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Welzijn

Wonen in een seniorenflat in
Huize Elsakker?

Fit in je hoofd, goed in je vel!
Je mentaal gezond voelen is minstens even belangrijk als je
fysiek fit voelen. Daarom werken we samen met Logo Gezond+
en 10 gemeenten in de regio Schelde-Leie aan de campagne
“Fit in je hoofd”. Met deze campagne hopen we dat steeds meer
inwoners zich goed in hun vel voelen. Want in een Gezonde
Gemeente wonen gelukkige burgers.
Je goed in je vel voelen, daar kan je aan werken. Begin alvast
met deze 10 stappen:
1.

Vind jezelf oké. Je hoeft niet altijd perfect te zijn. Je bent
uniek en dat verdient respect.
2. Praat erover. Praten over je dagelijkse beslommeringen
helpt. Je ziet beter wat er echt aan de hand is en wat je
eraan kan doen.
3. Beweeg. Kies voor een lichaamsactiviteit die je leuk vindt.
Zo verzet je je gedachten.
4. Probeer iets nieuws. Doe iets, maak iets, leer iets … Zo krijg
je het gevoel dat je leeft.
5. Reken op je vrienden. Er is niets dat meer kracht geeft dan
je begrepen voelen door vrienden, buren, collega’s,
familie …
6. Durf nee te zeggen. Op lange termijn loont een neen. Zo
beleef je meer plezier aan waar je echt voor wil gaan.
7. Ga ervoor. Durf je te engageren. Breek uit jezelf.
8. Durf hulp vragen. Je kan niet alles zelf. Het is geen teken
van zwakte maar van zelfkennis.
9. Gun jezelf rust. Maak tijd vrij voor jezelf. Zo vermijd je dat
de spanning zich ophoopt.
10. Hou je hoofd boven water. Iedereen heeft wel eens een
periode waarin alles tegenzit. Leef van dag tot dag. Na
regen komt zonneschijn.
Het zijn geen wondermiddeltjes, maar wel hulpmiddelen in je
zoektocht naar een mentaal en fysiek gezond leven. Surf naar
www.fitinjehoofd.be en test je eigen veerkracht. Ben je tussen
12 en 16 jaar? Dan vind je misschien wel een antwoord op je
vragen via www.noknok.be.

2 | Dorpsmagazine Sint-Martens-Latem

Huize Elsakker bestaat uit 30 seniorenflats
(8 op de gelijkvloerse, 12 op de eerste en 10 op de
tweede verdieping) gelegen in een groene omgeving
en op wandelafstand van het centrum.
De flats zijn toegankelijk voor senioren vanaf 60 jaar.
De bewoners moeten zelfredzaam zijn en nood
hebben aan beschermd wonen.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich inschrijven
op de wachtlijst. De verblijfsvergoeding bedraagt
momenteel 16,83 euro per dag. Daarin zijn
waterverbruik, brandverzekering, noodoproepsysteem
en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten
begrepen.
De bewoners kunnen vrijblijvend beroep doen op het
OCMW, de poets- en maaltijddienst en de
vervoerdienst. Ze kunnen ook deelnemen aan
verschillende activiteiten.
INFO
Informatie en inschrijving op de wachtlijst
Sociaal Huis Vennelaan 23 9830 Sint-Martens-Latem
09 282 78 36.

PWA opnieuw actief!
Ben je langdurig werkloos of ontvang je een leefloon?
Wil je graag iets bijverdienen en ben je bereid een
aantal uur per maand in de tuin te werken,
kleine klussen uit te voeren of op kinderen te passen?
Kom dan gerust langs in het PWA-kantoor
(het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) in
Sint-Martens-Latem.
Als particulier kun je mensen van het PWA allerlei
klusjes in en rond het huis laten opknappen. Denk
maar aan hulp bij klein tuinonderhoud, begeleiding
van zieken en kinderen, boodschappen,
administratieve formaliteiten, enzovoort. Ook
onderwijsinstellingen, lokale overheden, vzw’s, andere
niet-commerciële verenigingen en tuinbouwbedrijven
kunnen een beroep doen op PWA-activiteiten.
INFO
PWA kantoor in het Sociaal Huis
Vennelaan 23
donderdag van 13 tot 16 uur.
Telefoon: 09 282 78 36
E-mail: vzwpwasml@gmail.com

Cultuur

Latemse bruiklenen aan
tentoonstelling FLUX in Kortijk:
vrijkaarten te verkrijgen

Gemeentelijk museum Gust De Smet

Expo in Ename
Collectievissen in kunstenaarswoningen en -ateliers
In het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename loopt een expo over
Oost-Vlaamse kunstenaarswoningen. Centraal is de combinatie
van woning met het bijbehorende atelier. De kunstenaar als mens
wordt in beeld gebracht: wat hem inspireerde, wat hem omringde,
welke middelen hij hanteerde. Ook hoe het gebouw, de inboedel,
het archief en de kunstwerken vandaag al dan niet zijn bewaard
en ontsloten, wordt belicht.
Ook onze gemeente speelt een belangrijke rol in deze expo.
Een groot deel van de inboedel van ons gemeentelijk Museum
Gust De Smet, dat momenteel wordt gerestaureerd, is
tijdelijk in het depot opgenomen. Ook de woning van Edgar
Gevaert – het huidige Museum Gevaert-Minne – wordt in beeld
gebracht.
INFO
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum
055 30 03 44
Open: donderdag t.e.m. zondag (inclusief feestdagen),
van 10 tot 17 uur en op afspraak.

FLUX is een artistieke ontdekkingstocht met
kunsthistorische werken en hedendaagse creaties
in Broel 6, het voormalige Broelmuseum in Kortrijk.
Centraal staat de aantrekkingskracht van de Leie voor
de kunst en haar betekenis bij de ontwikkeling van
de Belgische twintigste-eeuwse kunstscène. Ook haar
bindende factor tussen verschillende generaties en
kunstliefhebbers wordt belicht. Uiteraard is de Leie
verbindende factor tussen kunstenaars en
kunstwerken en tussen collecties en musea in de
omgeving van de Leie: het Gemeentelijk Museum
Gevaert-Minne, het Roger Raveelmuseum, het
Museum van Deinze en de Leiestreek, het Museum
Dhondt-Dhaenens, het Museum voor Schone Kunsten
in Gent en privé-verzamelingen uit onze eigen de
streek.
De tentoonstelling loopt van 4 juli tot en met 27 september 2015, en is samengesteld door curatoren Joost
Declercq en Tanguy Eeckhout van Museum DhondtDhaenens.
Er wordt geen publicatie uitgebracht, maar aangezien
de gemeente bruiklenen ter beschikking stelt, kunnen
wij 6 vrijkaarten en 3 catalogi van voormalige
exposities wegschenken. Stuur uiterlijk op
27 april 2015 een e-mail met uw naam en adres naar
sophie.desmet@sint-martens-latem.be.
INFO
melanie.deboutte@kortrijk.be of 0491 866 648

Getij-Dingen 2015
Latemnaar Etienne Van den Abeele is voor het kunstproject van de gemeente Koksijde geselecteerd met zijn
installatie “De Oer-schelp”.
Het thema verwijst naar de Moederschelp die schelpjes zal
baren, maar refereert ook aan het leven in de kleine
“binnenzee” die ontstaat zodra de grote zee zich terugtrekt. De schelp en schaal zullen een langzame metamorfose ondergaan of helemaal ondergaan. Paal 13 bevindt
zich tegenover het Elisabethplein aan het einde van de dijk
waar de duinengordel van Oostduinkerke begint.
De werken zijn bij laagtij te bezichtigen van maart tot en
met november 2015.
INFO www.getij-dingen.be

Neemt u als Latems kunstenaar eveneens deel aan
niet commerciële projecten? Laat het ons dan weten via
sophie.desmet@sint-martens-latem.be.

‘De Oer-schelp’ van Etienne Van den Abeele
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Veiligheid

Met de fiets op pad?
Laat ‘m registreren!
De lente komt eraan en velen halen hun fiets
opnieuw van stal. Het ideale moment dus om je
tweewieler te laten registreren. Inwoners van de
politiezone Schelde-Leie kunnen hun fietsregistratie van thuis uit regelen: je dient een aanvraag in
en de wijkagent komt langs met het label op een
moment dat het jou past. Deze dienst is gratis.
Waarom registreren?
Goed nieuws! Voor het eerst in jaren daalde het
aantal fietsdiefstallen in onze politiezone
(De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem)
tot onder de grens van 100.
Tot 2014 telden we jaarlijks een 120-tal gestolen
fietsen, maar begin 2015 zien we dus een kentering
met een forse daling. Dat is vooral te merken aan
de stations.
De laatste jaren zetten we samen – inwoners én
politie – zwaar in op preventie, en daar plukken we
nu de vruchten van. Daarom blijven we wijzen op
het belang om jouw fiets te laten registreren.
Het label schrikt kandidaat-dieven af en is voor de
politie het enige herkenningsteken om een
fietseigenaar op te sporen. Wist je trouwens dat
sinds 2013 al ruim 1000 inwoners van onze politiezone hun fiets lieten registreren?!
Hoe werkt het?
•
Vul een aanvraag voor fietsregistratie in op
www.scheldeleie.be.
•
Je wijkinspecteur neemt dan contact op voor
een afspraak.
•
Hij komt thuis langs met het label om de
fiets(en) te registreren. Je krijgt ook een
fietspas om de kenmerken van de fiets te
bewaren.
•
De gegevens van de geregistreerde fietsen
in onze zone worden op het commissariaat
bijgehouden in een databank.
Wie de aanvraag niet online kan indienen, kan een
invulformulier verkrijgen.
INFO
Politie - wijkcommissariaat Sint-Martens-Latem
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 50
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Senioren

Activiteiten voor senioren
THEMANAMIDDAG: OP REIS
NAAR TURKIJE
Donderdag 30 april om 14 uur Oude
Brouwerij (schuur)
Op onze eerste themanamiddag zal
Globe-trotter Bea Roos ons meenemen
op reis naar Turkije.
In Cappadocië hebben allerlei
natuurfenomenen een landschap
gecreëerd dat wordt doorsneden door
grillige tufsteenformaties waarin men
huizen en onderaardse steden aantreft.
Het prachtige openluchtmuseum
van Göreme, met zijn talrijke
kloostergebouwen, maakt deel uit van
het Unesco Werelderfgoed.
Tussen de Middellandse en de Egeïsche
Zee neemt ze ons mee naar Lycië, met
onder meer een bezoek aan het antieke
Efeze, de tempel van Aphrodite en
de kalksteenterrassen van Pamukale
(eveneens Unesco Werelderfgoed). Reist
u ook mee?
De toegang bedraagt 2,50 euro
(koffie/thee inbegrepen).
Reserveren is noodzakelijk. Ook
niet-leden kunnen hun plaatsje
voorbehouden via de onderstaande
contactpersonen.

SPREEKAVOND: “1302 EEN
ANDERE KIJK OP DE
GULDENSPORENSLAG”
Donderdag 7 mei om 19.30 uur
Gemeentehuis (Raad- en Leiezaal)
In onze schoolboeken lazen we dat
de Guldensporenslag plaatsvond op
woensdag 11 juli 1302 op het
Groeningeveld in Kortrijk.
De milities van het graafschap Vlaanderen (dat betrof enkel het gebied rond
de provincies West- en Oost-Vlaanderen)
en het leger van de Franse koning vochten er een bittere strijd uit. De slag was
in militair opzicht opmerkelijk omdat
een handvol Vlaamse piekeniers en
boogschutters de overwinning
behaalden op een reusachtig Frans
ridderleger.

De Kunstkroeg

Dat laatste werd meer en meer
aangedikt in de daarop volgende kronieken, literatuur, schilderkunst en in het
geschiedenisonderwijs.
In werkelijkheid was het echter geen
strijd van Vlamingen tegen Fransen. Er
waren ook Waalse steden die tegen de
Fransen vochten, net als er verschillende
Vlaamse steden waren die niet
meestreden. Professor Jan Dumolyn van
de vakgroep Geschiedenis van Universiteit Gent zet dit alles recht tijdens een
lezing waarop we u van harte uitnodigen. De lezing wordt naar gewoonte
afgesloten met een drink in de Leiezaal.
De toegang bedraagt 2,50 euro.
Reserveren is noodzakelijk.

FEEST VAN DE 80-PLUSSERS
Donderdag 21 mei om 14 uur Centrum De Vierschaar, Deurle
Zoals elk jaar vergasten de gemeente
en de Seniorenraad alle inwoners ouder
dan 80 jaar op een gezellige koffietafel.
Elke 80-plusser krijgt een uitnodiging
per brief; daarin staat duidelijk hoe u
kunt inschrijven. Deelnemen is gratis.

PRAATCAFÉS
Donderdag 28 mei om 14 uur en
donderdag 25 juni om 14 uur
Oude Brouwerij (Kunstkroeg)
Trouwe bezoekers weten dat dit het
uitgelezen moment is om gezellig bij te
praten. Het is aanbevolen ook vrienden
uit te nodigen om dit (bijna)
maandelijkse treffen bij te wonen.

We denken onder meer aan buren die
dreigen te vereenzamen. Laat ook hen
kennismaken met de warme
samenhorigheid onder senioren van
Latem en Deurle. De toegang is gratis;
drank en versnaperingen verkrijgt u
tegen heel democratische prijzen.
Sinds begin april 2015 hebben ook
mindermobiele inwoners toegang tot de
kunstkroeg: een traplift brengt u
naar beneden en terug.

LENTELUNCH
Zondag 14 juni vanaf 11.30 uur
Tent in het wijkcentrum Oase
Naar jaarlijkse gewoonte houden we onze
LenteLunch in de verwarmde tent aan de
Oase. Alles is tot in de puntjes verzorgd:
een heerlijk aperitief met hapjes, een
prinselijk buffet met keuze uit verschillende bereidingen, een vingeraflikkend
nagerecht en vooral … een fantastische
‘ambiance’.

INFO
Marie-Jeanne, 09 282 20 07
Francine en Serge, 09 282 48 37
Lucien, 09 282 57 48
Marleen, 0479 99 26 01
Henk, 0474 55 70 66
LSAR, Brandstraat 99,
9830 Sint-Martens-Latem
E-mail:
info@seniorenraad-latem-deurle.be
Website:
www.seniorenraad-latem-deurle.be
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Vrije Tijd

Bibliotheek
De zomer is in aantocht
Wie nog een vakantiebestemming wil zoeken, vindt in de
bibliotheek een uitgebreide collectie reisgidsen. Elk jaar
voegen wij nieuwe reisbestemmingen toe en actualiseren wij
het bestaande aanbod. Wenst u op reis te gaan naar Zweden
of Sardinië, naar Florida of Zuid-Afrika, in de bibliotheek kunt u
alvast inspiratie opdoen.
Misschien wilt u nog uw talenkennis bijspijkeren voor u
vertrekt? De bibliotheek heeft recent een aantal taalcursussen
aangekocht. Dankzij de taaltrainingen van Prisma spreekt u
binnenkort vlot Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans.

Gaat u liever binnenshuis aan de slag? Dan zullen de
overvloedig geïllustreerde interieurboeken u ongetwijfeld
laten dromen. Vintage, klassiek of eigentijds: u vindt bij
ons de laatste trends in onze nieuwe boeken en in onze
interieurtijdschriften “Actief wonen”, “VT wonen” en “Landelijk
wonen”.
Wist u trouwens dat u alle nieuwe aanwinsten kunt ontdekken
via onze catalogus? Op de startpagina vindt u die meteen
terug onder het rubriekje “Nieuw in de bib”. Zie http://sintmartens-latem.bibliotheek.be.

Ook thuis is er dit seizoen van alles te doen. Wat dacht u van
een eigen moestuin (al is het maar een vierkante meter)? Of
liever genieten op uw nieuwe terras van de bloemen in uw
tuin? In de bib vindt u zeker de juiste boeken en tijdschriften
zodat u nieuwe projecten met de nodige kennis kunt
aanpakken.

Laat’em lopen 8 mei 2015 om 18.30 uur
Samen met de Latemse loopclub en BVLO organiseert
de gemeente op 8 mei 2015 de derde editie van Laat’em
Lopen. Na het succes van vorig jaar willen we dit jaar 300
enthousiastelingen ontvangen voor een recreatieve loop
door de mooiste dreven van Sint-Martens-Latem. De
bedoeling is niet alleen het lopen te promoten, maar ook
aandacht te schenken aan enkele goede doelen die in onze
gemeente actief zijn: vzw Kalliope, Tamiha en vzw Zinloos
Geweld. Hoe inschrijven?

WINNAAR DRIEJAARLIJKSE
GEMEENTELIJKE
BARBAIXPRIJS VOOR
FOTOGRAFIE IS
ERIK VAN HURCK

INFO
www.sint-martens-latem.be/laatemlopen
michael.verlijsen@sint-martens-latem.be
09 282 17 70

Monitoren m/v gezocht!
Ben je 16+ en wil je graag de kinderen een zalige dag laten
beleven op het speelplein?
Word dan monitor op speelplein Oase! Je kan je kandidaat
stellen door een mailtje te sturen naar speelpleinwerking@
sint-martens-latem.be.

Erik van Hurck kreeg het fotografievirus te pakken door de
sociale fotografie van Tim Dirven, Stephan Vanfleteren en
Michiel Hendryckx.
Mensen observeren in hun doen en laten en architectuur
vormen zijn geliefkoosde onderwerpen.
Onze welgemeende felicitaties!

Monitoren na de bekentocht
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INFO
sophie.desmet@sint-martens-latem.be
09 282 17 70

Open ruimte in Sint-Martens-Latem
Vrije Tijd

Bomen met laarsjes: de Vallei van
de Rosdambeek in het Parkbos
Het Parkbos is voor vele inwoners geen onbekende meer. Deze
groenpool van 1200 hectare, in Gent, De Pinte en
Sint-Martens-Latem, is momenteel in volle aanleg. Zes partners,
waaronder onze gemeente, werken sinds 2008 aan de realisatie
van deze groenpool. De andere partners zijn het Agentschap
voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de provincie
Oost-Vlaanderen, De Pinte en Gent.

Het kan dan traag afstromen richting de Leie. Het broekbos
herbergt heel wat unieke fauna en flora. Het voorjaar is de
mooiste periode. De vele vogels zingen dan uit volle borst en
de gele dotterbloemen in het bos staan in bloei. Met wat geluk
spot je een ijsvogel langs de Rosdambeek. Geregeld cirkelt een
buizerd boven het bos. Vlinders en libellen zoeken een plaatsje
in de zon om op te warmen.

TOEGANG
Eind september 2014 werd het portaal Grand Noble, het eerste
deel van het Parkbos geopend . Het is gelegen langs de
Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem, is ongeveer 80
hectare groot en laat u kennismaken met oud en nieuw bos,
dreven en open zichten rond het gelijknamige kasteel Grand
Noble. Deze zone is een onthaalplek voor bezoekers. De centrale
toegang ligt recht tegenover de dreef die uitgeeft op kasteel
Borluut.
Er werd een nieuwe bushalte voorzien en een kleine parking.
Er zijn knusse picknicklocaties, een hondenlosloopweide en u
kan er struinen door de zandvallei.

DE ROSDAMBEEKROUTE
Al in het voorjaar en de zomer van 2014 werden de meeste
paden in het valleigebied aangelegd. Enkele delen konden door
de hoge waterstand in oktober 2014 niet meer afgewerkt
worden. De aannemer hervat de werken zodra het terrein
voldoende droog is (vermoedelijk mei 2015). Dan wordt het
pad tussen Turrebos en de Blaupoort afgewerkt; dit deel is nu
nog niet toegankelijk. Langs het nieuwe pad worden banken en
informatiepanelen geplaatst. De Rosdambeekroute is een
wandeltocht van 5,5 kilometer die vertrekt vanuit de
Rosdamstraat en je door het natuurgebied via de Oosterdijk
naar de Keistraat brengt. Vanuit de Keistraat ga je door de wijk
naar Geetschuren en de boskern Grand Noble. Het wandelpad
brengt je van hieruit terug naar de Rosdamstraat of het portaal
Grand Noble.

Inwoners van Sint-Martens-Latem kunnen via de het wooncomplex Blaupoort (langs de Kortrijksesteenweg, tegenover de
Maenhoutstraat) of via het Turrebos het gebied ontdekken.
In 2017 komt er ook een verbinding vanop de Oosterdijk naar
de Moeistraat. Hier wordt dan ook een speelbos, een
boomgaard en een hondenlosloopweide aangelegd. Op lange
termijn voorzien we een verbinding met de Westerplas.
FAUNA EN FLORA
Tegen de zomer van 2015 zal ook het verhoogde wandelpad
in de Vallei van de Rosdambeek afgewerkt worden. Dit natte
valleigebied ligt wat verscholen achter de Kortrijksesteenweg
en bestaat voornamelijk uit natte broekbossen. Hier staan de
bomen met hun voeten in het water. Door de aanleg van een
houten vlonderpad kan je het mooie natuurgebied ook zonder
laarzen ontdekken. De Rosdambeek en de Duiverbeek vloeien
hier in elkaar over en leiden het water af naar de Leie.
Een pompgemaal nabij de Moeistraat pompt water van de
stroomopwaarts gelegen gronden in het valleigebied.

Het parkbos vanuit de lucht /copyright Omgeving

INFO:
www.parkbos.be of www.facebook.com/parkbosgent
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Open ruimte in Sint-Martens-Latem

Verenigingen in de kijker:
Natuurpunt en Landelijke
Gilden
Vorige zomer organiseerde de gemeentelijke
speelpleinwerking de themaweek “Met Jasmijn op
Natuurfestijn”. Samen met het vaste team van
speelpleinwerkingmonitoren konden we voor de
organisatie en begeleiding van onze activiteiten
rekenen op twee verenigingen: Natuurpunt en de
Landelijke Gilden. Tijd voor een portret.
TWEEMAAL KERN DEURLE-LATEM
Beide verenigingen zijn landelijke organisaties met
elk hun geschiedenis en hebben een actieve kern in
onze gemeente, elk binnen de doelstellingen van hun
moederorganisatie.

binnen het dorpsleven. We proberen een zo breed
mogelijk publiek te bereiken; iedereen is altijd welkom.
We zijn de trekker van de Bloemenmarkt, organiseren
een gemeentelijke fruitplukdag, een bowlingavond, een
barbecue enzovoort.”
RAAKPUNTEN
Naast activiteiten organiseren, zetelen beide
verenigingen ook in gemeentelijke adviesorganen.
“Zowel de Landelijke Gilde als Natuurpunt zetelen in de
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening en de
Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur.
We organiseren samen jaarlijks een fietstocht tijdens de
bloemenmarkt,” vertelt Frederik.

In een gesprek met Dirk Boeren (voorzitter Landelijke
Gilden kern Deurle-Latem), Frederik Van Vlaenderen
(voorzitter Natuurpunt kern Deurle-Latem) en Pieter Van
Bulck (secretaris Natuurpunt kern Deurle-Latem) komen
we te weten welke rol ze spelen in onze dorpen.
BRUISENDE WERKING
“Met onze kern vormen we een fijne groep die zich
bekommert om de natuurlijke omgeving in Sint-MartensLatem en de effecten op de samenleving,” verduidelijkt
Frederik Van Vlaenderen. “We doen dat op verschillende
manieren. Concrete en permanente projecten zijn
het beheer van de Westerplas in Hooglatem en
het natuurgebied van de Latemse Meersen, het
Herdwickschapenproject en de bijenwerkgroep.
Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten
waarbij we de inwoners actief willen betrekken; zo
werken we aan een breder draagvlak voor natuur en
biodiversiteit.”
Hierover zijn overigens afspraken gemaakt met
het gemeentebestuur. “In 2013 hebben we een
biodiversiteitscharter afgesloten met het bestuur,” vult
Pieter Van Bulck aan. “Met begeleide gidsbeurten in de
Latemse Meersen en aan de Westerplas bereiken we
heel wat mensen.” Frederik: “We zijn ruimer bezig dan
enkel biodiversiteit. Zo doen we ook inspanningen rond
andere thema’s, zoals klimaat en transitie.”
Dirk Boeren pikt hierop in: “Ook met de Landelijke Gilden
organiseren we heel wat activiteiten. Het uitgangspunt
van onze vereniging is de mensen samenbrengen
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Met Natuurpunt op tocht in de Latemse Meersen

Dirk vult aan: “Ook tijdens de jaarlijkse gemeentelijke
Grote Lentekuis steken leden van beide verenigingen de
handen uit de mouwen. In de Broekstraat zijn we zo’n
acht jaar geleden gestart met de opbouw van een groep
om deel te nemen. Het netwerk van de vereniging helpt
om die groep te vergroten.”
RUIM PUBLIEK
Dirk: “We vinden het belangrijk om een ruim publiek te
bereiken. Door veel verschillende soorten activiteiten te
organiseren, lukt dat wel.” Pieter beaamt dat: “Dat is ook
voor Natuurpunt belangrijk. Met onze winterwandeling
bijvoorbeeld bereiken we zowel jong als oud.”

Open ruimte in Sint-Martens-Latem

Enkel kinderen
toegelaten!
Een week natuur op het
speelplein
Kinderen van de speelpleinwerking planten
hun eigen slaplantjes

VRIJWILLIGERS
Dirk sluit het gesprek af: “Met een groep vrijwilligers
willen we nog meer leuke activiteiten op poten zetten.
Het leven is al serieus genoeg. We willen in onze vrije
tijd vooral genieten.” Ook binnen Natuurpunt kan men
rekenen op een sterke basis van vrijwilligers.
INFO
Natuurpunt kern Deurle-Latem
www.natuur.deurlelatem.be
info@natuur.deurlelatem.be
Landelijke gilden Deurle-Latem
www.lgdeurlelatem.be
bestuur@lgdeurlelatem.be

Een greep uit de activiteiten:

Van 10 tot 14 augustus 2015 organiseren we voor
de tweede keer een hele week spelen en knutselen in de natuur. Voor alle kinderen tussen 3 en
12 jaar zijn er activiteiten per leeftijdsgroep.
Info en voorwaarden: http://www.sint-martenslatem.be/speelpleinwerking

Een dag voor 12 plus
Voor wie tussen 12 en 16 jaar is, organiseren we
op 20 augustus 2015 een activiteit in het Parkbos. We willen er nog niet veel over verklappen
en je kan je nog niet inschrijven. Wil je er graag
meer over weten? Laat het ons dan weten via
milieu@sint-martens-latem.be .

Je eigen tuinkers zaaien
in 1, 2, 3
Wat heb ik nodig?
•
een doorzichtig plastic bakje (bijv. van bij de
slager)
•
watten
•
Zaadjes van tuinkers

WINTER
Snoeicursus (Landelijke Gilden)
Knotdag(en) (Natuurpunt)
LENTE
Bloemenmarkt (Landelijke Gilden)
Natuur.ontbijt (Natuurpunt)
ZOMER
Werkdag Natuurgebied (Natuurpunt)
Natuurweek op de speelpleinwerking
(Landelijke Gilden en Natuurpunt)
HERFST
Fruitplukdag (Landelijke Gilden)
Themafietstocht of -wandeling (Natuurpunt)

ÉÉN …
Vul het plastic bakje met een laag watten en
maak deze nat
… TWEE …
Strooi er de zaadjes over en zet het bakje binnen
op de vensterbank. Geef af en toe water, zodat
de watten niet droog worden.
… EN DRIE
Na een week heb je je eigen verse tuinkers.
Smakelijk!
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Tuintip: kies voor streekeigen
bomen en struiken
Streekeigen bomen en struiken zijn soorten die van nature
voorkomen in een bepaalde streek. Ze hebben zich in de loop
der tijd aangepast aan het lokale klimaat en de plaatselijke
bodem. Voorbeelden van streekeigen bomen en struiken in
onze regio zijn de beuk, linde, zomereik, tamme kastanje,
hazelaar, haagbeuk, meidoorn, ...
Streekeigen soorten hebben talrijke voordelen. Streekeigen
bomen en struiken groeien sneller, hebben een langere
levensduur en zijn beter bestand tegen plaatselijke
weersgrillen, ziekten en (insecten)plagen. Met streekeigen
bomen en struiken kan je tuin als het ware naadloos
aansluiten op het omringende landschap en lijkt hij groter.
De plaatselijke dierenwereld (vlinders, vogels, egels, ...) hoeft
geen wijde bocht om je tuin heen te maken, maar wordt net
uitgenodigd om er te komen schuilen, eten en verblijven. De
vruchtjes en zaadjes van de streekeigen soorten leveren een
feestmaal voor deze beestjes.

Tijdschrifttip:
TUINSeizoen
“Tuinseizoen” is een tijdschrift dat maandelijks verschijnt
en een mooi en praktisch overzicht biedt van de
verschillende tuinen (siertuin, kruidentuin, moestuin).
Er staan ook artikels in over milieuvriendelijk en veilig
bemesten, de voedzame bodemsoorten, de belangrijkste
voedingsstoffen voor planten enzovoort.
Dit tijdschrift kan je ontlenen in de gemeentelijke
bibliotheek.

INFO
www.sint-martens-latem.be/inheemsgroen

Boekentip: Tuinieren met de
vierkantemeterbak

Websitetip:
www.zonderisgezonder.be

Dit boek is duidelijk, overzichtelijk en praktisch. De vele foto’s
en tekeningen inspireren en verduidelijken de informatie.
Interessant is de hele redenering die bij aanvang gegeven
wordt: hoe de auteur ertoe gekomen is om zijn idee uit te
werken. Waar wij denken dat de vierkantemetertuin een
uitvinding is van de laatste jaren, is de auteur hiermee al
sinds 1975 aan de slag. De vele reacties van enthousiaste
volgelingen bevestigen zijn idee dat groenten kweken op
die manier voor iedereen haalbaar is. Een pluspunt is dat
tuinieren voor voor jong en oud praktisch haalbaar wordt.

Tuin en moestuin onderhouden, terras en oprit schoon houden… Het kan zonder pesticiden. Met de juiste tips lukt dit
zeker en vast. Voor de tuin kies je de juiste plant op de juiste
plaats. Maak je oprit of pad zo klein mogelijk. Waar veel gereden of gestapt wordt, groeien geen planten. Een kasseipad
met groen tussen de stenen heeft ook zijn charmes. Toch nog
last van ongewenst groen? Op de website
www.zonderisgezonder.be vind je een bestrijdingsgids met
heel wat informatie en tips om terreinen pesticidenvrij te
beheren.

Dit boek kan je ontlenen
in de gemeentelijke
bibliotheek.
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Adviesraden

Cultuur

Sint-Martens-Latem herdenkt
Richard Minne
Vijftig jaar geleden overleed schrijver, dichter, journalist
en criticus Richard Minne (1891-1965). In 1928 kwam hij in
Latem wonen. In 1965 werd hij op een voor kunstenaars
voorbehouden plek van het kerkhof begraven.
In juni 2015 wijdt het Gemeentelijk Museum GevaertMinne een tentoonstelling aan Richard Minne.
Voor deze gelegenheid wordt heel wat wetenschappelijk
werk voorbereid door prof. dr. T’Sjoen en dr. Van Damme
van de Vakgroep Nederlandse Letterkunde van Universiteit
Gent. Wetenschappelijk medewerker Dorien Van Damme
inventariseert en beschrijft het literaire archief van Richard
Minne en draagt bij tot de materiaalverzameling voor
de catalogus en tentoonstelling. De catalogus zal uniek
fotomateriaal en niet-gepubliceerde teksten

Middenstandsraad

Oproep aan de middenstanders,
vrije beroepen en ondernemers
van Deurle en Latem
Het bestuur van de vzw Middenstand Latem-Deurle laat
weten dat zijn voorzitter, de heer Guido Dhaene, na vele
jaren van trouwe dienst met pensioen gaat en zijn mandaat ter beschikking stelt. De vereniging zal voortaan ook
de belangen van de vrije beroepen – en bij uitbreiding alle
ondernemers – van Deurle en Sint-Martens-Latem behartigen. Daarom doet het bestuur een oproep aan alle middenstanders, vrije beroepen en ondernemers met domicilie,
standplaats, praktijk, zetel of exploitatie in Sint-MartensLatem om actief deel te nemen aan de vergaderingen of lid
te worden van de organisatie. Wie zich geroepen voelt om
zijn/haar ideeën of voorstellen uit te werken omtrent de

Sportraad

bevatten en te koop worden aangeboden. De focus ligt op
de figuur van Minne in Sint-Martens-Latem. Verder zullen
er originele archiefdocumenten uit zijn persoonlijke archief
gepresenteerd worden.
In september 2015 zijn er enkele voorstellingen voorzien
van het toneelstuk “Richard Minne: Kort en Goed” van
Carlos Alleene, dit in samenwerking met enkele lokale
verenigingen en de Cultuurraad. De regie is in handen van
Werther Vander Sarren, die voor Jan François als acteur
opteerde. Bovendien wordt in de loop van oktober 2015
een publieksgerichte lezing met prof. dr. T’Sjoen en dr. Van
Damme georganiseerd. Concrete data en info volgen via
www.sint-martens-latem.be en in de Dorpsmagazines van juni
en augustus 2015.
INFO
Sophie Desmet 09 282 17 70
sophie.desmet@sint-martens-latem.be

gemeenschappelijke belangen van ondernemers, bewoners
en besturen, wordt vriendelijk uitgenodigd contact te nemen met de bevoegde schepen schepen of met de huidige
bestuursleden.
De algemene vergadering (gevolgd door een receptie) vindt
plaats op woensdag 27 mei 2015 (19.30 uur) in de raadzaal
van het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem. U bent
welkom. Deze vergadering is ook ingepland als netwerkingevent. De agenda van de algemene vergadering kunt u
verkrijgen via info@middenstand-latem-deurle.be. De
uitnodiging van de algemene vergadering zal op 29 april
bekendgemaakt worden, wat u toelaat om tot dan agendapunten toe te voegen.
INFO
Guido Dhaene | dhaene.guido@telenet.be | 09 282 37 08
Ewald Demeyere | info@latemsemachinery.be | 09 282 81 03
Schepen van middenstand Emile Verschueren |
emile.verschueren@sint-martens-latem.be

Nieuwe voorzitter sportraad
Tijdens de algemene vergadering op 7 maart 2015 werd
Filip Vanparys, bestuurder van turnclub Sportac 86,
verkozen als nieuwe voorzitter van de Sportraad.
Marnix Van de Gehuchte, bestuurder van zwemclub SOS,
is ondervoorzitter. De Sportraad streeft in zijn nieuwe
beleid naar transparante communicatie met de clubs en
de Sportdienst.
INFO
Filip Vanparys
filip.vanparys@skynet.be
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April
TOT 14 JUNI
DI TOT ZO - 10 TOT 17U
ON KAWARA - 1966
On Kawara (1932-2014) wordt
beschouwd als één van de
belangrijkste en radicaalste
kunstenaars uit de 2de helft van de
20ste eeuw. Hoewel het werk van On
Kawara goed vertegenwoordigd is
in Belgische kunstcollecties is dit de
eerste institutionele tentoonstelling in
België sinds zijn tentoonstelling in het
Brussels Paleis voor Schone Kunsten
in 1975.
Waar: MDD, Museumlaan 14
Organisator: MDD
Prijs: tussen €2 en €7, schoolgroepen
€ 0 - jonger dan 12
Info: info@museumdd.be,
www.museumdd.be

24 APRIL TOT 26 APRIL
LEERLINGENTENTOONSTELLING
WILLIAM SWEETLOVE
Tentoonstelling van de leerlingenwerken (kleuters en lagere school)
n.a.v. onze samenwerking met William
Sweetlove.
Waar: Brouwerijschuur, Dorp 24
Organisator: Simonnetschool
Info: www.simonnetschool.be

bezichtigen zijn.
Waar: Gemeentehuis Sint-MartensLatem, Dorp 1
Organisator: Cultuurdienst SintMartens-Latem i.s.m. werkgroep
Info: 09 282 17 74

Sport tegen
Onrecht

Zondag 26 april - 14 tot 17 uur

SPORT
TEGEN ONRECHT
ZONDAG 26 APRIL 2015

Meer informatie: www.sporttegenonrecht.be
Mede mogelijk gemaakt dankzij deze sponsors:

Organisator: Fotoclub Latem

Info: karine.de.wasch@skynet.be

latem.be

TENTOONSTELLING FOTOCLUB
LATEM
Fotoclub Latem toont jaarlijks haar
nieuwe foto’s en audiovisuele reeksen.
Waar: Crypte gemeentehuis SintMartens-Latem, Dorp 1

25 & 26 APRIL - 11 TOT 18U
FOTOTENTOONSTELLING
BARBAIXPRIJS
De foto’s van de genomineerden van
de Barbaixprijs worden geëxposeerd
op de artiestenzolder van het
gemeentehuis. Als thema werd
gekozen voor ‘Small is beautiful.’
Ook de fototentoonstelling van de
Fotoclub Latem in de crypte zal dan te
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DI 28 APRIL – 20U
PC WORKSHOP
Na het succes van de eerste PC
Workshop komt Katrien Dossche
terug met interessante programma’s
die we misschien wel kennen, maar
waarmee we niet vlot genoeg kunnen
werken en op die manier tijd verliezen.
Google Forms, Eventbrite en een
landingspagina.
Waar: Casa 93 vzw, Golflaan 93
Organisator: Casa 93 vzw
Prijs: € 10, leden: € 8
Info: frank@casa93.be - voor
reservaties

14u GEVAERT-MINNE

Net als de voorgaande jaren vindt
deze editie plaats op het domein
Gevaert-Minne. Wij hopen met
de opbrengst van deze activiteit
opnieuw een mooi bedrag aan
11.11.11 te kunnen schenken. Er
zullen opnieuw heel wat attracties
aanwezig zijn, alsook voldoende
versnaperingen en dorstlessers.
Sport met ons mee!
Waar: Domein Gevaert-Minne,
Edgard Gevaertdreef
Organisator: Jeugdraad
Sint-Martens-Latem
Prijs: € 6
Info: jeugdraad@sint-martens-

ZA 25 APRIL - 14 TOT 18U
ZO 26 APRIL - 10 TOT 18U

Organisator: Gemeenteschool Deurle
Info: www.gbslatem-deurle.be,
09 282 49 46

ZO 26 APRIL – 8U
KOEKENBLOEMDAG
Programma:
8u - 10u : ontbijt
10u-12u : workshops
10u-13u : terras met aperitief
Inschrijven verplicht.
Waar: Gemeenteschool Deurle,
Dorpsstraat 28

DO 30 APRIL - 20 TOT 22U
INTRODUCTIE MET TABLETS
Het samenwerkingsverband Zovla,
bestaande uit de bibliotheken van De
Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth,
Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en
Zwalm zetten tijdens de digitale week
in op een kennismaking met tablets.
Een lesgever van SchoolTabServices
maakt het publiek vertrouwd met de
android-tablet (dus niet de i-Pad).
Waar: Openbare bibliotheek
Organisator: Openbare bibliotheek
Sint-Martens-Latem
Info: 09 282 87 87

ZA 2 MEI - 7.40 TOT 1U
BUSUITSTAP NAAR LUIK
Busuitstap naar Luik met o.a. bezoek
aan het historisch centrum met de
L’Eglise Saint-Barthélemy en het
station ontworpen door architect
Calatrava, de heuvel van de Cointe en
de industriële voorsteden.
Waar: Centrum De Vierschaar, Xavier
De Cocklaan 5
Organisator: Davidsfonds
Latem-Deurle
Prijs: € 60, leden Davidsfonds € 50
Info: guido.vandenberghe@ugent.be

in Sint-Martens-Latem
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Mei - Juni
ZO 3 MEI - 18.30U
LENTEFESTIVITEITEN BIJ DEN
LAETEMSCHEN VRIENDENKRING
Van 18-19u30 : “Sangria-aperitief” en
“Paella à volonté”
Vanaf 19u30: Live muziek met “The
Vanco Brothers.”
Dit feest is toegankelijk voor iedereen.
Inschrijven is noodzakelijk!
Waar: Oude Brouwerij, Dorp 24
Organisator: Den Laethemsen
Vriendenkring
Prijs: € 22 aperitief en paella, €
3 optreden; niet- leden betalen
respectievelijk: € 25 en € 5
Info: campevents@telenet.be

WOE 6 MEI - 20U
PARFUM, EEN PASSIE
Met heel veel passie en liefde vertelt
Lieven Debrauwer over zijn favoriete,
geurende onderwerp. Lieven heeft een
privécollectie van om en bij de 500 parfumflacons, een keuze uit 130 parfums
elke ochtend en een arsenaal aan kennis. Hij is reeds 25 jaar parfumverzamelaar en gebruiker. Met heel veel passie
en mogelijks nog meer liefde vertelt hij
over zijn favoriete geurende onderwerp.
Waar: Centrum De Vierschaar, Xavier De
Cocklaan 5
Organisator:Davidsfonds Latem-Deurle
Prijs: € 3; DF-leden gratis
Info: guido.vandenberghe@ugent.be

DO 7 MEI - 13.30 TOT 17U
DO 11 JUNI - 13.30 TOT 17U
FIETSTOCHT
Maandelijkse fietstochten
georganiseerd door het OCMW
Sint-Martens-Latem.
Waar: Sociaal Huis, Vennelaan 23
Organisator: OCMW
Sint-Martens-Latem
Info: 09 282 78 36

VRIJ 8 MEI - 18 TOT 20.30U
LAAT’EM LOPEN
Laat’em lopen betekent: genieten van
het lopen door de mooiste dreven van
Sint-Martens-Latem. Opbrengst van
dit evenement gaat naar de organisaties Kalliope, Tamiha en de vzw zinloos

geweld. Er zijn twee recreatieve
loopwedstrijden: Kidsrun: 18u30 5 of
10km: 19u00
Waar: Sporthal Sint-Martens-Latem
Organisator: gemeente Sint-MartensLatem
Prijs: € 5
Info:
www.sint-martens-latem.be/laatemlopen

VRIJ 8 MEI - 19.30U
QUIZZZ DEURLE
Het Feestcomité van Deurle organiseert
dit jaar voor de zesde maal de Quizzz
voor inwoners van Latem-Deurle (minstens 1 persoon per ploeg). Iedereen
wint.
Waar: Centrum De Vierschaar, Xavier de
Cocklaan 5
Organisator: Feestcomité Deurle
Info: bart.colpaert4@telenet.be

ZA 9 MEI T.E.M. ZO 24 MEI
EXPOSITIE HUGO VANDER
VEKENS
De Latemse Kunstkring organiseert een
unieke expo rond het beeldhouwwerk
van Hugo Vander Vekens in museum
Gevaert-Minne. Te bezoeken tijdens de
openingsuren van het museum.
Vernissage op zaterdagnamiddag 9 mei.
Waar: schaapstal museum GevaertMinne, Edgard Gevaertdreef z/n
Organisator: LKK i.s.m. cultuurdienst
Info: www.hugovandervekens.be,
gevaert.minne@sint-martens-latem.be,
09 220 71 83

DI 12 MEI - 20U
ALLES OVER BIJTJES EN BIETJES
Enkele leden van de Imkersbond,
Natuurpunt en het kinderkunstenatelier
vzw LuKiArt komen vertellen over het
belang van de bij in de natuur. Frederik
Van Vlaenderen & Ann Schollaert maken
en commentariëren de presentatie
bijgestaan door o.a. de Deurlese imker
Joost Hosten. Er is gelegenheid tot
proeven van honing en diverse honingdrankjes. Sabine Pauwaert heeft het
over de betrokkenheid van LukiArt.

Waar: Oude Brouwerij
Organisator: Den Laethemsen
Vriendenkring
Info: campevents@telenet.be,
www.l-v-k.be

ZA 16 MEI - 20U
LENTECONCERT
Het harmonieorkest van Sint-MartensLatem organiseert opnieuw een fantastisch Lenteconcert. Het wordt een
rijke variatie van klassiek en modern,
orkest- en solowerk. De vereniging
viert zijn 125-jarige bestaan en brengt
onder leiding van dirigent Jens De
Bruyne onder meer de “best off” van de
laatste jaren.
Waar: Sporthal, Hoge Heirweg 64
Organisator: Latemse Harmonie
Prijs: € 13 (VVK: 12 euro, studenten:
korting van 5 euro < 12 jaar: gratis)
Info: www.harmonieorkest-latem.be,
lenteconcert@harmonieorkest-latem.be,
0476 74 79 48

DO 21 MEI T.E.M. 31 MEI
FIJN STOF
Sophie Rubbens stelt haar composities
tentoon die opgebouwd zijn met
resten van allerhande stoffen. Vernissage op donderdag 21 mei om 19u.
Opening door dhr. Francis Maere van
Fine Art’s Gallery.
Iedereen is welkom.
Waar: Casa 93 vzw, Golflaan 93
Organisator: Casa 93 vzw
Info: www.casa93.be

ZO 31 MEI VAN 14.30 TOT 17U
WANDELING IN HET PARKBOS
SINT-MARTENS-LATEM/
SINT-DENIJS-WESTREM
Geleide wandeling door het Parkbos
van onze gemeente onder de leiding
van een gids van Natuurpunt.
Waar: Nog te bepalen in
Sint-Martens-Latem
Organisator: Davidsfonds LatemDeurle
Prijs: € 5
Info: guido.vandenberghe@ugent.be
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Juni
VR 5 JUNI – 9U
VLAANDEREN EN DE ZEE EN
VERKENNING VAN DE FRANSE
WESTHOEK
Het Musée départemental de Flandre
in Cassel presenteert een expositie
over de zee in de Vlaamse kunst van
de 16e en 17e eeuw. In de voormiddag
brengen wij een geleid bezoek aan de
tentoonstelling ‘Vlaanderen en de zee’.
In de namiddag bezoeken wij in Bailleul (Belle) het Musée Benoît-De-Puydt
onder leiding van de Nederlandse
directrice van het museum, Hedwig
van Hemel.
Waar: vertrek aan Lindenpark 5
Organisator: BVC
Prijs: € 56 (vervoer per bus, fooi chauffeur, inkom en gidsbeurten in beide
musea)
Info: www.btours.be

ZA 6 JUNI - 10 TOT 18U
ZO 7 JUNI - 11 TOT 18U
OPEN KERKENDAGEN
SINT-ALDEGONDISKERK
De kerkraad Deurle biedt opnieuw een
gevarieerd programma aan.
Atelier Mestdagh, uniek in Vlaanderen
op het vlak van glasraamkunst,
illustreert het nationaal thema ‘clairobscur’. Tentoonstelling van verborgen
kerkschatten.
Belichting van de Sint-Aldegondiskerk
en het leven van de heilige
Aldegondis, patrones d.m.v. foto’s en
teksten. ‘Wandelen en fietsen tussen
Latemse torens’: deelnemers krijgen
een brochure met tekst, foto’s en
wegwijzer. Zoektocht in en rond de
Sint-Aldegondiskerk. Deelnemers
krijgen een zoektochtformulier.
Geleid bezoek aan de kerk en het
kerkhof met o.a. 19 graven van

kunstenaars. Op zondag brengen
Emmanuel Sproelants, organist en
Annalivia Bekaert, mezzosopraan,
een orgelconcert met zang van 11 tot
11u45.
Waar: Sint-Aldegondiskerk
Organisator: Kerkraad Deurle
Info: aureel.vandenbrande@telenet.be,
0486 56 95 89

6 EN 7 JUNI - 14 TOT 18U
OPENKERKENDAGEN
SINT-MARTINUSKERK
In de kerk zijn er prachtige schilderijen
van o.a. Gustave van de Woestyne en
Albert Servaes. Ter gelegenheid van
Openkerkendagen tonen kinderen van
de Latemse basisscholen hun visie op
het kerkje. Verder staat op het
programma: 1. Een rondleiding op 6
juni van 14 tot 18 uur met een vakkundige uitleg over het kerkgebouw en
de schilderijen van de Latemse kunstenaars. Graag vooraf inschrijven via 09
282 48 29 of freya.declercq@belgacom.
net. 2. Een fiets- of wandelroute op
6 juni van 14 tot 18 uur. Brochures zijn
beschikbaar in de kerk. 3. Een orgelconcert op 7 juni van 15 tot 16 uur:
Godfried Van Schuylenberghe speelt op
het Lovaertorgel.
Waar: Sint-Martinuskerk, Dorp
Organisator: Kerkfabriek
Info: par.sintmartinus.latem@base.be

13 EN 14 JUNI - 10 TOT 18U
KUNSTHAPPENING VOOR EN MET
KINDEREN
Tijdens dit weekend organiseert
Latems Creatief een kunsthappening
voor en met kinderen van 6 tot
12 jaar. Op een speelse en leuke
manier worden in ‘Kunst voor Kids’
verschillende schildertechnieken

Hooglatem
Kermis

Vrijdag 26, zaterdag 27 en
zondag 28 juni
Jaarlijkse Hooglatem kermis voor
jong en oud. Met cabaret-, jazz- en
sportactiviteiten voor iedereen!
Waar: Wijkcentrum Oase, Constant
Permekelaan 54
Organisator: Wijkcomité
Hooglatem
Info:
www.wijkcomitehooglatem.be

aangeleerd. De kinderen zullen op
hun creatieve zoektocht begeleid
worden door enthousiaste lesgevers en
cursisten. Tegelijkertijd wordt ook een
boeiende kunstmarkt gehouden.
Waar: Cultureel Centrum, Kwakstraat 13
Organisator: Latems Creatief
Info: www.latemscreatief.be

28 JUNI TOT 4 OKTOBER
PROXIMUS ART COLLECTION IN MDD

Binnen de reeks tweejaarlijkse
collectie-ontsluitingen presenteert
het museum de komende zomer
de Proximus-kunstcollectie. Dit is
de eerste bedrijfscollectie die in het
museum getoond wordt. België telt
enkele belangrijke bedrijfscollecties,
maar weinig collecties bieden zo’n
volledig beeld op de kunst van de
laatste vier decennia.
Waar: MDD, Museumlaan 14
Organisator: MDD
Prijs: tussen €2 en €7, schoolgroepen
€ 0 - jonger dan 12
Info: info@museumdd.be,
09 330 17 30

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD

REDACTIE DORPSMAGAZINE

Op 30 maart 2015 was er een gemeenteraad. De behandelde

Redactie: Wouter Accou, An De Vreese, Catherine Hartmann, Frederik Van

agendapunten en notulen kan u volledig nalezen op de website www.

Beveren, Jana Verlinde, Michael Verlijsen, Peter Van Herp en Sophie Desmet.

sint-martens-latem.be (bestuur > gemeenteraad > notulen). U kan steeds

Taaladviseur: Ward Claeyssens

op het gemeentehuis inzage krijgen in de notulen in het kader van de

Foto’s: Anneke Coppens, Erwin De Keyzer, de verenigingen en het gemeente-

openbaarheid van het bestuur.

bestuur.

Op 3 maart en 7 april 2015 vond de OCMW-raad plaats. Van de openbare

Eindredactie: het College van Burgemeester en Schepenen.

zittingen kunnen de notulen worden opgevraagd in het Sociaal Huis.
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Info Diensten

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)

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

08.00 - 20.00

di

08.00 - 20.00

woe

08.00 - 20.00

do

08.00 - 20.00

vrij

08.00 - 20.00

zat
10.00 - 18.00
Gesloten op 1,14 en 25 mei 2015.

(enkel dienst
Burgerzaken)
Gesloten op 1, 14, 23 en 25 mei 2015.

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

namiddag

ma

08.30 -12.00

op afspraak

di

08.30 -12.00

op afspraak

woe

08.30 -12.00

13.30-17.00

do

08.30 -12.00

op afspraak

vrij

08.30 -12.00

op afspraak

za/zo
dringende gevallen: bel 101
Gesloten op 1, 14, 15 en 25 mei 2015.

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
Gesloten op 1 en 25 mei 2015.

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

08.00 - 23.00

za
08.00 - 22.00
Gesloten op 1, 14, 24 en 25 mei.

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: Edgar Gevaertdreef,
9830 Sint-Martens-Latem
09 220 71 83

woe-zo

1/4 - 30/9

1/10-31/3

14 - 18

14 - 17

Jaarlijkse sluiting: december, januari en
tweede helft juli.

Geen toegang een kwartier vóór sluitingstijd

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

Sociaal Huis – OCMW
Vennelaan 23,
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 78 36
sociaalhuis@ocmwsintmartenslatem.be
voormiddag

namiddag

ma-vrij 08.00-12.00
op afspraak
Gesloten op 1, 14 en 25 mei 2015.

za
10.00 -12.00
Gesloten op 14 mei 2015.

Dringende hulp:
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

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

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..

Op 6 december 2014 werden maar liefst 14 jubilarissen in de
bloemetjes gezet.

Op zaterdag 28 februari 2015 plantten de scouts en
buurtbewoners heel wat bomen voor het speelgroenproject
aan De Nark en De Oase.

De milieuraad nodigde Filip Goetgeluk, fietsenmaker en
dorpsgenoot, uit om enkele basistips over fietsonderhoud uit
de doeken te doen.

Wekelijkse bijeenkomst van enkele vrijwilligers voor het
archiveren van het Gevaert-archief in het Documentatie- en
Archiefcentrum.

Op maandag 16 maart 2015 gaf professor Christine Van
Broeckhoven in de raadzaal een lezing over de wetenschappelijke benadering van dementie.

Aangenamer winkelen in eigen gemeente dankzij de nieuwe
publieke parking in de Maenhoutstraat.
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