Verslag van de vergadering van dinsdag 11 maart 2008
Plaats : Brouwerijschuur, Dorp, Latem
Aantal aanwezigen: 61
Begin van de vergadering: 19u50
Einde van de vergadering : 22u10
Verontschuldigd : Jeanine Dhont, Claudine De Schuytter, Rigo Van de Voorde, Eric Van den
Abeele, Guy Van Coillie, Rita De Maertelaere, Yvette Vlerick, Denise Verkerken
Thema van de avond :
1) Latem tegen de fusie (1976)
2) Molenfeesten (1979)
Guy Van Coillie heeft, op basis van een aantal super-8 filmpjes, opgenomen ten tijde van beide
evenementen, een compilatie gemaakt en deze omgezet naar digitaal beeldmateriaal. Het
resultaat was een zeer genietbare DVD, vol met herinneringen en beelden uit een nog niet zo
ver verleden, maar die toch voor velen onder ons een blij en nostalgisch gevoel van een
“heerlijk verleden” opriepen, met een hoop al dan niet herkenbare en herkende gezichten en
plaatselijke situaties. Telkens opnieuw ervaren we, bij het zien van dergelijke beelden, de
grondige veranderingen en wijzigingen in ons straatbeeld. Merkwaardig is dat zelfs sommige
geboren en getogen Latemnaars hun eigen dorp haast niet meer herkennen.
Al bij al een montage die bij onze talrijke aanwezige toehoorders bijzonder in de smaak is
gevallen.
Agenda :
** Van 1 april tot 30 juni richten we, samen met Stefaan Imant, een hommage tentoonstelling in
ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Gentse kunstenaar Erik Boone.
Boone Erik is vooral
bekend door zijn stadsgezichten van Gent en Brugge. De tentoonstelling in de VDK-bank
(Latemstraat, 57) is vrij toegankelijk tijdens de kantooruren.
** Op zondag 6 april wordt in de Raadzaal van het gemeentehuis een receptie aangeboden aan
de nieuwe inwoners van de gemeente, worden de hoofdprijzen van de Nieuwjaarsactie
uitgedeeld en wordt er, aansluitend, een receptie aangeboden door de Middenstand en het
Gemeentebestuur.
Ter dezer gelegenheid zal ook onze fotomontage “Latem vroeger en nu”, een compilatie van
Walter Oliebos, doorlopend uitgezonden worden.
** Op dinsdag 8 april in de Brouwerijschuur zal, op onze maandelijkse vergadering, de
“Geschiedenis van de Simonnetschool” belicht worden door Armand Vermeulen en zullen heel
wat herinneringen en anekdotes naar boven komen.
** Op vrijdag 18 april,
april om 19u30, is er in de Brouwerijschuur de vernissage (met receptie) van
de tentoonstelling “Fons
Fons Roggeman”,
Roggeman georganiseerd door onze vereniging. Tal van prominenten
zullen hierop aanwezig zijn. Piet Boyens, kunsthistoricus en gemeentelijk cultuurfunctionaris,
zal leven en werk van de kunstenaar toelichten, waarna burgemeester Vanmassenhove en
cultuurschepen Erik Van den Abeele de tentoonstelling officieel zullen openen. In bijlage vind je
een artikel van onze voorzitter over Fons Roggeman en zijn werk. Zoals voor onze andere
activiteiten worden ook onze leden uiteraard hierop vriendelijk uitgenodigd.
** Op dinsdag 10 juni zullen we, in plaats van onze klassieke maandelijkse vergadering in de
Brouwerijschuur, verzamelen aan de steiger aan de Leie in de Meersstraat om “het ruime sop”
te kiezen : De “Jan Plezier I” zal, voor enkele uren, onze pleisterplaats worden van waarop we
de prachtige oevers en vergezichten langs onze kronkelende Leie zullen kunnen bewonderen.
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Samen met ons zullen onze vrienden van de Leievaganten en onze accordeonvirtuose Judith
onze Leievaart een extra muzikale omlijsting geven. Het belooft een heel aangenaam avontuur
te worden. Tijdig inschrijven is dus de boodschap en dat kan met het hier bijgevoegd
intekenformulier, waarop je ook alle nuttige informatie terugvindt.
** Varia : Voor de vergadering van mei zal de voorzitter contact opnemen met Marc
Vermeiren, vroeger directeur van Sancta Maria, om ons over de historiek van de school te
komen verhalen en enkele anekdotes op te rakelen.
De voorzitter zal ook historicus Arnold Eloy, uitbater van Galerij Mens & Natuur, vragen een
lezing te geven over oude landbouwwerktuigen uit onze kontreien.
Ook de geschiedenis van de Latemse golfclub staat hoog op ons verlanglijstje. Erevoorzitter
Guido Dhaene zal hiervoor contact opnemen met Reginald Swaelens, van kindsbeen af
vergroeid met het Latemse golfgebeuren.
 Wie ideeën heeft voor het aanbrengen van interessante thema’s of wie talentvolle sprekers of
sappige vertellers op het oog heeft, kan die informatie doorspelen aan onze secretaris.
Met een vriendengroet en tot de volgende vergadering op
Disndag 8 april 2008 om 19u30 inde Brouwerijschuur
Wilfried Vancampenhoudt
Secretaris

Albert Haelemeersch
Voorzitter
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Fons Roggeman – “Zonlicht”
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Erik Boone – “Gent Kouter – Maison de Nobles”
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