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Uitnodiging: Jazz aan de Leie
Concert Jef Neve - 23 juni 2015 om 19.30 uur

Veiligheid

Rijden (z)onder invloed?

Tarieven Brandweerzone Centrum

Onderweg ben je nooit alleen

Op 1 januari 2015 is ‘Brandweerzone Centrum’ officieel
van start gegaan. Door deze schaalvergroting moet de
brandweer bij een dringende interventie geen rekening
meer houden met gemeentegrenzen. Met de overstap
naar de nieuwe brandweerzone zijn ook de tarieven
voor brandweertussenkomsten aangepast, zodat die in
alle gemeenten binnen de zone gelijk zijn. In een nieuw
‘retributiereglement’ is vastgelegd waarvoor er gefactureerd
wordt en wat de tarieven zijn.

Sinds april 2015 krijgt iedereen die een definitief rijbewijs
afhaalt in het gemeentehuis, een kaartje met een bijzondere
illustratie en een sleutelhanger met een lampje van Drugpunt.
Met deze campagne willen het gemeentebestuur van SintMartens-Latem, het Welzijnsoverleg en Drugpunt aandacht
vragen voor wat rijden onder invloed met bestuurders en hun
omgeving teweeg kan brengen. De keuze om geen alcohol of
drugs te gebruiken voor je rijdt, heeft niet alleen op jezelf maar
ook op je omgeving een belangrijke invloed.
INFO
Drugpunt, www.drugpunt.be,
leie-schelde@drugpunt.be
09 381 86 63, 0498 88 55 70

BIN-werking Sint-Martens-Latem
Aantal leden
Het buurt informatienetwerk van Sint-Martens-Latem
telt intussen 1.110 leden. Dat is een groei van 9% in
2014. Vooral nieuwe bewoners kregen onze aandacht.
Het motto blijft steeds: hoe meer ogen, hoe meer veiligheid.
Een gloednieuwe folder werd boven de doopvont
gehouden. Daarin staan de huidige verantwoordelijken per BIN met hun contactgegevens. In beknopte
woorden krijgt u inzicht in onze organisatie: de recent
aangepaste zone-indeling; wat een BIN is; wat wordt
verwacht van u als burger en hoe u verdachte situaties
en personen meldt aan de 101. Aarzel niet om een
exemplaar te vragen, dit is verkrijgbaar bij de coördinatoren of bij het onthaal van het gemeentehuis.
Camerabewaking
In het dossier van de camerabewaking gaf de gemeente
goedkeuring voor een bijkomende camera met nummerplaatlezer aan de kruising Eikeldreef-Heidebergen.
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Het volledige reglement is te vinden op de website
www.brandweerzonecentrum.be. Daar vindt u ook de
folder ‘Wij helpen u graag maar niet alles kan gratis’ met een
overzicht van de klussen waarvoor de brandweer vaak wordt
opgeroepen, en of ze al dan niet te betalen zijn. De folder is
ook verkrijgbaar aan het onthaal in het gemeentehuis.

Inbraakcijfers: dalende trend
Blijf echter alert!
Er werden in 2014 in totaal 285 effectieve inbraken gepleegd
in onze politiezone. Dat is een daling met 66 feiten t.o.v. 2013.
Het eerste en tweede kwartaal van 2015 vertonen een nog
grotere daling in Sint-Martens-Latem.
Wat deed de politie?
We organiseerden 83 éxtra anti-inbrakencontroles, dit zijn de
controles bovenop de reguliere inbrakenacties.
Wat deden de inwoners?
838 inwoners deden een beroep op afwezigheidstoezicht
door de politie. Dat is een stijging met 8,4 % t.o.v. 2013 (773).
Het aantal aanvragen voor diefstalpreventieadvies - de politie
verwerkte er 223 - steeg met 20 % (2013: 186).
Risicogemeente
Onderstaande kaart toont dat gemeenten langs snelwegen
duidelijk gevoeliger zijn voor inbraken. Blijf dus zeker alert en
schenk voldoende aandacht aan preventie of vreemde
situaties. Bij abnormale gedragingen, aarzel niet en bel
onmiddellijk 101.

Welzijn

Dakisolatie voor uw verhuurpand? Grijp nu uw kans!
Vanaf 2015 zorgt een niet- of slecht geïsoleerd dak voor
strafpunten bij een onderzoek van de woningkwaliteit.
Vanaf 2020 is een woning zonder dakisolatie verhuren, zelfs
verboden.
Wanneer u uw pand verhuurt via het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde, heeft u als eigenaar recht op volgende premie, als u de verhuurde woning voorziet van dak- of
zoldervloerisolatie.

euro voor de dakisolatie van hoge kwaliteit én voor
begeleiding, van voorbereiding tot afhandeling van het
dossier. Dit is een besparing van 76%.
Interesse? Neem gerust contact op.

Premies
+ Premie van maximum 23 euro/m²
(voor werken en begeleiding)
+ Belastingvermindering van 30% op de restfactuur wanneer de werken worden uitgevoerd door een aannemer
+ Voordelige energielening aan max. 2% interest
+ Begeleiding van voorbereiding tot oplevering
Voorbeeld
Hellend dak van 80 m²: 18 cm op maat gesneden minerale
wol met perfecte afwerking met damprem. Kostprijs: 35
euro/m². Totaal: 2.800 euro incl. btw.
Berekening:
2.800 euro - 1.840 euro (premie netbeheerder sociaal
dakisolatieproject: max. 23 euro/m²) = 960 euro (factuur)
-288 euro (belastingvermindering 30%) = 672 euro.
De verhuurder betaalt slechts 672 euro in plaats van 2.800

Speel petanque op donderdag
Liefhebbers van deze unieke volkssport kunnen
wekelijks terecht op onze pleinen aan de Priesterage,
telkens op donderdag vanaf 14.30 uur.
Iedereen kan meedoen aan een ontspannende middag
vol spelplezier.
Supporters zijn uiteraard ook welkom.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Deelnameprijs: 1 euro.

INFO
leen.vandeynze@svkleieenschelde.be
0479 64 47 09

Verhuurt u appartementen of
studio’s?
Als OCMW zijn wij steeds op zoek naar huisvesting, zowel
in onze gemeente als elders. Op dit moment zoeken we
voornamelijk betaalbare appartementen en studio’s.
Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers biedt
plaats aan 15 alleenstaande mannen.
Wanneer ze erkend worden als vluchteling, dienen ze
het LOI te verlaten binnen de twee maanden. Het is niet
evident om op die korte periode voor een geschikte
huisvesting te zorgen. Laat het ons zeker weten wanneer u
een appartement of studio te huur heeft.
INFO
Gerry Fauconnier
Maatschappelijk werker Sociaal Huis
09 282 78 36

Elke donderdag petanque aan het sociaal huis
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Scholen

Gemeentelijke basisschool Latem - Deurle
Breng eens een bezoek aan de nieuwe website van onze
school op het gekende adres: www.gbslatem-deurle.be
Het responsive design zorgt ervoor dat je de website kan
bezoeken met je smartphone, tablet of laptop.
Onderaan elke pagina navigeer je naar de andere afdelingen.
Op het prikbord zie je de laatste wijzigingen en actuele
updates.
De Google kalender kun je integreren in je eigen agenda.
Meer info vind je bij het stappenplan op deze pagina.
Op de ICT-pagina vind je toffe links naar oefensites op het
niveau van je kind.
INFO
Els Hautekeete, 09 282 49 46,
els.hautekeete@gbslatem-deurle.be
www.gbslatem-deurle.be

Vrije basisschool Sancta Maria en Sint-Jozef
De school zorgde er de laatste jaren voor dat onze
kinderen nog meer kunnen spelen dankzij een spelenhuis,
spelenkoffers, nieuwe grote voetbaldoelen, een houten trein
op de speelplaats, enzovoort. Bovendien werd onze vrije
basisschool onlangs uit meer dan 500 inzendingen voor de
wedstrijd ‘Pimp je speelplaats’ beloond met een van de 17
hoofdprijzen. Sancta Maria is omgeven door de natuur die
bij vele schilders het decor vormde voor hun meesterwerken.
Het is een mooi uitgangspunt om onze speelplaats te linken
aan kunstwerken van een Latemse schilder. Een werkgroep
van ouders en leerkrachten helpt om dit fantastische project
verder uit te werken.
INFO
Peter Van Hulle, 09 282 63 97
peter.vanhulle@scarlet.be, www.vbs-latem-deurle.be

Simmonetschool

Enkele klemtonen
Kleinschaligheid: we hebben bijna 200 leerlingen (4
kleuterklassen en 6 in het lager). Onze schoolarchitectuur
straalt geborgenheid uit. Geen typische klasblokken, maar een
campus van huisjes rond de 3 speelplaatsen.
Vreemdetalenonderricht: we zijn in de ruime regio al
decennia lang bekend om onze pioniersrol inzake Frans. Onze
gestructureerde aanpak vanaf de instapklas blijft ook vandaag
nog een meerwaarde, zo blijkt uit onze jaarlijkse bevraging
van oud-leerlingen. Vanaf dit schooljaar voegden we Engels
toe in de derde graad.
INFO
Paul Lauwers, 09 282 78 70
0476 01 49 04, www.simonnetschool.be
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Cultuur

Genieten in de Leiestreek
Ontdek idyllische plekjes in de Oost-Vlaamse Leiestreek.
Dowload de brochure ‘Leiestreek, de kunst van het
genieten’ via http://goo.gl/5j9aak.
Het toeristisch samenwerkingsverband VVV-Leiestreek
lanceert een nieuwe website: www.langsdeleie.be.
Surf naar de site en laat u inspireren om de streek te
bezoeken.

Inschrijvingen Muziekschool
De inschrijvingen voor schooljaar 2015-2016 zijn
gestart. Wil je creatief musiceren, een instrument leren
bespelen, algemene muziekinitiatie, notenleer of dictie
volgen, surf dan naar www.sint-martens-latem.be/
muziekonderwijs voor alle informatie.

Uitnodiging Jazz concert
aan de Leie
Maak kennis met de heraanleg van de omgeving van de Leiesteiger en de boomgaard van
het gemeentehuis. Beleef deze wondermooie
plek in een uniek landschap en geniet van
het concert van jazzpianist Jef Neve.
Stoelen zijn beperkt, breng bij mooi weer een
dekentje mee om in het gras te zitten.
Afspraak op dinsdag 23 juni 2015 om
19.30 uur aan de driehoek Palepelstraat/
Mortelputstraat.
Kom met de fiets. Er is een fietsenstalling in de
boomgaard van de Oude Brouwerij.
Parkeren: de driehoek aan de molen.

Richard Minne, Gentenaar in Latem
Vijftig jaar geleden overleed schrijver en
dichter Richard Minne. De herdenking
loopt van 6 juni tot en met 18 oktober
2015 in museum Gevaert-Minne.
De tentoonstelling kwam tot stand i.s.m.
UGent en de Cultuurraad.
Een gesprek met prof.dr. Yves T’Sjoen en
dr. Els Van Damme:

HOE KWAM DE EXPOSITIE TOT
STAND EN WAARUIT BESTAAT
HET PRIVÉ-ARCHIEF VAN
RICHARD MINNE?
De Universiteit Gent is in het bezit van
een deel van Minnes nalatenschap dat
niet in het Letterenhuis in Antwerpen is
ondergebracht. Het was dus een
uitgelezen kans om hierrond te werken.
In 1968 zijn door bemiddeling van
professor A. van Elslander, hoofd van
het toenmalige Seminarie Nederlandse
Literatuur, de privé-bibliotheek en allerhande parafernalia overgedragen aan de
Universiteitsbibliotheek Gent. N.a.v. de
tentoonstelling en dankzij de inspanningen van de Universiteitsbibliotheek is op
basis van de handgeschreven inventaris
de privé-bibliotheek van Minne inmiddels gereconstrueerd. Een ander, meer
substantieel deel van de nalatenschap
bevat de manuscripten en typoscripten
van gedichten, verhalen en de roman
‘Heineke Vos en zijn biograaf’, en de door
Minne samengestelde knipselmappen
met de in het socialistische dagblad
‘Vooruit’ verschenen rubrieken ‘Brieven

van Pierken’, ‘In 20 lijnen’ en ‘Pro en
contra’.
Verder bevat het archief brieven, alsook
enkele rudimentaire dagboeknotities en
exemplaren van periodieken waarvoor
Minne al dan niet zelf de tekst leverde.
Ook alle afleveringen van de cultuurpagina ‘Het Geestesleven’ van ‘Vooruit’
en de typoscripten met het feuilleton
‘Opstel van Fonske’ en andere rubrieken
in het jongerentijdschrift ‘Bravo’ maken
deel uit van het Gentse archief, alsook
foto’s uit een privé-album van Minne en
zijn echtgenote Julienne Rowland.

HOE IS DE EXPOSITIE OPGEVAT?
De bronnen worden in 7 thematische
clusters ingedeeld. We hanteren per
thema een chronologische lijn en volgen
het parcours dat Richard Minne vanuit
zijn geboorteplaats ’t Stuksken, zijn
latere adressen de Abeelstraat en de
Phoenixstraat in Gent via Bachte-MariaLeerne en Waarschoot tot Sint-MartensLatem aflegde. Voor ‘De Gentse jaren’
en ‘Familiealbum’ is met behulp van
fotomateriaal en de overgeleverde
documentaire bronnen een fragmentarisch beeld geschetst van de familiale
biotoop. Van de kinder- en jeugdjaren
zijn nauwelijks persoonlijke bezittingen
overgeleverd. Het beeldmateriaal wordt
omkaderd door teksten van Minne
waarin hij zijn beide woonplaatsen, Gent
en Sint-Martens-Latem, op sarcastische
manier belicht.

WAT MAAKT DE EXPOSITIE ZO
UNIEK?
Het nog niet eerder ontsloten documentaire bronnenmateriaal in Gent
afkomstig uit het persoonlijke bezit van
Richard Minne wordt nu in de schijnwerper geplaatst en voor het eerst aan een
belangstellend publiek getoond. De
afgelopen twee decennia werd het
zorgvuldig bewaard en voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. De
studie van het materiaal droeg bij tot
tijdschriftartikelen, enkele tekstedities
en twee proefschriften. Interessant zijn
de foto’s uit het privé-album, waaruit nu
voor het eerst een ruime selectie wordt
gepresenteerd. De catalogus bevat uitsluitend documenten uit het persoonlijke bezit van Richard Minne en enkele
beschouwingen die hij heeft gewijd aan
Gent en Sint-Martens-Latem. Het boek
wordt voor 20 euro te koop aangeboden
in Museum Gevaert-Minne.
Noteer alvast in uw agenda:
• 13, 17 en 22 september 2015:
toneelvoorstelling
‘Richard Minne: Kort en Goed’
• 8 oktober 2015 om 20 uur:
lezing door dr. Els Van Damme
en prof.dr. Yves T’Sjoen
INFO
Sophie Desmet, Cultuurfunctionaris
09 282 17 74, sophie.desmet@
sint-martens-latem.be
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Vrije Tijd
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Vrije Tijd
Vakantie

U gaat binnenkort op reis? Lees dan zeker verder
Met de zomervakantie in het vooruitzicht plant u wellicht
een reis naar het buitenland. Vooraleer u boekt, geven wij
u alvast enkele aandachtspunten mee inzake de nodige
identiteitsdocumenten. Welke identiteitsdocumenten u nodig
heeft, vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst

Identiteitskaart

Reispas

Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.be. Onder het tabblad
‘reisdocumenten’ krijgt u na invoer van het land, uw leeftijd en
het reisdoel (privé of zaken) de benodigde reisdocumenten
(identiteitskaart of reispas en eventueel visum).
Kijk zeker ook de geldigheid na van uw identiteitsdocumenten.

Meebrengen

Productietijd

Kostprijs

1 pasfoto en huidige
eID of kids-ID

Gewone procedure:
2 weken
Spoedprocedure:
2 tot 4 dagen

Gewone procedure
> 18 jaar: € 15,20
< 18 jaar: € 6,10
Spoedprocedure:
> 18 jaar: € 121,90 of 186,30
< 18 jaar: € 114,80 of 179,20

Gewone procedure:
8 dagen
Spoedprocedure:
levering volgende werkdag

Gewone procedure
> 18 jaar: € 75
< 18 jaar: € 40
Spoedprocedure
> 18 jaar: € 250
< 18 jaar: € 210

1 pasfoto *

* Op uw pasfoto moet u een neutrale gezichtsuitdrukking nastreven;
uw gebit mag niet zichtbaar zijn.

INFO
Kim Viaene 09 282 17 60

Je gaat op reis en vergeet niet
Laat uw vakantie en reis niet verknallen en voorkom het
bezoek van ongewenste gasten. Wij helpen u alvast heel graag
op weg: vóór en tijdens uw verblijf.
Vraag op www.police-on-web.be of in het commissariaat
gratis woningtoezicht aan. De politieploegen komen dan
geregeld een kijkje nemen, zowel overdag als ’s nachts. Hou
rekening met 5 à 7 werkdagen om uw aanvraag te verwerken.
Maak een afspraak met onze diefstalpreventieadviseur, inspecteur Melissa Beulens (melissa.beulens@pzschelde-leie.be,
09 321 76 97). Zij geeft gratis en vrijblijvend advies over hoe u
uw woning beter kunt beveiligen. Enkele kleine en gemakkelijke aanpassingen kunnen al het verschil maken.
Vraag eventueel ook via de diefstappreventieadviseur een
gemeentelijke subsidie aan voor werken die u uitvoert in het
kader van inbraakpreventie.
Nog enkele tips
• Investeer in goede sloten. Daarmee vermindert u de kans
op inbraak het sterkst.
• Plaats eventueel een alarm, maar enkel als aanvulling op
goede sloten en gewoontes.
• Geef uw vakantieadres door aan een beperkte kring van
vrienden of buren.
• Als de bakker of melkboer aan huis komt, verwittig hem van
uw afwezigheid (niet met een briefje aan de deur).
• Geef uw huis bij afwezigheid een bewoonde indruk: vermijd
een overvolle brievenbus, laat uw gras afmaaien, maak
goede afspraken met de buren, enzovoort.
• Laat geen ladder of tuingereedschap rondslingeren.

• Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht. Bewaar ze achter
slot en grendel.
• Breng waardevolle juwelen en documenten naar uw
bankkluis.
Wat kan u ter plaatse doen?
• Maak vóór de reis een kopie van alle reis- en
identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort, enzovoort). Handig in geval van verlies of diefstal.
• Berg uw documenten op in een veilige plaats (zoals de kluis
van het hotel).
• Toeristen worden snel herkend. Vermijd uiterlijke tekenen
van rijkdom.
• Hou uw (hand)tas vóór u op plaatsen waar veel volk is. Verlies uw tas ook nooit uit het oog.
• Hou uw geld, identiteitsdocumenten en sleutels apart
• Inbrekers gaan met hun tijd mee en zitten ook op het
internet. Laat daarom live verslagen of meldingen op sociale
media vanaf uw vakantieadres achterwege.
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Fietsen in Sint-Martens-Latem

Latem fietst! Deurle Fietst!
Latem Fietst! Deurle Fietst!
In Sint-Martens-Latem fietsen we graag. Fietsen is
prettig, sportief, gezond en ook nog eens goed voor ons
leefmilieu. Met de campagne “Latem fietst! Deurle fietst!”
wil het gemeentebestuur inwoners en bezoekers stimuleren om meer op de fiets te springen.
Op gemeentelijke evenementen voorzien we steeds een
duidelijke fietsenstalling op een prominente plaats. Ook
renoveren we met subsidies van de provincie ons groot
tragewegennetwerk en plaatsen we nieuwe fietsbeugels.

Zorg er daarnaast ook voor dat volgende reflectoren
aanwezig zijn: een witte reflector vooraan en rode
reflector achteraan, gele of oranje pedaalreflectoren
en reflecterende witte strook aan beide kanten van de
banden of twee gele/oranje reflectoren per wiel.
Met een fluojasje wordt u helemaal gezien.

MAAK EEN FOTO EN WIN EEN FIETS (-12 JAAR)
Zien en gezien worden, daar draait het om in het verkeer,
en zo ook in de fotowedstrijd van de jeugdraad.

LAAT U ZIEN
Als u uw fiets tijdens de wintermaanden enkele maanden
niet gebruikte, check dan eerst of uw fiets tiptop in orde
is en zorg voor een goede fietsverlichting.
Voorzie een wit of geel voorlicht en een rood achterlicht.
De lichten mogen knipperen en mogen bevestigd worden
op uw fiets of op uw lichaam. Schakel uw licht niet alleen
aan als het donker is, maar ook overdag als er slecht
zicht is door bijvoorbeeld mist.

Breng jezelf en jouw vrienden op een creatieve en
ludieke manier in beeld met onder andere een fluovestje
en een helm op een plaatsje in onze gemeente. Hoe
meer vrienden je op jouw foto krijgt, hoe groter de kans
dat jij als winnaar uit de bus komt en een fiets wint!
Stuur je foto vóór 26 juli 2015 naar jeugdraad@sintmartens-latem.be (één foto per mailadres). Vermeld in de
mail: jouw naam, leeftijd, adres, telefoonnummer en het
adres van de locatie waar de foto genomen is.
Op zaterdag 22 augustus 2015 maken we de winnaars
bekend tijdens Latem Kermis.

De kinderraad is zot van fluo

FIETS MEE!
Maandelijks organiseert het OCMW Sint-Martens-Latem
fietstochten die starten aan het Sociaal Huis. Vrijwilligers
stippelen een route uit van ongeveer 25 km langs mooie,
rustige en landelijke wegen. Onderweg voorzien we ook
een tussenstop.
In juli is er geen fietstocht. De volgende tochten plannen
we op 13 augustus, 17 september en 8 oktober en duren
van 13 uur 30 tot 17 uur.
Meer info: 09 282 78 36
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Fietsen in Sint-Martens-Latem

GA OP STAP MET EEN GREETER
EN WIN EEN FIETS
Wilt u op stap met een inwoner uit de Leiestreek die de
regio door en door kent? Neem dan zeker contact op
met een van de Leiestreek Greeters. Met groepjes van
maximaal 6 personen kunt u gratis kennismaken met de
gemeente of regio van de Greeter. Dat kan te voet of per
fiets.
Ontdek de Leiestreek tussen mei en eind augustus en
win een fiets, geschonken door Toerisme Leiestreek.
Neem een foto van uw groep en uw Greeter en bezorg
die via info@toerisme-leiestreek.be. De foto verschijnt
dan op de Facebookpagina van Toerisme Leiestreek. Wie
de meeste ‘vind ik leuks’ verzamelt vóór 1 september,
wint een fiets.

de regionale musea? Of wilt u binnen een gemeente op
ontdekkingstocht gaan? Er is voor elk wat wils.
De erfgoedhaltes zijn onderverdeeld in 7 thema’s:
architectuur, conflict, kunst, monument, natuur,
spiritualiteit en stiel.
Bij elke halte kunt u via een QR-code met een smartphone of tablet meer informatie opzoeken.
Ook zonder smartphone of tablet kunt u aan de slag.
De belangrijkste info staat op de kaart vermeld en de
website is voor iedereen raadpleegbaar.
Meer info: www.polsregio.be

EEN PROBLEEM MET EEN FIETSPAD?
LAAT HET ONS WETEN!

Meer info: www.greeters-leiestreek.be

ONTDEK HET ERFGOED IN ONZE REGIO
Ontdek 120 opmerkelijke erfgoedhaltes in Deinze, De
Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte
letterlijk op de kaart.
Wanneer u uw wandelschoenen of fiets boven haalt, kijk
dan eens op www.polsregio.be of haal de kaart af bij het
onthaal van het gemeentehuis, Museum Gevaert-Minne
of de bibliotheek. Het materiaal zal er vanaf juli beschikbaar zijn.
Wilt u kastelen of kerken en kapellen bezoeken? Bent u
nieuwsgierig naar gebeurtenissen uit de beide
wereldoorlogen of naar de Slag bij Gavere? Wilt u natuurgebieden ontdekken of meer weten over kunstenaars en

We pakken de fietspaden stap voor stap aan. Het
fietspad van de Moeistraat werd heraangelegd. In de
Koperstraat zal er samen met een wegversmalling een
herstel zijn van het fietspad. Tussen Ter Venne en de
Latemstraat komt er een verbinding voor fietsers en
wandelaars.
Zijn er hagen die u hinderen als fietser, aarzel niet ons te
contacteren. Wij nemen als gemeentebestuur contact op
met de eigenaar.
Hebt u weet van een gevaarlijke situatie aan een fietspad, aarzel dan niet om het ons te laten weten.
Info: technischedienst@sint-martens-latem.be
09 282 17 30

Laat u inspireren in de bib
Een trip met de fiets plannen?
De gemeentelijke bibliotheek
heeft hierover een ruim
assortiment aan boeken:
van fietsen in de bergen, een
city-trip met de fiets tot een
handleiding om wereldfietser
te worden .
Ontdek nog veel meer in de
bib zelf.

Dorpsmagazine Sint-Martens-Latem | 9

Vakantie

Tienerwerking zomer

Speel met ons
mee deze zomer!
Tijdens de zomervakantie staat
onze monitorenploeg klaar om de
kinderen leuke vakantiedagen te
laten beleven. De speelpleinwerking
staat open voor alle kinderen van 3
tot en met 12 jaar.

Deze zomervakantie organiseren
Sint-Martens-Latem en De Pinte 8
heel diverse activiteiten voor tieners
tot en met 16 jaar. Het is onze bedoeling het aanbod voor tieners in
beide gemeentes te verruimen.
De prijs is afhankelijk van de activiteit en betaal je de dag zelf aan de
organiserende gemeente.
Op de website (www.sint-martenslatem/jeugd) vind je een overzicht
van alle activiteiten, de kostprijs en
de plaats waar we verzamelen.
Er zijn slechts 25 plaatsen per
activiteit (de tieners van De Pinte
inbegrepen). Snel inschrijven is dus
de boodschap. Om de inschrijvingen te centraliseren gebeurt dit via
jeugddienst@depinte.be.

We verplaatsen ons met het
openbaar vervoer, de bus van de
gemeente of soms met de fiets. Kijk
dus telkens goed na per activiteit of
je met de fiets moet komen.
Indien de kostprijs van een
activiteit te hoog is voor het
gezinsbudget, kan je een aanvraag
indienen in het Sociaal Huis
(Vennelaan 23). Het OCMW zal je
aanvraag verder onderzoeken.

INFO
Veerle Yperman
09 282 17 75
www.sint-martens-latem.be/jeugd
Inschrijven via:
jeugddienst@depinte.be

Vakantie in de bibliotheek
Vanaf deze zomer kunt u in de bibliotheek ‘dwarsliggers’ ontlenen.
Door hun compacte formaat en lichte gewicht zijn ze ideaal voor onderweg
of op reis. Ook handig onderweg zijn onze luisterboeken.
Uren luisterplezier in de auto gegarandeerd voor groot en klein!
En mochten de weergoden u niet gunstig gezind zijn, op vakantie of thuis,
dan kunt u genieten van een goede film. U kunt tijdens de zomermaanden
10 DVD’s ontlenen per lenerspasje.
Tijdens de vakantie mag u de boeken, DVD’s, strips, ... 4 weken houden.
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Inschrijven doet u het best
op voorhand als u zeker wil
zijn van een plaatsje. Voor de
speelpleinwerking voorzien
we dagelijks 100 plaatsen. Om
veiligheidsredenen overschrijden
we deze limiet niet. Toch blijft het
mogelijk om zelf daags voordien
uw zoon of dochter online in te
schrijven voor het speelplein; alleen
neemt u dan het risico dat er geen
plaats meer is en u last minute nog
een andere oplossing moet zoeken.
Let wel: bij afwezigheid kunnen
we enkel met een doktersattest de
inschrijvingssom terugbetalen.
Het gemeentelijke speelplein is
open van 1 tot en met 17 juli en van
3 tot en met 28 augustus en vindt
plaats in het scoutslokaal, De Nark,
Albijn Van den Abeelelaan 14.
Neem zeker een kijkje op de
website voor het reglement,
de tarieven, enkele tips en de
inschrijvingsmodaliteiten.

INFO
Veerle Yperman 09 282 17 75
speelplein@sint-martens-latem.be
www.sint-martens-latem.be/
speelpleinwerking

Veggie

De MiNa-raad
houdt van veggie
Vegetarisch voedsel is
trendy. Meer en meer
mensen eten altijd of enkele dagen per week geen
vlees of vis.

De actie “Dagen zonder vlees” is
elk voorjaar weer een groot succes.
Daar zijn veel goede redenen voor:
vegetarische voeding is gezond,
ecologisch, duurzaam, diervriendelijk,
gemakkelijk en niet duur. Toch voelen
sommige mensen zich nog onwennig
als het om vegetarische kost gaat.
Daarom wil de MiNa-raad vegetarisch
voedsel beter bekend maken.
De alternatieven voor vlees zijn lekker, gezond en gemakkelijk klaar te
maken!
Onze eetgewoonten, vooral de
dagelijkse consumptie van vlees, hebben een aanzienlijke impact op het
milieu. Aan de Universiteit van Oxford
berekende men dat de productie van
onze dagelijkse 100 gram vlees (dat is
de Europese gemiddelde consumptie
per persoon; het Belgische gemiddelde ligt hoger!) twee keer meer
broeikasgassen uitstoot dan voor
vegetarisch voedsel nodig is.
Een gezin van vier personen dat twee
of drie dagen per week vegetarisch
eet, helpt het klimaat even veel als
wie de gezinswagen aan de kant laat
staan.
Omdat iedereen er beter van wordt,
zet de MiNa-raad in Latem en Deurle
een campagne op.

VEGGIE OP LATEM KERMIS
Maak kennis met Vegetarisch op
Latem Kermis. Iedereen kan op
zondagmiddag 23 augustus, na
“LatemZingt!DeurleZingt!”,

enkele kleine hapjes proeven:
lekker, gevarieerd en ideaal als
aperitiefhapje bij een drankje.
Of u kunt er meteen van een uitgelezen vegetarische lunch genieten, die
de meest kritische lekkerbek zal overtuigen (20 euro inclusief drank ; schrijf
meteen in via veggie@latemdeurle.
be). Er zal ook informatie beschikbaar
zijn voor nieuwsgierigen.

VEGGIE OP SCHOOL
Om de jeugd te sensibiliseren via de
school, gaat de MiNa-raad in gesprek
met alle scholen van onze gemeente.
Meer veggie is het menu van de
toekomst!

VEGGIE OP RECEPTIES
De MiNa-raad vraagt aan het gemeentebestuur om bij eigen activiteiten systematisch ook een vegetarisch
aanbod te voorzien.

VEGGIE IN DE HORECA
De goede reputatie van de horeca in
onze gemeente kan nog meer faam
krijgen als de eetgelegenheden duidelijker uitpakken met hun vegetarische aanbod. De MiNa-raad stelt een
duurzaamheidscharter voor waarin
de horecazaken in Latem en Deurle
zich vrijwillig kunnen engageren
minstens één volwaardig vegetarisch
voor- en hoofdgerecht op de kaart te
zetten.

VEGGIE IN DE BIB
Gebeten door groenten
Het perfecte kookboek voor iedereen met interesse in een gezondere en bewustere levensstijl, van de
beginnende vleesminderaar over
de bewuste vegetariër tot de doorwinterde veganist. Met hoofdstukken als Bladgroente, Aubergine,
Wortelgroenten, Pompoenfamilie
en Peulvruchten biedt het een
buitengewoon brede variëteit aan
kleuren, smaken en texturen.
Plenty
De succesvolle Londense traiteur
en restaurateur Yotam Ottolenghi
verzamelde in dit boek 120 originele gerechten, die stuk voor stuk
bewijzen dat je voor een heerlijk
gerecht meer dan genoeg hebt aan
groenten, peulvruchten, noten en
paddenstoelen.
Veggie kidz
snel, simpel en gezond koken &
bakken voor uw kinderen
Met lekkere receptideeën voor
kinderen en volwassenen combineert dit boek informatie over
gezond vegetarisch koken. De
ingrediënten zijn vers en puur, vrij
van E-nummers en suiker.

INFO
MiNa-raad Sint-Martens-Latem
Veggie-werkgroep
veggie@latemdeurle.be
09 282 17 46
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Meer tips op www.uitinsint-martens-latem.be

Juni - Juli
DI 23 JUNI -19.30U
JAZZ AAN DE LEIE

Maak kennis met de heraanleg van
de omgeving van de Leiesteiger en
de boomgaard van het gemeentehuis. Beleef deze wondermooie plek
in een uniek landschap en geniet
van het concert van jazzpianist Jef
Neve.
Stoelen zijn beperkt, breng bij mooi
weer een dekentje mee om in het
gras te zitten.
Alle inwoners welkom!

Richard Minne,
Gentenaar in Latem
tot zondag 18 oktober
Vijftig jaar geleden overleed
schrijver, dichter, journalist en
criticus Richard Minne (18911965). In 1928 kwam hij in Latem
wonen en in 1965 werd hij op een
voor kunstenaars voorbehouden
plek op het kerkhof begraven.
Deze tentoonstelling focust op
zijn verblijf in Latem en werd
samengesteld door prof. dr. Yves
T’Sjoen en dr. Els Van Damme
van de Vakgroep Nederlandse
Letterkunde van de UGent.
Waar: Museum Gevaert-Minne

Organisator:
Gemeentebestuur en
Cultuurraad Sint-Martens-Latem
en UGent
Info: 09 220 71 83
gevaert.minne@sint-martens-latem.be
sophie.desmet@sint-martens-latem.be

DO 18 JUNI TOT ZO 21 JUNI
BRADERIE LATEM-DEURLE
Jaarlijkse braderie in Latem en Deurle
Waar: Latem en Deurle
Organisator: Middenstand
Info:
www.middenstand-latem-deurle.be
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Waar: Start aan de driehoek Palepelstraat-Mortelputstraat. Fietsenstalling
voorzien in de boomgaard van de
brouwerij.
Organisator: Gemeentebestuur

VRIJ 26 JUNI TOT ZO 28 JUNI
HOOGLATEM KERMIS
Jaarlijkse kermis voor jong en oud.
Met cabaret-, jazz- en sportactiviteiten
voor iedereen!
Waar: Wijkcentrum Oase
Organisator: Wijkcomité Hooglatem
Info: programma pagina 6
www.wijkcomitehooglatem.be

ZO 28 JUNI - 9.30 TOT 11.30
JAARLIJKSE AUTOWIJDING
De autowijding begint met een
plechtige hoogmis met koor “Ami Canti”,
o.l.v. dirigente Christelle Platteau. De
zegening van de voertuigen vat aan om
10.40 uur. Met de organisatie van de
autowijding wil de Kristoffelconfrérie
onder meer aandacht vragen voor een
veiliger en meer verantwoord en hoffelijk verkeer voor alle weggebruikers.
Via het lidmaatschap werft de Confrérie
de nodige financiën voor het onderhoud en verrijking van het Christelijke
erfgoed van Deurle dat niet in aanmerking komt voor subsidiëring.
Dit jaar neemt de Rolls en Bentleyclub,
met een 30-tal oldtimers deel aan de
autowijding. Deze wagens zijn tot 9.30
uur op de boomgaard te bewonderen.
Waar: Dorpstraat, Deurle
Organisator: Confrérie Sint-Kristoffel
Info: marc.roos@telenet.be

© Luk Monsaert

11 juliviering

zaterdag 11 juli om 20 uur
De viering wordt muzikaal
opgeluisterd door het Duo
Adelfoi: Florestan (°1992,
piano) en Ludovic (°1995, viool)
Bataillie, twee muzikale broers
uit De Pinte, geschoold aan de
conservatoria van Brussel en
Antwerpen, brengen klassiek
en hedendaags werk met een
Vlaams tintje.
Gelegenheidsspreker: Dhr.
Herman De Bode, Kabinetschef
Algemeen Beleid van ViceEerste Minister Jan Jambon
- het streven naar meer
Vlaamse autonomie in de
praktijk gecombineerd met een
krachtdadig federaal beleid.
Aansluitend biedt het
gemeentebestuur u graag een
receptie aan.
Waar: Raadzaal Gemeentehuis

Organisator: 11-julicomité
i.s.m. Gemeentebestuur
Info: 09 282 17 74

Meer tips op www.uitinsint-martens-latem.be

Juli - Augustus
ZO 28 JUNI TOT 4 OKTOBER
DI TOT ZO - 10 TOT 18U
PROXIMUS ART COLLECTION
Na vier privécollecties gevormd
door individuen is dit de eerste
bedrijfscollectie die in het
museum getoond wordt. Weinig
bedrijfscollecties bieden zo’n volledig
beeld op de kunst van de laatste vier
decennia.
Waar: MDD, Museumlaan 14

Prijs: 7 euro

Info: info@museumdd.be 09 330 17 30

ZO 12 JULI -15 TOT 18U
PASTORIECONCERT DEURLE
Derde concert in de tuin van de
pastorie met optreden van Ludo
Vandeau. Kom genieten van deze
prachtige muziek in een ontspannen
sfeer en dit op een unieke locatie:
in hartje centrum van het mooiste
dorp van Oost-Vlaanderen. Iedereen
welkom. Gratis toegang.
Waar: Pastorie Deurle
Organisator: Feestcomité Deurle
Info: www.feestcomitedeurle.com

WOE 15 JULI - 11 TOT 12.30U

Zomerkamp MDD
10 tot 14 augustus
17 tot 21 augustus

In de zomer toveren we het
Museum Dhondt-Dhaenens
twee weken om tot een heerlijke
kampplaats voor kinderen van
7 tot 14 jaar. Een eerste kamp
wordt voorzien van 10 augustus
tot 14 augustus (7-10 jaar),
een tweede van 17 augustus
tot 21 augustus (11-14 jaar).
Een leerrijke maar tegelijk ook
spannende en energieke week
vol ontdekkingen!
Waar: MDD

Prijs: 280 euro
Info: www.museumdd.be

INFOSESSIE: EEN LEGAAT VOOR
DE NATUUR
Wie een testament opstelt, kan
daarin een deel van zijn of haar
vermogen schenken aan een goed
doel, zoals Natuurpunt. Met dergelijke
inkomsten zal Natuurpunt onze
landschappen, fauna en flora beter
kunnen beschermen. Erfenissen zijn
voor ons van groeiend belang om de
biodiversiteit te behouden voor de
volgende generaties.
Waar: Tempelhof, Dorp 3
Organisator: Natuurpunt
Info: www.natuurpunt.be/legaten
joost.verbeke@natuurpunt.be
0477 20 47 27

DO 13 AUG - 13.30 TOT 17U
FIETSTOCHT OCMW
Maandelijke fietstocht georganiseerd
door het OCMW Sint-Martens-Latem
Waar: Sociaal Huis
Organisator: OCMW
Info: 09 282 78 36

ZA 22 AUG - 18U
BARBECUE HARMONIE
Op zaterdag 22 augustus 2015 houdt
het harmonieorkest van Sint-MartensLatem opnieuw een barbecue in het
repetitielokaal. Iedereen is van 18 tot
21 uur van harte welkom.
Breng gerust familie en vrienden mee!
Waar: Kortrijksesteenweg 95A
Sint-Martens-Latem
Organisator: Harmonie

Info en kaarten:
Ward Claeyssens 076 74 79 48
wclaeyssens@skynet.be
Meike De Bruyne 0479 64 05 46
meikedebruyne@hotmail.com

VRIJ 21 TOT DO 27 AUG
LATEM KERMIS
Waar: Dorp Sint-Martens-Latem
Organisator: Kermiscomité
Latem
Info: www.latemkermis.be
Programma in het volgende
Dorpsmagazine

DO 27 AUG - 14U
SENIORENNAMIDDAG
OP LATEM KERMIS
Waar: Sporthal
Organisator: Kermiscomité
Latem i.s.m Seniorenraad
Prijs: 3 euro
Info: Meer info in het volgende
Dorpsmagazine

VRIJ 28 AUGUSTUS
TOT DO 3 SEPTEMBER
DEURLE KERMIS
Waar: Dorp Deurle
Organisator: Feestcomité Deurle
Info: www.deurledavert.be
Programma in het volgende
Dorpsmagazine

DO 3 SEPTEMBER - 14.30U
SENIORENNAMIDDAG
OP DEURLE KERMIS
Waar: Centrum De Vierschaar
Organisator: Kermiscomité
Deurle
i.s.m Seniorenraad
Prijs: 3 euro
Info: Meer info in het volgende
Dorpsmagazine
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Milieu

Wie sluikstort,
riskeert een gasboete

Doneer uw taxussnoeisel tegen kanker

Plastic zakken met huisafval, groenafval uit tuinen,
bouwafval op onze trage wegen, pleintjes en bermen,
rond de glasbol, ...

Ook dit jaar kan u door het snoeien van uw taxushaag een
bijdrage leveren in de kankerbestrijding. Taxussnoeisel levert
immers grondstof voor kankerremmende medicijnen. Daarom
zamelen wij dit in tijdens de zomermaanden op het
gemeentelijk recyclagepark.

Leuk is het niet. Daar moeten we samen iets aan doen.
De gemeente biedt haar inwoners heel wat mogelijk
heden aan om het huishoudelijke afval correct aan te
bieden.

Breng het snoeisel tussen maandag 8 juni en zaterdag
5 september 2015 gratis naar het recyclagepark.

De huis-aan-huisophalingen en het recyclagepark staan
hiervoor ter beschikking. Meer informatie vindt u in
uw afvalkalender en op onze website. Toch moet onze
technische dienst vaak sluikstorten opruimen.

Bovenop de hoeveelheid ingezamelde taxus, waarmee
medicijnen worden gemaakt, stort de inzamelaar nog een
extra bijdrage ten voordele van een goed doel voor kanker
bestrijding.

Een sluikstort gezien? Meld het ons. Geef een duidelijke
omschrijving van de aard van de sluikstort, de
hoeveelheid en de juiste plaats. De politie gaat na of
de daders geïdentificeerd kunnen worden. Wanneer u
betrapt wordt op sluikstorten, of we kunnen u traceren,
dan krijgt u hiervoor een GAS-boete. Bovendien betaalt
u voor de werkuren voor het opruimen en een forfait
op basis van het gewicht. De rekening kan dan snel
oplopen.

Let op, het taxussnoeisel moet aan enkele voorwaarden
voldoen:
• Alleen de taxus baccata bevat de basisgrondstof. Deze is te
herkennen aan de donkergroene, niet prikkelende naaldjes.
• Alleen de jaarlijkse nieuwe aangroei (lichtgroen van kleur)
is geschikt als basisgrondstof. Oudere, dikke takken worden
niet ingezameld in het kader van deze actie.
• Snoei op momenten waarop het niet regent en de haag
droog is. Zorg dat het snoeisel nadien ook droog wordt
verpakt.
• Zorg ervoor dat er géén zand, steentjes en andere planten
in het snoeisel terechtkomen. Gebruik daarom bijvoorbeeld
een laken of zeil om het snoeisel op te vangen.

INFO
Jana Verlinde
09 282 17 46
milieu@sint-martens-latem.be

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
Op 27 april en 1 juni 2015 was er een gemeenteraad. De behandelde
agendapunten en notulen kan u volledig nalezen op de website
www.sint-martens-latem.be (bestuur > gemeenteraad > notulen). U
kan steeds op het gemeentehuis inzage krijgen in de notulen in het
kader van de openbaarheid van het bestuur.
Op 5 mei en 2 juni 2015 vond de OCMW-raad plaats. Van de
openbare zittingen kunnen de notulen worden opgevraagd in het
Sociaal Huis.

14 | Dorpsmagazine Sint-Martens-Latem

REDACTIE DORPSMAGAZINE
Redactie: Wouter Accou, An De Vreese, Catherine Hartmann,
Veerle Yperman, Jana Verlinde, Michael Verlijsen, Kim Viaene,
Peter Van Herp en Sophie Desmet.
Taaladviseur: Ward Claeyssens
Foto’s: Anneke Coppens, Erwin De Keyzer, de verenigingen en het
gemeentebestuur.
Eindredactie: het College van Burgemeester en Schepenen.

Info Diensten

Opgelet! Alle diensten hebben bijzondere openingstijden tijdens de zomermaanden.

Gemeentehuis
(dienst Burgerzaken, dienst Vrije Tijd,
dienst Grondgebiedzaken)
Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 00
gemeente@sint-martens-latem.be
ma

8.30 -12.00

di

8.30 -12.00

wo

8.30 -12.00

do

8.30 -12.00

vrij

8.30 -12.00

za

9.00 -11.45

13.30-16.00 (NM
enkel dienst
Burgerzaken)

(enkel dienst
Burgerzaken)

Gesloten op 21 juli en alle zaterdagen van
11 juli tot en met 15 augustus 2015.

Politie - wijkcommissariaat
Sint-Martens-Latem
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 50
smlatem@pzschelde-leie.be

Hoofdcommissariaat PZ
Schelde - Leie
Florastraat 19, 9840 De Pinte
09 321 76 60
contact@pzschelde-leie.be
08.00 - 20.00

ma - vr

08.00 - 23.00

di

08.00 - 20.00

za

08.00 - 22.00

woe

08.00 - 20.00

do

08.00 - 20.00

vrij

08.00 - 20.00

zat

10.00 - 18.00

Gesloten in juli 2015.

Gemeentelijke musea

Museum Gust De Smet
Postadres: Gustaaf de Smetlaan 1, 9831
Deurle. Gesloten wegens renovatie.
Museum Gevaert-Minne
Postadres: Kapitteldreef 45, 9830 SintMartens-Latem
Parking Museum: Edgard Gevaertdreef,
9830 Sint-Martens-Latem
09 220 71 83

Recyclagepark
Lijnstraat 82, 9831 Deurle
09 282 17 40 (Milieudienst)
1/3 - 15/10
ma

13.00 - 18.00

wo

13.00 - 18.00

vrij

13.00 - 18.00

za

10.00 - 18.00

1/4 - 30/9

Gesloten op 11 juli en van 20 tot en met
25 juli 2015 en op 15 augustus 2015.
Geen toegang een kwartier vóór sluitingstijd

namiddag

ma

08.30 -12.00

op afspraak

di

08.30 -12.00

op afspraak

Sociaal Huis – OCMW

woe

08.30 -12.00

13.30-17.00

do

08.30 -12.00

op afspraak

vrij

08.30 -12.00

op afspraak

Vennelaan 23,
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 78 36
sociaalhuis@ocmwsintmartenslatem.be

za/zo

dringende gevallen: bel 101

Isabel De Vos
Hoofdinspecteur
09 282 17 50

Kurt Verschelden
Wijkinspecteur
0491 35 41 20

Melissa Sobrie
Wijkinspecteur
0491 35 41 29

Thierry Verbiest
Wijkinspecteur
0491 35 41 19

Hoge Heirweg 64,
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 73 73
sporthal@sint-martens-latem.be

ma

voormiddag

In juli en augustus 2015 enkel open in de
voormiddag.

Sporthal

ma-vrij

voormiddag

namiddag

08.00-12.00

op afspraak

Gesloten op 21 juli en 15 augustus 2015.

1/10-31/3

14.00 - 18.00 14.00 - 17.00
woe-zo
Gesloten van 15 juli tot en met 31 juli
2015.

Bibliotheek
Latemstraat 78, 9830 Sint-Martens-Latem
09 282 87 87
bibliotheek@sint-martens-latem.be
di

16.00 -19.00

wo

14.00 -18.00

do

10.00 -12.00 15.00 -18.00

za

10.00 -12.00

Gesloten op 11 juli, van 18 juli tot en met
23 juli 2015 en van 8 augustus tot en met
15 augustus 2015.

Brandweer & Ziekenwagen

100 en 112

Politie

101

Noodoproep

112

Rode Kruis

105

Tele-onthaal

106

Kinder- en jongerentelefoon

102

Geweld, misbruik en kindermishandeling

1712

Zelfmoordlijn

1813

Antigifcentrum

070 245 245

Huisarts van wacht

09 220 66 66

www.mediwacht.be

Wachtdienst apothekers

0900 10 500

www.apotheek.be
(0,5 euro /minuut)

Veearts van wacht

09 217 00 62

Tandarts van wacht

0903 39 969

Jongeren Advies Centrum

09 265 04 70

Centrum Algemeen Welzijnswerk

078 150 300

Belgische Brandwonden Stichting

02 649 65 89

(1,5 euro/minuut)
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In Beeld

Wilt u
uw foto in ons
magazine?
Stuur hem naar
veerle.yperman@sint-martens-latem.be..

Reuzen uit de POLS-regio en de fanfare van Deinze openden
het erfgoedhuis van POLS in Deinze. De Latemse reus Heribert
was ook van de partij.

Een gemeentewerker schildert met veel zorg een stukje
poëzie van de Latemse auteur en dichter D. Casteleyn. “We zijn
wat we van mekaar maken met woorden, tedere woorden.”

Onze burgemeester ontmoet de sterren Ian Thomas en Warre
Verlinden. Het is het acteerdebuut van Ian in ‘Kattenoog’.
Deurle is het decor van de 50 delige kinderreeks.

De parking achter de kerk werd heraangelegd.
Het nieuwe wandelpadje brengt u naar het gemeentehuis en
de boomgaard.

Met 282 participanten, ons loopparcours en onze goede
doelen in de kijker, kunnen we spreken van een succesvolle
derde editie van Laat’em Lopen.

De plechtige opening van de expo ‘Richard Minne, Gentenaar
in Latem’ in samenwerking met de Universiteit Gent kende
een grote opkomst.
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