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Wat voorafgingWat voorafgingWat voorafgingWat voorafging    
    

… Een lumineus idee van Marie-Josée Van Hecke en echtgenoot Guido Dhaene … 
… Hier en daar werd een eerste ballonneke opgelaten … 
… Enkele enthousiaste dorpelingen schaarden zich achter de idee … 
… De kranten bazuinden het uit …de kogel was door de kerk … 
… De datum voor de eerste vergadering werd vastgelegd 
… Den Laethemschen Vriendenkring  houdt een eerste troepenschouw 
    

Verslag van de Verslag van de Verslag van de Verslag van de stichtingsvergaderingstichtingsvergaderingstichtingsvergaderingstichtingsvergadering van dinsdag  van dinsdag  van dinsdag  van dinsdag 10 januari 200610 januari 200610 januari 200610 januari 2006 
 
Aanvang :  om 19u30 
Plaats :  Salons Leiesymfonie, Maenhoutstraat, 60, Sint-Martens-Latem 
Aantal aanwezigen :  37 personen 
Doel van de vereniging :  

Echte Latemnaren samen te brengen in een vriendenkring. 
Dorpsgenoten, er geboren of er wonende van vóór 1960, 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.  

Wat we onthouden van de maiden-speech van Guido Dhaene : 
 …of hoe de bedenker van de “Laethemschen” zijn kind, ontsproten uit zijn brein, 
het liefst zou zien opgroeien : 
Gezellig samenzijn tussen échte Latemnaren. Echtgenoten kunnen eventueel 
meekomen, een pintje drinken, een kaartje leggen … 
Verzamelen van herinneringen aan Latem tussen 1900 en nu : anecdotes, 
volksverhalen, dorpsfiguren, belevenissen, verenigingsleven, … 
Verzamelen van oude foto’s, documenten, affiches, etc… die door ons kunnen 
worden ingescand en op PC bewaard. 
Maken van foto’s van verdwenen, waardevolle gebouwen, die dan door Albert 
en Julie Haelemeersch vanuit dezelfde hoek zullen gefotografeerd worden in de 
huidige toestand en  door de vereniging bij gelegenheid zullen worden 
tentoongesteld in het gemeentehuis. 
Alle fotomateriaal en geleende documentatie gaat uiteraard zo spoedig mogelijk 
terug naar de eigenaar. 
Bedoeling is mettertijd een boek uit te geven met oude verhalen en foto’s, om zo 
de ‘volksgeschiedenis’ van Laethem te schetsen. 
Uitgave van een periodiekje met verhalen en nieuws (3 maal per jaar), 
waarvoor Marie-Josée en/of andere mensen sponsoring ronselen (cfr. Blaadje 
van Kunstkring of –bescheidener- dit van de Oudstrijders). 
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De Vereniging : 
 Lidgeld : de leden betalen 15 € per gezin per jaar 

De consumpties tijdens de vergaderingen worden door de leden zelf betaald. 
Vergaderingen : zouden –behoudens uitzonderingen- doorgaan de tweede 
dinsdag van elke maand van 19u30 tot 22u. 
Clublokaal : Salons Leiesymfonie, Maenhoutstraat, 60, Sint-Martens-Latem 
Met dank aan Jozef Haerens . 
Zoekt ….. : informatie en documentatie omtrent volksfiguren als Peet Damman, 
Achille Franceus, Rosten Sluuver, Albert Wieme, Zotte Guust, Valeer Verbeke, 
etc…. 

Het bestuur : 
Volgende personen werden verkozen : 
Voorzitter :  Albert Haelemeersch 
Onder-Voorzitter :Jozef Haerens 
Secretaris :  Wilfried Vancampenhoudt 
Public Relations : Marie-Josée Van Hecke 
Penningmeester : Roos Volckaert-De Fauw 
Bestuursleden : Dirk Dubois 
   Monique Couvent 
   Ilona De Bondt 
Leden : In bijlage bij dit verslag vindt u een niet-limitatieve lijst van kandidaat-
leden van de vereniging. 
Wie definitief lid wenst te worden dient het hierbij gevoegde intekenformulier 
volledig in te vullen en, tezamen met het lidgeld, af te geven op de volgende 
vergadering of te bezorgen aan de secretaris. 
Hetzelfde geldt voor alle andere personen die in de toekomst wensen lid te 
worden van de vereniging. 

De Agenda : 
Volgende vergadering gaat UITZONDERLIJK door op 21 februari21 februari21 februari21 februari e.k. om 
19u30 en niet op de gebruikelijke tweede dinsdag (want = Valentijn !). 
Thema van de vergadering : “Winkels en Herbergen sinds 1900” met Guido 
Dhaene als spreker/moderator. 

In bijlage : Lijst kandidaat-leden en bestuur 
  Intekenformulier 
 
 

Met vriendelijke groet en … tot de volgende vergadering ! 
 
 
 

Wilfried Vancampenhoudt                                                         Albert Haelemeersch 
Secretaris                                                                                                    Voorzitter 

 


