
 
 
 

Lezing Oscar van den Boogaard – donderdag 15 november 2012 – 19u30 –  
Plaats: Maenhoutstraat - Organisatie School Simonnet 

 
Op donderdag 15 november om 19u30 ontvangt de 
Simonnetschool schrijver Oscar van den Boogaard voor een lezing.  
 
Oscar van den Boogaard is een Nederlands schrijver 
(Harderwijk,1964) die in Sint-Martens-Latem woont. Hij studeerde 
Frans in Montpellier en rechten en Frans aan de Universiteit van 
Amsterdam.   
In 1990 verscheen zijn officiële debuut Dentz, een roman waarin 
afgerekend wordt met de normen en conventies van de oudere 
generatie. Zowel Dentz als zijn tweede roman Fremdkörper (1991) 
vertonen een optimistische visie op het bestaan, omdat de 
hoofdpersonen alle vrijheid hebben om individuele keuzes te 
maken in een samenleving die hen daartoe in staat stelt. 
In 2010 verscheen zijn 11de roman, Meer dan een minnaar. In een 
welgesteld dorp in de buurt van Gent zijn de levens van twee 

gezinnen op drift. In een verhaal beheerst door geheimen wisselen vaders en moeders van partner 
en ontdekken de kinderen elkaar. Meer dan een minnaar is een bitterzoet familieportret en een 
dramatische zoektocht naar de geheime code van het geluk. 
Daarnaast schrijft Oscar theaterteksten en werkt hij voor de geschreven pers, o.a. als columnist voor 
De Standaard. Oscar zal op 15 november vertellen over zijn werk en ons laten kennismaken met zijn 
boeken. 
Ooit één van de meest inspirerende sprekers op een Cultuurcafé in september 2008, toen samen met 
acteur Steven van Watermeulen en Jelle van Riet (mevrouw Helmut Lotti). Zeker niet te missen en 
een aanrader! Deelname is gratis. 
 
Meer informatie bij school directeur Paul Lauwers op 09-282.78.70 of 0476-01.49.04 of uiteraard op 
www.simonnetschool.be 
 
 
 

Cultuurcafé met Nic Balthazar – zondag 16 december 2012 om 10u30 (Kerstmarkt) 
Plaats: Leiezaal Gemeentehuis Sint-Martens-Latem – Organisatie Cultuurraad 

Latem/Deurle 
 

Nic Balthazar voorstellen lijkt onbegonnen werk. Een zoektocht op Google 
levert 738.000 “hits” op, onbegonnen werk dus. Onthou vooral dat hij Belgisch 
TV maker is op VRT radio en TV, regisseur van o.a. de films Ben X en Tot Altijd, 
en zeer betrokken bij milieu en thema’s zoals klimaatverandering (“the Big 
Ask”). Geboren in 1964 en de zoon van Herman Balthazar, ex Oostvlaams 
gouverneur. Getrouwd met fotografe Lieve Blancquaert. En oh ja, op YouTube 

kan je grasduinen in zowat 300 films, opnames en interviews.  
 
Meer info bij de bestuursleden van de Cultuurraad of op bart.vandesompele@telenet.be 
 
 

http://www.simonnetschool.be/
mailto:bart.vandesompele@telenet.be
http://www.google.be/imgres?hl=nl&biw=1402&bih=712&tbm=isch&tbnid=0TbSn9Pkt8NmjM:&imgrefurl=http://www.hetgroeneboek.be/sprekers.php?s=Oscar_van_den_Boogaard&docid=cTXvxuBk31GgxM&imgurl=http://www.hetgroeneboek.be/images/oscar_van_den_boogaard.jpg&w=250&h=323&ei=fDqeUJ2aEqmf0QWt8IHwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=419&vpy=342&dur=922&hovh=255&hovw=197&tx=112&ty=196&sig=114870585770474951053&page=1&tbnh=144&tbnw=105&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:19,s:0,i:149


 
 
 

CONCERT – WINTERCONCERTEN  -  1 en 2 december 2012 
Raadzaal Gemeentehuis - Organisatie/ Latemse Kunstkring 

 
Iets voor de échte muziekliefhebber! De Latemse Kunstkring organiseert de tweede editie van de 
Winterconcerten in Sint-Martens-Latem. De inspiratie komt van de prachtige concerten van 
het toenmalige “Festival van de Leie”. Binnenkort zijn er twee concerten.  
Het eerste concert wordt gebracht door het trio “Het Tröndlin Ensemble”: Jan Vermeulen bespeelt 
een Tröndlin-piano uit 1830, France Springuel koestert de schitterende sound van haar Balestrieri uit 
1752 en Christine Busch bespeelt haar barokviool.  
Het tweede concert wordt gebracht door Julien Libeer, een jonge beloftevolle pianist. Hij speelt op 
een Steinway-piano. Deze musici brengen u werk van Schumann, Schubert, Beethoven en Chopin. Na 
het concert is er een sympathieke receptie aan in de Leiezaal van het gemeentehuis. 

 Zaterdag 1 december 2012 (20 uur) 
o Jan Vermeulen, France Springuel en Christine Busch 

 Zondag 2 december 2012 (15 uur) 
o Julien Libeer 

 

 Plaats: Raadzaal gemeentehuis Sint-Martens-Latem, Dorp 1 
o 35 euro per persoon op zaterdagavond 
o 25 euro per persoon op zondagmiddag 

 
Speciaal aanbod via deze nieuwsbrief: de eerste 20 reacties voor het zondag concert krijgen 1 
vrijkaart – vermeld gewoon “Cultuurraad” als codewoord bij uw overschrijving of email naar Ward 
Claeyssens ward@irs-btech.be. 
Uw overschrijving zorgt voor de definitieve inschrijving; vermeld duidelijk om welk concert het gaat: 
“Winterconcert 1” of ”Winterconcert 2”. Een overschrijving van 60 euro per persoon zorgt voor de 
definitieve inschrijving voor beide concerten; vermeld dan duidelijk “Twee Winterconcerten”. Het 
bedrag kunt u overschrijven op rekening van “Latemse Concerten”, Nelemeersstraat 48, 9830 Sint-
Martens-Latem (BE37 3635 1530 1628 / BIC BBRUBEBB). 
 
Voor meer informatie: Ward Claeyssens (Latemse Kunstkring) op email ward@irs-btech.be 
 
 
 
 

Milieu – “Wanneer zuiver water in de Leie? – vrijdag 30/11/2012 – 19u30 
Plaats: Oude Brouwerij, Dorp Latem – Organisatie FC Latem voetbalvereniging 

 
 

U vraagt het zich soms stiekem af. Is de Leie nu niet meer proper dan vroeger? 
Of klopt die inschatting niet? Kan ik nu in de Leie zwemmen of niet? Waar staan 
we nu, wat is er gepland aan werken? Welke rol speelt Europa hier in?  
Europa heeft Vlaanderen immers in het vizier wat betreft de 
oppervlaktewateren. Die zijn immers dringend aan zuivering toe, maar 
Vlaanderen heeft niet de middelen om alle wateren te zuiveren. Europa was 
bereid een bekken te laten kiezen, maar dan wel alles van A tot Z: beken, 
grachten, plassen met overloop, bijrivieren groot en klein en alle industriële 
lozingen met zuivering incluis ... Vlaanderen koos toen voor het Leiebekken.  

mailto:ward@irs-btech.be
mailto:ward@irs-btech.be
http://www.google.be/imgres?hl=nl&sa=X&biw=1402&bih=712&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=OZFF3ZlkKIfMrM:&imgrefurl=http://www.tijdschriftwater.be/nb14/nb14-p1.html&docid=kvtDd47p6lO0NM&imgurl=http://www.tijdschriftwater.be/nb14/FVS_nieuw.jpg&w=583&h=825&ei=ozmeUMz_D_Gb1AXR-IGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1099&vpy=239&dur=598&hovh=267&hovw=189&tx=92&ty=157&sig=114870585770474951053&page=1&tbnh=147&tbnw=103&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:19,s:0,i:125


 
 
 
 
U komt het allemaal te weten op vrijdagavond 30 november 2012 om 19u30 in de Oude Brouwerij op 
het dorp in Latem. FC Latem organiseert en ontvangt Lic. Frank Van Sevencoten, topman bij de 
Vlaamse Milieumaatschappij geeft een overzicht van de status. Met de actieve steun van Optima, 
hoofdsponsor FC Latem. 
 
Programma 

 19.30 u. Ontvangst 

 19.45 u. Inleiding door FC Latem 

 20.00 u. ‘Wanneer zuiver water in de Leie ?’ 
o Een overzicht van de status: waar staan we nu ?, wat is er al gepland en wat is er in 

uitvoering ? 
o Waar zitten de grote uitdagingen, waar lukt het niet en welke zijn de risico’s en 

waarom ? 

 21.00 u. Einde met hapje en drankje 
 
 

***************** 


