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TOTAAL ONTVANGSTEN

€ 14 674 125,14
TOTAAL UITGAVEN

€ 14.686.868,07

FINANCIELE OPBRENGSTEN

Dividenden van de intercommunales 
waar Sint-Martens-Latem in 
deelneemt zoals Farys (water) en 
Imewo (gas en elektriciteit), intresten

FINANCIERING

In functie van een 
aantal langetermijns-
investeringen voor 
betere infrastructuur: 
de renovatie van het 
service�atgebouw 
en de sporthal, de 
(ver)nieuwbouw van 
de bibliotheek

VERGOEDINGEN 
T.G.V. DE WERKING

Vergoedingen uit de lokale 
dienstverlening, zoals het 
recyclagepark, het gemeente-
lijk onderwijs, de maaltijden- 
en poetsdienst, de verhuur van 
ouderenwoningen en senioren-
�ats, de verhuur van de lokalen 
en de sportinfrastructuur en de 
speelpleinwerking

Subsidie lonen & werking gemeentelijk onderwijs
Gemeentefonds
Werkingssubsidie sociale bijstand 
Subsidie gemeente- en OCMW-personeel
Werkingssubsidie sport, cultuur, jeugd en milieu 
Compensatie afscha�ng Elia-he�ng
Subsidies bibliotheek en �etspaden

SUBSIDIES VAN HOGERE OVERHEDEN

€ 2.147.000
€ 901.000 
€ 348.000 
€ 325.000 
€ 123.000 
€ 85.000 

FISCALE GEMEENTELIJKE 
INKOMSTEN

Aanvullende personenbe-
lasting (5,5%), opcentie-
men op onroerende 
voorhe�ng (750) en 
andere 

ALGEMENE 
FINANCIERING

Belastingen en 
kosten die het 
lokaal bestuur 
moet betalen 
(onroerende 
voorhe�ng, 
milieubelas-
ting), innings-
kosten, enz.

ALGEMENE DIENSTVERLENING

Loonkosten, werking en 
investeringen voor dienst 
burgerzaken, erediensten, 
begraafplaatsen, de politieke 
organen, secretariaat, �nanciële 
dienst, informatica en logistiek

VEILIGHEID

AFBETALING 
LENINGEN

Kapitaal- en 
intresta�ossin-
gen voor 
leningen die in 
het verleden zijn 
afgesloten voor 
de �nanciering 
van wegen- en 
rioleringswer-
ken, en andere 
infrastructuur-
werken

LEREN & WELZIJN (organisatie & werking)

WONEN & WERKEN

Recyclagepark en huisvuil, regen- 
en afvalwater, hydranten, ruimte-
lijke ordening, milieubeheer, 
groenonderhoud en aanplant, 
economie, sociale huisvesting, 
uitbating van ouderenwoningen 
en het service�atgebouw

VRIJE TIJD

Uitgaven voor cultuur, 
feestelijkheden, sport en 
jeugdwerking, de bibliotheek 
en de gemeenschapslokalen

WEGEN & MOBILITEIT*

Aanleg en onderhoud 
van wegen, parking en 
grachten en waterlo-
pen, openbare verlich-
ting, tussenkomsten 
abonnementen De Lijn 
en NMBS

Op ons AquaRiobudget: Vossestaart, Grote Moortel, Pontstraat, Brandstraat, Gevaertdreef, Papenaard, 
Wiedauwdreef, Groene Dreef, Pijkenaas, Brakelleie, Brakelmeersstraat, Overmeerspark, Oude Vierschaarstraat, 
Klapstraat, Turrebos, Museumlaan, Kwakstraat, Patio's, enz.  

€ 9.920.000

Gemeentelijk onderwijs + steun
aan andere onderwijsinstellingen
Sociale bijstand
Kinderopvang 
Seniorenwerking
Hulp aan het buitenland 

€ 2.700.000

€ 71.977

€ 490.284,80

€ 1.000.000
€ 260.000

Politie
Brandweer 
Andere: BIN's, toelage 
inbraakpreventie, 
extra camerabewaking

*BUITEN BALANS: riolerings- en wegeniswerken t.e.m. 2021
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Het budget 2016 van het lokaal bestuur Sint-Martens-Latem is financieel in evenwicht, dit zowel op kasbasis als qua 
autofinancieringsmarge. Onderstaand overzicht geeft weer hoe het is samengesteld.

Na het afsluiten van de jaarrekening 2015, krijgt u in een volgend Dorpsmagazine meer uitleg, inclusief een aantal 
financiële ratio’s.
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Scholen en groen 

Meer en toekomstgericht openbaar groen

In november plantte een aannemer in opdracht van 
de gemeente nieuwe bomen aan in de Voordelaan, de 
Keistraat en de Leon De Smetlaan. Binnenkort volgen een 
deel van de Muldersdreef en de Kriekenbergdreef. Ook 
onze groenarbeiders zullen de komende weken op diverse 
locaties aan het werk zijn voor de realisatie van kwalitatief 
openbaar groen. Alles samen zullen dit plantseizoen 225 
hoogstambomen en 1700 stuks haagplantsoen/heesters 
het groene karakter van onze gemeente versterken of 
bestendigen. 

Gemeentelijke basisschool

Nu ook een digitaal schoolbord in het eerste leerjaar!
Alle klassen beschikken over een digitaal schoolbord.
Het grote verschil met een traditioneel krijtbord is de 
mogelijkheid om alles wat je op een computerscherm laat 
zien, te projecteren op het digitale bord. 
Dit betekent dat de leerkracht in de lessen gebruik kan maken 
van websites, software, filmpjes, muziekfragmenten en 
presentaties.   
De digitale schoolborden worden dan ook intensief 
gebruikt. Het gebruik van deze technologie vergroot de 
leermogelijkheden en maakt leren leuker. 
Leren gaat immers vaak beter wanneer je de leerstof 
visualiseert.

INFO 
Els Hautekeete, directie, 09 282 49 46

Sancta Maria en Sint-Jozef

Wij zijn een KIVA-school!
In onze maatschappij is er een grote nood aan jongeren 
met een STEM-profiel (Science, Technology, Engineering en 
Mathematics). Om loopbanen in wiskunde, wetenschappen 
en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse regering 
een actieplan uit. Vanuit onze beide scholen volgen enkele 
leerkrachten intensief een nascholing hiervoor.
Naast een STEM-profiel moeten onze kinderen/jongeren 
ook over de nodige sociale vaardigheden beschikken. Na 
het volgen van een intensieve training mogen wij ons sedert 
1 september een KIVA-school noemen. KIVA is een Fins 
woord dat ‘fijn, leuk’ betekent.  Al deze items van STEM en 
sociale vaardigheden worden verwerkt in ons jaarthema ‘we 
bouwen aan een steengoed jaar’ en natuurlijk in de dagelijkse 
schoolwerking. 

INFO
 de directies, 09 282 63 97 of 09 282 44 70
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Vrije Tijd

Ben jij de sportkampioen van 2015?
Op zaterdag 16 april 2016 
vindt de jaarlijkse huldiging van 
sportkampioenen en sportverdienste 
plaats om 11.30 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis, Dorp 1, 9830 Sint-
Martens-Latem. 
Dit jaar zullen er drie trofeeën uitgereikt 
worden: sportkampioen (individueel), 
ploegkampioen (collectief ) en 
sportverdienste. 
Heeft u of iemand in uw vereniging in 
2015 uitzonderlijke sportieve prestaties 
geleverd, individueel of in ploeg? Dan is 
dit uw kans! 
Stuur alle gegevens (naam, sport, 
club, woonplaats, prestaties en een 
foto of video) door naar sport@sint-
martens-latem.be. Het college zal drie 
kandidaten per categorie nomineren. De 
finale stemming gebeurt deels door de 
sportraad en deels via online stemmen.

Meer info vindt u in het reglement op 
onze website of bij de sportfunctionaris.

INFO
Michael Verlijsen
092 82 17 43
www.sint-martens-latem.be/sport
sport@sint-martens-latem.be

De Vrijetijdswijzer 
online bijgewerkt

Bent u op zoek naar een hobby of 
een sport in Sint-Martens-Latem, 
maar weet u niet waar te zoeken? 
Dan is de Vrijetijdswijzer de 
infogids bij uitstek. Zowel jong 
als oud kan zich vinden in ons 
vrijetijds- en vrijwilligersaanbod. 
U kunt de bijgewerkte versie 
terugvinden op onze website. 
Van de papieren editie 2014 
hebben wij nog exemplaren in 
voorraad. U kan aan het onthaal 
een exemplaar opvragen. 
Een nieuwe papieren editie 
verschijnt in 2017. 

INFO
www.sint-martens-latem.be/
verenigingen 
Dienst Vrije Tijd
092 82 17 70
gemeente@sint-martens-latem.
be

Sint-Martens-Latem zoekt dorpsfotografen
Een dorpsfotograaf bejubelt zijn 
dorp met beelden. We zijn op zoek 
naar een aantal vrijwilligers die op 
geregelde tijdstippen (gemeentelijke 
evenementen, kleinschalige activiteiten, 
seizoensgebonden momenten) foto’s 
willen nemen die onze dorpen en de 
dorpssfeer mooi in beeld brengen. Wie 
zich geroepen voelt, kan zich kandidaat 
stellen. Stuur een aantal sfeerfoto’s, 
portretten, landschappen en dergelijke 
mee. Wie geselecteerd wordt en tijdens 
het jaar mooie en bruikbare foto’s 

inzendt, zetten we graag jaarlijks in de 
bloemetjes. Ook willen wij iedereen 
bedanken die ons in het verleden 
spontaan prachtige foto’s bezorgde. 
Dankzij jullie heeft de gemeente reeds 
een schat aan waardevol fotomateriaal!  

INFO
Veerle Yperman
09 282 17 75
veerle.yperman@sint-martens-latem.be

Pastorie Deurle gerenoveerd en klaar voor gebruik

De benedenverdieping van de 
pastorie van Deurle werd het voorbije 
jaar gerenoveerd. De keuken, de 
vloerbekleding, de elektriciteitsinstallatie 

en het sanitair werden volledig 
vernieuwd. Verenigingen uit de 
gemeente kunnen de pastorie gratis 
reserveren. Inwoners kunnen de 
pastorie ook gebruiken voor privé 
activiteiten aan 125 euro en mits het 
betalen van een waarborg van 100 euro 
(reservatie maximum 3 maanden voor 
het evenement). Alle evenementen 
mogen maximum tot middernacht 
duren. Er zijn bovendien beperkingen 
op het toegelaten geluidsniveau en 
commerciële activiteiten zijn niet 

toegelaten.  Er staan 15 tafels en 60 
stoelen ter beschikking. De capaciteit 
van de zaal bedraagt 50 personen.
Binnenkort installeren we ook wifi in het 
gebouw. De bovenverdieping werken we 
nog verder af en zal op termijn ruimte 
bieden voor een conciërgewoning 
(einde werken voorzien tegen juli 2016).

INFO
Brigitte Dierickx
09 282 17 00  
gemeente@sint-martens-latem.be
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Cultuur en bib

Nieuw in de bib in 2016: digitale fundels
Fundels staat voor ‘bundels vol fun!’. 
Bestaande prentenboeken komen op 
een interactieve manier tot leven voor 
kinderen tussen drie en zeven jaar. De 
digitale prentenboeken omvatten een 
animatie aangevuld met leuke teken-, 
speel- en doe-activiteiten.

Nieuw in 2016 is dat de fundels nu 
ook op tablet of smartphone te 
bekijken zijn. U downloadt de app 
en kiest een boekje, daarna kunt u 
(ook offline) alle mogelijkheden van 
de fundel uitproberen. Het blijft ook 

mogelijk om de fundels op een pc te 
bekijken. U heeft in elk geval een Mijn 
Bibliotheek-profiel nodig om fundels 
te kunnen ontlenen.
In de bibliotheek kan iedereen alvast 
kennismaken met fundels. Er staat 
een touchscreen-pc in de peuterhoek 
waar de kleinsten alle mogelijkheden 
kunnen uitproberen.

INFO
aan de balie in de bib
www.sint-martens-latem.be/
bibliotheek  of www.fundels.com

Jubileumviering Davidsfonds Latem-Deurle, 75 jaar jong

Tijdens het werkjaar 2015-2016 viert 
het Davidsfonds Latem-Deurle zijn 
75-jarige bestaan. Het optreden 
van Jef Neve op 12 maart 2016 
in de Sint-Aldegondiskerk wordt 

één van die hoogtepunten. Alle 
beschikbare kaarten zijn reeds 
verkocht. Deelnemers kunnen 
best te voet of met de fiets of via 
carpooling komen gezien de beperkte 
parkeermogelijkheden. 
De gebeurtenissen van het 
Davidsfonds zijn vastgelegd in een 
boek dat een stukje geschiedenis en 
erfgoed van onze gemeente bevat.  
Het Davidsfonds nodigt u graag uit 
om hierop in te tekenen. De kostprijs 
is slechts 20 euro. 
Het boek wordt op een academische 
zitting op 21 mei 2016 in de raadzaal 

van het gemeentehuis voorgesteld. 
Vanaf dan wordt het bezorgd aan de 
intekenaars. Intekenen gebeurt via 
overschrijving op rekeningnummer 
BE05 8910 5416 1675 van DF75 (per 
adres: Mortelputstraat 34, 9830 Sint-
Martens-Latem). 

Wie inschrijft vóór 15 maart 2016 
wordt in het boek vermeld. Gelieve in 
de mededeling de naam te vermelden 
die zal  worden gepubliceerd alsook 
het adres waar het boek kan worden 
geleverd.

Nieuw jaarboek Heemkring Scheldeveld 
Het nieuwe jaarboek 2015 is 
opnieuw gevuld met een waaier 
aan interessante bijdragen over de 
geschiedenis van het werkgebied 
tussen Leie en Schelde. 

Eddy Vaernewyck brengt een 
ooggetuigenverslag van Cyriel Buysse 
over de Eerste Wereldoorlog. 
Het 150-jarige bestaan van de Eekse 
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia zet 
Christiaan Vlerick in de kijker. Johan 
Van Twembeke belicht het dagelijkse 
leven in de streek tijdens de ‘Groote 

Oorlog’ in 1915 en de beginjaren 
van de ‘Boerinnenbond’. Samen met 
Albert Le Clercq geeft hij ook een 
overzicht van de vele herbergen die 
de Drapstraat in Nazareth rijk was. 
Albert Le Clercq belicht tevens het 
protest van Nazareth en De Pinte 
tegen de komst van een vliegveld.  

Claude Gekiere vertelt het verhaal van 
een paar vondelingen uit Nazareth 
en Eric De Keyser bezorgt een rijkelijk 
geïllustreerde geschiedenis van 
Fabelta of de ‘Fibranne’ in Zwijnaarde. 

Luc Goeminne tenslotte bestudeert 
de evolutie van het bosareaal in de 
streek tussen Schelde en Leie tussen 
1000 en 1900. 
Het jaarboek wordt traditioneel 
afgesloten met de rubriek ‘Het 
Scheldeveld voorbij’, waarin een 
aantal streekfiguren die in 2014 zijn 
overleden, in de kijker worden gezet. 

INFO
U kunt het jaarboek voor 15 euro 
aanschaffen via Marilyn Couck (09 282 
70 42).

De bib zorgt voor de aankoop 
van boeken van lokale auteurs 
en verenigingen. Zo zijn alle 
uitgaven van de Heemkring 
Scheldeveld vanaf 1977 
te raadplegen. Ook zal u 
het jubileumboek van het 
Davidsfonds kunnen uitlenen.
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Nieuws uit het Sociaal Huis 
IN GROEP OP FIETSTOCHT OP DONDERDAG

Houdt u van een beetje gezonde beweging en wenst u uw 
conditie op peil te houden, maar vindt u de moed niet om 
alleen op stap te gaan?  Dan bent u van half maart tot half 
oktober welkom op onze maandelijkse fietstochten. 

We fietsen ongeveer 25 km langs rustige, landelijke wegen 
en onder begeleiding van bekwame vrijwilligers. Onderweg is 
een tussenstop ingelast. 

U bent van harte welkom voor de gewone tochten op 
donderdag 24 maart, 21 april, 19 mei, 15 september en 
6 oktober. We starten telkens om 13.30 uur aan ‘Huize 
Elsakker’ (Vennelaan 23) en zijn terug rond 17 uur. 

Op 16 juni organiseren we een tocht op verplaatsing en op 11 
augustus staat een namiddagfietstocht met aansluitend een 
etentje op het programma.

Al wie er bij de seizoensstart in maart bij is, krijgt trouwens 
een leuke verrassing! 

INFO
Sociaal Huis
Carine  Van De Casteele 09 282 78 36
carine.vandecasteele@ocmwsintmartenslatem.be

VERWARMINGSTOELAGE AANVRAGEN BIJ HET 
SOCIAAL VERWARMINGSFONDS

Verwarmt u met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of 
bulkpropaangas? 

Behoort u bovendien tot een van de volgende groepen? 
- Categorie 1: personen met recht op een verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering (RVV- of OMNIO-statuut)
- Categorie 2: huishoudens met laag inkomen (17 303,80 euro 
bruto belastbaar + 3203,40 euro per persoon ten laste)
- Categorie 3: personen met schuldoverlast (collectieve 
schuldenregeling of schuldbemiddeling)
Dan heeft u recht op een verwarmingstoelage van maximum 
1500 liter brandstof (per kalenderjaar). 

Kom binnen de 60 dagen langs in het Sociaal Huis en breng 
uw factuur, identiteitskaart en recentste aanslagbiljet mee. 

INFO
Sociaal Huis
Gerry Fauconnier
09 282 78 36
Sociaal Verwarmingsfonds vzw
0800 90 929
www.verwarmingsfonds.be

Sociaal Huis

HUURWONINGEN VOOR 
SENIORENKOPPELS 
BESCHIKBAAR

Een aantal witte woningen van 
Priesterage II zijn/worden, na 
opfrissing, ter beschikking gesteld voor 
seniorenkoppels van minstens 60 jaar. 
De dagprijs bedraagt momenteel 17,17 
euro. 

Voor bijkomende informatie, 
rondleiding en/of inschrijving op de 
wachtlijst, kunt u in de voormiddag 
terecht in het Sociaal Huis.

INFO
Sociaal Huis
Carine  Van De Casteele 
09 282 78 36 

De  witte huisjes voor opfrissing. 

De  witte huisjes na opfrissing. 
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Lenteconcert Koepel

De verenigingen verenigen: 
beleef hun uniek lenteconcert! 

vrijdag 22 april 2016 Sint-Aldegondiskerk, Deurle

11.11.11 Latem-Deurle, Andante Favore, Cultuurraad Latem-Deurle, Davidsfonds Latem-Deurle, Den Laetemschen 
Vriendenkring, Gezinsbond Deurle-Latem, Kerkfabriek Deurle, K.V.L.V. Deurle, K.V.L.V. Latem, Latems Creatief, Latemse 
Seniorenadviesraad, Pasar Sint-Martens-Latem en het Wijkcomité Hooglatem

13 verenigingen uit Latem en Deurle organiseren een uniek lenteconcert. 

 
20 uur Yanna  Penson
Dankzij vele prijzen op pianowedstrijden krijgt Yanna de 
kans om geregeld op te treden in binnen- en buitenland. 
Verschillende vooraanstaande concertorganisaties (Festival
van Vlaanderen, Festival de Wallonie, Klara in ‘t Paleis, 
Festival delle Crete Senesi) vragen haar als soliste.

20.30 uur  Anna Pardo Canedo
Met haar Zuid-Amerikaanse warmte, temperament en 
mooie sopraanstem brengt Anna ons in vervoering, samen 
met Lukas Huisman en Eline Duerinck. Zij vormen het 
‘Warped Time Ensemble’, een naam die verwijst naar de 
‘verwrongen’ tijd waarin wij leven. Anna was in 2014 halve 
finaliste in de Koningin Elisabethwedstrijd.

                                                                                                                                                      
                     

RESERVATIE: 
koepel_reservaties@telenet.be  –  09 282 74 87

TOEGANGSKAART: 
20 euro, overschrijven op rekeningnummer: BE53 8910 5415 9453 van ‘Koepel Latem – Deurle’ 
met vermelding: 22 april 2016.  Aan de kassa: 22 euro.  Verkochte kaarten worden niet teruggenomen. 
De opbrengst is bestemd voor het goede doel. Graag aanwe

Graag  aanwezig ten laatste om 19.50 uur. Na afloop wordt een receptie aangeboden. 



xx

Dorpsmagazine Sint-Martens-Latem  |  9

Latemse seniorenadviesraad

PRAATCAFÉS IN DE 
KUNSTKROEG

Nu de nieuwjaarsrecepties uitgewaaid 
zijn, starten we opnieuw onze praatcafés 
in de Kunstkroeg.
Het is enerzijds een unieke kans om 
opnieuw met vrienden en kennissen 
een geanimeerd gesprek aan te gaan, 
anderzijds een uitgelezen moment 
om nieuwkomers – in het bijzonder 
alleenstaande senioren – een warme 
opvang te verzekeren. Ook minder 
mobiele medesenioren kunnen 
probleemloos onze samenkomsten 
bijwonen, dankzij onze feilloze traplift.

Volgende afspraken: 25 februari, 24 
maart en 28 april, telkens op donderdag 
van 14 tot 17.30 uur in de Kunstkroeg 
van de Oude Brouwerij (Dorp 24).

Toegang: gratis; consumpties tegen 
seniorvriendelijke prijs

LENTESPREEKAVOND  
DINSDAG 15 MAART 2016
RAADZAAL GEMEENTEHUIS

Iets vroeger dan de prille lente 
brengen we opnieuw een 
actueel onderwerp ter sprake: de 
technologische ondersteuning in 
de gezondheidszorg. Gastspreker is 
niemand minder dan prof. Eric Mortier, 
afgevaardigd bestuurder van UZGent.

Toegang: 2,50 euro

THEMANAMIDDAG 
DINSDAG 12 APRIL
OUDE BROUWERIJ 

Eén op de drie thuiswonende 
65-plussers valt minstens één keer 
per jaar. Zo’ n valpartij heeft vaak 
nare gevolgen. Tijdens de educatieve 
en ludieke toneelvoorstelling ‘Trap 
niet in de val’ komt u meer te weten 
over valpreventie. Op een speelse 
en humoristische manier worden de 
toeschouwers bewust gemaakt van 
de gevaren die een mogelijke valpartij 
kunnen uitlokken en worden de 
gevaarlijke punten in een woning onder 
de aandacht gebracht. 

Reserveren is noodzakelijk. Ook 
niet-leden kunnen hun plaatsje 
voorbehouden via de onderstaande 
contactpersonen.
Toegang: 2,50 euro

ALGEMEEN: 
INFO EN RESERVERINGEN

Via mail:  
info@seniorenraad-latem-deurle.be
Telefonisch: 
Marie-Jeanne: 09 282 20 07 
Francine en Serge: 09 282 48 37  
Marleen: 0479 99 26 01
Henk : 0474 55 70 66
Per brief: 
Latemse Seniorenraad, Brandstraat 99, 
9830 Sint-Martens-Latem

DIGITALE VORMING

Begin februari ontvangen we 
alle medecursisten voor een 
verkennend gesprek. 

We gaan na welke vervolgcursus 
hen het best ligt en in welke 
groep wij de cursisten indelen. 

Voor de iPad-believers gaan 
we gesprekken aan met 
lesgevers om hen het beste 
opleidingspakket te waarborgen. 

Alle kandidaten worden door 
ons persoonlijk aangeschreven 
en uitgenodigd voor de eerste 
module.

Nieuwe kandidaten kunnen 
nog steeds hun wensen 
kenbaar maken via de hieronder 
vermelde contactgegevens.

Voelt u zich geroepen 
om senioren de nodige 
vaardigheden bij te brengen? 
Neem dan met ons contact op.  
U bent van harte welkom.

INFO
vorming.digitaal.l-d@telenet.be
Vorming Digitaal p.a. Brandstraat 
6 – 9830 Sint-Martens-Latem
Marie-Jeanne: 09 282 20 07 
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Inwoners werken mee aan minder zwerfvuil
De straten in de gemeente netjes 
houden is niet alleen de taak van 
het bestuur, maar van alle inwoners 
en bezoekers. Er zijn al heel wat 
verenigingen en inwoners die het 
zwerfvuilprobleem samen met ons een 
halt willen toeroepen. 

ZWERFVUILPETERS EN -METERS
Wil u graag op geregelde basis 
uw buurt netjes houden? Dan 
kunnen we u vanuit de gemeente 
ondersteunen met materiaal zoals een 
afvalgrijper, fluohesje, handschoenen en 
vuilniszakken.

GROTE LENTESCHOONMAAK 
ZATERDAG 16 APRIL 
Neem samen met uw vereniging, 
buren of straatcomité het initiatief om 
uw straat een grondige opruimbeurt 
te geven. Contacteer ons en geef aan 
welke straten u onder handen wil 
nemen. 
De gemeente zorgt, met ondersteuning 
van OVAM, voor vuilniszakken, 
handschoenen en fluohesjes. Ook 
halen we de volle zakken op. 
U kan het materiaal ophalen op het 
domein Gevaert-Minne vanaf 13.30 uur. 
Gaat u liever in de voormiddag op 
pad? 

Dan kan u met ons contact opnemen en 
bekijken we hoe we u het materiaal op 
voorhand kunnen bezorgen.
Iedereen die helpt, is om 16 uur welkom 
op het domein Gevaert-Minne voor een 
gezellige babbel en een drankje.

START MET EEN SCHONE LEIE!
In Sint-Martens-Latem treedt de Leie 
in al haar gratie de kunstminnenden 
tegemoet. Die kwaliteiten zijn vooral 
te danken aan de aanwezigheid van de 
prachtige meanders en de 
oeverlandschappen. 
Het is dan ook jammer om vast te stellen 
dat dit mooie landschap soms ontsierd 
wordt door het voorbijdrijvend en in 
de vegetatie verstrengeld zwerfvuil.

Het opruimen van dat zwerfvuil vraagt 
een specifieke aanpak. Op initiatief van 
LOB (Leie Omgeving Beschermen) 
wordt momenteel in samenspraak 
met het gemeentebestuur gewerkt 
aan een initiatief. Hiervoor wordt ook 
samenwerking met jeugdverenigingen, 
adviesraden en inwoners gezocht.
Wil u graag meedenken of wordt u 
graag op de hoogte gehouden van dit 
initiatief? Dan kunt u ons contacteren 
via de onderstaande contactgegevens.

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

Grondgebiedzaken

Heeft u een vraag of klacht over ophaling van afval aan huis?
IVM staat in voor de ophaling van 
restafval, PMD, papier en karton en 
grof huisvuil in Sint Martens-Latem. 
Vanaf februari 2016 zijn we beter 
georganiseerd om uw vragen en 
klachten te behandelen. 

Infofolder sorteerregels
Begin februari kreeg elke inwoner 
een infofolder met sorteerregels  in 
de bus. Heeft u deze folder gemist? 
Dan kan u deze downloaden via de 
gemeentelijke website of een extra 
exemplaar vragen aan het onthaal 
van het gemeentehuis. 

Waarvoor kunt u contact 
opnemen met IVM? 
U kunt er terecht met vragen over 
alle ophaling van restafval, van PMD, 
papier en karton, van snoeihout en 
voor het maken van een afspraak voor 
ophaling van grof huisvuil aan huis. 

INFO

IVM 
0800 13 580 (kies 3 Meldpunt Sint-
Martens-Latem)
E-loket: www.ivmmilieubeheer.be

Waarvoor neemt u contact op met de 
gemeente?
IVM behandelt enkel de vragen over 
huis-aan-huis-ophalingen. Voor 
andere afvalgerelateerde vragen 
of meldingen over sluikstorten 
of zwerfvuil, het recyclagepark 
of composteren contacteert u de 
gemeente.

INFO

Dienst Grondgebiedzaken
09 282 17 30 
milieu@sint-martens-latem.be

Zwerfvuilmeters en - peters steken de handen uit de mouwen voor minder zwerfvuil
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Burgerzaken en veiligheid

Het belang van een gelijkende en 
recente pasfoto voor de 
identiteitskaart
Bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart dient 
u een nieuwe pasfoto mee te brengen. De pasfoto dient 
gelijkend en recent te zijn. Dat betekent dat u op de pasfoto 
moet staan zoals u dagelijks door het leven gaat. Draagt u 
een bril? Dan moet u ook met bril op de foto;  let wel op met 
reflectie in de brilglazen. 

Daarnaast moet een pasfoto recent zijn. Te meer omdat 
identiteitskaarten sinds maart 2014 een geldigheidsduur 
hebben van 10 jaar. Een recente pasfoto zal de kans op 
problemen bij een identiteitscontrole verminderen, zeker bij 
een controle met automatische gezichtsherkenning (e-gates) 
op de luchthaven. Kortom, een gelijkende en recente foto 
maakt een correcte identificatie van een persoon mogelijk.

 INFO
 Dienst Burgerzaken
 Kim Viaene
 09 282 17 60 

 

Reistoelating minderjarig kind 
snel aanvragen via e-loket

Gaan uw kinderen binnenkort op reis zonder de ouders? 
Vraag dan tijdig het document reistoelating minderjarig 
kind aan. Met dit document geeft u de toestemming aan 
een familielid, vriend of organisatie om te reizen met uw 
kind(eren) binnen een afgebakende periode en naar een 
bepaalde bestemming. 
U kunt dit document vooraf aanvragen via het e-loket (www.
sint-martens-latem.be > e-loket > reistoelating minderjarig 
kind). Het voordeel hiervan is dat u dit aanvraagt wanneer het 
u past en u alle gegevens (persoon, periode en bestemming) 
bij de hand heeft. 
Het document (in 4 talen) wordt dan opgemaakt door de 
ambtenaar van de dienst Burgerzaken. U dient het document 
evenwel nog persoonlijk op te halen en ter plaatse te 
ondertekenen. De ambtenaar wettigt dan uw handtekening.

INFO
Dienst Burgerzaken 
Kim Viaene
09 282 17 60 

Spectaculair dalende 
inbraakcijfers in 2015, toch 
moeten we alert blijven!

In 2015 werden in Sint-Martens-Latem 55 feiten 
gepleegd. Dit is een daling met 67 feiten tegenover 2014. 
Van deze 55 feiten gaat het in 23 gevallen om een 
inbraakpoging en bij 32 feiten om een effectieve inbraak.
Zoals elk jaar werden de cijfers toegelicht door politie en 
burgemeester op de algemene BIN-vergadering. 

Iets verdachts in jouw buurt: 
de juiste reactie?
Voel je aan dat er iets niet klopt? Zie je een auto die niet 
in jouw straat hoort te zijn? Aarzel nooit en bel de politie 
op het noodnummer 101. Snel en zonder twijfel. Het is 
de vlugste manier om een politiepatrouille te sturen om 
de personen of het voertuig te controleren.

Met deze info help je de politie al een heel eind op weg:
• Persoonsbeschrijving: m/v, type, leeftijd, lengte, 

gewicht, lichaamsbouw, haar, kledij, bril, schoenen, 
opvallende kenmerken.

• Beschrijving van de wagen: nummerplaat (!), 
nationaliteit, merk, kleur, opvallende kenmerken.

• De locatie en rijrichting van de wagen.
• Het aantal personen in het voertuig.
Onze interventieploegen staan paraat, 24/24 en 7/7!
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TOT 27 MAART
TO STAND AMONGST THE 
ELEMENTS AND TO INTERPRET 
WHAT ONE KNOWS
Voor de eerste maal in België wordt 
een overzichtstentoonstelling van het 
werk van de Britse kunstenaar Ryan 
Gander (°1976) gepresenteerd. Zijn 
werk kan de vorm aannemen van een 
actie, een sculptuur, een installatie, 
maar ook een gedachte, een belofte 
of een ontmoeting.
Waar: MDD, Museumlaan 14
Info: 09 330 17 30
info@museumdd.be

ZA 20 FEBRUARI – 14U
DE LEIE: RIVIER VAN MODERNITEIT
Het samenwerkingsplatform tussen 
Brede Visie op Cultuur vzw en de 
Latemse Kunstkring bundelen we 
onder de naam BVC - LKK Platform. 
Wij brengen enerzijds een lezing 
door Tanguy Eeckhout met als thema 
‘De Leie: Rivier van moderniteit’, en 
anderzijds poëzie van de Deinse 
stadsdichter Luc Martens. 
Waar: Leiezaal gemeentehuis
Organisator: BVC -LKK Platform
Prijs: 10 euro
Info: www.bredevisieopcultuur.be

ZO 21 FEBRUARI – 11U
ROCKOXHUIS-VOCAAL ENSEMBLE 
ENCANTAR-HET GULDEN KABINET-
POWER FLOWER
Wij starten onze dag in het 
Rockoxhuis in Antwerpen om 11 
uur met een optreden van Vocaal 
Ensemble Encantar. Na het optreden 
krijgt u een aperitiefje aangeboden. 
Na de middag  brengen wij een 
bezoek aan het Rockoxhuis onder 
leiding van een gids met onder 
meer aandacht voor ‘Power Flower, 
Bloemstillevens in de Nederlanden’.
Waar: vzw BVC, Lindenpark 5
Organisator: BVC 
Prijs: 29 euro
Info: www.bredevisieopcultuur.be

DI 23 FEBRUARI – 19U30
OVER KNIEKWALEN EN WAT U 
ERAAN KUNT DOEN
Tijdens deze voordracht zal dokter 
Ackerman, orthopedisch chirurg 
in AZSTV Deinze, inzicht geven in 
de ziektebeelden die aanleiding 
geven tot het plaatsen van een 
knieprothese, de soorten protheses, 
de operatietechnieken en het 
revalidatieproces. 
Waar: Centrum De Vierschaar
Organisator: Gezinsbond 

Prijs: 2 euro (niet-leden)
Info:  09 282 51 30 
info@gezinsbond-deurle-latem.be 

DO 25 FEBRUARI – 20U
OPEN MILIEURAAD – 
RUILVERKAVELING SCHELDE-LEIE
De Milieuraad nodigt geregeld 
experts uit om haar bij te staan in 
haar taak om het gemeentebestuur 
te adviseren over het milieu- en 
natuurbeleid. Op de Milieuraad 
van donderdag 25 februari 2016 
zal een deskundige van de Vlaamse 
Landmaatschappij de stand van zaken 
van de ruilverkaveling Schelde-Leie 
toelichten.
Waar: Centrum De Vierschaar
Organisator: MiNa-raad 
Info: 09 282 17 46

ZA 27 FEBRUARI – 15U
WAFELFESTIJN
Het harmonieorkest van Sint-Martens-
Latem organiseert opnieuw een heus 
wafelfestijn in zijn repetitielokaal. 
U kunt er smullen van een dubbele 
wafel met koffie. Indien nodig 
brengen we de wafels ook bij u aan 
huis (op aanvraag, 4 wafels per pakje).
Waar: repetitielokaal Sint-Martens-
Latem, Kortrijksesteenweg 95A
Organisator: harmonieorkest Sint-
Martens-Latem
Prijs: 5 euro
Info: wclaeyssens@telenet.be
0476 74 79 48
meikedebruyne@hotmail.com
0479 64 05 46

MA 29 FEBRUARI – 19U
STARTEN MET LOPEN
Voor beginnende joggers die willen 
opbouwen naar 5 km, maar ook voor 
jong en minder jong, ongeacht de 
fysieke conditie.
Waar: Sporthal
Organisator: Latemse Loopclub
Prijs: 20 euro 
Info: www.latemseloopclub.be 

Februari 

Cultuurcafé -  zondag 21 februari - 10.30 uur 
Hoe stilte tastbaar kan worden in 
ruimte, woord, beeld en muziek
Dit cultuurcafé wil een antwoord 
formuleren op de vraag hoe een 
ruimte of architectuur stilte kan 
genereren voor een wereld in 
beweging. Interieurarchitect Tom 
Callebaut, kalligraafkunstenaar 
Brody Neuenschwander, VRT-
journaliste Kristien Bonneure en 
traversospeelster Stefanie Troffaes 
nemen u mee op sleeptouw.
Organisator: Cultuurraad 

Waar: Gemeentehuis
Prijs: 5 euro
Info: www.cultuurraadlatem.be
bart.vandesompele@telenet.be
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Maart - April

VR 4 MAART – 19U30
HOLA ZOMAAR OMA 
Oma (opa) worden, het wordt je in 
de schoot geworpen. Een prachtig 
geschenk dat uw leven kleur en een 
nieuw elan geeft. In dit theaterstuk 
geeft Leen Persijn gestalte aan een 
vrouw die plots verneemt dat ze oma 
wordt.
Waar: Centrum De Vierschaar
Organisator: Gezinsbond 
Prijs: 6 euro, niet-leden: 8 euro
Info: 09 282 51 30 
info@gezinsbond-deurle-latembe

DI 8 MAART – 19U30
JOLIEN VERROEYE 
INTRODUCEERT POLS
Jolien Verroeye van de Erfgoedcel 
POLS brengt een lezing met 
beeldmontage over het reilen en 
zeilen bij de regionale Erfgoedcel. 
Oude documenten en fotomateriaal 
van en over Latem/Deurle kunnen na 
de uiteenzetting afgegeven worden 
aan een van de verantwoordelijken.
Waar: Oude Brouwerij

Organisator: Den Laethemsen Vrien-
denkring
Info: campevents@telenet.be
www.l-v-k.be

WOE 16 MAART – 20U
DE DUISTERNIS IN SYRIE
VRT-journaliste en  Midden-Oosten-
expert  Inge Vrancken geeft een 
overzicht van de hele Arabische 
lente en hoe we van Tunesië, Egypte 
en Libië in de gruwelijke oorlog van 
Syrië terechtgekomen zijn, met de 
immense vluchtelingenstroom tot 
gevolg.
Waar: Oude Brouwerij
Organisator: Amnesty International
Info: annick.lachaert@telenet.be

DI 22 MAART – 20U
NACHT VAN DE GESCHIEDENIS: 
GECONFIJTE TAALKRONKELS
Eten en drinken, daar geniet 
iedereen van. Maar weten we waar 
benamingen vandaan komen en waar 
ze echt voor staan? 
Waar: Oude Brouwerij

Organisator: Davidsfonds
Prijs: 5 euro (DF-leden gratis)
Info: www.davidsfonds.be

ZA 26 MAART – 9U
PAASEIERENZOEKTOCHT 
Voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 
Raap paaseitjes in het bos of op het 
terrein en wie weet vind jij wel het 
gouden ei en verdien je een extra 
cadeau! Mama’s en papa’s wachten 
aan de ingang en krijgen een kop 
chocolademelk. 
Waar: domein Gevaert-Minne
Organisator: Jeugdraad
Info: Veerle Yperman   09 282 17 75

MA 28 MA TOT VRIJ 8 APRIL
SPEELPLEINWERKING 
PAASVAKANTIE
Week 1: ridders en jonkvrouwen
Week 2: beestige beestenboel 
Waar: Scoutslokaal De Nark 
Inschrijven: www.sint-martens-latem.
be/speelpleinwerking
Info: Veerle Yperman, 09 282 17 75
speelpleinwerking@sint-martens-latem.be 

Fietsen en genieten
vanaf 6 maart 2016 

Ben je van het sportieve koerstype 
of eerder een gezapige genieter? 
VZW Wielerclub De Leievrienden 
is er voor elke fietser en voor alle 
snelheden! 

De ritten vertrekken op zondag 
om 9 uur op de parking in Deurle 
dorp. 

De cyclo’s fietsen wekelijks vanaf 6 
maart en gaan zowel voor vlakke 
ritten als het betere klimwerk. De 
recreanten fietsen op vastgestelde 
data vanaf 20 maart op een trager 
tempo maar genieten des te meer 
van de natuur en een gezellige 
babbel met elkaar!
De fietstochten (35 km) op 
woensdagavond voor de 
cyclosportieven starten in mei. 
De toeristische uitstappen ‘even 
weg uit Deurle’ worden een keer 
per maand georganiseerd (zie 
verder). 

Waar: parking Deurle dorp 
Organisator: 
vzw Wielerclub De Leievrienden
Info: www.deleievrienden.be 

Lessen Kokoschka 
ma 4 tot 8 april 2016

Kokoschkakenner en 
kunstschilder/architect Jacky 
Tavernier leert u aquarellen 
schilderen. De lessen vangen 
aan om 9.30 uur en eindigen 
om 16.30 uur. 
Waar: Centrum Zomernest
Organisator: LVK
Prijs: 180 euro
Info: nicole_vlerick@telenet.be
Nicole Vlérick   09 282 74 83



Jobstudenten gezocht 
zomer 2016
 
Het gemeentebestuur zoekt 
opnieuw jobstudenten. 
Wie interesse heeft en zich 
minstens twee weken na 
elkaar kan vrijmaken bezorgt 
zijn motivatiebrief, cv en het 
inschrijvingsformulier ten laatste 
op  15 april 2016. 
 
INFO  09 282 17 00 
www.sint-martens-latem.be/vacatures 

Meer tips op  www.uitinsint-martens-latem.be
in Sint-Martens-Latemin Sint-Martens-Latem
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VAN 10 APRIL TOT 12 JUNI
JULIE MEHRETU / JESSICA RANKIN
Deze lente wordt het werk van twee 
kunstenaars samengebracht die in 
New York wonen en werken. Zowel 
Julie Mehretu als Jessica Rankin 
spelen in hun werk met de grenzen 
van de abstracte kunst en met het 
momentum wanneer lijnen, kleuren 
en vlakken opnieuw een realiteit of 
een ervaring kunnen verbeelden.
Waar: MDD, Museumlaan 14
Prijs: 7 euro, reductietarief:  5 euro
Info: info@museumdd.be
09 330 17 30

DI 12 APRIL – 13U30
EVEN WEG VAN DEURLE
Na een rit met de auto (met de fietsen 
op de haak of in de koffer) vertrekken 
we voor een fietstocht van zo’n 
35 kilometer, in recreantentempo. 
Indien mogelijk combineren we onze 
trip met een bezoek aan een lokale 
bezienswaardigheid. De geplande 
data zijn 12/04, 12/05, 07/06, 14/07, 
09/08 en 15/09.
Waar: Sint-Anna-kerk, Appeldijkstraat 
5, 2880 Bornem (Weert)
Organisator: 
Wielerclub De Leievrienden
Info: evenwegvandeurle@deleie-
vrienden.be

DI 12 APRIL – 20U
GEANIMEERDE PRESENTATIE – IN 
THE SHADOW OF THE SHADOWS
Ludo en Pol Van der Plaetsen brengen  
hommage aan de legendarische 
Britse muziekgroep The Shadows. 
Deuren openen om 19.30 uur. 
Waar: Oude Brouwerij
Organisator: 
Den Laethemsen Vriendenkring
Info: campevents@telenet.be 
pol@vanderplaetsen.be

VR 22 APRIL – 20U 
LENTECONCERT
Met haar Zuid-Amerikaanse warmte, 
temperament en mooie sopraanstem 
brengt Anna Pardo Canedo (sopraan) 
ons in vervoering, samen met Lukas 
Huisman (pianist) en Eline Duerinck 
(celliste). Zij vormen het ‘Warped Time 
Ensemble’.
Waar: Sint-Aldegondiskerk
Organisator: Koepel 
Info: zie pagina 8 

April

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD

Op 14 december 2015 en op  25 januari 

was er gemeenteraad. De behandelde 

agendapunten en notulen kan u volledig 

nalezen op de website www.sint-

martens-latem.be. U kan steeds op het 

gemeentehuis inzage krijgen in de notulen. 

Op 15 december 2015 vond de OCMW-raad 

plaats. Van de openbare zittingen kunnen 

de notulen worden opgevraagd in het 

Sociaal Huis. 
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Cultuurcafé Biercultuur  zondag 17 april - 11 uur

Vlaanderen en bij uitbreiding 
België is een land van bieren. 
Hoog tijd dus om dit thema op 
de agenda van de cultuurcafés te 
plaatsen met een lokale knipoog. 

Michel Moortgat (Brouwerij 
Moortgat), Jan Toye (Brouwerij 
Palm) en Alain de Laet (Brouwerij 
Huyghe) zijn de centrale gasten.
Moderator is niemand minder dan 
Sven Gatz, onze Vlaams minister 
van Cultuur die voor één keer zelf 
plaatsneemt als vragensteller/
moderator achter de microfoon!

Waar: raadzaal gemeentehuis
Organisator: Cultuurraad
Prijs: 5 euro
Info: www.cultuurraadlatem.be, 
bart.vandesompele@telenet.be
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Info Diensten

Kurt Verschelden
Wijkinspecteur
0491 35 41 20

Isabel De Vos
Hoofdinspecteur
09 282 17 50

Melissa Sobrie
Wijkinspecteur
0491 35 41 29

Thierry Verbiest
Wijkinspecteur
0491 35 41 19

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

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

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

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

ma - zat 08.00 - 23.00 

Gemeentelijke musea 
Museum Gust De Smet
Gesloten wegens renovatie

Museum Gevaert-Minne
Postadres: Kapitteldreef 45, 
9830 Sint-Martens-Latem 
Parking Museum: Edgard 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

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

di 16.00 -19.00

wo 14.00 -18.00

do 10.00 -12.00  15.00 -18.00

za 10.00 -12.00

OPGELET: de gemeentediensten, 
het Sociaal Huis en het 
wijkcommissariaat zijn gesloten 
op paasmaandag 28 maart 
2016.
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In Beeld

Natuurpuntvrijwilligers trotseerden barre 
weersomstandigheden en maakten van de knotdag in de 
Latemse Meersen een groot succes.

Genieten aan de Leie, ook in de winter.

De bewoners van Huize Elsakker genoten tijdens het Kerstfeest 
op 17 december 2015 van een maaltijd bereid door het 
personeel. De OCMW-raadsleden zorgden voor de bediening.

De nieuwe dansstudio in de sporthal werd al veelvuldig getest 
en goed bevonden door klein en groot.

Stefaan Provijn, cartoonist en Latemnaar, ontving op 24 
oktober 2015 uit handen van juryvoorzitter Kamagurka de 
eerste prijs tijdens de internationale wedstrijd  ‘Straffe artists’.

Guy Pieters was centrale gast samen met Albert Haelemeersch 
en Koen Vanmechelen tijdens het Cultuurcafé van het 
Kerstdorp.

Wilt u  
uw foto in ons  

magazine?  
Stuur hem naar

veerle.yperman@sint-martens-latem.be


