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Bestuur

De gemeente Sint-Martens-Latem sluit haar tweede 
jaarrekening volgens de beleids- en beheerscyclus-
modaliteiten af met een positief financieel evenwicht. 
Bij de operationele werking werd er zuinig 
omgesprongen met de middelen; bij de investeringen 
werden verschillende projecten uitgevoerd en/
of gestart en de niet-gebruikte budgetten worden 
meegenomen naar 2015.
Er werden geen nieuwe leningen aangegaan zodat 
de uitstaande schuld op lange termijn verder wordt 
afgebouwd. 
Het financieel evenwicht bestaat uit twee luiken: het 
resultaat op kasbasis en het structureel evenwicht. 
Beide evenwichten zijn positief en tonen aan dat de 
gemeente voldoende financiële ruimte heeft om 
het vooropgestelde beleid verder uit te voeren. De 
lage aanvullende personenbelasting van 5,5% blijft 
ongewijzigd, evenals de lage opcentiemen onroerende 
voorheffing (750).

Nieuwe beleidsnota 
mobiliteitsplan op komst
Het doel van het mobiliteitsplan is een bijdrage te 
leveren aan de verhoging van de verkeersveiligheid, 
de verbetering van de verkeersleefbaarheid en de 
beheersing van de vervoersvraag. In het najaar 2013 
werd de herziening van het gemeentelijk mobiliteits-
plan opgestart. De gemeente opteerde voor het spoor 
‘verbreding en verdieping’. Er zijn vier thema’s  
geselecteerd: woonontwikkeling Hooglatem, parkeer-
druk woonkernen, aanpassen wegencategorisering, 
ontsluiting woonparkgebied.
De resultaten van het onderzoek werden gebundeld 
in de uitwerkingsnota die werd voorgesteld aan het 
publiek op 4 februari 2015. Bij ieder thema geeft de 
ontwerper ook één of enkele suggesties van oplos-
singsrichtingen mee. De beleidskeuzes van het col-
lege volgen in een ontwerp van mobiliteitsplan.
In de laatste fase van de herziening van het gemeen-
telijk mobiliteitsplan worden de maatregelen en acties 
bepaald om het beoogde beleid te realiseren. De 
beleidsnota is momenteel in voorbereiding. Nadat dit 
document is geadviseerd door de gemeentelijke be-
geleidingscommissie wordt het aan de gemeenteraad 
voorgelegd en volgt een openbaar onderzoek.

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

Welkom, nieuwe collega! 
Enkele nieuwe medewerkers hebben het voorbije jaar de ploeg 
van de gemeente versterkt.  We stellen ze graag aan u voor. 

Technische buitendienst 
Jo Detrixhe werkt bij de logistieke ploeg en staat hoofdzakelijk 
in voor de ondersteuning van feestelijkheden, transporten en 
kleine herstellingen. Patrick Verburgt werkt bij de groenploeg 
en verzorgt samen met zijn collega’s onderhoud van groen op 
het openbaar domein, meestal in Deurle. Bij afwezigheid van 
zijn collega is hij ook grafmaker. Hassan Shayesteh Var  
(niet op de foto) is tijdelijke vervanger en werkt ook hoofdzake-
lijk in de groenploeg in Deurle.

Nieuwe equipe in de sporthal 
Ook in de ploeg van de sporthal zijn heel wat wijzigingen in de 
personeelsbezetting. Michael Verlijsen is de nieuwe 
sportfunctionaris (voorlopig nog tijdelijke vervanger).  
Michiel Berckmoes en Bruno Vermeir zorgen voor de 
uitbating van de cafetaria in de sporthal. Bjorn Nachtergaele 
en Tony Balduck zijn reeds gekende gezichten. Zij staan in 
hoofdzaak in voor de uitbating en het onderhoud van de 
sportzalen. Allen samen zorgen ze ervoor dat u als inwoner 
op een vlotte en aangename manier in onze gemeente kunt 
sporten. 
 
We wensen hun allemaal veel arbeidsvreugde en  
veel boeiende uitdagingen in hun job. 

Een positief financieel evenwicht 
voor onze gemeente 

Onze nieuwe collega’s Patrick en Jo

De nieuwe ploeg van de sporthal: (van links naar rechts)
Bjorn, Bruno, Michael, Tony en Michiel 
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Laat ons de Leie! 

Met de titel verwijzen we naar een  
landschapsbeschermer avant la lettre, 
Cyriel Buysse. In 1911 leidde hij het 
protest tegen het rechttrekken van 
de meanderende Leie. Met eenzelfde 
overtuiging koesteren wij nog steeds 
de eigenheid van Sint-Martens-Latem  
en kiezen we resoluut voor een 
rustige woonomgeving en een zekere 
kleinschaligheid. Dit principe geldt 
zowel voor residentiële, commerciële,  

toeristische als voor recreatieve 
activiteiten. 
De eigenheid van Latem en Deurle, 
ook wel het ‘DNA van de ruimte’ 
genoemd, ligt in de sterke symbiose 
tussen natuur en cultuur. Die 
benadrukken we verder door de 
inrichting van het openbaar domein. 
De resterende open ruimte richten 
we in op een hedendaagse wijze met 
respect voor het verleden. 

Oud en nieuw worden samengesmolten 
met de nadruk op soberheid en rust.  De 
omgeving van de Leiesteiger en de boom-
gaard van Valerius De Saedeleer tussen het 
gemeentehuis en het Tempelhof zijn toon-
aangevend voor ons beleid terzake.

Bij de inrichting hebben wij de auto ge-
weerd om een rustgevende ontmoetings-
plaats te creëren, in de eerste plaats voor de 
Latemnaars, maar ook voor de bezoekers. De 
meanderende Leie tussen het weideland-
schap is het symbool bij uitstek voor onze 
gemeente. Met eenzelfde vastberadenheid 
zullen we ook de Dorpsstraat van ‘Deurle 
mooiste dorp’ verkeersluw maken.

Echt genieten van het wondermooie land-
schap en de rust vraagt dus parkeren op 
enige afstand. Op heel veel mooie plaatsen 
in de wereld stelt men dit al lang niet meer 
in vraag. Er is voldoende parkeergelegen-
heid op wandelafstand van de dorpskern 
met het gemeentehuis en de kerk, de 
horeca- en handelszaken. 

Ervaar de magie van de plek.

EEN SOCIAAL DORP WAAR 
MEN RESPECT HEEFT VOOR 
ELKAAR

Auto’s horen niet thuis op trottoirs, 
fietspaden en verhoogde bermen, 
ook niet ‘voor eventjes’. Mindervalide 
parkeerplaatsen zijn enkel te 
gebruiken met een geldige kaart. 

Onaangepaste snelheid en 
machorijgedrag zijn asociaal, maar 
bovenal gevaarlijk. Dat geldt ook voor 
brommers en quads.
In de open ruimte is er geen plaats 
voor versterkte muziek, tenzij met 
toestemming van het bestuur.

Ook onnodige decibels van 
voertuigen zijn zeer storend. 
Wie hondenpoep opruimt en afval in 
de vuilnisbak gooit, zorgt er mee voor 
dat iedereen kan genieten van een 
aangename en nette omgeving. 

Een 300 toeschouwers genoten op 23 juni van een concert van Jef Neve in de 
boomgaard van het gemeentehuis. 
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U kunt nog tot 18 oktober 2015 de hommagetentoonstelling 
‘Richard Minne, Gentenaar in Latem’ bezoeken en unieke, on-
gepubliceerde privédocumenten uit het archief van de Gentse 
schrijver en journalist in bezit van de Universiteit Gent ontdek-
ken, al dan niet met een gespecialiseerde gids.
Ter gelegenheid van deze expositie verscheen de gelijknamige 
catalogus samengesteld door prof. Yves T’Sjoen en dr. Els Van 
Damme van de vakgroep Nederlandse Letterkunde, zowel een 
collector’s item voor de literatuurliefhebber als voor de  geïnte-
resseerde leek. Minnes satirische beschouwingen over Gent en 
Latem blijken vaak nu nog actueel.

Sinds juni 2015 zijn zes schilderijen uit de gemeentelijke col-
lectie op reis. Op hun plaats hangen enkele pareltjes uit de 
gemeentelijke collectie en een bruikleen van het MDD. 

Tot en met eind oktober 2015 zijn de raak vormgegeven ‘Volks-
vrouw’ van Constant Permeke in bruikleen van MDD, het prach-
tige ‘Dorpszonnetje’ van Gust De Smet, het recent aangekochte 
en fraai ‘Portret Karel van de Woestijne’ van Leon De Smet, de 
liefelijke boomgaard ‘Zicht op Latem’ en de monumentale ‘Kerk 
van Sint-Martens-Latem’ van Valerius De Saedeleer te bezichti-
gen in de zalen van het Museum Gevaert-Minne. Voor het najaar 
zijn een expositie van Jos Decordier gepland, activiteiten rond 
de macrobiotische voeding van de Lima tijdens de Week van 
de Smaak en workshops tijdens de Kunstendag voor kinderen 
‘Latemse dichters met een knipoog’.

INFO
Sophie Desmet, cultuurfunctionaris
09 282 17 74, sophie.desmet@sint-martens-latem.be

Het gemeenschapscentrum omhelst 
de gemeentelijke culturele 
infrastructuur, zoals de Brouwerij-
schuur en Centrum de Vierschaar. 
Het beheersorgaan van het ge-
meenschapscentrum adviseert het 
gemeentebestuur over aspecten 
van het beheer van die gebouwen 
(verbouwingswerken, inrichting, 
uitrusting, financieel beleid).
In het beheersorgaan zetelen 9 
personen:
• 5 leden aangeduid door de 

politieke fracties in de gemeen-
teraad;

• 4 vertegenwoordigers van de 
gebruikers.

Momenteel is het beheersorgaan 
op zoek naar één nieuw lid.  
U kunt zich kandidaat stellen tot 
en met 3 september 2015. Richt 
uw gemotiveerde kandidatuur aan 
het College van Burgemeester en 
Schepenen (Dorp 1, 9830 Sint-Mar-
tens-Latem) of aan sophie.desmet@
sint-martens-latem.be.
De gemeenteraad beslist over de 
samenstelling van de beheerraad op 
14 september 2015.

INFO
09 282 17 74 
sophie.desmet@sint-martens-latem.be

Oproep kandidaat 
beheersorgaan 
gemeenschapscentrum

Veel te ontdekken in het gemeentelijk Museum Gevaert-Minne

Hoewel dichter en schrijver Richard 
Minne (1891-1965) met zijn bundel ‘In 
den zoeten inval’ nooit uit de belangstel-
ling is verdwenen, staat hij in 2015 vijftig 
jaar na zijn overlijden in Sint-Martens-
Latem weer volop in de actualiteit. Op 13, 
17 en 22 september 2015 wordt namelijk  
de theatermonoloog ‘Richard Minne: Kort 
en Goed’ van Carlos Alleene opgevoerd 
in de Brouwerij. Deinzenaar Carlos Al-
leene was jarenlang als literair criticus en 
mediajournalist actief. De regie is in han-
den van niemand minder dan Werther 
Van der Sarren. Hij staat in het collectief 
geheugen gegrift als ‘champetter’ uit 
de succesvolle serie ‘De Paradijsvogels’, 
maar bewees al bij opvoeringen van 
de monoloog in 2006 i.s.m. de Latemse 
Kunstkring dat hij heel wat meer in zijn 
mars heeft. Als acteur koos hij voor de 
ervaren Jan François.  Het stuk gaat over 
de laatste levensjaren van Richard Minne 
en bevat naast wrange cynische zelfspot 
en typisch Gents sarcasme ook veel  
humor. Het uitgangspunt van de mono-
loog volgens Carlos Alleene is dat ‘Minne 
voor de hemelpoort staat en hij als 
ultieme wens nog eenmaal mag  
terugkeren naar zijn geliefde barmei-
den van de Kortrijksesteenweg. Als hij 
neerkijkt op het verloederde Latem waar 
de Leie vervuild is en waar de protserige 
villa’s elkaar verdringen, komt de cynicus 
in hem tot leven’. 

Noteer alvast in uw agenda:
• 13 september 2015 om 10.30 uur 

i.s.m. de Cultuurraad Latem-Deurle;
• 17 september 2015 om 19.30 uur 

i.s.m. de Latemse Kunstkring;
• 22 september om 19.30 uur  

i.s.m. de Latemse Vriendenkring.
Naast de catalogus ‘Richard Minne,  
Gentenaar in Latem’ zal ook de  
theatermonoloog zelf aangeboden  
worden tijdens de voorstellingen. 
Tickets aan 15 euro zullen verkrijgbaar 
zijn in het gemeentehuis vanaf 15 augus-
tus 2015. Reserveer tijdig want het aantal 
zitplaatsen is beperkt per voorstelling. 

KAARTEN EN INFO
09 282 1700 
cultuur.onthaal@sint-martens-latem.be

Toneelvoorstellingen 
‘Richard Minne: Kort en goed’



Terug naar school

Over enkele weken is het weer zover: terug naar 
school. In het eerste leerjaar zullen heel wat kinderen 
hun eerste stapjes zetten in de boeiende nieuwe 
wereld van het leren lezen. De oudere kinderen 
bouwen verder op wat ze de vorige jaren al hebben 
geleerd. Voor al deze leerlingen heeft de bibliotheek 
een ruim aanbod aan leesboekjes, aangepast aan hun 
leesniveau.

Bij het begin van het schooljaar willen we graag 
speciale aandacht besteden aan dyslexie bij kinderen. 
In de bibliotheek kunnen zij daisy-luisterboeken 
ontlenen, als hulp bij het lezen. U vindt een folder in 
de bib. 

Rond dit thema organiseert de bibliotheek de 
komende maanden twee activiteiten: 

• Raf Missorten brengt een familievoorstelling over 
het boek ‘Prinsesje ondersteboven’ over kinderen 
met leesproblemen (zie Uit-kalender). 

• Later dit jaar zal Lien Desmet een presentatie 
geven over ‘Als lezen niet vanzelf gaat’. 

Kinderleesclub
Het  Davidsfonds richt opnieuw in samenwerking met en in 
onze bibliotheek een kinderleesclub in. Dit schooljaar zijn 
naast de kinderen van het derde en het vierde leerjaar ook de 
kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar welkom, én zullen 
we deelnemen aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen.
De kinderen van de leesclub komen zo’n zeven keer samen in 
het schooljaar, telkens op zaterdag tussen 10 en 11.30 uur, in 
twee groepen (3de/4de en 5de/6de). De eerste bijeenkomst 
heeft plaats op zaterdag 26 september 2015.
Voor kinderen met dyslexie die graag willen aansluiten, zullen 
de besproken boeken ook als daisy-luisterboek beschikbaar 
zijn.

INFO  
Riet Scheerder, scheerderriet@hotmail.com 
Bibliotheek, Latemstraat 78, bibliotheek@sint-martens-latem.be 

Grote gordelactie: iedereen 
goed vastgeklikt? 

Wist u dat één op de twee kinderen fout vastgeklikt zit in de 
auto? Eén op de tien kinderen wordt zelfs helemaal niet  
vastgemaakt! Nochtans, met een eenvoudige klik 
verdriedubbelen de overlevingskansen bij een verkeersongeval.  

Daarom organiseert politie Schelde-Leie een grote gordel-
actie in het begin van het nieuwe schooljaar. 

Vanaf half september gaan onze wijkinspecteurs langs bij alle 
lagere scholen in de politiezone (De Pinte, Gavere, Nazareth en 
Sint-Martens-Latem). Tijdens hun eerste bezoek informeren ze 
ouders over het juiste gebruik van kinderzitjes en de gordel. 
Een paar dagen later komen ze nog eens langs, maar dan wor-
den foutgebruikers beboet.

Ouders, geef zelf het goede voorbeeld en doe altijd je 
gordel om!

Terug naar school met de bib 

Muziekschool Latem
laatste kans om in te schrijven

Inschrijven is nog mogelijk op de volgende dagen: 
• zaterdag 22 en 29 augustus 2015 van 9 tot 12.30 uur;
• woensdag 26 augustus 2015 van 14 tot 18.30 uur;
• donderdag 27 augustus 2015 van 16 uur  tot 18.30 uur;
• vrijdag 28 augustus 2015 van 16 uur tot 18.30 uur;
• maandag 31 augustus 2015 van 16 uur tot 18.30 uur.

Vanaf september 2015 kunt u zich ook inschrijven tijdens de 
normale openingstijden van de muziekschool.
De uiterste inschrijvingsdatum voor alle lessen is 
30 september 2015. 

U vindt ons in de lokalen van de gemeenteschool (toegang 
via Latemstraat 80 of Burgemeesterstraat 7).  
Het volledige programma vindt u op de website. 

INFO 
Eric De Lombaerde
09 383 09 99     09 282 63 01     0474 48 12 53
kunstonderwijs.latem@skynet.be
www.muziekacademiedeinze.be 
www.sint-martens-latem.be/muziekonderwijs  
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Latem Kermis
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* Het gemeentebestuur wil graag de gulle sponsors bedanken. 
U kan de sponsors terugvinden op de kermisaffiches en de flyers. 



Deurle Kermis

Dorpsmagazine Sint-Martens-Latem  |  7

Verantwoordelijke uitgever Feestcomité - Deurle

D E U R L E  K E R M I S  2 0 1 5

DRUK. LEIELAND, DEURLEzie ook www.deurlekermis.be

 VRIJDAG 28 AUGUSTUS

17.00 uur FUNKY FRIDAY  -  De Zonnedans / Apero, free finger food, buitenbar,…
 Smooth music with resident Dj DON-P in the mix with “Sax On The Beat”
19.00 uur FOTOTENTOONSTELLING - op de boomgaard – organisatie Feestcomité
20.00 uur KELNERESTAFETTELOOP - Loopwedstrijd voor amateurs; groepen of 

verenigingen van vier personen; Inschrijving 20 eur per groep; mooie prijzen 
en wisselbeker te winnen

21.00 uur:  “ROCK OP ’T DORP” - Optreden van MONTE MORO BAND: 
 Rock & Blues Coverband covers van o.a.: The Rolling Stones, The Doors, 

Herman Brood,… - boomgaard Dorp – organisatie Feestcomité-Deurle
22.00 uur: AFTERPARTY - with resident DJ KEESY @ De Zonnedans

ZATERDAG 29 AUGUSTUS

15.00 uur FOTOTENTOONSTELLING - op de boomgaard – organisatie Feestcomité
15.00 uur:  “MIJNHEER NEUS VERTELT” Optreden door Kip van Troje.
 Voor kinderen vanaf 4 jaar; toegang: 2 EUR 
 organisatie: Feestcomité-Deurle i.s.m. KSA-VKSJ en Gezinsbond
 Feesttent Dorp
17.00 uur GRATIS MOLENRITJE - voor alle kinderen – organisatie Feestcomité
17.00 uur DAY & NIGHT OF HAPINESS - De Zonnedans
 Bar & Zon, Bier & Wijn, Worst & BBQ
 Uniek optreden van Jérôme Dana (Zanger-Pianist-Frans & International)
20.00 uur DEURLE SHOW - showavond met live optreden: IN THE SHADOW OF 

THE SHADOWS; uitreiking van de Gouden Harlekijn; 
 optreden KSA, WIE WORDT DE SLIMSTE MENS VAN DEURLE? 
 organisatie: Feestcomité – feesttent Dorp
22.00 uur NACHT VAN DE AMBIANCE met resident DJ DON-P & DJ GIBBY 
 @ De Zonnedans

ZONDAG 30 AUGUSTUS

08.30 uur KERMISONTBIJT - in de feesttent op het dorp (zolang de voorraad strekt); 
organisatie KSA- VKSJ

09.00 uur FOTOTENTOONSTELLING - op de boomgaard – organisatie Feestcomité
09.00 uur ROMMELMARKT VOOR KINDEREN - organisatie: Feestcomité – Dorp 

(info 0476 48 21 64)
10.30 uur:  “HEMEL OP AARDE” - Wagenspel van Alice Foesters door  toneelvereniging 

‘Vrank en Vroom’ – Boomgaard Dorp
11.00 uur APERITIEFCONCERT - door de Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen – Dorp
12.30 uur BARBECUE OP DE BOOMGAARD - organisatie Wielerclub ‘de 

Leievrienden’ - 16 eur, tot 12 jaar 8 eur (2015) - betaling bij inschrijving vanaf 
vrijdag 7 augustus 2015 tot woensdag 26 augustus 2015 bij de bestuursleden 
(zie www.deleievrienden.be)

15.00 uur VOLKSSPELEN - voor jong en oud – inschrijven tot 16.30 uur; organisatie: 
Gezinsbond Deurle-Latem – Dorp

15.00 uur “KOERS OP ROLLEN” – organisatie wielerclub “De Leievrienden”
 Gratis inschrijven (vanaf 16 j) – waardevolle prijzen te winnen.
19.00 uur KERMISAMBIANCE - in ‘t Boldershof
19.00 uur COVERBAND ABNONO
 met de grootste hits uit de jaren 60-70-80-90 -  d’ Ouwe Hoeve

MAANDAG 31 AUGUSTUS

10.00 uur KERKDIENST - voor de overleden parochianen Sint-Aldegondiskerk
10.30 uur FOTOTENTOONSTELLING - op de boomgaard – organisatie Feestcomité 

(tot 12.00 uur)
11.00 uur DEURLE APERITIEF - aangeboden door de parochie – feesttent Dorp
16.00 uur KERMISKRUISBOOGSCHIETING STAANDE WIP -
 organisatie: Koninklijke Kruisbooggilde “Jong wordt Oud”
 terrein Museum Gevaert-Minne – zie ook www.kruisbooggildedeurle.be

DINSDAG 01 SEPTEMBER

14.30 uur KERMISSCHIETING LIGGENDE WIP - Organisatie: senioren Koninklijke 
Kruisbooggilde “Jong wordt Oud” – terrein Museum Gevaert-Minne – 

 zie ook www.kruisbooggildedeurle.be

DONDERDAG 03 SEPTEMBER

14.30 uur SENIORENFEEST
 Gezellig samenzijn met koffie en taart, tombola.
 organisatie: Feestcomité-Deurle i.s.m. de Gemeentelijke Seniorenraad
 centrum “De Vierschaar” (gemeenschapslokaal)

ZATERDAG 05 SEPTEMBER

09.00 uur EVENTING DEURLE - Nationaal paardenevent
 Manège De Vreese – Broekstraat 66 – Deurle 
 gratis toegang – drank- en eetgelegenheid
15.00 uur 35e DEURLESE BOSSENLOOP
 organisatie Feestcomité – feesttent boomgaard Dorp
18.00 uur BARBECUE - organisatie: Oudercomité – feesttent boomgaard Dorp

ZONDAG 06 SEPTEMBER

09.00 uur EVENTING DEURLE – Regionaal Paardenevent
 Manège De Vreese – Broekstraat 66 –  Deurle
 gratis toegang – drank- en eetgelegenheid – afterparty

Tip: kom met de fiets naar de kermisactiviteiten. De gemeente zorgt voor een fietsparking 
in de pastorietuin - zie ook www.deurlekermis.be

* Het gemeentebestuur wil graag de gulle sponsors bedanken. 
U kan de sponsors terugvinden in het kermiskrantje. 
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Geeft u de natuur een duwtje 
in de rug? 
 

PLUK MEE OP DE FRUITPLUKNAMIDDAG 
 
De gemeente heeft heel wat fruitbomen. Om dit fruit niet 
verloren te laten gaan, organiseert het gemeentebestuur 
samen met de Landelijke Gilde voor de derde maal op rij een 
fruitpluknamiddag.

Alle plukkers mogen het fruit gratis meenemen naar huis. 
Wie minimum 10 kilogram fruit helpt plukken ter plaatste, 
ontvangt nadien (na uitnodiging) een doos geperst fruitsap 
(5 liter). 
Breng zelf uw mand of emmer mee. Ladders zullen ter 
beschikking staan.
De activiteit vindt plaats eind september of begin oktober op 
een zaterdagmiddag, als het fruit plukrijp is. De exacte datum 
kan je te weten komen op het onthaal van het gemeentehuis 
of via de digitale nieuwsbrief.

INFO 
Brigitte Dierickx    09 282 17 00
gemeente@sint-martens-latem.be
www.sint-martens-latem.be/nieuwsbrief 

ZET PESTICIDEN BUITENSPEL

Wat zegt de wet?
Sinds 1 januari 2015 geldt een verbod op het gebruik van 
pesticiden op het openbaar domein. Pesticiden op het trottoir 
of in de berm zijn dus niet meer toegelaten.

Voor particuliere tuinen en land- en tuinbouw is het gebruik 
van pesticiden binnen een zone van minstens 1 meter langs 
een waterloop verboden. Voor alle andere bestemmingen 
(bijvoorbeeld de tuin van een bedrijf ) geldt 6 meter.

Het is ook belangrijk om de voorwaarden van het product zelf 
te bekijken. Die vindt u terug op de verpakking. Voor bepaalde 

pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs een waterloop.
Pesticidevrij beheer op openbaar domein
Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem kent een 
lange traditie om voor het beheer van het openbaar domein 
geen chemische bestrijdingsmiddelen (pesticiden) meer 
te gebruiken. Door te schoffelen, (mulch)maaien, vegen, 
branden, borstelen en borstelen bestrijdt de groendienst het 
onkruid. Op grotere stukken openbaar domein, zoals aan het 
gemeentehuis, de molen en het domein Gevaert-Minne is 
er een aangepast maaibeheer. Dat zijn meteen twee vliegen 
in één klap: de biodiversiteit verbetert én er worden geen 
pesticiden gebruikt.

Zelf aan de slag: hoe pak je het aan?

Tip 1: Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn
Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) 
uw tuin, helpt u bijen en andere nuttige insecten. Zo trekt u 
ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of 
slakken.

Tip 2: Verhard zo weinig mogelijk
Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van uw tuin. 

Tip 3: Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke 
plaatsen
Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open 
bodem te vermijden.

Tip 4: Gebruik alternatieven 
Veeg en borstel geregeld zodat er geen ophoping is van 
organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed.

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



GRATIS KNOLLEN TE VERKRIJGEN

De gemeente verdeelt dit najaar zakjes krokusbollen van de 
actie ‘verbijsterende bijen’ van de provincie Oost-Vlaanderen. 

De laatste tijd hebben bijen het omwille van heel wat 
redenen moeilijker. Een extra aanbod aan planten met een 
goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom. Met de 
actie kan elke inwoner thuis krokusbollen planten als eerste 
voedselbron voor de bijen.

Tussen 5 en 16 oktober 2015 kunt u tijdens de 
openingstijden aan het onthaal van het gemeentehuis een 
zakje bloembollen krijgen, zolang de voorraad strekt.

Voor een goede worteling, waardoor de bol ook beter bestand 
is tegen vorst, is het het best de bollen ten laatste begin 
december te planten. Krokusbollen moeten maar één keer 
aangeplant worden. De jaren nadien komen ze vanzelf terug. 
Jaar na jaar komen er ook meer bloemen bij.

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

Kermisactiviteiten 
Jaarlijks vieren we de zomer met de traditionele kermissen 
in Latem en Deurle. Dit is ook een ideale gelegenheid om te 
feesten met vrienden en dorpsgenoten. Het bestuur acht het 
belangrijk dat feesten in de gemeente mogelijk blijft, maar 
ook dat de (nacht)rust van de omgeving zo veel mogelijk 
gerespecteerd wordt.

Geluidsafwijkingen

De kermiscomités, verenigingen en horecazaken die een 
activiteit plannen, moesten tijdig een vergunning aanvragen.  
Het college van burgemeester en schepenen behandelde alle 
aanvragen.

Er werd gezocht naar een evenwicht tussen de leefbaarheid 
voor de buurt en de belevenis van de kermis. Zo is het maxi-
maal toegestaan geluidsniveau nooit hoger dan 95 dB(A)L 
Aeq 15 min, zijn er op weekdagen minder late sluitingsuren 
toegestaan dan tijdens het weekend en wordt een  
onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenactiviteiten. 

Bovendien moet de organisator het geluidsniveau  
permanent meten met specifieke apparatuur.

Een overzicht van alle verleende afwijkingen is beschikbaar 
op de dienst grondgebiedzaken, afdeling milieu. 
Contacteer ons om een kopie van het overzicht te krijgen.

Kom met de fiets! 

Kom met de fiets naar de kermisactiviteiten. 
Het gemeentebestuur voorziet een fietsparking op Latem 
Kermis in de boomgaard van de Oude Brouwerij en op 
Deurle Kermis in de pastorietuin. 

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

Breng uw herbruikbare goederen 

naar de kringloopwinkel

Heeft u spullen die nog te goed zijn om weg te gooien, 
maar weet u er geen blijf mee? Vrienden, familie of 
buren kunnen ze misschien wel gebruiken. U kunt ze 
ook naar de kringloopwinkel brengen.De gemeente 
Sint-Martens-Latem heeft een overeenkomst met 
kringwinkel Ateljee vzw en betaalt maandelijks een 
bijdrage voor de binnengebrachte goederen. 

Om te vermijden dat nog bruikbare goederen toch in 
de afvalcontainers terechtkomen, kunt u goederen 
binnenbrengen in het gemeentelijke recyclagepark 
of rechtstreeks in één van de kringwinkels van Ateljee 
vzw. 

U kunt goederen ook laten ophalen aan huis. Maak 
daarvoor een afspraak met de ophaaldienst via 09 224 
07 15 (elke werkdag van 8.30 tot 17 uur).

Met verpakkingen, voeding, verzorgingsproducten, ac-
cumulatoren, bouwmaterialen, KGA, afval, gekopieerde 
cassettes, video’s, cd’s, gebruikte wc’s en bidets kunt u 
er niet terecht.

INFO
De kringwinkel Ateljee vzw      
09 224 07 15      www.ateljeevzw.be

Milieu
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Toneel houdt jong 

Ongeveer 40 jaar geleden startten een aantal toneelliefhebbers 
een groepje op om toneel te spelen voor senioren: ‘toneel 
houdt jong’. Acteurs van het eerste uur waren onder andere 
Albert Wieme, Rachel Verlodt en Marguerite Onderbeke.

De interesse groeide ieder jaar. Waar zij vroeger enkel 
in rusthuizen gingen optreden, kwamen nu al vlug ook 
reservaties van verenigingen zoals KVLV, Okra, KAV, Neos, 
COV en Ziekenzorg. De laatste jaren verzorgden zij ongeveer 
40 voorstellingen per jaar, tussen november en april, met als 
hoogtepunt het optreden op de zaterdag van de seniorenweek.

Nu, 40 jaar later en met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar, is er 
beslist om te stoppen met toneelspelen.
Suzanne Thienpont, Monique Baeke, An Coppens, Daniël 
De Bie, André Defévere en Marcel De Craene zullen een 
afscheidsoptreden geven op zaterdag 21 november 2015 in de 
sporthal ter gelegenheid van de seniorenweek. 

Wij danken hen bijzonder voor hun jarenlange inzet en 
wensen hen nog vele gelukkige jaren.

Renovatiewerken seniorenflatgebouw

De renovatie- en energiebesparende werken aan het 
seniorenflatgebouw zijn gestart.

In juni 2015 werd de zoldervloer geïsoleerd met een 13 
cm dikke laag PUR en in juli/augustus 2015 worden de 
ramen en de deuren vervangen door  beter isolerende 
exemplaren.

De werken moeten zorgen voor meer comfort voor 
de bewoners, doen de energiekosten dalen en zullen 
afgerond zijn tegen het einde van de zomervakantie.

Daarna start een tweede fase. Uit een studie, uitgevoerd 
door Eandis, blijkt dat er nog energiewinsten geboekt 
kunnen worden door de verwarmingsinstallatie te 
vervangen. Samen met Eandis zal gezocht worden naar 
een geschikte aannemer om die werken uit te voeren. 
Er is nog geen timing gekend; de administratieve 
voorbereidingen hiervoor zijn nog bezig.

Tijdens de werken blijft de hinder voor de bewoners tot 
een minimum beperkt.

INFO 
Sociaal Huis
OCMW-secretaris  Wouter Accou  09 282 78 36

Ongeacht je leeftijd bewegen op Sporteldag

Op donderdag 24 september 2015 vindt de Sporteldag 
voor senioren in Deinze plaats, onder leiding van de 
Burensportdienst Leiestreek, in het Sportcomplex 
Palaestra, Kastanjelaan 35, 9800 Deinze. 

Er zijn heel wat activiteiten gepland zoals aquagym, 
petanque, curvebowl, badminton, tennis, wandelen, 
fietsen en lijndansen.

Voor 5 euro kunt u deelnemen aan de sportactiviteiten, 
genieten van koffie en gebak, een sportverzekering en 
gratis busvervoer vanuit Sint-Martens-Latem. Voor 10 euro 
extra bieden we een middagmaal en een drankje aan. 

Een folder kunt u verkrijgen in het gemeentehuis en 
in de sporthal. Inschrijven kan in het gemeentehuis bij 
de Sportdienst.

INFO 
Michael Verlijsen  09 282 17 70
sport@sint-martens-latem.be
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Augustus 

TOT 4 OKTOBER 
DI TOT ZO - 10 TOT 18U

PROXIMUS ART COLLECTION
MDD presenteert de kunstcollectie 
van Proximus. 
Waar: Museum Dhondt-Dhaenens
Prijs: 7 euro
Info: 09 330 17 30
info@museumdd.be

TOT ZO 18 OKTOBER
WOE TOT ZO - 14 TOT 18U 

RICHARD MINNE, 
GENTENAAR IN LATEM
Deze tentoonstelling focust op het 
verblijf van R. Minne in Latem.
Waar: Museum Gevaert-Minne
Info: 09 220 71 83
gevaert.minne@sint-martens-latem.be

VAN VRIJ 21 TOT  DO 27 AUG
LATEM KERMIS
Programma zie pagina 6
Waar: Boomgaard gemeentehuis
Organisator: Kermiscomité Latem

ZA 22 AUG - 18 U
BARBECUE HARMONIE
Inschrijven voor 19 augustus 2015. 
Waar: Repetitielokaal
Prijs: 16 euro 
Info: 0476 74 79 48
w.claeyssens@telenet.be

ZO 23 AUG - 10U
KLIMAATCAFÉ
Hoe komt het dat we zo weinig 
beweging zien in de aanpak van de 
klimaatproblemen? Of lijkt dat alleen 
maar zo? Is de duurzame maatschap-
pij al in de maak? Hebben we nog tijd? 
Serge de Gheldere is expert en een 
gerenommeerde internationale advi-
seur bij multinationals over klimaat-
neutraliteit en duurzaamheid. 
Waar: Raadzaal Gemeentehuis
Organisator: MiNa-raad
Prijs: 4 euro
Info en inschrijven:
duurzaam@latemdeurle.be 

ZO 23 AUG - 11.30U
LATEM ZINGT! DEURLE ZINGT!
EN DUURZAAM APERITIEF
We zingen samen voor het plezier en 
voor het klimaat. Het harmonieorkest 
begeleidt ons in bekende en minder 
bekende liedjes. We sluiten af met ‘Do 
it now!’.  Nadien kan er nagepraat wor-
den bij een aperitiefje. De MiNa-raad 
zorgt voor lekkere vegetarische hapjes 
en het harmonieorkest voor sfeervolle 
muziek. 
Waar: Boomgaard gemeentehuis
Info:duurzaam@latemdeurle.be 

ZO 23 AUG - 8U
LATEMSE KUNSTENAARS-
GROEPEN IN PARALLEL MET 
LAREN
Het MSK Gent stuurde een selectie uit 
haar collectie Belgische kunst tijdelijk 
naar het Singer Museum in Laren. De 
kunstenaarsgroepen in Sint-Martens-
Latem (1900-1925) en hun gelijke-
nis met Laren vormt de kern van de 
tentoonstelling. 
Organisator: BVC vzw ism LKK
Prijs: 59 euro
Info: www.btours.be/quality-time

ZO 23 AUG - 15U
KERMISSCHIETING LIGGENDE WIP
Waar: Wijkcentrum Oase
Organisator: Kruisbooggilde R. Hood
Info: edn.mlh@outlook.com

ZO 23 AUG - 16U
CLOWN DOBBEL EN DE 
HEKSENZWAM
Door een stommiteit van Dobbel is 
de koningin veranderd in een aap. De 
heksenzwam kan de betovering onge-
daan maken, maar Troela, het duive-
linnetje, en Basil, de dwaze krokodil 
strooien roet in het eten. 
Waar: Raadzaal Gemeentehuis
Organisator: Gezinsbond 
Info: 09 282 74 87
info@gezinsbond-deurle-latem.be

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

in Sint-Martens-Latem
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The Lunatic Games
Zaterdag 22 augustus - 14 uur

Ooit al op een gekke fiets gefietst? Tijdens Latem 
Kermis krijg je alvast de kans! Ontwijk de strobalen 
op het parcours en probeer als eerste over de finish 
te rijden! Hou je niet zo van fietsen? Geen paniek! Er 
is ook een clown die ons verbaast met zijn toverkunst 
met ballonnen, én een schminkster die jullie omtovert 
tot een superheld, een prinses of misschien wel tot een 
gekke clown!

Waar: Achter de kerk van Sint-Martens-Latem 
Organisator: Jeugdraad Sint-Martens-Latem
Info:  jeugdraad@sint-martens-latem.be



DO 27 AUG 14U
SENIORENNAMIDDAG KERMIS 
Programma zie pagina 15
Waar: Cafetaria Sporthal 
Organisator: Kermiscomité i.s.m. 
Seniorenraad
Info:  09 282 17 00

VRIJ 28 AUG TOT DO 3 SEPT
DEURLE KERMIS 
Programma zie pagina 7
Waar: Boomgaard Dorp Deurle
Organisator: Feestcomité Deurle 
Info:  www.casa93.be

ZA 29 AUG - 9.15U
VILLA CAVROIS, ROUBAIX EN 
‘ENTRE NOUS’ EN ‘DE GROTE 
VERLEIDING’ IN KORTRIJK
Waar: De Pintelaan 270
Organisator: BVC vzw i.s.m. LKK
Prijs: 48 euro 
Info: www.btours.be/quality-time

ZO 30 AUG - 14.20U
TRIENNALE BRUGGE 2015
Organisator: BVC vzw
Prijs: 9 euro 
Info: www.btours.be/quality-time

ZO 30 AUG - 15U
VOLKSSPELEN
De Gezinsbond heeft een passie voor 
traditionele Vlaamse volksspelen en 
wil dit levend houden en promoten. 
Plezier voor jong en iets minder jong! 
Waar: Boomgaard Dorp Deurle
Organisator: Gezinsbond
Prijs: 2 euro 
Info: 0486 56 95 89
aureel.vandenbrande@gezinsbond-
deurle-latem.be

DO 3 SEP 14.30U
SENIORENNAMIDDAG KERMIS 
Programma zie pagina 15
Waar: Centrum De Vierschaar 
Organisator: Feestcomité i.s.m. 
Seniorenraad

ZA 5  SEP - 8U
KAREL VAN WIJNENDAELE 
CLASSICS
De Karel Van Wijnendaele Classic, de 
voormalige Ronde van Vlaanderen 
voor wielertoeristen, wordt jaarlijks  
georganiseerd ter nagedachtenis van 
K. Van Wijnendaele, de legendarische 
reporter van Sportwereld en stichter 
van de Ronde van Vlaanderen. 

Waar: Sporthal
Organisator: Velo Club 
Karel Van Wijnendaele
Prijs: 5 euro (reductie: 2/3 euro)
Info: http://karelvanwijnendaele.be

ZA 5  SEP - 18U
BARBECUE 
GEMEENTESCHOOL DEURLE
Waar: Boomgaard Dorp Deurle
Organisator: Oudercomité 
Gemeenteschool Deurle
Reserveren: 09 282 49 46

ZA 5  SEP  - 15U
DEURLESE BOSSENLOOP
Waar: Gemeenteschool Deurle 
Organisator: Feestcomité Deurle

ZO 13 SEPT - 10.30U
DO 17 SEPT - 19.30U
DI 22 SEPT - 19.30 U 

TONEELVOORSTELLINGEN 
‘RICHARD MINNE: KORT EN GOED’
Meer info pagina 4
Waar: Brouwerijschuur 
Prijs: 15 euro
Info: 09 282 17 00

MA 14 SEP - 20U
VOORDRACHT 
‘MAMA, IK VERTREK NAAR SYRIË’
Montasser Al De’emeh, die aan de 
Universiteit Antwerpen onderzoek 
doet naar de motieven van jonge 
jihadi’s en de oprichter is van het 
islamitisch kenniscentrum ‘De weg 
naar’, gaat op zoek naar de wortels van 
de radicalisering. 
Waar: Brouwerijschuur
Organisator: Davidsfonds
Prijs: 5 euro 
Info: marleensoete@skynet.be 

MA 14 SEP - 19U
STARTEN MET LOPEN
Voor beginnende joggers die willen 
opbouwen naar 5 km, ongeacht de 
fysieke conditie. 
Waar: Sporthal 
Organisator: De Latemse Loopclub
Prijs: 15 euro 
Info: www.latemseloopclub.be

Augustus - September 

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

in Sint-Martens-Latem

Parochianenkoers 
woensdag 26 augustus vanaf 18 uur 

Wil je de benen eens testen? Dit 
kan voor alle leeftijden tijdens de 
Parochianenekoers. Geniet nadien van 
een gezellig samenzijn. 

Programma: 
18 uur: inschrijvingen in de sporthal
18.30 uur: gewone fiets 10+
19 uur: racefiets 45+
19.30 uur: racefiets

Waar: Start aan de sporthal 
Organisator: Sportraad
Info: 09 282 96 94 
sport@sint-martens-latem.be

PAROCHIANENPAR
KOERS

26O8
woensdag

18:OO

18:3O

.

19:OO

19:3O

inschrijvingen in de sporthal

gewone fiets 10+

racefiets 45+

racefiets
START & FINISH 
sporthal Sint-Martens-Latem 

INFO 
09 282 96 94 

sport@sint-martens-latem.be  

ontwerp
Jasmien
De Gussem

ORGANISATIE 
Latemse Sportraad i.s.m. 

Gemeentelijke Sportdienst, 
Kermiscomité, Gemeente-

bestuur, BLOSO & Wielerclub 
Karel Van Wijnendaele
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September - Oktober

DO 17 SEP - 13.30U
DO 8 OKT - 13.30U

FIETSTOCHTEN
Waar: Vennelaan 23
Organisator: OCMW
Info:  09 282 78 36 

ZA 19 SEP - 14.15U
LILI DEJOURIE IN HET SMAK
Waar: inkomhal SMAK 
Organisator: BVC vzw
Prijs: 14 euro 
Info: www.btours.be/quality-time

ZO 20 SEP - 11.30U
BARBECUE LANDELIJKE GILDE 
Waar: Broekstraat 46, Deurle
Organisator: Landelijke Gilde 
Info: www.lgdeurlelatem.be
Dirk Boeren, 09 282 49 57

WOE 23 SEP  - 14U
SCHOLENVELDLOOP
Waar: Domein Gevaert-Minne
Organisator: Gemeentebestuur i.s.m. 
de scholen en SVS
Info:  09 282 17 70
sport@sint-martens-latem.be

ZA 3 EN ZO 4 OKT - 10-18U
TENTOONSTELLING 
‘EEN LEVEN VOL KLEUREN’
Het werk van Françoise De La Croix 
is enorm charmerend en herkenbaar. 
Ze schildert alledaagse taferelen 
waaraan ze haar eigen emotie en 
gevoel toevoegt, waardoor velen 
zich aangesproken voelen door haar 
schilderijen. 
Waar: Brouwerijschuur
Info: 09 282 17 70

DO 8 OKT - 20U
LEZING ‘RICHARD MINNE, 
GENTENAAR IN LATEM’ 
Waar: Raadzaal gemeentehuis
Organisator: Gemeentebestuur i.s.m. 
UGent
Info: 09 282 17 74

VRIJ 9 OKT - 20U
VERS GEPERST  
PRESENTATIE BOEKENPAKKET
Waar: Centrum De Vierschaar
Organisator: Davidsfonds
Info: jeaninedeweirt@skynet.be

VANAF ZO 18 OKT
CAROL BOVE /CARLO SCARPA
Tentoonstelling
Waar: MDD
Prijs:  7 euro (of reductie)
Info: info@museumdd.be
09 330 17 30

DO 22 OKT - 20U
VOORDRACHT: INFECTIEZIEKTEN, 
TERUG VAN (NOOIT) WEGGEWEEST
Voordracht door prof. Van Ranst
Waar: Zaal Polderbos OCP
Organisator: Davidsfonds
Prijs: 8 euro (leden: 5 euro)
Info: guido.vandenberghe@ugent.be

ZO 8 NOV - 20U
PLAATSELIJKE 11.11.11 ACTIE
Met een optreden van familie De 
Cauter en de derdewereldmarkt. Het 
jaarthema ‘sociale bescherming voor 
iedereen’ wordt belicht door 11.11.11
Waar: Feestzaal Sancta Maria
Organisator: 11.11.11-stuurgroep
Steun- en toegangskaarten: 15 euro
Info: kvda.sml@skynet.be
K. Van den Abeele, Kerkstraat 21
P. Leroy, Baarlefrankrijkstraat 85
pierre.leroy@telenet.be 
G. De Geyter, Pontstraat 14
degeyterguido@hotmail.com

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

in Sint-Martens-Latem
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125 jaar Bietenoogst
zo 20 september - 11 uur

Het majestueuze schilderij de 
Bietenoogst, dé blikvanger van 
het museum van Deinze en 
Deinze geschilderd door Emile 
Claus, bestaat 125 jaar en dat 
wordt groots gevierd! Op de 
oorspronkelijke locatie van het 
schilderij vindt een spetterend 
feest plaats met een kunstper-
formance, een heerlijk gerecht 
door bioboerderij De Wassende 
Maan, kinderanimatie en een 
leuke fietszoektocht. Reservatie is 
verplicht! 

Waar: Bietenoogstveld, X. De 
Cocklaan 1, Deurle
Organisator: Museum van 
Deinze en de Leiestreek
Info: www.deinze.be, museum@
deinze.be 09 381 96 70

Theatervoorstelling 
Prinsesje ondersteboven 
Za 25 oktober 2015 - 10.30u 

Auteur Raf Missorten brengt een 
theatervoorstelling rond het boek 
‘Prinsesje Ondersteboven’. Het ver-
haal gaat over een knappe prinses 
met leerproblemen. Ze leest op 
een heel eigenaardige manier, 
namelijk van onder naar boven. 
Dat is heel anders dan de andere 
kinderen.  
Deze gratis familievoorstelling is 
bedoeld voor kinderen van 8 tot 
12 jaar en hun ouders. 

Waar: Oude Brouwerij
Organisator: Bibliotheek
Info: bibliotheek@sint-martens-
latem.be 09 282 87 87 



Gemeentehuis 
(dienst Burgerzaken, dienst Vrije Tijd 
dienst grondgebiedzaken, )
Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem 
09 282 17 00

Openingsuren 

ma 8.30 -12.00  

di 8.30 -12.00

wo 8.30 -12.00 13.30-16.00  
(enkel Burgerzaken)

do 8.30 -12.00

vrij 8.30 -12.00

za 9.00 -11.45 (enkel Burgerzaken)

e-loket burgerzaken 7/7: 
www.sint-martens-latem.be/e-loket

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 dringende gevallen: bel 101

Kurt Verschelden
Wijkinspecteur
0491 35 41 20

Dringende hulp:

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

Kankerlijn (gratis) 0800 35 445 www.kankerlijn.be

Wachtdienst apothekers (0,5 euro /minuut) 0900 10 500 www.apotheek.be

Veearts van wacht 09 217 00 62

Tandarts van wacht (1,5 euro/minuut) 0903 39 969

Belgische Brandwonden Stichting 02 649 65 89

Centrum Algemeen Welzijnswerk 078 150 300

Isabel De Vos
Hoofdinspecteur
09 282 17 50

Melissa Sobrie
Wijkinspecteur
0491 35 41 29

Thierry Verbiest
Wijkinspecteur
0491 35 41 19

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

Gemeentelijke musea 
Museum Gust De Smet
Gesloten wegens renovatie

Museum Gevaert-Minne
Postadres: Kapitteldreef 45, 
9830 Sint-Martens-Latem 
Parking Museum: Edgar Gevaertdreef, 
9830 Sint-Martens-Latem
T 09 220 71 83

1/4 - 30/9 1/10-31/3

wo-zo 14.00-18.00 14.00-17.00
Jaarlijkse sluiting: december en januari

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

di 16.00 -19.00

wo 14.00 -18.00

do 10.00 -12.00  15.00 -18.00

za 10.00 -12.00

Info Diensten

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

Openingsuren

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

Recyclagepark
Lijnstraat 82, 9831 Deurle
09 222 10 02

1/03- 15/10 16/10-28/02

ma 13.00 - 18.00 13.00 - 17.00

woe 13.00 - 18.00 13.00 - 17.00

vrij 13.00 - 18.00 13.00 - 17.00

za 10.00 - 18.00 10.00 - 17.00
Opgelet: Een kwartier vóór sluitingstijd 
wordt geen toegang meer verleend tot 
het park.

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

voormiddag namiddag

ma - vr 08.00 -12.00 op afspraak
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SENIORENNAMIDDAG KERMIS LATEM 
DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2015 OM 14 UUR 
CAFETARIA  SPORTHAL
TOEGANG: 3 EURO 

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. Dit jaar geen toneel, maar een 
feestelijk optreden met ‘Liedjes uit de Lage Landen’. Tijdens de 
pauze komt de koffie/thee met gebak. Wie weet, sluiten we de 
seniorenmiddag af met een samenzang.

SENIORENNAMIDDAG KERMIS DEURLE 
DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2015 OM 14.30 UUR 
CENTRUM DE VIERSCHAAR
TOEGANG: 3 EURO
Een week later sluiten senioren de kermisdagen van Deurle 
af met een gezellige koffietafel. We worden vergast op 
zelfgemaakte nagerechten met koffie/thee terwijl muziek 
het feest opluistert. De jarenlange traditie van de ‘groene 
tombola’ wordt in ere gehouden. De inschrijvingsstrook vindt 
u in de feestkrant ‘Deurle Davert’. Het feestcomité van Deurle 
organiseert deze middag in samenwerking met de Latemse 
Seniorenadviesraad. 

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 

Inschrijving seniorennamiddag Latem Kermis

Wenst deel te nemen aan de seniorennamiddag van 27 augustus 2015, om 14 uur in de sporthal:

Naam...........................................................................................................................  Voornaam (1).................................................................
         Voornaam (2).................................................................
Straatnaam................................................................................................................  Huisnummer...................
Telefoonnummer: 09 ............................................................................................

Opsturen of afgeven: Brigitte Dierickx, onthaal Gemeentehuis, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem, gemeente@sint-martens-latem.be

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
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GEMEENTE- EN OCMW-RAAD

Op 28 en 29 juni 2015 was er een gemeenteraad. De behandelde 

agendapunten en notulen kan u volledig nalezen op de website 

www.sint-martens-latem.be (bestuur > gemeenteraad > notulen). 

U kan steeds op het gemeentehuis inzage krijgen in de notulen 

in het kader van de openbaarheid van het bestuur. 

Op 7 juli 2015 vond de OCMW-raad plaats. Van de openbare 

zittingen kunnen de notulen worden opgevraagd in het Sociaal 

Huis. 

REDACTIE DORPSMAGAZINE

Redactie: Wouter Accou, Annick Declercq, Annick De Smet, Sophie 

Desmet, An De Vreese, Catherine Hartmann,  Peter Van Herp, Michael 

Verlijsen, Jana Verlinde en Veerle Yperman.

Taaladviseur: Ward Claeyssens

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

gemeentebestuur. 

Eindredactie: het College van Burgemeester en Schepenen.

De senioren gaan digitaal
In de eerste helft van dit jaar hebben 32 senioren – in twee 
groepen – hun eerste stappen gezet in de digitale wereld. 
Vanuit het niets hebben zij vaardigheden ontdekt op scherm 
en klavier. Velen konden het zelf niet geloven!

Bij middel van een summiere evaluatie trachten we te 
achterhalen hoe we het leerproces kunnen aanpassen en nog 
verbeteren. Elke deelnemer krijgt een getuigschrift om de 
geleverde inspanningen te bekronen.
Indien er voldoende kandidaten zijn in het tweede semester 
van 2015, kunnen we opnieuw een of meerdere groepen 
basisbeginners (we noemen ze ‘starters’) samenstellen.
Ook senioren die zich willen vervolmaken in het gebruik van 
toepassingsprogramma’s (mail, opzoeking op internet, brieven 

opstellen in Word, cijfergegevens opmaken en behouden in 
Excel of foto’s beheren en aanpassen), kunnen hun 
verwachtingen kenbaar maken.
Senioren die het gebruik van tablets verkiezen, dienen ons 
duidelijk te vermelden welk type ze gebruiken: Apple, Android 
of Microsoft. 

Meld ons uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en 
uw wensen. De data kunnen we pas vastleggen nadat alle 
kandidaten zich hebben gemeld.

INFO 
vorming.digitaal.l-d@telenet.be
Brandstraat 99, 9830 Sint-Martens-Latem

De gemeentelijke seniorenraad tijdens de kermis

Senioren



De vrijwilligers van het Documentatiecentrum op bezoek bij 
Sarah Gevaert in Zarlardinge, dochter van Omer Gevaert (jr.), 
die ooit nog een rijstwafelfabriek begon.

Sinds de aanleg van de Westerplas in Hooglatem werden 
reeds 205 vogelsoorten gespot. Dit voorjaar werd er een 
nieuwe broedvogelsoort voor ons dorp ontdekt: de rietzanger.

Het Duo Adelfoi zorgde voor een verrassend muzikale  
11 juliviering.

Op 20 juni 2015 werden opnieuw jubilarissen in de  
bloemetjes gezet.

Op 23 en 25 juni  2015 vonden de Scholensportdagen plaats, 
met ongeveer 600 leerlingen van alle scholen in de gemeente. 
De kinderen konden zich amuseren met een breed gamma 
aan sportactiviteiten.

In Beeld Wil u  
uw foto in ons  

magazine?  
Stuur hem naar

  veerle.yperman@sint-martens-latem.be..
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Belofte maakt schuld : onder grote persbelangstelling dook  
inwoner Michel Louwagie, manager en technisch directeur 
van AA Gent, de Leie in.


