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Nieuws GRC-verenigingen 

September 2022 
 

Verenigingen die onder de GRC ressorteren 

▪ Den Laethemschen Vriendenkring 

Pascale De Meulemeester, voorzitter van Den Laethemschen Vriendenkring, heeft Martine op 15/07/2022 
geïnformeerd dat de vereniging alle socio-culturele activiteiten stopzet. Ze blijven enkel hun wekelijkse 
bowling-activiteit in de Bowl Inn Latem behouden. 

Martine heeft telefonisch contact opgenomen met Mevr. De Meulemeester, die verdere toelichting heeft 
gegeven: 
- de vereniging is gestart in 2006 door Albert Haelemeersch en telde momenteel 170 leden (120 adressen), 

zowel inwoners van Sint-Martens-Latem als mensen van daarbuiten met een hart voor Sint-Martens-
Latem; 

- sinds drie jaar werd gezocht naar nieuwe bestuursleden, maar geen gevonden; het ledenbestand werd ook 
langzamerhand ouder (gemiddelde leeftijd: 70-75 jaar; penningmeester Wilfried: 82 jaar), waarbij 
sommigen ook reeds gezondheidsproblemen ondervinden; 

- bovendien was het niet meer evident om voor de maandelijkse bijeenkomsten nog originele activiteiten te 
organiseren omdat er in Sint-Martens-Latem meerdere socioculturele verenigingen zijn die in dezelfde 
vijver moeten vissen; 

- Mevr. De Meulemeester gaat nu na of ze met de groep van 25 nog actieve leden die nu wekelijks gaan 
bowlen onder de sportraad kan ressorteren. De groep is ook aangesloten bij de Bowling Liga Vlaanderen. 
(in augustus: e-mail naar het generiek e-mailadres; na 3 weken: herinneringsmail → beantwoord door Elke 
Van de Waeter die haar informeerde dat de voorwaarden om toe te treden tot de sportraad bij haar niet 
gekend waren). 

▪ Kamerkoor Cum Gaudio 

Het Vocaal Ensemble Seicento uit De Pinte o.l.v. Siewald Degraeve organiseert samen met het Kamerkoor Cum 
Gaudio o.l.v. Rachel Perfecto een concert om onze gestorven geliefden te herdenken en op te roepen tot vrede 
voor iedereen. 

Het concert vindt plaats op zaterdag 29 oktober om 20h in de kerk van De Pinte. 

De toegang bedraagt 15 EUR in voorverkoop en 18 EUR aan de kassa, lagereschoolkinderen komen gratis 
binnen. 

Kaarten zijn te verkrijgen bij de koorleden van Seicento en Cum Gaudio of te bestellen bij Jan Milh, (tel: 
09/282.85.78; e-mail: jan.milh@pandora.be) of via overschrijving op rekeningnummer BE96 8901 3404 1705 
van Seicento. 

▪ Latemse Kunstkring 

LKK heeft een project uitgewerkt rond Valeer Verbeken. Naast de tentoonstelling werd een monografie 
uitgegeven en er zijn nog twee voordrachten door Raphaël Van Lerberge voorzien in de Oude Brouwerij, nl. op 
20/10/2022 en op 28/10/2022. 

Organisaties waarmee de GRC samenwerkt 

▪ Koepel 

- De Koepel is een samenwerking van verschillende verenigingen om één keer per jaar een concert in de kerk 
van Deurle te laten doorgaan, waarbij de opbrengst wordt geschonken aan een goed doel.  

- Oproep m.b.t. de toekomst van de Koepel: 

➔ De Cultuurraad is akkoord om in te springen, op voorwaarde dat er weer meer verenigingen 
meewerken. Ook het aspect ‘Budget’ moet besproken worden. 

➔ Eventueel kunnen er nieuwe gewoontes gecreëerd worden, zoals minder frequente concerten of een 
alternatief in de plaats van een concert. 

➔ Martine en Bart zullen opnieuw contact opnemen met Serge en Jacky voor overleg. 
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