
11/05/2007                                           Den Laethemschen Vriendenkring – Verslag vergadering 08-05-2007                                                     1 

    
        
    

    
VVVVerslag van de erslag van de erslag van de erslag van de vergaderingvergaderingvergaderingvergadering van dinsdag  van dinsdag  van dinsdag  van dinsdag     8888    meimeimeimei    2007200720072007    

    
Plaats : Brouwerijschuur, Dorp, Latem 
Aantal aanwezigen : 53 
Begin van de vergadering : 19u45 
Einde van de vergadering : 22u00 
Leden : Verontschuldigd :   Paul Santens, Rita De Martelaere, Jean Dirix, Daniël 
Verschuere, Etienne Verhaegen, Anita De Keyser, Dirk Dubois, Etienne Dhont, Erik 
Van den Abeele. 
 

Agenda : 
 

Albert Haelemeersch Albert Haelemeersch Albert Haelemeersch Albert Haelemeersch     verwelkomt het –niettegenstaande de voetbalavond- toch talrijk 
opgekomen publiek en verontschuldigt de afwezige leden. 
Hij kondigt aan dat, door een kleine chirurgische ingreep, Jan Van den Abeele niet kan 
aanwezig zijn en dat het voor vanavond aangekondigde thema (de Leievaganten) dus 
niet kan behandeld worden. 
In de plaats daarvan zal Walter Oliebos zijn prachtige fotomontage “Sint-Martens-
Latem, vroeger en nu” voorstellen aan onze leden. 
 
 Guido Dhaene Guido Dhaene Guido Dhaene Guido Dhaene verwelkomt een “special guest” : mevrouw Monique (Van de Voorde) van 
het vroegere restaurant Chez Paul, die voor de gelegenheid een hoop foto’s en 
documentatie (over de periode van “Chez Paul” en “Sanderling”) heeft meegebracht ter 
inzage voor onze leden. 
 
De volgende vergaderingDe volgende vergaderingDe volgende vergaderingDe volgende vergadering is voorzien op dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag 12 jun12 jun12 jun12 juniiii 2007 2007 2007 2007 om 19u30,  weerom in de 

Oude BrouwerijschuurOude BrouwerijschuurOude BrouwerijschuurOude Brouwerijschuur (Dorp, 24, Latem) 
Thema van de dag wordt dan :  “Babeco of de geschiedenis van de Latemse basket”, 
gebracht door Hugo Van de Gehuchte (met hopelijk ook de deelname van de stichters 
van het eerste uur : Etienne Balcaen en Pierre Coppens). 
 
Vanaf die datum zullen alle vergaderingen plaatsvinden in de brouwerijschuur. 
Toelating hiervoor werd gevraagd én bekomen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
Er zijn geen vergaderingen in juli of augustus. 
 
Het jaarlijkse verrassingsdinerHet jaarlijkse verrassingsdinerHet jaarlijkse verrassingsdinerHet jaarlijkse verrassingsdiner komt er op vrijdag 28 septembervrijdag 28 septembervrijdag 28 septembervrijdag 28 september 2007 in Restaurant “ ’t 
Laethemsch Ros”. Hou die datum alvast vrij ! 
 
Thema’s die in de nabije toekomst zullen behandeld worden zijn ondermeer : de fanfare, 
de duivenbond, de bowling, de Latemse kunstenaars, enz. 
Leden die suggesties of voorstellen hebben in verband met thema’s of onderwerpen, die 
ze graag zouden behandeld zien, of die op- of aanmerkingen hebben betreffende de 
werking in het algemeen van onze vereniging, worden met graagte aanhoord !!   
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Orde van de dag :  Orde van de dag :  Orde van de dag :  Orde van de dag :  “Latem, vroeger en nu”“Latem, vroeger en nu”“Latem, vroeger en nu”“Latem, vroeger en nu”    
    
Walter Oliebos,  Walter Oliebos,  Walter Oliebos,  Walter Oliebos,  onder-voorzitter en meer dan onderlegd informaticus, schetst ons het 
ontstaan van zijn fotoreeks. 
Als computerspecialist is hij in onze vereniging zowat de enige die aangewezen was om 
al het aangeboden (foto- en ander) materiaal “computergewijs” te inventariseren. 
Zo had hij al een schat aan oude foto’s ingescand toen hij op de idee kwam om deze oude 
beelden eens naast hedendaags beeldmateriaal te gaan leggen. 
Met zijn digitaal toestel in de hand trok hij de boer op om het Latem van nu op de 
gevoelige plaat te leggen. Helaas klopte de agenda van de weermaker niet met de zijne, 
met als gevolg dat sommige van zijn opnames een zweem vertonen van de typische 
kenmerken van ons -in normale tijden- nogal vochtig klimaat, met eerder nogal donkere 
“Permekiaanse” lichtinvallen. 
De tijd dringde evenwel (hij wilde zijn werk tijdig afmaken om het te kunnen voorstellen 
ter gelegenheid van onze eerste tentoonstelling) zodat van een nieuwe fotoshoot zeker 
geen sprake kon zijn. 
Met het voorhanden zijnde materiaal heeft hij dan een pracht van een fotomontage in 
elkaar gestoken : aan de hand van perfect overeenkomende overvloeiers en aanvullende 
informatie toont hij ons de mooiste plekjes en gebouwen van het vroegere Latem. 
Die worden dan vergeleken met beelden van nu, waarop duidelijk is te merken dat –in 
vele gevallen- de verandering niet altijd een verbetering is geworden. Vooral het 
verdwijnen van het vele groen van weleer is iedereen duidelijk opgevallen. Ook de 
gezellige en nostalgische sfeer van het oude Latem is –waarschijnlijk voorgoed- zoek ! 
 
Al onze aanwezige leden hebben duidelijk genoten van de voorstelling, getuige daarvan 
het daverende applaus nadien ! 
Het is de bedoeling om deze reeks nog wat verder uit te bouwen om uiteindelijk te 
kunnen komen tot een voorstelling van ongeveer één uur. 
Deze zou dan op DVD worden gebrand om nadien te koop te kunnen worden 
aangeboden om zo de kas van de vereniging wat te spijzen. 
Het gemeentebestuur heeft al zijn interesse laten blijken en ook tal van Latemnaars 
kijken ernaar uit. 
In verband hiermee doet onze voorzitter nog een oproepoproepoproepoproep tot al wie nog fotomateriaal 
van het oude Latem bezit : breng dat a.u.b. zo spoedig mogelijk binnen zodat Walter het 
eventueel kan integreren in zijn reeks. Na het scannen krijg je dan je materiaal 
onberispelijk terug in de staat zoals je het hebt afgeleverd. 
 

Met een vriendengroet en tot de volgende vergadering op 
Dinsdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag 12 juni12 juni12 juni12 juni    2007200720072007 om 19u30 in  om 19u30 in  om 19u30 in  om 19u30 in de Brouwerijschuur de Brouwerijschuur de Brouwerijschuur de Brouwerijschuur !!!!    

    
Wilfried Vancampenhoudt                                                                      Albert Haelemeersch 
Secretaris                                                                                                                  Voorzitter 
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