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Prettige vakantie!
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Programma Hooglatem kermis
Nieuwe vrijetijdsinitiatieven

Burgerzaken en Sociaal Huis

Nieuwe reisvoorwaarden Turkije
Om naar Turkije te reizen heeft u een identiteitskaart
of paspoort nodig dat nog 6 maanden geldig is na
terugkeer. Zowel volwassenen als minderjarigen hebben
sinds april dit jaar ook een (elektronisch) visum nodig.
Een visum aanvragen kan via het internet https://www.
evisa.gov.tr/ of, tot na het toeristische seizoen van 2014,
nog aan de grens/luchthaven.
Een visum aanvragen via het internet gaat snel, u betaalt
minder dan op de luchthaven en bovendien kunt u
wachttijden vermijden op de luchthaven.
Het is aangeraden het visum minimum 48 uur vooraf aan
te vragen. Het visum is 90 dagen geldig vanaf de dag van
aankomst.
INFO:
https: //www.evisa.gov.tr/
http://diplomatie.belgium.be/nl/

Op vakantie naar het buitenland?

Vraag tijdig je kids-ID aan!

Wie naar het buitenland reist met minderjarigen,
zorgt best voor geldige identiteitsdocumenten. Voor
de meeste bestemmingen volstaat een kids-ID, voor
andere bestemmingen heb je een reispas nodig.
Welke documenten u nodig heeft om te reizen naar
een bepaalde bestemming, kunt u nagaan op http://
diplomatie.belgium.be/nl/ > Op reis in het buitenland
> Reisdocumenten.
We raden iedereen aan om tijdig de geldigheid (3 jaar)
van de kids-ID na te gaan en indien nodig een nieuwe
aan te vragen op de dienst Burgerzaken.
Hiervoor moet u één pasfoto meebrengen. Na twee
weken kunt u de kids-ID afhalen met de code die u
thuis toegestuurd krijgt.
INFO
Francine Michels 09 282 17 60
bevolking@sint-martens-latem.be
http://diplomatie.belgium.be/nl/

Nieuws Sociaal Huis: De gezelschapsdienst is een feit!
Onder de koepel van het Sociaal Huis richtten de Gezinsbond Latem-Deurle, het OCMW van Sint-Martens-Latem, de
Latemse Senioren Adviesraad en Ziekenzorg Latem-Deurle
de Gezelschapsdienst op. We willen hiermee een antwoord
bieden op een aangevoelde nood in onze gemeente.
De gezelschapsdienst is op zoek naar voldoende geschikte
vrijwilligers: integere volwassenen die graag omgaan met
ouderen, zieken en mindervaliden. Door hen te bezoeken,
te begeleiden bij maaltijden of bij de inname van medicatie,
hen te helpen om zich te verplaatsen, samen boodschappen
te doen of samen deel te nemen aan activiteiten buitenshuis,
kunnen deze vrijwiliggers deze mensen uit hun sociale isolement halen.

Er geldt een dubbel tarief op zon- en feestdagen.
Per overnachting vragen we 20 euro (van 22 tot 8 uur) inclusief ontbijt; de uren ervoor en erna worden aan het normale
tarief verrekend.
De aanvragers en vrijwilligers houden zich aan de gemaakte
afspraken zoals het uur van aankomst en vertrek, gebruik van
de formulieren en toepassing van het tarief. Bij het afzeggen
van een toegezegde prestatie zonder geldige reden kan een
minimumvergoeding van 3 euro worden aangerekend.
Geïnteresseerde vrijwilligers en hulpvragers kunnen
terecht bij de coördinatoren.

Dit gebeurt vanuit de boodschap: ‘Vrijwilligers uit Latem en
Deurle helpen hulpbehoevende medeburgers.’
Alleenstaande en hulpbehoevende inwoners die een beroep
wensen te doen op de dienst, wenden zich tot de plaatselijke
coördinator die dan de meest geschikte vrijwilliger zoekt op
basis van een intakegesprek. De aanvraag gebeurt minstens 3
dagen op voorhand behoudens uitzonderingen. Een
gemaakte afspraak kan tot 24 uur vooraf worden afgezegd.
Wie de gezelschapsdienst inschakelt, betaalt een jaarlijks
lidgeld van 20 euro. Hiermee wordt de verzekering van
vrijwilligers en de dienst gedekt, alsook de administratieve
kosten. De hulpvrager betaalt aan de vrijwilliger een vergoeding van 3 euro per uur (minimum van 2 uur = 6 euro).
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INFO:
Marleen Vermassen (derde persoon van links)
Guido Van Hevel (uiterst rechts)
0471 40 88 80 gezelschapsdienst@sint-martens-latem.be
Elke werkdag van 9 tot 18 uur

Bibliotheek

De bib komt bij u thuis

Leestips zomervakantie

Onze top 10
voor een
gezellige zomer

‘Bib-aan-huis’ is een dienst voor elke
Latemnaar of Deurlenaar die zelf niet
(meer) naar de bibliotheek kan komen:
senioren, zieken, slechtzienden, mensen
met een beperking of diegenen die zich
niet zelfstandig kunnen verplaatsen.
Voor hen brengen vrijwilligers de service
‘bib-aan-huis’.

U kunt zelf uw keuze maken via de catalogus op het internet of u laten verrassen
door de suggesties die de bib voorstelt.

1.

Herman Koch,
Geachte heer M.
(volwassen fictie)

2.

John Williams, Stoner
(volwassen fictie)

3.

R.R.Russell, Dagboek van
een Muts (jeugdfictie)

Wenst u gebruik te maken van deze
gratis dienst, of kent u iemand voor wie
de bib-aan-huis een oplossing zou kunnen zijn? Neem dan contact op met de
bibliotheek.

De bibliotheek stelt hiervoor zijn
volledige aanbod ter beschikking:
boeken, grootletterboeken, dvd’s,
tijdschriften en strips.

Een zomerse collectie
Met de vakantie in aantocht zetten we
graag onze collectie luisterboeken in
de kijker, die pas is aangevuld met een
aantal nieuwe titels: de reeks ‘Het leven
van een loser’ voor de jeugd, ‘Stoner’ van
J. Williams, ‘Blauwe maandag’, ‘Dinsdag is
voorbij’ en ‘Wachten op woensdag’ van
N. French voor de volwassenen. Genieten
van een boek tijdens een lange rit naar
het zuiden, is de ideale start van een
vakantiereis.

Ook ons ruime aanbod strips is aangevuld met nieuwe nummers en nieuwe
reeksen, zowel voor de volwassenen
als voor de jeugd. Kom ze ontdekken!
Tijdens de vakantieperiode mag je
bovendien 10 strips per kaart ontlenen in
plaats van 5.

Deze zomer is het thema van onze
Cinébib-filmcollectie ‘Humor’, ideaal om
te ontspannen op (regenachtige) vakantiedagen. Nog tot begin augustus is een
selectie van twintig titels uit het alternatieve filmcircuit, aanbevolen door filmspecialisten, te gast in onze bibliotheek.
Uiteraard kunt u ook een keuze maken
uit onze permanente eigen collectie. Tijdens de vakantiemaanden mag u immers
10 dvd’s per lenerspasje ontlenen.
Tijdens juli en augustus geldt voor alle
materialen een extra lange uitleenperiode van 4 weken.
INFO
Catherine Hartmann
09 282 87 87
bibliotheek@sint-martens-latem.be

4.

Cilla Börjlind, Springvloed
(volwassen fictie)
5. Joël Dicker, De waarheid
over de zaak Harry Quebert
(volwassen fictie)
6. S. Noort, Stiefkind
(jeugd fictie)
7. Almar Otten, Het ronde huis
(volwassen fictie)
8. G. Didelez, Flashmob
(jeugdfictie)
9. K. Armstrong, De Darkest
Powers trilogie
(jeugdfictie)
10. L. Dielemans, Zomerwoud
(jeugdfictie)

Dorpsmagazine Sint-Martens-Latem | 3

Speelpleinwerking

Titel dun titel dun
gedeelte titel vet of woord vet
Gemeentelijk museum Gevaert-Minne

Kom je ook eens naar het speelplein deze zomer?
Tijdens de zomervakantie staat onze monitorenploeg klaar om
de kinderen leuke vakantiedagen te laten beleven. ‘ Morgens
spelen we kleine en grote spelen, zijn we chef-koks, kijken we
naar een film of spelen we zelf een toneeltje.
Na de middag kunnen de kinderen kiezen tussen sport
buitenshuis of knutselen en spelen in en aan ons lokaal.
Er is een grote variatie in de bewegingsactiviteiten: sporten in
de sporthal, zwemmen, klimmen en skaten. Iedere week wordt
er een dagtrip gepland waarbij we ons speelplein even verlaten om andere speeloorden te ontdekken.

Het gemeentelijk speelplein is gesloten op 11 juli, in de periode
van 19 juli tot en met 3 augustus 2014, en op 15 augustus 2014.
De gemeentelijke speelpleinwerking vindt in juli plaats in de
Oase (Constant Permekelaan 54, 9830 Sint-Martens-Latem).
Vanaf augustus verhuizen we naar het scoutslokaal, De
Nark, Albijn Van den Abeelelaan 5, 9830 Sint-Martens-Latem.

De speelpleinwerking staat open voor alle kinderen van 3
tot en met 12 jaar. Inschrijven (online via www.sint-martenslatem.be/speelpleinwerking) doe je het best op voorhand als
je zeker wil zijn van een plaatsje. Voor de speelpleinwerking
voorzien we dagelijks 100 plaatsen. Voor de uitstappen zijn
er telkens slechts 30 tot 50 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.

•

Elke week staat in teken van een thema. Je hoeft echter nooit
voor een volledige week in te schrijven. Zo kun je kiezen om je
zoon en/of dochter enkel ‘s morgens in te schrijven of bijvoorbeeld slechts 3 dagen in die week naar het speelplein te komen.
Let wel, ingeschreven kunnen we enkel met een doktersattest
de inschrijvingssom terugbetalen.
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PRAKTISCH
•

•

•

Het speelplein opent zijn deuren om 8 uur. Tot 9 uur is er
opvang. De ochtendactiviteiten duren tot 12 uur; we voorzien een koek en chocomelk.
Wie blijft eten, neemt een lunchpakket mee. Kinderen die
thuis eten, worden voor de namiddagactiviteit ten laatste
om 13.30 uur opnieuw in het lokaal verwacht.
De kinderen kunnen ’s avonds opgehaald worden tussen
16 uur (17 uur wanneer ze mee sporten) en 18 uur. Na de
middag wordt er een stuk fruit en fruitsap voorzien.
Gelieve het aanvangsuur en het einduur te respecteren.
Dat maakt het des te leuker voor de monitoren en de kinderen. Kunt u er toch eens niet op tijd geraken? Verwittig
dan de monitoren op het nummer 0479 44 81 83.

Neem zeker een kijkje op de website voor het reglement, de
prijzen, enkele tips en de inschrijvingsmodaliteiten.
INFO
Veerle Yperman 09 282 17 70
speelplein@sint-martens-latem.be
www.sint-martens-latem.be/speelpleinwerking

Scholen

Gemeentelijke basisschool
Interesse om ons beter te leren kennen?
Voor inlichtingen bent u steeds welkom in een van onze drie
vestigingen.
Basisschool Latem
Burgemeesterstraat 7, 9830 Sint-Martens-Latem
Basisschool Deurle
Dorpsstraat 28, 9831 Deurle
Kleuterschool Twee Dreven
Twee Dreven 12, 9830 Sint-Martens-Latem
Surf zeker naar www.gbslatem-deurle.be om de sfeer van
onze verschillende activiteiten op te snuiven. Je kan de school
bezoeken in de vakantieperiode na het maken van een afspraak
met de directie.
INFO
Els Hautekeete 09 282 49 46
els.hautekeete@gbslatem-deurle.be

www.gbslatem-deurle.be

Vrije basisschool Sancta Maria en Sint-Jozef
In mei hadden de leerlingen van het vierde en het zesde
leerjaar IDP-testen. Vorig jaar behaalden onze leerlingen
gemiddeld 10 tot 20% meer dan Vlaanderen. Behalen ze ook
dit jaar zo’n hoge score? Zie www.vbs-latem-deurle.be
Openingstijden tijdens vakantie:
Van 30 juni tot 4 juli 2014: tussen 9 en 12 uur.
Vanaf maandag 18 augustus 2014:
•
maandag, woensdag en vrijdag: van 14 tot 17 uur
•
dinsdag en donderdag: van 14 tot 20 uur
•
zaterdag: van 10 tot 12 uur
Open dag:
Donderdag 28 augustus 2014 van 17.30 tot 19.30 uur
INFO
Peter Van Hulle 09 282 63 97
peter.vanhulle@vbs-latem-deurle.be

www.vbs-latem-deurle.be

Simonnetschool
Vanaf 2014-15 integreert onze school het vak Frans in het
officiële lesrooster vanaf het 3de leerjaar. We starten met
lessen Engels in de derde graad. Voor ons tweejaarlijks
cultureel project overtuigden we William Sweetlove om
intensief met onze school samen te werken. Dit project
dompelt de instapkleuters tot de leerlingen van L6 onder in
de wereld van kunst, techniek, ondernemingszin, …
Behalve vreemde talenonderwijs en cultuur zetten we sterk
in op pluralisme en respect. Onze kleinschalige, individuele
aanpak spreekt meer en meer mensen aan. Wenst u ook in
te stappen in ons project? Contacteer ons via onderstaande
gegevens of kijk al eens op onze facebookpagina.
INFO
Paul Lauwers 09 282 78 70 directie@simonnetschool.be
www.simonnetschool.be www.facebook.com/Simonnetschool
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Vrije tijd

Programma
Hooglatemkermis 2014
PROGRAMMA HOOGLATEMKERMIS 2014
VRIJDAG 27 JUNI
20:00

Les Folles de Gand
Travestieshow in volledige bezetting; vol glitter, glamour en humor. Met dit spektakel is de
toon van ons feestweekend meteen gezet!
Toegangskaarten: €8 (voorverkoop),
€10 (kassa)
Te verkrijgen bij alle leden van het wijkcomité
(zie verder in dit boekje).
Toegang tent vanaf 19:00

ZONDAG 29 JUNI
10:00

Jeugdvoetbaltornooi
met alle scholen van Sint-Martens-Latem
en Deurle. Geen wereldbekervoetbal maar
sportiviteit boven alles!
Rommelmarkt in de omgeving van de Oase.

10:00

LuKiArt vzw opent haar Kinder-Kunst-Ateliers. Een primeur voor Latem en Deurle in
Hooglatem!

11:00

VZW Tweety organiseert Tweety shoot,
boogschieten, blaaspijp, … bewegende doelwitten!
Waag je kans …

11:00

Crazy Circuskapsalon en schminkstand
Creative en originele creaties voor klein maar
ook voor GROOT!

12:00

Gratis Hooglatemaperitief (gesponsord
door Lambrecht Wijnen) met het Latems
Jeugdorkest
Barbecue (ter plaatse in te schrijven vanaf
11:30)

13:00

Prijsuitreiking voetbaltornooi
Bekers en medailles voor onze voetballertjes!

14:00

Sfeervolle (dans)namiddag met plaatselijke
jazzband The Riverside Jazzmen
traditionele New Orleans Jazz met Astrid
Hermans (vocals)
Samenspel, melodie en ritme staan centraal

ZATERDAG 28 JUNI
13:30

19:00

Verrassingsfietstocht voor volwassenen
en kinderen die goed rijvaardig zijn (inschrijven vanaf 13:15 in de tent).
Familiefietstocht in de omgeving van onze
dorpen.
Je komt op plaatsen waar je nog nooit eerder
bent geweest …

Feestaperitief - gevarieerde keuze aan
warme schotels (paella, warme beenham) en
koude gerechten (visbuffet)

Zeer democratische prijzen!
Als voorprogramma optreden van ‘Good Morning, Jack’
“ 2 guitars, 1 voice, enough energy to power the world”

Onze afsluiter op zondagmiddag is niet te missen!
21:00

No Problems
Populaire groep muzikanten van bij ons.
Deze coverband brengt pop, rock en blues.

Aansluitend: DJ Steve – O
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Alle activiteiten gaan door in de omgeving van
de Oase, Permekelaan Sint-Martens-Latem.

Vrije tijd

Nieuwe vrijetijdsinitiatieven
in Sint-Martens-Latem
De gemeente is
verschillende nieuwe
vrijetijdsinitiatieven rijker
LUKIART VZW
KINDER-KUNST-ATELIER
LuKiArt wil kinderen laten proeven van
kunst door ze op een speelse manier te
laten kennismaken met allerlei disciplines en dat zonder teken- of schilderles
te willen geven. Het creatieve proces
staat centraal.
De ateliers zijn geënt op de eigenheid
van ‘Sint-Martens-Latem kunst-dorp’
en verlopen in actieve samenwerking
met lokale kunstenaars, lokale musea,
verenigingen, scholen, verenigingen en
labs waar kinderen kunnen proeven van
kunst en technologie.
De ateliers gaan een twintigtal keer
door per schooljaar op
woensdagnamiddagen in de Oase.
INFO:
sabine.pauwaert@telenet.be
www.lukiart.be

LuKiArt vzw

MEDITATIE

SCHERMEN

Leg een stevige bodem in je zomer!
Kom wekelijks een uurtje mediteren.
We oefenen met een vrije vorm van
meditatie, puttend uit oude tradities en
moderne inzichten, niet gebonden aan
een religie of geloof.
Je hoeft geen ruime ervaring te
hebben. Wel belangrijk is je bereidheid
om een uurtje tot rust te komen en je
gerichtheid op de buitenwereld even
naar binnen te keren.
Het is fijn om daarbij de steun van een
groep te ervaren, want in je eentje komt
het er maar niet van, toch?

Onze degenschermclub richt zich tot
jeugdschermers van 8 jaar tot 20 jaar.
We starten steeds met een instapklas
van max. 15 kinderen per groep in
functie van de leeftijd. In de beginfase
maken we geen onderscheid tussen
jongens en meisjes, en houden we
de groepen gemengd. Op het einde
van het eerste jaar reiken we een
‘schermdiploma’ uit aan de kinderen
die eind juni de basisprincipes onder
de knie hebben. We willen een club zijn
waar zowel puur recreatieve schermers
als competitieve schermers aan hun
trekken komen.Onze eerste training
vindt plaats op woensdag 3 september
2014 in de sporthal. We geven
trainingen op woensdagavond (tussen
17 en 20 uur) en zaterdagmorgen
(tussen 9 en 12 uur). De exacte uren en
groepen vindt u op onze website.

GREETERS LEIESTREEK
In de Vlaamse Leiestreek kan je vanaf
4 april 2014 een Greeter boeken via
www.greeters-leiestreek.be. U vindt er
een overzicht van alle Greeters en hun
interesses.
Greeters zijn enthousiaste inwoners
uit de regio die geen officiële gidsenopleiding volgden en op vrijwillige basis
kleine groepjes toeristen (maximum 6)
op sleeptouw nemen. De Greeters zijn
echte ambassadeurs die vanuit hun
eigen ervaringen, kennis en passies
vertellen en bezoekers rondleiden.

De sessies vinden plaats op
woensdagavond (ook tijdens de
zomervakantie met uitzondering van
woensdag 2 juni 2014) van 19.30 tot
20.30 uur in de Oude Brouwerij
(Dorp 24, Sint-Martens-Latem).

INFO:
www.greeters-leiestreek.be

INFO:
0498 10 75 42 www.healingpractice.be

INFO:
0471 37 78 14
www.schermclublatemdeurle.be

Dorpsmagazine Sint-Martens-Latem | 7

Senioren en mobiliteit

SENIORENMIDDAG KERMIS LATEM
op donderdag 28 augustus 2014
om 14 uur - in de cafetaria van de Sporthal
Naar jaarlijkse gewoonte sluiten senioren de kermisdagen van
Latem af met een gezellige koffietafel.
Opnieuw is gemoedelijkheid troef en kunnen we samen onze
zomerbelevenissen uitwisselen met een lach en een lied.
In de eerstvolgende editie van dit Dorpsmagazine krijgt u meer
info.

SENIORENNAMIDDAG KERMIS DEURLE

Nieuws Latemse Seniorenadviesraad

op donderdag 4 september 2014
om 14.30 uur - in Centrum de Vierschaar
Naar jaarlijkse gewoonte sluiten senioren de kermisdagen van
Deurle af met een gezellige koffietafel.
Meer hierover in de feestkrant van Deurle, alsook in het volgende nummer van het Dorpsmagazine.

LAATSTE PRAATCAFÉ VAN HET VOORJAAR
op donderdag 26 juni 2014
in de kunstkroeg van de Oude Brouwerij
Na vijf praatcafés sluiten we het voorjaar af met de zesde in
rij. De standaard praatcafés hadden al een trouwe klandizie
verworven onder vrienden en kennissen. De bijzondere edities
hebben medesenioren aangetrokken die zeer geanimeerd met
de ‘habitués’ een uitvoerig praatje hebben belegd en alzo een
echte inhoud aan ons opzet hebben geschonken.
Wij hopen dat wij onze gemeenschappelijke belevenissen van
het voorjaar uitbundig kunnen uitwisselen tijdens deze laatste
editie.
Senior, breng een alleenstaande medesenior mee: zij zullen een
warme gemeenschap ontdekken. Tot dan!

ZOMERVAKANTIE
van 28 juni tot en met 27 augustus 2014
Met het laatste praatcafé sluiten we een welgevuld voorjaar af.
We beleefden samen met u een resem aan activiteiten:
Winterspreekavond met dr. Maria De Waele (UGent), eerste Lentespreekavond met Lieve Blancqaert, tweede Lentespreekavond
met prof.dr. Ann Buysse (UGent), themanamiddag ‘dementie’
met de Stichting Alzheimer Onderzoek (KUL), feest van de
80-plussers en de LenteLunch. Zes praatcafés brachten vrienden
en kennissen samen rond geanimeerde gespreksgroepen. Met
andere verenigingen brachten we gezinnen en senioren samen
rond het thema ‘Den grooten Oorlog’ tijdens het verteltheater.
Met een uitgesproken goesting stond het Sociaal Huis (OCMW,
Gezinsbond, Ziekenzorg en LSAR) rond de doopvont van de
gezelschapsdienst.
We wensen alle medesenioren aangename en rustgevende
vakantiemaanden toe, en hopen hen gebruind en ontspannen
opnieuw te ontmoeten tijdens de seniorenmiddagen tijdens de
kermis in Latem en Deurle.
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INFO:
Marie-Jeanne
09 282 20 07
Francine		
09 282 48 37
Lucien		
09 282 57 48
Marleen		
0479 99 26 01
Henk		
0474 55 70 66
Latemse Seniorenadviesraad
Brandstraat 99, 9830 Sint-Martens-Latem
info@seniorenraad-latem-deurle.be

Afsluiten dreven
In het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan
werden de voorbije weken verkeersmetingen
uitgevoerd in diverse dreven. Om de problematiek
rationeel te benaderen werd gekozen voor twee
scenario’s. De omwonenden werden hiervan in
april 2014 op de hoogte gebracht. In de eerste
meetreeks werden alle dreven waarvoor nog een
actueel aanvullend verkeersreglement van kracht is,
afgesloten of onderbroken. Dit leidde tot nogal wat
ongenoegen.
Om de hinder in tijd te beperken werd daarom
besloten om meer meettoestellen in te zetten. In de
week van 23 juni 2014 zullen alle afsluitpaaltjes
verwijderd worden. Concreet gaat het over de paaltjes
in de Kriekenbergdreef, de Rode Beukendreef, de
Warandedreef en de Buizenbergstraat.
Na de zomer zullen de metingen worden hervat om de
situatie zonder afsluitpaaltjes in kaart te brengen. In de
loop van het najaar zullen de inwoners geïnformeerd
worden over de resultaten en de acties die zullen
volgen uit de metingen.

Milieu en leefbaarheid

Natuurinrichtingswerken in de Latemse Meersen

Natuurinrichtingswerken voor een goede
waterkwaliteit, betere wandelmogelijkheden en meer biodiversiteit

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) starten de werken begin juni 2014 met
het herstellen van de vlonderpaden tussen het gemeentehuis
en de Kwakstraat en het natuurpad naar de Baarle-Frankrijkstraat. Tijdens de werken kunnen de wandelpaden tijdelijk
worden afgesloten.
Vanaf midden augustus 2014 zal de VLM het slib in de Meersbeek tussen de Brakelmeersstraat en de Baarle-Frankrijkstraat
laten verwijderen. Op die manier wordt de beek opnieuw dieper, zuiverder en zuurstofrijker. Het totale kostenplaatje van
die werken is geraamd op 157 259 euro. De Vlaamse overheid
en de gemeente staan in voor de financiering. De gemeente
komt tegemoet voor een derde van de kosten.
Ook op iets langere termijn hebben de VLM en ANB nog plannen in het natuurinrichtingsproject Latemse Meersen. Nadat
het rietveld aan de Baarle-Frankrijkstraat door Aquafin NV van
het rioolwaternet is losgekoppeld, wordt ook het slib van de
Meersbeek tot aan de Leie geruimd. Die werken zullen wellicht pas vanaf 2016 worden uitgevoerd.
INFO
Eddy Van Braeckel, leidend ambtenaar VLM
09 244 85 61 eddy.vanbraeckel@vlm.be
www.vlm.be (tik ‘latemse meersen’ in de zoekfunctie)

Wegenwerken gepland in Oude Vierschaarstraat

Werken in Oude Vierschaarstraat voor
de aanleg van riolering, de heraanleg van
wegenis en de nutsvoorzieningen

Taxusinzameling voor het goede doel

Breng tijdens de zomermaanden
taxussnoeisel gratis naar het
gemeentelijke recyclagepark
Het snoeisel bevat een stof, baccatine, die wordt omgezet in
taxol, het actieve bestanddeel in medicijnen tegen kanker. De
opbrengst van de inzameling wordt bovendien geschonken
aan een goed doel dat zich inzet voor de strijd tegen kanker.
Zo kon Sint-Martens-Latem vorig jaar meer dan 2.000 euro
schenken aan de stichting Luka Hemelaere.
Het snoeisel moet droog, jong en zuiver zijn om te kunnen
verwerken. Enkel het eenjarige snoeisel, meer bepaald takken
tot 30 cm, bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan
ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is
van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. Maak gebruik van
een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen; zo kan het
taxussnoeisel niet vermengd worden met aarde, gras of ander
groen.
De inzameling duurt tot 13 september in het recyclagepark.
Opgelet, laat u niet misleiden door malafide mensen die
beweren dat ze gratis uw haag komen snoeien om het
taxussnoeisel te verzamelen voor het goede doel.
INFO
Jana Verlinde, milieuambtenaar 09 282 17 46
milieudienst@sint-martens-latem.be
Openingsuren gemeentelijke recyclagepark: pagina 15

Ruim hondenpoep onmiddellijk op

Strontvervelend ...
Geen hondenpoep a.u.b.!
Hondenpoep op straat of in groenzones ergert terecht
wandelaars. Niemand heeft graag hondenpoep aan z’n
schoenen! Daarom is het verplicht om het onmiddellijk op te
ruimen. Met een eenvoudig zakje ruim je de uitwerpselen snel
en proper op. Na gebruik deponeer je de zakjes steeds in de
vuilnisbak. U riskeert een GAS-boete van minimum 60 euro.

Het gemeentebestuur en de nutsmaatschappijen stelden
vast dat er in de straat te weinig ruimte is om de werken goed
uit te voeren. De werken kunnen niet uitgevoerd worden
zonder schade aan te brengen aan de wortels van de bomen
in de straat . Het bestuur pleegde hierover overleg met de
planoloog en de inwoners van de straat. Het gemeentebestuur
zal enkel daar waar noodzakelijk bomen rooien en voorziet
heraanplanting na de uitvoering van de werken.
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Cultuur

Herinnering aan de twee
vrienden Gust en Astère
Gemeentelijk Museum Gust De Smet met voormalig conciërge Astère

Op vrijdag 9 mei 2014 bedankte het
College Astère Verhegghe voor zijn jarenlange inzet als conciërge in het Museum
Gust De Smet. In aanwezigheid van
vrienden, collega’s en buren van Astère
las de burgemeester een tekst voor van
ereburger, voormalig cultuurfunctionaris
en vriend van Astère, Piet Boyens.
Hieronder leest u een verkorte versie.

afwachting woont hij kort aan de Koedreef, in het boerenhuis
van de familie Verhegghe. Daar, op het boerenerf, scharrelt
ook de jonge boreling Astère rond. Kindervriend Gust De Smet
moet de kleine dreumes, nat of droog geluierd, meer dan eens
op zijn arm hebben gedragen.

HET SOBERE WOONHUIS MET ATELIER
In april 1930 betrekken Gust en Gusta hun nieuwe droom
aan de Pontstraat. Maar het mooie liedje duurt niet lang. De
crisis zet de kunstenaar, bangelijk als ie is, aan het denken:
de verkoop van de villa zou een goede investering voor de
oude dag zijn. Van Alfons Verhegghe kan de kunstenaar een
stuk grond aan de Koedreef kopen. Daar laat Gust in 1935 het
sobere woonhuis met atelier bouwen, dat nu museum is.

GUST MET EEN HART ALS KOEKENBROOD
Er zijn van die dagen, en dit is er een. Een dag van gedenken
en danken, een dag van verhalen en van dingen die
voorbijgaan. Het is de dag van het verhaal van de kunstenaar
en zijn buurjongen – het verhaal van een onwaarschijnlijke
toedracht.

ASTÈRE ALS KLEINE DREUMES
Omstreeks 1930 brengt kunstenaar Gust De Smet nieuwe
orde in zijn leven. Aan de kronkelende Pontstraat in Deurle
moet zijn nieuwe villa verschijnen – het eerste eigen huis! In
10 | Dorpsmagazine Sint-Martens-Latem

Hier werkt de kunstenaar aan het slotakkoord van zijn
loopbaan. Astère, ondertussen uit de luiers, wordt zijn
buurjongen. Als het zo uitkomt, wordt hij ingeschakeld als
koerier. Voor wat losse centiemen spoedt die zich naar het
dorp om de krant of wat tabak te halen voor zijn meester.
Blijvende indruk maakt het jaarlijkse Sint-Niklaasfeest ten
huize van De Smet. Op de eerste zondag na 6 december
werden de buurkinderen uitgenodigd in het huis van de
schilder. Daar zat Gust dan in zijn zetel, pijp in de mond en
met een hart als koekenbrood. De hele tafel vol zoetigheid en
cadeaus: poppen, auto’s en vliegtuigjes van hout of metaal.
Dat waren – zo weet Astère – voor De Smet en zijn vrouw
dagen van zuiver geluk.

DE DOOD KOMT DE ZIEKE KUNSTENAAR HALEN
Op vrijdag 8 oktober 1943 komt de dood de zieke kunstenaar
halen. Met kloppend hart volgt Astère de verwikkelingen.
Vanuit het ouderlijke huis ziet hij heel die lange avond
het licht branden op de slaapkamer van zijn oude vriend.
Verwanten en getrouwen houden de wacht bij het sterfbed.
Nog voor middernacht sterft de kunstenaar.
Vijf jaar later vermaakt Gusta De Smet – krachtens het
testament van haar man – bij legaat aan de gemeente Deurle
“huis en erve, met al de meubelen, alsook zekere schilderijen
en alle verdere oudheden welke in mijn bedoelde huis
staan”. De gemeente wordt uit kracht van akte gevraagd het
schildershuis voor het publiek open te stellen, het te laten
beheren door een man uit het volk en het voortaan Museum
Gust De Smet te noemen.

Een jaar of 15 geleden liep er een expo in het museum, en er
was een ‘verstekeling’ aan boord. Bij bezoek aan huis bracht
Astère me meteen naar de ‘plaats delict’. “Andere fabriek!”,
bromde hij even nuchter als triomfantelijk bij een schilderij
met vrouw aan tafel. De vrouw deed een krampachtige
poging om echt te lijken. Maar ’t wilde maar niet lukken.
Inderdaad, verkeerde fabriek! Deze ogen hadden nooit die van
de kunstenaar ontmoet.

DANK, GOEDE VRIEND, VOOR WIE JE BENT
Gust en Astère, het verhaal van de schilder en zijn buurjongen.
Ruim 80 jaar - van ouverture tot finale – één welluidende
samenklank, een wondere melodie waarvan de laatste
klanken bijna verstorven zijn. We zijn vervuld van grote
dankbaarheid, Astère, voor alles wat je hebt betekend ‘voor
onze goeien, ouwen Gust’, en vooral dank, goede vriend, ...
voor wie je bent.

ASTÈRE ALS WACHTER VAN DE NALATENSCHAP
VAN GUST
In de vele jaren die volgen, wordt Astère een man uit het volk,
die zijn dagelijkse brood verdient door met vrachtwagen –
‘camion’ in schoon Vlaams! – langs ’s Heren wegen te rijden. Hij
blijft dus als het ware koerier, maar nu wel gemotoriseerd.
Eind jaren tachtig stemt Astère – inmiddels met pensioen welwillend toe op het verzoek om voortaan het huis en de
kunstwerken van zijn vroegere buurman te beheren. Het hart
van Gust De Smet, ergens ver weg, moet op dat ogenblik een
reuzensprong hebben gemaakt: zijn buurjongen van weleer,
een man uit het volk geworden, wordt de wachter van zijn
nalatenschap. Soms kan de geschiedenis wondermooie cirkels
schrijven.
25 jaar heeft Astère zich van zijn taak gekweten, met ijver,
toewijding en groeiend inzicht. ’n Kwart eeuw lang mocht ik
telkens zijn gast zijn, in het huis van de oude meester – een
lange boulevard aan herinneringen. Bij ieder bezoek werd
eerst het hart gelucht – en na een minuut of tien was het
steevast: “Awel, we zullen er een op drinken!” En dan kwam
hij trots uit de keuken, twee glazen bier in de hand, met een
schuimkraag waarvan zelfs een geheelonthouder dorst zou
krijgen. En met de drank kwamen de verhalen, nog meer
verhalen. Vaak gekruid met wat schimpscheuten naar links en
naar rechts.

DE WERKEN VAN GUST WERDEN DEEL VAN ASTÈRE
ZIJN WEZEN
Uit binnen- en buitenland kwamen ze naar het museum. Uit
Nederland, Frankrijk, Duitsland, uit Amerika en Japan. En
of de beheerder voor hen gastvrij, hartelijk, welwillend en
behulpzaam was? Sla het gastenboek van het museum open
en u leest het in alle talen!
Met de jaren groeit bij Astère ook het begrip van de kunst van
zijn oude vriend, met wie hij trouwens een vrolijke zelfspot
deelt en een gezonde afkeer van grootspraak en valse schijn.
De werken van Gust zijn in hem gerijpt, deel van zijn wezen
geworden. Hij weet hoe de kunstenaar zijn toetsen zet, hij
kent de pigmenten op het schilderspalet, hij doorgrondt de
oogopslag van zijn modellen.
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in Sint-Martens-Latem
Meer tips op www.uitinsint-martens-latem.be

Juni
TOT 22 JUNI
8STE KUNSTTRIËNNALE
‘IDYLLISCH’
Internationale driejaarlijkse
kunsthappening Euro Art. Latem
neemt deel met schilderijen van
Xavier De Cock, Valerius de Saedeleer
en Gust De Smet en van hedendaagse
kunstenaars Chris De Clercq, Betty
Verdonck, Lola di Vito, Brigitte Pattyn,
Paule Lonneville, Mie-Jef Verpoest en
fotografe Michèle Francken.
Waar: diverse locaties in Tervuren
Organisator: vzw Vrienden van
de School van Tervuren i.s.m.
Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem
en de cultuurraad Latem-Deurle
Info: www.furament.be

DO 26 JUNI – 13.30 U
FIETSTOCHT
Fietstocht voor 50 plussers.
Waar: vertrek OCMW
Sint-Martens-Latem
Organisator: OCMW
Info: 09 282 78 36

Hooglatemkermis
27 juni tot 29 juni 2014

DO 26 JUNI – 14 U
PRAATCAFÉ
Senioren en sympathisanten ontmoeten
tijdens het praatcafé nieuwe gezichten,
vrienden en kennissen. Zij nodigen in
het bijzonder de alleenstaanden uit om
kennis te maken met hun medesenioren en onze activiteiten. De toegang
is kosteloos, de drankjes zijn tegen
democratische prijzen te verkrijgen.
Gemoedelijkheid is troef.
Waar: Kunstkroeg Oude Brouwerij
Organisator: Latemse Senioren
Adviesraad
Info: 09 282 48 37
info@seniorenraad-latem-deurle.be

DO 26 JUNI – 20 U
ZELFVERDEDIGING VOOR
VROUWEN
De basiscursus is voor iedereen
toegankelijk. Er is geen voorkennis
nodig.
Waar: sporthal
Info: 09 282 73 73
info@judolatemdeurle.be
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29 JUNI TOT 12 OKTOBER
BIËNNALE VAN DE SCHILDERKUNST
De toets & de materialiteit van
het schilderij. De biënnale van de
Schilderkunst is steeds een subjectief
onderzoek naar een aantal sporen die
de schilderkunst de laatste honderd
jaar heeft gevolgd.
Waar: Museum Dhondt-Dhaenens,
Roger Raveelmuseum, Museum van
Deinze en de Leiestreek
Prijs: 12 euro (9 euro reductietarief )
Info: info@museumdd.be
09 282 51 23
www.museumdd.be

De Schatten van Vlieg in Gevaert-Minne
28 juni tot 14 juli en van 1 tot 31 augustus 2014
Straffe speurneuzen opgelet, in het
museum Gevaert-Minne is een schat
verborgen! Om die te vinden, krijg
je een schatkaart met vragen. In de
schatkist zit een bouwplan. Hiermee
kan je een miniversie van jouw
droomplekje ontwerpen en in de
prijzen vallen.

Waar: Wijkcentrum Oase
Organisator: Wijkcomité
Info: programma zie pg.6

ZO 29 JUNI – 10 U
OPEN ATELIER
Tijdens de Hooglatem Kermis openen
we feestelijk ons Kinder-Kunst-Atelier.
Wees welkom voor een hapje, een
drankje en kom kennismaken met
onze medewerkers!
Waar: Wijkcentrum Oase
Organisator: LuKiArt vzw
Info: www.lukiart.be
sabine.pauwaert@telenet.be

Waar: Museum Gevaert-Minne
Organisator: Cultuurdienst
Info: 09 220 71 83
gevaert.minne@sint-martens-latem.be
www.UiTmetVlieg.be/schattenjacht

in Sint-Martens-Latem
Meer tips op www.uitinsint-martens-latem.be

Juni - Juli

Voertuigenwijding
Sint-Kristoffel
Zo 29 juni - 9.30 uur
Kom naar de 80ste
voertuigenwijding of word
lid van de Kristoffelconfrérie
en ontvang een fraai literair
en artistiek pareltje over de
legende van Sint-Kristoffel.
Getuig van een verantwoord
autogebruik. Als betalend
lid steun je de verwerving
en het onderhoud van niet
gesubsidieerd materieel en
immaterieel christelijk erfgoed
van Deurle.
Heb je een old-timer, dan mag
je er zeker niet ontbreken.
Waar: Kerk Deurle dorp
Organisator: Confrérie
Sint-Kristoffel
Info: 09 282 54 62
marc.roos@telenet.be

WOE 2 JULI – 19 U TOT 22 U
FIETSTOCHT PARKBOS
Tijdens een tocht van ongeveer 20
km passeren we de verschillende
deelgebieden van het project en krijgt
men een woordje uitleg.
Waar: Gemeentehuis
Organisator: Parkbos
Inschrijving: info@parkbos.be
met vermelding van naam en
“fietstocht Latem”

11 juliviering
Za 5 juli - 20 uur

De jaarlijkse 11 juliviering met steun van ‘Vlaanderen Feest’ vindt
opnieuw plaats in het gemeentehuis. Er is een gastspreker voorzien
en Paul Claus zingt Emiel Hullebroeck met het Kamerorkest Andante
Favore o.l.v. Eric De Lombaerde.
Achteraf biedt het gemeentebestuur een receptie aan.
Inschrijven is niet nodig.
Waar: Gemeentehuis
Organisator: Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem
Info: sophie.desmet@sint-martens-latem.be

ZA 5 EN 12 JULI – 16 U
OPEN REPETITIES
GENTSE FEESTEN
De Schone Lier van Erika Pauwels
houdt open repetities voor het
programma van de Gentse Feesten
2014.
Waar: Oude Brouwerij
Organisator: vzw De Schone Lier
Info: erika.pauwels@pandora.be

ZO 13 JULI– 15 U TOT 20 U
PASTORIECONERT DEURLE
Tweede concert in de tuin van de
pastorie met optredens van Jim
Cain en The Mardi Gras Jazzband.
Kom genieten van deze prachtige
muziek in het mooiste dorp van OostVlaanderen. Kom je ook met de fiets!
Waar: Pastorietuin Deurle
Organisator: Feestcomité Deurle
Contact: www.feestcomitedeurle.com
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Veiligheid

Nauwe samenwerking tussen
politie en Fietspunt
•

Je gaat op reis en vergeet niet...

•

Zorgeloos op vakantie vertrekken. De politie helpt!
•
Vraag op www.police-on-web.be of in één van uw
commissariaten gratis woningtoezicht aan.
•
Maak een afspraak met onze diefstalpreventieadviseur.
Zij geeft gratis en vrijblijvend advies over hoe u uw
woning beter kan beveiligen.

•

Denk als een inbreker. Dit kan je zelf:
•
Maak uw huis goed zichtbaar door goede binnen- en
buitenverlichting en een laag gesnoeide voortuin.
•
Investeer in goede sloten.
•
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, 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, enzovoort.
•
Laat geen ladder of tuingereedschap rondslingeren.
•
Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht.

•

•

•

•

Fietspunt stimuleert het gebruik van de fiets in combinatie met het openbaar vervoer. Ze biedt daarvoor
een fietsdienst aan bij het station van De Pinte.
Politie Schelde-Leie werkt hier nauw mee samen,
voornamelijk in de strijd tegen de fietsdiefstallen.
Fietsers kunnen in de fietspunten terecht om een
tweewieler te huren.
In het fietspunt kan u ook terecht voor eenvoudige
fietsherstellingen zodat u op een veilige en reglementaire wijze thuis geraakt.
Openingstijden van het Fietspunt: iedere werkdag van
7 tot 10 uur en van 16 uur tot 19 uur.
De medewerkers van het Fietspunt doen een aantal
keer per dag hun ronde in de stationsomgeving. Foutief gestalde fietsen worden vastgelegd met een slot
van Fietspunt en krijgen een label omgehangen.
Weesfietsen worden ondergebracht bij de politie.

De sportfunctionaris knijpt er
even tussenuit
Janiek Colpaert, onze sportfunctionaris, werd trotse
vader van een tweeling en neemt ouderschapsverlof.
Frederik Van Beveren (links op de foto) zal hem tijdelijk
vervangen van 1 juni tot 30 september 2014. Succes!

Wat kan je op vakantie doen om je te beschermen?
•
Maak vóór de reis een kopie van alle reis- en
identiteitsdocumenten.
•
Berg uw documenten op in een veilige plaats
(bv. de kluis van het hotel).
•
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 zitten ook op internet. Laat live verslagen of
meldingen op sociale media vanaf uw vakantieadres
achterwege.

Gemeente- en OCMW-raad

Redactie Dorpsmagazine

Op 26 mei 2014 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.

Redactie en opmaak: An De Vreese, Jana
Verlinde, Kim Viaene, Sophie Desmet en
Veerle Yperman
Foto’s: Anneke Coppens, Erwin De Keyzer,
de verenigingen en het gemeentebestuur
Eindredactie: College van Burgemeester
en Schepenen

Op 6 mei en 3 juni 2014 vond de OCMW-raad plaats. Van de openbare zitting van mei
kunnen de notulen worden opgevraagd in het Sociaal Huis.
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Info Diensten

Gemeentehuis
dienst Burgerzaken, dienst
grondgebiedzaken, dienst Vrije Tijd
Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem
T 09 282 17 00
Openingsuren
ma

8.30 -12.00

di

8.30 -12.00

wo

8.30 -12.00

13.30-16.00 (NM
enkel dienst
Burgerzaken)

Politie - wijkcommissariaat
Sint-Martens-Latem
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
T 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

8.30 -12.00

do

08.30 -12.00

op afspraak

vrij

8.30 -12.00

vrij

08.30 -12.00

op afspraak

za

9.00 -11.45

za

gesloten

gesloten

(enkel dienst
Burgerzaken)

Gemeentediensten gesloten op vrij 11 juli,
ma 21 juli, vrij 15 aug en ma 25 aug 2014.
Dienst Burgerzaken gesloten op za 19 juli,
za 26 juli, za 2 aug, za 9 aug , za 16 aug, ma
25 aug 2014
E-loket burgerzaken 7/7:
www.sint-martens-latem.be/e-loket

Het wijkcommissariaat is gesloten op ma
21 juli en op vrij 15 aug 2014.

Hoofdcommissariaat PZ
Schelde - Leie
Florastraat 19, 9840 De Pinte
T 09 321 76 60
Openingsuren

Bibliotheek
Latemstraat 78,
9830 Sint-Martens-Latem
T 09 282 87 87

za

08.00 - 22.00

Sporthal is gesloten in juli 2014.

Gemeentelijke musea
Museum Gust De Smet
Gesloten wegens renovatie
Museum Gevaert-Minne
Postadres: Kapitteldreef 45, 9830 SintMartens-Latem
Parking Museum: Edgar Gevaertdreef,
T 09 220 71 83
Openingsuren:
1 april tot en met 30 september:
woe tot en met zo van 14 tot 18 uur
Museum Gevaert- Minne is gesloten van
15 juli tot en met 31 juli 2014

08.00 - 20.00

Sociaal Huis – OCMW

woe

08.00 - 20.00

Vennelaan 23,
9830 Sint-Martens-Latem
T 09 282 78 36
Openingsuren:

08.00 - 20.00

wo

14.00 -18.00

vrij

08.00 - 20.00

10.00 -12.00 15.00 -18.00

zat

10.00 - 18.00

Bibliotheek is gesloten van za 19 juli t.e.m.
26 juli 2014 en van za 9 aug t.e.m. 16 aug
2014.

08.00 - 23.00

di
do

10.00 -12.00

ma - vr

08.00 - 20.00

16.00 -19.00

za

Hoge Heirweg 64,
9830 Sint-Martens-Latem
T 09 282 73 73

ma

di
do

Sporthal

Het hoofdcommissariaat in De Pinte is
gesloten op ma 21 juli en op vrij 15 aug
2014.

ma - vr

voormiddag

namiddag

08.00 - 12.00

op afspraak

Het Sociaal Huis is gesloten op vrij 11 juli,
ma 21 juli en vrij 15 aug 2014.

Dringende hulp:
Recyclagepark
Lijnstraat 82, 9831 Deurle
T 09 282 17 40 (Milieudienst)
16/10 - 29/2

1/3 - 15/10

ma

13.00 - 17.00

13.00 - 18.00

wo

13.00 - 17.00

13.00 - 18.00

vrij

13.00 - 17.00

13.00 - 18.00

za

10.00 - 17.00

10.00 - 18.00

Opgelet: Een kwartier vóór sluitingstijd
wordt geen toegang meer verleend tot
het park.
Recyclagepark gesloten op vrij 11 juli, van
21 juli t.e.m. 26 juli 2014 en op vrij 15 aug
2014.

Brandweer & Ziekenwagen

100

Politie

101

Internationale 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

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

Nieuwe houten banken en degelijke fietsbeugels kleuren het
dorpsbeeld.

De anoxiekamer in Ename zorgt ervoor dat de kunstwerken
en meubels van het Gust De Smetmuseum insectenvrij
worden.

Op 1 mei 2014 werden de drie nieuwe Advantage Red Court
tennisterreinen ingehuldigd via demonstratiewedstrijden.

Tijdens de triënnale in Tervuren werden de werken van meerdere Latemse kunstenaars tentoongesteld. Furament werd
feestelijk geopend op 9 mei 2014.

Laat’em lopen bracht op 16 mei bijna 200 lopers op de been.
Tijdens de Kidsrun van 1 km mocht ook de jeugd zich uitleven.

Op 24 mei 2014 zette het gemeentebestuur enkele koppels
jubilarissen in de bloemetjes. Het koppel dat dit jaar 65 jaar
getrouwd is, stond extra in de kijker.
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