonie’.
Om het onze gastheer (ondervoorzitter Jozef Haerens) makkelijker te maken bij het
verrekenen van de consumpties, zullen we ervoor zorgen bij de komende vergadering
drankbonnetjes klaar te hebben van 1 en 2 euro.
Pils, water, cola blijven aan 1 euro. Wijn en de zogenaamde luxebieren (Duvel, Leffe,
Trappist…) 2 euro.
De bonnetjes kunnen op voorhand aangekocht worden bij de penningmeester en/of
de keldermeester van dienst.
Tot 14 maart e.k. 19.30 u .in Leiesymfonie!

Boldershof, Latemstraat, 1923 (Petrus Maesschalck)
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