
 

 

 

 

Beste Senior en sympathisant, 

Zoals u hieronder kunt merken hebben wij een uitgebreid programma voor het eerste trimester. 
Alles op een rijtje gesteld oogt dit mooi. Hopelijk komt u naar alle activiteiten,  onderaan staan onze con-
tactgegevens vermeld. 
 

 

 
 
Lieve Blancquaert is een Belgische fotografe, jour-
naliste en televisiemaakster. 
Aan dit project besteedde Lieve twee jaar en be-
zocht maar liefst 14 plekken over de hele wereld. 
Een mix van arm en rijk, culturen, religies en ge-
meenschappen. 
Haar werk heeft niet alleen een esthetische waarde, 

maar is ook van maatschappelijk belang. Zij weet 
ons te raken, zet je aan het nadenken, maakt je be-
wust en inspireert. 
Zoals naar gewoonte ronden we de avond af met 
een kleine drink in de Leiezaal. 
Je plaats reserveren kan op de onderstaande con-
tactgegevens, inkom € 3,- 

 
 

 

 

 

Hiermee starten we opnieuw met de praatcafés. 

Hebben jullie vorig jaar al van een knus moment in 

de kunstkroeg genoten? Het werd de aanzet tot een 

uitgelezen moment om onder senioren - met be-

staande of nieuwe vrienden - een ‘leuke babbel‘ te 

hebben. Verdrijf de eenzaamheid en kom opnieuw 

gezellig keuvelen rond een koffie/thee met versna-

pering of een goed glas. Iedere maal bieden we de 

kans om een vorm van kunstuiting te bewonderen. 

De eerstvolgende praatcafés staan gepland op don-

derdag 27 maart en 24 april e.k. 

U komt toch ook? 

 

 
 
 
 
Prof. Dr. Ann Buysse komt spreken over een klem-
mend onderwerp: ‘mannen zijn van West-
Vlaanderen, vrouwen van Oost-Vlaanderen'. 
In de lezing wordt ingegaan op de vraag of mannen 
en vrouwen verschillend zijn van elkaar en zo ja, 
waarom dat zo zou zijn en zo neen, waarom we dat 
wel denken. 
Kunnen vrouwen beter liegen en mannen beter 
kaart lezen? 
Zo ja, is daar een wetenschappelijke verklaring voor 
en zo neen, waarom lijkt het dan zo? 

Onze gastspreker is hoogleraar aan de Universiteit 
Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische We-
tenschappen. 
 
Zuurkijkers dienen zich liefst te onthouden, dit on-
derwerp wordt op een humoristische toon ge-
bracht. 
Zoals naar gewoonte ronden we de avond af met 
een kleine drink in de Leiezaal. 
Je plaats reserveren kan op de onderstaande con-
tactgegevens, inkom € 2,- 
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NIEUWSBRIEF 

KOMENDE  

ACTIVITEITEN 

WINTER SPREEKAVOND - BIRTH DAY 
Dinsdag 25 februari 2014 - om 19:30 in de Raadzaal van het gemeentehuis 
 

PRAATCAFÉ  
Donderdag 27 februari 2014 - van 14 tot 17:30 in de kunstkroeg van de Oude Brouwerij 

LENTE SPREEKAVOND - VERSCHILLEN TUSSEN MAN EN VROUW 
Donderdag 20 maart 2014  - om 19:30 in de Raadzaal van het gemeentehuis 



 
 
 
 
Elke  senior die aan deze actie wenst deel te nemen 
contacteert het gemeentehuis. Tel.: 09/282.17.00 
 

of E-mail: jana.verlinde@sint-martens-latem.be 
Meer hierover in de komende Dorpsmagazine. 

 
 
 
 
We hebben  de ‘Stichting Alzheimer Onderzoek’ 
gevraagd om op een verantwoorde wijze het pro-
gramma van deze namiddag te verzorgen. 
We weten nu allen dat de kans op dementie groter 
is naarmate de leeftijd vordert. Een hoge leeftijd is 
de belangrijkste bekende risicofactor voor Alzhei-
mer dementie en voor de meeste andere vormen 
van dementie. 
De ziekte van Alzheimer is een ongeneeslijke her-
senziekte, waarbij de cellen in sommige delen van 
de hersenen ophouden te functioneren en afster-
ven. De symptomen van de ziekte zijn vergeetach-

tigheid, veranderingen in de persoonlijkheid, deso-
riëntatie en verlies van spraak. De ziekte van 
Alzheimer is de meest voorkomende vorm van de-
mentie. 
 

De wetenschappelijke benadering van dit onder-
werp moet ons toelaten om nog meer begrip op te 
brengen voor deze aantasting. 
Wij houden ons voor om het inkomgeld als steun 
aan deze stichting te schenken. 
Je plaats reserveren kan op de onderstaande con-
tactgegevens, inkom € 2,- 

 

 

 
In de kunstkroeg houden wij het praatcafé open 
van 10:00 tot 14:00. Kom en ventileer jullie kiesbe-
vindingen bij een aperitief of een heerlijk glaasje. 
 

In de schuur, vanaf 17:30, organiseren de Latemse 
vrienden een Lentebarbecue. Aansluitend, rond 
19:00, brengt ‘Arto Mundo’ life wereldmuziek. 
Graag vooraf inschrijven bij Wilfried. 

 
 
 
DEURLE, KASTEELDORP 

Zondag 23 februari 2014 - om 19:45 in de schuur van De Oude brouwerij 

We presenteren een prachtige film, een historische 
evocatie, gerealiseerd door Pol Vanderplaetse. 

Vooraf reserveren is een must.  

Inkom: € 7,- voor leden; € 9,- voor niet-leden. 
 

CULTURELE TRIP NAAR HET MUSEUM VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK. 
zaterdag 8 maart 2014 - om 11:00 Museum, Lucien Matthijslaan 11, 9800 Deinze 
 

We bezoeken er de overzichtstentoonstelling van 
het oeuvre van de bekende Deinzenaar Albert  
Saverys (1886-1964).  

We worden rondgeleid door P. Pauwels, curator 
van de expo.  
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, aantal is beperkt.

 

Info en inschrijvingen: 
 

 LSAR: 09/282.20.07 (Marie-Jeanne), 09/282.48.37 (Francine of Serge), 09/282.57.48 (Lucien), 0479/992.601 

(Marleen), 0474/557.066 (Henk) 

 LKK: 0476/747.948 (Ward Claeyssens)     LVK: 09/ 329.67.39 en/of 0475/ 949.818 (Wilfried Vancampenhoudt) 

 LSAR, Brandstraat 99 - 9830 Sint-Martens-Latem. 

 info@seniorenraad-latem-deurle.be en latemsekunstkring@gmail.com (LKK) en campevents@telenet.be (LVK)  

LENTESCHOONMAAK 
Zaterdag 29 maart 2014 - in Latem & Deurle  

 THEMANAMIDDAG ALZHEIMER 
Dinsdag 29 april 2014 - om 14:00 in de Raadzaal van het gemeentehuis 
om 14:00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis 
 

ACTIVITEITEN OP DE VERKIEZINGSDAG  
Zondag 25 mei 2014 - vanaf 10:00 in de Oude Brouwerij 

ACTIVITEITEN VAN DE LATEMSE KUNSTKRING 
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