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Bestuur

In memoriam: Piet Van der Plaetsen 
Het bestuur en het personeel melden u met droefheid het overlijden van 
gewezen gemeenteraadslid de heer Piet Van der Plaetsen. Hij zetelde in de 
gemeenteraad tijdens de legislatuur 1965-1970, de voorlaatste gemeenteraad 
van Deurle. Hij werd geboren op 21 november 1932 in het bekende Deurlese 
café ‘t Boldershof en overleed op 25 juli 2017. Zijn ouders baatten het café 
uit. Piet was al vroeg gebeten door de wielermicrobe. Door zijn goede 
pisteresultaten bij de liefhebbers werd hij geselecteerd voor de Olympische 
Spelen van 1952 in Helsinki. We wensen de familie veel sterkte.

Maak zelf uw attesten aan in ‘Mijn Dossier’
De online toepassing van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
‘Mijn Dossier’ biedt u de mogelijkheid 
om eenvoudig en snel enkele attesten 
met betrekking tot uw bevolkingsdossier 
te bekomen. Uw bevolkingsdossier 
raadplegen en attesten aanvragen via 
‘Mijn Dossier’ kan met behulp van een 
kaartlezer, uw identiteitskaart en uw 
pincode. De attesten gegenereerd via 
‘Mijn Dossier’ hebben dezelfde juridische 
waarde als attesten afgeleverd door de 

dienst Burgerzaken. 
Recent voegde het rijksregister de 
mogelijkheid toe om op vrijwillige 
basis uw contactgegevens aan te 
vullen. Het gaat om een telefoon- en 
GSM-nummer, een faxnummer en een 
emailadres. Door het toevoegen van 
uw contactgegevens in ‘Mijn Dossier’ 
kunnen overheidsinstanties, die toegang 
hebben tot deze gegevens, sneller en 
directer communiceren met burgers. 

INFO
www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/
mijn-dossier

Wijziging aanvraag 
uittreksel strafregister 
Iedere gemeente levert vanaf 
1 januari 2018 uittreksels  uit 
het centraal strafregister af.  Dit 
is de centrale databank waarin 
de hoven en rechtbanken 
rechtstreeks de straffen 
invoeren. De aanvraag en 
aflevering van een uittreksel 
strafregister wijzigt hierdoor. 
Indien u een uittreksel 
strafregister nodig heeft voor 
een gereglementeerde activiteit 
(bvb. sportschutterslicentie 
vernieuwen, jachtlicentie 
aanvragen, hoteleigenaars)  of 
activiteit met minderjarigen 
(bvb. werken op een school, 
jeugdhulpverlening) van het 
wetboek van strafvordering, 
zal uw werkgever, vereniging 
of organisatie eerst een 
aanvraagformulier moeten 
invullen. Met deze aanvraag 
kunt u persoonlijk bij de 
dienst Burgerzaken terecht. 
Het aanvraagformulier kunt u 
op de gemeentelijke website 
terugvinden. Een uittreksel 
strafregister volgens artikel 
595 van het wetboek van 
strafvordering kunt u aanvragen 
zonder het aanvraagformulier. 
Het uittreksel kunt u persoonlijk 
afhalen vanaf de derde werkdag 
na aanvraag of kan per post 
worden bezorgd. 

Gewijzigde rijopleiding sinds  1 oktober 2017
In 2017 ondergingen de rijopleiding en 
de examens enkele wijzigingen. Deze 
hebben als doel beginnende chauffeurs 
meer kennis en kunde te laten vergaren, 
zodat zij hierdoor beter de risico’s van de 
weg kunnen inschatten. Eerder dit jaar 
werd het theorie- en het praktijkexamen 
aangepast. Sinds 1 oktober 2017 
wijzigen volgende zaken: 
Een verplicht vormingsmoment van 3 
uur voor de begeleider. U ontvangt een 
attest na het vormingsmoment dat bij 
de aanvraag voorlopig rijbewijs moet 
worden voorgelegd. 
• De leerling doorloopt een oefen- 

periode van minimum 9 maanden. 
• De leerling die een voorlopig 

rijbewijs aanvraagt moet 
een opleidingsmoment 
(=terugkommoment) volgen en dit 
minimum 6 maanden en maximum 
9 maanden na het behalen van het 
definitief rijbewijs. 

Om de leerlingen en begeleiders te 
ondersteunen tijdens het oefenproces, 
ontwikkelde de Vlaamse Stichting 
voor Verkeerskunde (VSV) de website 
‘Rijbewijzer’. Op deze website vindt u 
een overzicht van alle wijzigingen en 
meer informatie over de Rijbewijzer-app 
en het handboek. 
INFO 
www.rijbewijzer.be 
www.goca.be
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Herwerkte verordening op de begraafplaatsen 
Tijdens de gemeenteraad van 11 
september 2017 werd een herziene 
verordening op de begraafplaatsen 
goedgekeurd met ingang op 1 oktober 
2017.  
Hier een aantal aanpassingen:
• De verordening vermeldt de uren 

waarbinnen een begraving kan 
plaatsvinden tijdens de werkweek en 
op een zaterdag.

• Bij wet van 20/07/1971 werden 
de eeuwigdurende concessies 
afgeschaft. De wet zet deze concessies 
om naar een gratis te hernieuwen 
concessie van 50 jaar. Deze regeling 
wordt expliciet opgenomen om de 
duidelijkheid te verhogen voor de 
nabestaanden van deze graven.

• In de nieuwe verordening wordt 
een termijn gekoppeld aan de 
aanplakking van een naamplaatje op 
de strooiweide.

• De procedure bij verwaarlozing van 
een graf wordt expliciet opgenomen.

• De voorafgaande aankoop van 
een perceel is voortaan niet meer 
mogelijk. Deze vooraf gekochte 
percelen bezwaren het ruimtelijk 
beleid, creëren open ruimten tussen 
graven, hebben een negatieve invloed 
op het uitzicht van de begraafplaats 

en verhinderen eventuele 
herstructureringswerken.

• Peterschap: op de begraafplaats 
hebben vele kunstenaars hun laatste 
rustplaats. Daarnaast zijn er op de 
begraafplaatsen enkele bijzondere 
graven met specifieke graftekens. Het 
is een opportuniteit om peterschap 
aan te bieden op deze graven, 
zowel voor verenigingen als voor 
particulieren.

• Ambtshalve concessies op kinderpark, 
kunstenaarspark en oud-strijderspark.

De volledige verordening kan u 
aanvragen bij het onthaal of nalezen op 
www.sint-martens-latem.be/reglementen. 
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Mogelijkheid tot het verlengen van grafconcessies: 
eind oktober nieuwe aanplakking op onze kerkhoven
Er zijn verschillende  
mogelijkheden om een overledene 
een laatste rustplaats te geven.  
Afhankelijk van de begraafwijze 
(grondgraf, kelder, columbarium-
nis) heeft u de mogelijkheid om een 
concessie aan te gaan. Een concessie 
heeft een bepaalde looptijd, in 2018 
zullen er opnieuw grafconcessies ten 
einde lopen. De gemeente is bij wet 
verplicht om alle belanghebbenden 
een jaar op voorhand te informeren. 
Dit gebeurt door een bericht aan het 
betrokken graf en via een lijst aan de 
ingang van het kerkhof.  
De gemeente is bij wet verplicht om 

de lijst een jaar lang te laten 
uithangen. 

Verlengen: periode en 
retributie
Een concessie verlengen kan voor een 
periode van 10 jaar, zoals bepaald in 
de verordening op de begraafplaatsen 
en lijkbezorging van 11 september 
2017. De retributie voor het verlengen 
werd vastgelegd in een apart  
retributiereglement, dat te raadplegen 
is op de gemeentelijke website.

Hoe verlengen of 
stopzetten

De contactpersonen van de verlopen 
grafconcessies worden aangeschreven 
in de periode juli-augustus 2018. De 
keuze kan dan gemaakt worden om 
ofwel de grafconcessie te verlengen 
ofwel stop te zetten. De briefwisseling 
die de contactpersonen ontvangen 
bevat alle documenten om de keuze 
tot uiting te brengen.

INFO 
Kim Viaene, administratief 
hoofdmedewerker Burgerzaken
Burgerzaken@sint-martens-latem.be
09 282 17 60

JACHTRECHT 

Jouw tuin jachtgebied?
Veel gebieden in Vlaanderen zijn, 
zonder weten van de eigenaar, 
ingekleurd als jachtgebied. Als 
uw eigendom ingekleurd is als 
jachtgebied, kunt u dit laten 
wijzigen. 
Hiervoor dient u enkel een 
formulier in te vullen en op te 
sturen naar de provincie.
Info en  digitale kaart om na 
te gaan of jouw eigendom in 
jachtgebied ligt, vindt u op 
www.natuurenbos.be/
jachtplannen.
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Scholen 

Gemeenteschool

In de gemeenteschool zie je steeds vaker 2 leerkrachten in de 
klas. Zij nemen afwisselend en in samenspraak de planning, 
de organisatie en de instructie voor hun rekening. Ze staan de 
kinderen bij, ze geven een verlengde instructie indien nodig, 
ze begeleiden kinderen bij het inoefenmoment,… Observaties 
worden samengelegd en tijdens de wekelijkse klassenraden 
wordt er gereflecteerd over de vorderingen van de kinderen. 
Kortom: de didactische differentiatie is in handen van vaardige 
coaches die hun competenties samen inzetten en zo invloed 
hebben op  de individuele leerprestaties van de kinderen. Ze 
zullen hun specifieke talenten aanwenden en hun ideeën  
samenbrengen. Zo worden het aanbod en de werkvormen 
voor de kinderen nog groter en gevarieerder.
INFO
www.gbs.latem-deurle.be,  09 282 49 46

Sancta Maria en Sint-Jozef

1 september: een nieuw schooljaar, met een nieuw jaarthema: 
“lang zullen ze lezen”!
Dit schooljaar maken we kennis met 9 verrassende 
boekenbeesten. Zij nemen ons mee doorheen de wondere 
wereld van de boeken. De rijkdom en creativiteit van onze 
Nederlandse taal geven we door in (lees)boeken, strips, 
voordracht, toneel, ... 
Om het leven van onze kleuters te verrijken worden er op 
regelmatige basis yogalessen gegeven. Dit heeft een positieve 
invloed op lichaam en geest en verhoogt de levenskwaliteit. 
Enkele andere troeven doorheen het jaar: taalinitatie (o.a. 
Frans) vanaf de derde kleuterklas, schrijfdans voor de kleuters 
om de fijne motoriek te versterken, zee- en cultuurklassen,...
INFO
www.vbs-latem-deurle.be, 09 282 63 97

Basisschool Simonnet

Dit schooljaar testen we zowel in de kleuterschool als in 
het lager co-teaching uit: 2 leerkrachten geven samen les. 
Zo kunnen we diverse werkvormen en meer differentiatie 
toepassen. In het lager zetten we onze Exentra-opleiding 
rond sterke en hoogbegaafde kinderen verder. Samen met 
de UGent bouwen we ook een leerlijn “leren leren” uit. Onze 
kleuters krijgen 3 lesuren turnen per week, in het lager 2. 
We blijven inzetten op onze Franse en Engelse lessen. Op 
onze speelplaatsen komen er extra speeltoestellen. Ons 
buitenschools aanbod omvat vakantieopvang, yoga- en 
danslessen. Kortom, we zijn klaar om onze leerlingen zowel 
binnen als buiten de lesuren een totaalopvoeding te geven.
INFO       
www.simonnetschool.be, 09 282 78 70 
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Vrije tijd

Speelpleinwerking Herfstvakantie
In de herfstvakantie is er terug Speelpleinwerking! 
Op maandag 30/10 hebben de kinderen de keuze 
in de namiddag om te sporten of te knutselen/spelletjes 
spelen in de Nark, op dinsdag 31/10 gaan we in de 
namiddag zwemmen of knutselen/spelletjes spelen 
in de Nark. Op woensdag 1 november is het speelplein 
gesloten. Op donderdag 2 november en vrijdag 3 november 
blijven we in de Nark, waar we op vrijdag het bezoek krijgen 
van een zanger/acteur die allerlei liedjes/dansjes met de 
kinderen zal uitvoeren.
Inschrijven kan enkel online vanaf 1 maand voor de vakantie.
Wist u dat u via uw ticketgang-profiel uw fiscaal attest en 
mutualiteitsattesten zelf kan uitprinten? Handig toch!
INFO 
www.sint-martens-latem.be/speelpleinwerking
Inschrijven: http://sml.ticketgang.eu/

Sint-Martens-Latem geeft 3 kunstwerken in bruikleen 
voor expo Cantré in Mudel, Deinze
In het museum van Deinze en de Leiestreek kunt u nog tot 
en met 7 januari 2018 de retrospectieve tentoonstelling 
over de beeldhouwer en houtsnijder Jozef Cantré (1890-
1957) bezoeken. Deze kwam tot stand in nauw overleg met 
de familie Cantré en dhr. Peter J.H. Pauwels als co-curator.
Inhoudelijk wordt de levensloop van de kunstenaar belicht, 
maar de focus wordt gelegd op de artistieke productie 
tussen 1920 en 1940 en de contacten die Cantré had met 
andere kunstenaars.

Er is werk te zien van o.a. Jan-Frans Cantré, Gustave De 
Smet, Oscar Jespers, Frans Massereel, George Minne, Frits 
Van den Berghe en Ossip Zadkine.
De gemeente gaf een ‘Jongeling met crucifix’ en portret 
van Valerius De Saedeleer van de hand van Jozef Cantré in 
bruikleen alsook de ‘Harlekijn’ van Ossip Zadkine.
Info
www.mudel.be, 09 381 96 70, 
museum@deinze.be

LATEM/DEURLE VERWELKOMT CWRM IN EEN MOBIEL ATELIER

LuKiArt en Sint-Martens-Latem, 
de gemeentescholen, scholen 
Sancta Maria en Sint-Jozef, Cultuur-
raad,  Latemse Senioren Adviesraad, 
Brede Visie op Cultuur, Fotoclub , 
Latemse Kunstkring,... verwelkomen 
tussen 13 en 19 november het 
CWRM-mobiel-atelier. 
We werken mee aan de creatie van 
deze land-art-installatie van 
Koen Van Mechelen. 
Overdag verwelkomen we naast de 
scholen iedereen die een beeldje 
wil komen maken. 
INFO
www.LuKiArt.be
reservatie voor groepen: 
sabine.pauwaert@telenet.be 

Ontwikkelingssamen-
werking: Dien uw dossier in
Sint-Martens-Latem steunt jaarlijks  
ontwikkelingswerkers of verenigingen 
met aantoonbare band met de  
gemeente. Diegenen die zich inzetten 
voor ontwikkelingssamenwerking  
kunnen een dossier indienen met 
verzoek in aanmerking te komen voor 
subsidiëring.Het dossier moet informatie 
bevatten over het project dat ze  
gesteund willen zien plus een toelichting 
wat de band met Sint-Martens-Latem is. 
Wie in aanmerking wil komen voor een 
subsidie in 2017, bezorgt ons voor 21 
november 2017 zijn dossier.

INFO
Masha.Tack@sint-martens-latem.be
09 282 17 75
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In de ecologisch bijzonder waardevolle 
Leievallei tussen Deinze en Gent 
werken de lokale Natuurpuntafdelingen 
samen aan de verwezenlijking van één 
aaneengesloten, robuust en natuurrijk 
landschap: het Natuurpark Levende Leie.

Natuurpunt Deinze-Zulte en Natuurpunt 
Gent – waaronder Kern Deurle-Latem 
– streven naar een natuurgebied van 
enige omvang met een aanzienlijke 
betekenis voor zachte recreatie, waarbij 
er tegelijk aandacht is voor cultuur, 
erfgoed, landbouw en toerisme in en 
rond het natuurpark. 

Het Natuurpark Levende Leie zal zich 
uitstrekken over het grondgebied van 
Deinze, Sint-Martens-Latem en Gent. Via 
samenwerkingsverbanden met andere 
partners wil Natuurpunt een zo breed 
mogelijk maatschappelijk draagvlak 
creëren en zo de typische identiteit van 
de Leiestreek versterken.

Door de vele aanwezige natuurgebieden 
met elkaar te verbinden tot een 
natuurpark van 1200 hectare zal een 
van de tien grootste natuurgebieden 
in Vlaanderen ontstaan, waarin de 
bescherming van de natuurwaarden 
prioritair is. De meanderende Leie als 
blauwe ader verbindt de verschillende 
delen tot een geheel.

Natuurpunt beoogt in de Leievallei het 
herstel van vochtig tot nat hooiland 
en weiland, evenals de ontwikkeling 
van beekbegeleidend bos met 
natuurlijke overgangen naar de 
drogere valleiflanken. Bepaalde delen 
laten ontwikkelen tot een halfopen 
valleilandschap zonder perceelsgrenzen 
met een mozaïek van grasland, moeras, 
rietland, ruigte en spontaan ontwikkelde 
bostypes.

Door middel van aankopen of huren van 
grond in de door de Vlaamse overheid 
goedgekeurde visiegebieden van de 
verschillende erkende natuurreservaten 
in de Leievallei, wil Natuurpunt 
het project concreet realiseren. De 
visiegebieden werden tijdens de 
erkenningsprocedure afgebakend, door 
de Vlaamse overheid mee goedgekeurd 
en vormen gebieden waarin 
reservaatuitbreiding nodig of tenminste 
gewenst is.

Op het grondgebied van Sint-Martens-
Latem situeren zich vier deelgebieden 
van het totale visiegebied voor het 
Natuurpark Levende Leie: de Latemse 
Meersen, de Leiemeersen van Deurle 
(enerzijds vlakbij Astene, anderzijds 
vlakbij Sint-Martens-Leerne) en de 
Westerplas.

Geïnteresseerden kunnen meer 
informatie bekomen bij Natuurpunt 
Kern Deurle-Latem. Ook wie zich 
als vrijwilliger wil engageren in de 
lokale kernwerking of wie wil helpen 
bij het periodieke beheer van onze 
natuurgebieden, mag gerust contact 
opnemen.

INFO
Natuurpunt Kern Deurle-Latem
natuur.deurlelatem.be
info@natuur.deurlelatem.be

Natuurpark 
Levende Leie
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Veiligheid

Natuurpark 
Levende Leie

Nultolerantie voor sluikstorten: 
camera’s bewaken de glasbollen
Sluikstorten aan de glasbollen is 
jammer genoeg nog dagelijkse praktijk. 
Allerhande afval van karton, restafval 
tot keramiek blijft achter ondanks de 
huis-aan-huis inzamelingen en de 
mogelijkheden van het recyclagepark. 
Om deze asociale praktijk een halt toe 
te roepen, wordt een camera geplaatst 
aan de glasbolsite in de Lijnstraat. 
Sluikstorters mogen voortaan een GAS-
boete verwachten. Na de heraanleg 
van de weg en de parkings en het 
ondergronds brengen van de glasbollen 
krijgt ook site aan de Hoge Heirweg een 
camera. 

Ook op het recyclagepark stellen 
de parkwachters geregeld vast dat 
afvalstoffen moedwillig in de verkeerde 
container worden gestort. Hiervoor geldt 
eveneens een nultolerantie en volgt een 
GAS-boete.

Handhaving 
snelheid

Op 15 september 2017 is het 
nieuwe handhavingsregime in 
de gemeente gestart. Er zullen 
verhoogde snelheidscontroles 
zijn. Volg toekomstige 
snelheidscontroles op de 
website van de politie Schelde-
Leie. Opgelet, dit zijn enkel 
de aangekondigde acties; u 
kunt op eender welk moment 
gecontroleerd worden.

‘1dagniet’: wij doen weer mee! En jij?
De politie neemt ook dit jaar deel aan 
de nationale campagne ‘1dagniet’, op 
vrijdag 27 oktober 2017. Hiervoor zetten 
ze allerhande acties op poten. Maar ook 
jij kan één en ander doen...

Wat doet de politie op 1dagniet?
• We plannen een grootscheepse 

controleactie. Passanten krijgen een 
handig preventiezakboekje mee met 
makkelijke tips tegen inbraken.

• Inwoners kunnen in real-time de dag 
meevolgen op Twitter en Facebook en 
u kunt er ook zelf preventietips delen 
en vragen stellen.

• Op ‘1dagniet’ gaan onze 
wijkinspecteurs op pad in hun wijk. 
Ze verplaatsen zich in de rol van 
een inbreker en gaan op zoek naar 
openstaande ramen en deuren. 
De bewoners krijgen een brief 
in de bus met aandachtspunten 
en krijgen makkelijke tips mee 
om zich beter tegen inbraken te 
beveiligen. Hun focus ligt dit jaar 
op de (ver)bouwers. Op basis van 
de aangevraagde vergunningen 
(nieuwbouw en renovatie) gaan de 
wijkinspecteur gericht langs om 
diefstalpreventieadvies te promoten.

 
Maak het inbrekers niet te makkelijk!
Inbrekers breken in wanneer het hen het 
makkelijkst gemaakt wordt. Ze slaan hun 
slag meestal als er niemand thuis is, vaak 
in de vooravond, als de meeste mensen 
nog op het werk zijn en de woning 

een onbewoonde indruk geeft. Net op 
die momenten vergeet men de juiste 
maatregelen te treffen. Deze eenvoudige 
veiligheidstips kunnen al veel verhelpen:
• Laat geen ladders of klein 

gereedschap in de tuin slingeren. Berg 
ze veilig en slotvast op.

• Berg ook de tuinmeubelen op. 
Inbrekers kunnen makkelijker op de 
eerste verdieping geraken door ze op 
te stapelen.

• Sluit alle ramen volledig. Ramen 
op kipstand of vliegenramen zijn 
kinderspel voor inbrekers.

• Laat lampen branden met een timer 
zodat de woning bij het vallen van de 
avond een bewoonde indruk geeft.

• Wees u ervan bewust dat ook 
criminelen online-berichten kunnen 
meelezen! Maak dus geen melding op 
Twitter, Facebook of weblog dat u op 
vakantie bent en tot wanneer. 

Wat kan u nog doen?
• Elke inwoner van onze 

politiezone kan een beroep 
doen op diefstalpreventieadvies, 
gratis en vrijblijvend. Onze 
diefstalpreventieadviseur komt langs 
en maakt een lijst op met acties om 
uw woning beter te beveiligen.

• Reis of weekendje weg gepland? 
Vraag dan gratis afwezigheidstoezicht 
aan bij politie Schelde-Leie. Onze 
politieploegen komen dan regelmatig 
een kijkje nemen tijdens jouw 
afwezigheid, overdag en ‘s nachts.

• Sluit u aan bij één van de vier 
BIN’s van Sint-Martens-Latem. 
Deze buurtinformatienetwerken 
worden voornamelijk opgestart 
bij het opmerken van verdachte 
handelingen. Alle BIN-leden worden 
dan geïnformeerd en verwittigd om 
waakzaam te zijn. Aan bestaande 
BIN-leden, die bouwen en bijgevolg 
verhuizen, vragen we hun nieuw 
adres door te geven. U kan hiervoor 
contact opnemen met de BIN 
hoofdcoördinator, Filip Vanparys,  
GSM: 0475 66 02 53 of via mail:  
filip.vanparys@skynet.be. 

Een verdacht persoon of voertuig? Bel 
onmiddellijk 101! 
Het beste wapen tegen inbraken is 
sociale controle. Voelt u dus aan dat er 
iets niet klopt? Aarzel niet en bel het 
noodnummer 101! Het noodnummer 
staat rechtstreeks in contact met 
onze ploegen op het terrein. Het is de 
snelste weg om verdachte personen of 
voertuigen te controleren. Drempelvrees 
is helemaal niet nodig, wij zijn blij met 
alle hulp!

INFO
www.1dagniet.be 
wijkpolitie: 09 282 17 50



8  |  Dorpsmagazine Sint-Martens-Latem

Renovatiewerken sporthal
Het gemeentebestuur besliste om de 
sporthal en de omgeving her aan te 
leggen. 
De kleedkamers en doucheruimten 
kregen een make-over. De vloer, 
wanden en douchekoppen werden 
vernieuwd. Het sanitair werd 
vervangen en aangepast aan de
 noden van de gebruikers. Zo is 
er nu een kleiner toilet voor de 

kindjes, is er een voor mindervaliden 
volledig uitgerust toilet en werd 
er zelfs uitgebreid naar een aparte 
doucheruimte voor de mindervaliden. 

De gang kreeg een opfrissing en 
de deuren werden vervangen 
en beschilderd met duidelijke 
pictogrammen. 
Ook alle leidingen van de verwarming 

en het sanitair zijn volledig 
vernieuwd. 

We danken voor het geduld en begrip 
naar aanleiding van de hinder de 
voorbije maanden. We zijn ervan 
overtuigd dat het gebruik van de 
sporthal aangenamer wordt.

Sport

Herinrichting Hoge Heirweg, parkings en ondergrondse 
glasbollen
De volgende fase van de renovatie, het 
aanpakken van het hout- en raamwerk 
en het plaatsen van een sas aan de 
ingang, staat gepland voor volgend 
jaar. Eerst wordt de buitenomgeving 
en de Hoge Heirweg aangepakt, te 
beginnen met de heraanleg van de 
parking van de sporthal en van FC 
Latem. De bedoeling is om de snelheid 

in de straat naar beneden te halen, de 
veiligheid in de omgeving te verhogen 
en het parkeren voor wagens en 
fietsen comfortabeler te maken. Dit 
zal tijdelijk voor hinder en beperkte 
parkeergelegenheid zorgen. 
Op onderstaande afbeelding ontdekt u 
het plan.
Probeer zoveel mogelijk met de fiets 

te komen en beperk transport met de 
auto. 
Indien u hierover vragen heeft, kunt u 
ons steeds bereiken.

INFO
Michael Verlijsen
sport@sint-martens-latem.be
09 282 17 43



Dorpsmagazine Sint-Martens-Latem  |  9

Sport

Hallo Lore,
We vallen direct met de deur in huis. 
Zilveren medaille op de Wereldspelen 
in Polen en goud op de Wereldbeker in 
Portugal dit jaar. Een dikke proficiat! 
Had je dit zien aankomen?
We zijn dit jaar nog maar net 
overgestapt naar het senioren-niveau. 
We konden daardoor vooraf niet echt 
inschatten hoe we zouden presteren 
tegenover de andere teams. Ik had 
er altijd al van gedroomd om deel te 
mogen nemen aan de Wereldspelen 
aangezien dit zowat de grootste 
wedstrijd is in onze sport. Dat ik daar 
mocht staan was eigenlijk al een ‘dream 
come true’ en de medaille daarbovenop 
was echt wel de kers op de taart en de 
beloning voor al ons harde werk. Je 
droomt altijd van zo’n resultaten maar 
doordat we nieuw waren in het niveau, 
had ik zo’n succes echt niet verwacht!

Er was wel hoop, gezien de 
uitzonderlijke prestaties die jullie de 
voorbije jaren al lieten zien in de jeugd. 
Zo denk ik maar aan het Provinciaal, 
Vlaams, Belgisch, Europees en 
Wereldkampioenschap bij de junioren. 
Maar op het hoogste niveau is 
waarschijnlijk een droom?
Ja, zeker en vast! Wat we allemaal al 
bereikt hadden, daar was ik enorm trots 
op, maar het is toch niet hetzelfde als 
het senioren-niveau. Nu kunnen we 
zeggen dat we tot de echte wereldtop 
behoren en niet meer maar ‘een 
juniortje’.

Kan je voor de mensen die niet bekend 
zijn met  acrogymnastiek, eens 
uitleggen wat je eigenlijk moet doen?
Acrogym houdt in dat je met een 
team een gymnastiekoefening brengt. 
Dit team kan bestaan uit 3 meisjes 
(trio) of een jongen en een meisje 
(mixed pair) of 4 jongens (heren4) 
of twee jongens (herenpaar) of, 
zoals wij, 2 meisjes (meisjespaar). 
In deze combinaties breng je dan 3 
verschillende turnoefeningen. De 
eerste is een balansoefening waarbij 
de bovenpartner handenstanden 
en andere evenwichtselementen 
uitvoert op de handen of voeten van 
de onderpartner(s). Ten tweede heb je 
ook nog de tempo-oefening waarbij de 
bovenpartner in de lucht gegooid wordt 
om vervolgens salto’s etc. te doen. Tot 
slot heb je ook nog een combinatie-
oefening waarbij zowel balans als 
tempo-elementen aan bod komen.

Over hoeveel uren spreken we dan per 
week? Of hoeveel weken per jaar?
We trainen 28 uur per week. Zaterdag 
is onze rustdag, we trainen dus 6 op 
7 dagen en we hebben 2 weken per 
jaar vakantie. Op andere momenten 
wordt gewoon doorgetraind (ook op 
feestdagen).

Ik neem aan dat al die uren wel zijn tol 
eisen  op de relatie tussen Noémie en 
jou, maar ook op je persoonlijk leven… 
Of ben ik daar mis in?
Noémie en ik zijn na al die jaren eigenlijk 

min of meer zussen geworden. We zien 
elkaar meer dan dat we onze eigen 
familie zien, dus dan krijg je wel een 
enorm sterke band. Ik heb nooit echt 
anders gekend dus mijn persoonlijk 
leven lijdt daar niet echt onder, 
aangezien het altijd al zo geweest is. Het 
is een levensstijl waarvoor je kiest en die 
uiteraard enkele opofferingen eist.

Zijn er tips die je kunt geven aan 
beginnende acro’ers in de gemeente?
Zorg dat je altijd plezier hebt in wat 
je doet en ga er altijd 100% voor. Ik 
had zelf nooit durven dromen dat ik 
zou bereiken wat ik nu bereikt heb, 
dus wie weet waar je als beginnend 
acrogymnast wel niet allemaal terecht 
zou kunnen komen!

De studies zijn denk ik minstens even 
belangrijk als je sportcarrière. Wat 
studeer je en hoe zie je deze combinatie 
werken in de toekomst?
Ik studeer rechten aan de universiteit 
van Gent, deze combinatie is 
uiteraard niet evident maar dankzij 
de topsportfaciliteiten die de UGent 
voorziet, verloopt dat eigenlijk wel goed. 
Aangezien we onze sport niet zo lang 
kunnen blijven beoefenen, hecht ik wel 
veel belang aan mijn studies aangezien 
die wel mijn toekomst en verdere leven 
bepalen!

Bedankt voor dit interview Lore en nog 
veel succes met je verdere ambities!

Interview met 
Lore Vanden Berghe
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Workshop Virtual 
Reality
Op zaterdag 25 november 
2017 organiseert de bib in de 
namiddag twee workshops 
Virtual Reality. Van 14 tot 15.30 
uur gaan de 8- tot 12-jarigen 
aan de slag rond het thema 
‘Kriebelen en tekenen in een 
virtuele wereld’. Zonder verf of 
potlood, maar met het virtuele 
tekenspel Tilt Brush, schilderen zij 
in de 3-dimensionele ruimte.
Van 15.30 tot 17 uur kunnen de 
13- tot 16-jarigen dan dit nieuwe 
medium ervaren. In de workshop 
’VR ART # de nieuwe wereld’ 
treden zij met een eigen avatar 
een nieuwe grenzeloze wereld 
binnen waar de mogelijkheden 
ongezien zijn.
De workshops vinden plaats 
in de bibliotheek. Deelname 
is gratis, maar inschrijven is 
verplicht. Het aantal plaatsen is 
beperkt.
Workshops door Holodeck 
Graphics. 
Organisatie i.s.m. ZOVLA.

Bib en Sociaal Huis

Voorleesweek
18-26 november 2017
De voorleesweek wil iedereen 
aansporen om voor te lezen. Omdat 
voorlezen de taalontwikkeling en de 
fantasie stimuleert. Omdat voorlezen 
nieuwe werelden opent. Niet alleen bij 
jonge kinderen, maar ook bij kinderen 
die zelf al lezen. De Voorleesweek staat 
dit jaar in het teken van voorleespapa’s. 
Zij zijn van groot belang voor de 
leesopvoeding van kinderen. Daarom 
nodigt de bibliotheek dit jaar een 
mannelijke voorlezer uit. Op zaterdag 
25 november 2017 komt auteur en 
Latemnaar Dimitri Casteleyn naar de 
bib en geeft het goede voorbeeld. Er 
zijn twee voorleesmomenten, van 10.15 
tot 10.45 uur en van 11.15 tot 11.45 
uur, voor kinderen van 6 tot 9 jaar. De 
kinderen kunnen gratis komen luisteren, 
maar graag vooraf inschrijven in de bib.

Week van de smaak 
16-26 november 2017 
Thema dit jaar is “De smaak van 
morgen”. Wij zetten een aantal boeken 
rond het thema in de kijker.
Op maandag 27 november 2017 
organiseert de bibliotheek ook een 
lezing door dr. Hendrik Cammu, o.a. 
over gezond eten. Tijdens zijn vele 
voordrachten wordt dokter Cammu 
geconfronteerd met talloze vragen, 
want gezond eten blijkt in de praktijk 
best moeilijk. 
‘Wat moet ik nu geloven, dokter?’ is de 
meest gestelde vraag en meteen ook 
de titel van het nieuwste boek van dr. 
Cammu. Het boek vindt u in de bib. 

Graag inschrijven in de bib. 
Toegangsprijs 2 euro.

Vacature: Wordt u onze ‘bewegen op verwijzing (BOV)’-coach? 
Het BOV-project wil de ‘zittende’ 
Vlaming aan het bewegen krijgen. 
De huisarts verwijst patiënten met 
een verhoogd gezondheidsrisico 
door naar de ‘BOV-coach’. In overleg 
met de BOV-coach krijgt de patiënt 
een beweegplan op maat. Als 
beweegcoach is het uw taak om 
mensen te motiveren om dagelijks 
meer te gaan bewegen. 

Uw profiel
• U beschikt over één van 

volgende diploma’s: Master LO 
en Bewegingswetenschappen, 
Master Revalidatiewetenschappen 
en Kinesitherapie, Bachelor Sport 

en Beweging, Bachelor LO en 
Bewegingscreatie of Regentaat 
kinesitherapie

• U bent een motivator in 
gedragsverandering en kan op een 
correcte manier feedback bezorgen 
aan de huisarts.

• U bent minstens 4 uur in de week 
beschikbaar om deelnemers te 
coachen en dit zowel overdag als ’s 
avonds. 

• U kan op zelfstandige basis aan 
de slag en kan zich gemakkelijk 
verplaatsen in de regio. 

Aanbod
U krijgt 60 euro per uur coaching. 

In uw opdracht als BOV-coach wordt 
u ondersteund door een lokaal 
netwerk (sportfunctionaris, OCMW, 
zorgverstrekkers, enzovoort).
De volledige vacature vindt u op de 
website www.sint-martens-latem.be.
Stuur uw CV en motivatiebrief voor 23 
oktober 2017 naar  
lore.declercq@gezondplus.be. 

INFO
Lore De Clercq, 09 235 74 23
www.sint-martens-latem.be
www.bewegenopverwijzing.be 
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Themanamiddag ‘Mozart, 
de Ster van een 
Wonderkind’                       
Onze gast Jos Meersman brengt 
Wolfgang Amadeus Mozart, ‘de 
ster van een wonderkind’. Een 
samenspel tussen woord en muziek. 
Dat gebeurt aan de hand van een 
vijftiental muziekfragmenten, die een 
duidelijk beeld geven van Mozarts 
stijlontwikkeling. Waarom is Mozart 
zo uniek?  Zijn er dan vandaag geen 
wonderkinderen meer? Een hemelse 
beleving!
Daarna nemen we samen koffie/thee 
met een ovenverse versnapering in de 
seniorenkroeg.
Inschrijven is verkieslijk, ‘hoe en bij wie’ 
worden onderaan vermeld.

Wanneer: Donderdag 19 oktober 2017 
om 14 uur
Waar: In de schuur van de Oude 
Brouwerij (Dorp Latem)  
Toegang: 3,5 euro

Praatcafé 

Ons praatcafé staat opnieuw open 
voor gezellige ontmoetingen en fijne 
gesprekken. Menig maal ervaren we de 
nood aan contact en bijpraten. De grote 
ronde tafel nodigt alleenstaanden uit 
om kennis te maken en een verkennend 
gesprek te voeren. Habitués brengen 
eens te meer vrienden en buren mee om 
oeverloos bij te praten. Minder mobiele 
personen hebben met onze traplift een 
makkelijke toegang.
Kom en maak kennis met een warme 
samenleving, wij garanderen u een 
stevige brok gezelligheid.
Noteer a.u.b. dat dit het laatste praat-
café is van dit jaar. In november zien we 
elkaar terug tijdens de Seniorenweek; in 
december in het Kerstdorp.
De toegang is gratis, de consumpties 
tegen seniorvriendelijke prijzen. U komt 
toch ook?

Wanneer: Op donderdag 26 oktober 
2017 van 14 tot 17.30 uur
Waar: Kunstkroeg van de Oude 
Brouwerij – Dorp 24

Seniorenweek 

Met ‘Cultuur verbindt!’ gaan we 
twee belangrijke uitdagingen 
aan: interculturaliteit en 
intergenerationaliteit. Onze 
samenleving veroudert en verkleurt. 
Er worden reeds jaar en dag geslaagde 
initiatieven genomen om verschillende 
generaties en verschillende culturen 
dichter bij elkaar te brengen. Toch blijft 
het voor lokale seniorenraden een hele 
uitdaging om die verbindingen waar te 
maken. 
Eind oktober stoppen we opnieuw 
het programmaboekje in de postbus. 
Van bij de ontvangst kunt u bij middel 
van de inschrijvingskaart uw plaatsen 
reserveren. Jaar na jaar kunt u van 
wereldmuziek genieten, een museum 
bezoeken, een toneelnamiddag plegen, 
een feestnamiddag bijwonen en de 
week eindigen met een spetterende 
dansfuif.
De laatste zondag spreken we af met 
vrienden, familie en kennissen, om de 
seniorenweek rond de dansvloer uit 
te wuiven. Dit jaar zult u uw ogen niet 
geloven! 

Wanneer: Zondag 19 t.e.m.  zondag 26 
november 2017

INFO
Telefoon: Marie-Jeanne - 09 282 20 07,  
Marleen - 0479 99 26 01, Christian 0486 
61 59 05,   Francine/Serge - 09 282 48 37
www.seniorenraad-latem-deurle.be
info@seniorenraad-latem-deurle.be    
Post: LSAR, Brandstraat 99 - 9830 
Sint-Martens-Latem

Digitale vorming – iPad

In het tweede trimester van dit jaar 
kreeg een groep van 10 personen 
een ‘starters vorming’ van 8 sessies. 
Een deel hiervan kan naar het niveau 
‘gevorderden’ doorstromen. Sommigen 
verkiezen om het startersniveau over te 
doen.
In het vierde semester treden een groep 
starters en een groep gevorderden aan.
Nieuwe kandidaten kunnen zich nu al 
aanmelden voor december en/of het 
eerste semester van 2018.

INFO
Vorming.digitaal.l-d@telenet.be
09 282 20 07 - Marie-Jeanne Loosvelt

Senioren

ZOEKERTJE = FACEBOOK

We zijn op zoek naar een 
breeddenkende, jonge senior 
om een facebookpagina aan te 
maken en constant te updaten.

Willen we een maximale 
doorstroming van 
wetenswaardigheden in het 
seniorengebeuren garanderen 
dan dienen we verschillende 
communicatiekanalen aan 
te spreken. Voor de oudere 
generatie behouden we het 
geschreven woord op papier, o.a. 
de nieuwsbrief en artikelen in het 
Dorpsmagazine. Voor de jonge 
generatie richten we ons op het 
digitale medium via website, 
nieuwsbrief en sociale media. 

Wenst u ons hierin te helpen? 
Neem dan vrijblijvend contact 
op. We ontplooien graag onze 
plannen.



ELKE MA TOT 10 DEC – 19U
STARTEN MET LOPEN
Voor beginnende joggers die willen 
opbouwen naar 5 km en voor jong 
en minder jong ongeacht de fysieke 
conditie gedurende 10 weken.
Waar: Sporthal
Organisator: Latemse Loopclub
Prijs: €20
Info: www.latemseloopclub.be

TOT ZO 14 JANUARI
EXPO’S THOMAS LEROOY EN MAKI 
NA KAMURA
Met Thomas Lerooy produceerde 
MDD in 2006 één van zijn eerste 
bronzen sculptuurprojecten. 
Sindsdien heeft hij een groot traject 
afgelegd met tentoonstellingen in 
heel Europa. Het werk van Lerooy 
verhoudt zich heel sterk tegenover 
de klassieke beeldhouwkunst, 
onder meer door een doorgedreven 
technische perfectie en monumentale 
présence, terwijl hij tegelijk verwijst 
naar verval en regeneratie. Het werk 
van Maki Na Kamura is duidelijk 
van de 21ste eeuw, maar de manier 
waarop ze horizons gebruikt kan 
verwijzen naar een vijf eeuwen oude 
schilderkunsttraditie. 
Waar: MDD, Museumlaan 14
Organisator: MDD
Prijs: €7, reductie: €5
Info: www.museumdd.be, info@
museumdd.be

TOT EIND 27 JUNI – 13U30
AQUARELLESSEN
Verschillende  technieken in het 
atelier van Nicole Vlerick op dinsdag- 
of donderdagnamiddag. Persoonlijke 
begeleiding. Maximum 7 deelnemers.
Waar: Klapstraat 61, Deurle
Organisator: Nicole Vlerick
Info: nicole_vlerick@telenet.be, 
09 282 74 83    

DO 19 OKTOBER – 20U
LEZING ISLAM IN EUROPA, 
VERRIJKING OF BEDREIGING? 
Tijdens de uiteenzetting door de 
Gentse imam Khalid Benhaddou 
wordt de achtergrond van de 
islamitische godsdienst gesitueerd: de 
diverse stromingen binnen de islam 
en de oorzaken van radicalisering.
Waar: Zaal Fiertelhof, Staatsbaan 149, 
9870 Zulte
Organisator: Davidsfonds
Prijs: €8, Davidsfondsleden:  €5
Info: guido.vandenberghe@ugent.be

ZA 21 OKTOBER – 18U
MOSSELFESTIJN
Iedereen is van harte welkom in het 
repetitielokaal. Breng gerust familie 
en vrienden mee! Wie geen mosselen 
lust, kan op aanvraag stoofvlees of 
een kaasschotel verkrijgen. Gelieve in 
te schrijven ten laatste op woensdag 
18 oktober 2017.
Waar: Kortrijksesteenweg 95A
Organisatie: Harmonieorkest
Prijs: € 23, kinderen € 11, stoofvlees 
of kaasschotel € 19
Info: wclaeyssens@telenet.be, www.
harmonieorkest-latem.be

RONDLEIDINGEN 
GUST DE SMET
MUSEUM
ZO 12 NOVEMBER – 14U en 
15U30
U kan het museum gratis 
bezoeken met gids op deze 
tijdstippen. Reservatie is verplicht.
Waar: Gemeentelijk Museum Gust 
De Smet.  
Organisatie: Gemeentebestuur
Info en reservatie: gevaert.
minne@sint-martens-latem.be, 09 
220 71 83

ROELAND HENDRIKX 
ENSEMBLE – MOZART & 
BELGIAN BEAUTY
ZA 28 OKTOBER – 20U
Jaarlijks optreden in het 
kader van het Festival van 
Vlaanderen georganiseerd 
door het Feestcomité Deurle.
Waar: Sint-Aldegondiskerk
Organisator: Feestcomité 
Deurle
Prijs: €15
Info en reservatie: 09 282 17 
00, gemeente@sint-martens-
latem.be

Oktober

FEESTCOMITÉ DEURLE STELT VOOR: 

ROELAND HENDRIKX ENSEMBLE 
MOZART & BELGIAN BEAUTY

ZATERDAG 
28 okt 2017
20:00
St.-Aldegondiskerk 
Deurle,  
Sint-Martens-Latem 

gentfestival.be

Dank aan  
onze partners
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DO 26 OKTOBER – 19U30
DRAAG EEN KOMMA IN JE OOR
‘Draag een komma in je oor’ is een 
inspirerende vertelling over: ‘ Verklaar 
me niet weg.’ In de praktijk zetten we 
bij het beoordelen van kinderen zo 
makkelijk een punt achter iemand in 
plaats van een komma. Ad Goos toont 
ons een weg langs een verhaal vol 
ervaring en met veel komma’s want 
met punten sla je mogelijkheden plat.
Waar: Centrum De Vierschaar
Organisator: Gezinsbond Deurle-
Latem
Prijs: €3
Info: info@gezinsbond-deurle-latem.
be

28 EN 29 OKT,  1, 4 EN  5 NOV
ARTEXPO ABOUT SEAPOLLUTION, 
LES MEDUSES DESENCHANTEES
..... er zijn ontzette kwallen in 
olievlekken, bizar geworden 
zeewezens, verdwaalde fokken, 
tureluute schrimps, kaduke 
zeebodems, dramatische 
zeemeeuwen,…. ....en er zijn mensen 
die in het zand bijten. Hartelijk 
welkom!
Waar: Oude Brouwerij
Organisator: An Fiers
Info: www.ffiers.be

ZO 29 OKTOBER – 16U
17e WA(ND)FELAVOND
Ingrediënten: een wandelzoektocht, 
wafels, gezelligheid. Wandelaars 
starten vanaf 15.45 tot 16.45 uur 
aan het Centrum De Vierschaar. We 
hebben een route voorzien waarbij 
laarzen, een zaklamp en een fluohesje 
nuttig zijn. Jong en oud kunnen 
meewandelen. Niet-wandelaars zijn 
ook welkom. Zij kunnen vanaf 17 uur 
de onweerstaanbare wafels proeven.
Waar: Centrum De Vierschaar
Organisator: Gezinsbond Deurle-
Latem
Info: info@gezinsbond-deurle-latem.
be

ZA 11 NOVEMBER – 9U30
HERDENKING WAPENSTILSTAND
Om 9.30 uur gebedsdienst in de 
Sint- Martinuskerk opgeluisterd 
door Koninklijke harmonie ‘Willen is 
kunnen’.  Om 10.15 uur plechtigheid 
aan monument oorlogsslachtoffers 
met toespraak, bloemenhulde en 
dodenappel. Poppies zijn voorzien 
voor de kinderen. In Deurle gaat 
hetzelfde programma door om 
11 uur aan het monument aan 
de kerkingang. Voor leden en 
sympathisanten is er om 12.30 uur 
banket in Centrum De Vierschaar.
Waar: Sint-Martinuskerk, begraaf-
plaats Latem, Sint-Aldegondiskerk en 
kerkhof Deurle
Organisator: K.N.V. Elf November
Info: declercq.christiaan@telenet.be

DI 14 NOVEMBER – 20U
DORLA, EEN DORP IN DE SCHADUW 
VAN SINT-ALDEGONDIS
Met passie voor Deurle, de 
geschiedenis en de kunst nodigt 
Den Laethemschen Vriendenkring 
uit op de heemkundige filmavond 
‘DORLA, een dorp in de schaduw 
van Sint-Aldegondis’. Een heerlijke 
videomontage gerealiseerd door 
Deurlenaar Pol Van der Plaetsen.
Waar: Oude Brouwerij
Organisatie: Den Laethemschen 
Vriendenkring
Info: campevents@telenet.be

DO 16 NOVEMBER – 20U
DEBAT EUTHANASIE
Debat met Prof. Etienne Vermeersch, 
Ridder Raf De Rycke en Dokter 
Buvernich en Sandra Plasschaert als 
moderator. De opbrengst van deze 
avond zal geschonken worden aan 
het goede doel ‘Palliatieve Zorg’. Het 
aantal plaatsen is beperkt dus graag 
reserveren.
Waar: raadzaal gemeentehuis
Organisatie: Markant
Prijs: €10 leden Markant en  part-
ners,€ 15 niet-leden
Info: markant@rouseu.be

13 TOT 19 NOV – 16 TOT 21U
LATEM/DEURLE VERWELKOMT 
CWRM IN EEN MOBIEL ATELIER
zie pagina 5

Oktober-november

MUZIEKAVOND TVV 
11.11.11 
MET KOEN DECAUTER
ZA 11 NOVEMBER – 20U
Koen De Cauter, ons wel 
bekend, brengt samen met 
Lamoral, een groep van drie 
jonge muzikanten, een mix 
van Django-geïnspireerde 
swingjazz met verwijzingen 
naar New Orleans, Argentinië, 
la douce France en de 
wondere werelden van 
Georges Brassens en Wannes 
Van de Velde. Samen een 
gezellige avond ten voordele 
van het goede doel! 11.groep 
Latem-Deurle heet u van harte 
welkom.
Waar: Toneelzaal Sancta-Maria
Organisator: 11.11.11 Latem-
Deurle
Prijs: €15
Info: pierre.leroy@telenet.be, 
09 282 71 55
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GEMEENTE- EN OCMW-RAAD

Op 11 september en 16 oktober 2017  was er gemeenteraad.  

De behandelde agendapunten en notulen kunt u volledig nalezen op de 

website www.sint-martens-latem.be. U kan steeds op het gemeentehuis 

inzage krijgen in de notulen. 

Op 5 september en 4 oktober 2017 vonden er OCMW raden plaats. Van de 

openbare zittingen kunt u de notulen opvragen in het Sociaal Huis  

REDACTIE DORPSMAGAZINE

Redactie: Annick Declercq, Sophie Desmet, Amelie De Keyser, An De Vree-

se, Catherine Hartmann, Katie Lefever, Mariann Naessens, Masha Tack, 

Kim Viaene, Carine Van De Casteele, Michael Verlijsen en Veerle Yperman.

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

het gemeentebestuur. 

EINDREDACTIE

Het College van Burgemeester en Schepenen.

VR 17 NOVEMBER – 20U
DE MOLENS VAN DEURLE EN  
CYRIEL BUYSSE
“De molen van Deurle heeft eeuwen 
bestaan, De molen van Deurle 
moet blijven bestaan.” (Cyriel 
Buysse). Spreekbeurt door Eddy 
Vaernewijck over Cyriel Buysse en 
een filmvertoning door Pol Van der 
Plaetsen.
Waar: Centrum De Vierschaar
Organisatie: Erfgoed Deurle
Prijs: €5
Info: marc.roos@telenet.be

ZA 18 NOVEMBER – 18U
LEDENMIS– EN FEEST
Traditionele ledenmis opgeluisterd 
met klassieke muziek. De muzikale 
omlijsting gebeurt door Ann Willems 
en Ester Gruyaert. Aansluitend 
ledenfeest met traiteur.
Waar: Sint-Aldegondiskerk, Centrum 
De Vierschaar (feest)
Organisator: Davidsfonds
Prijs feest: €55
Info: guido.vandenberghe@ugent.be, 
jeaninedeweirt@skynet.be (feest)

MA 4 DECEMBER – 20U
FRANKRIJKS PROBLEMEN ZIJN OOK 
DIE VAN EUROPA
De verkiezing van Emmanuel Macron 
was als een frisse wind, en dat niet 
alleen voor Frankrijk. Na de Brexit en 
de sfeer van eurosceptiscisme sloeg 
de stemming om. Macron zal echter 
slechts met gezag in Europa kunnen 
spreken als hij Frankrijks hardnekkige 
kwalen eindelijk kan aanpakken. 
Daarom is wat in Frankrijk gebeurt 
ook belangrijk voor de rest van 
Europa. Mia Doornaert, wiens boek 

over Frankijk, ‘Ontredderde Republiek’, 
een bestseller werd, licht toe voor 
welke enorme problemen de Franse 
president staat. 
Waar: Raadzaal
Organisatie: Davidsfonds
Prijs: €10, DF-leden: €5
Info: guido.vandenberghe@sint-mar-
tens-latem.be

WOE 6 DECEMBER – 13U30
KAARTEN
Kaartnamiddag voor senioren.
Waar: Priesterage 57
Organisatie: Sociaal Huis
Info: sociaalhuis@sint-martens-latem.be

ZO 10 DECEMBER – 15U 
PRELUDE TOT KERST
Naar jaarlijkse traditie brengt Arte 
Vocale o.l.v. Erika Pauwels een 
sfeervol concert. Twintig musici 
brengen emotie en schoonheid 
met een gevarieerd programma. 
Kaarten verkrijgbaar via Uitbureau 
Free-time(Gent) of de krantenshop 
UP2Date (Golflaan, Sint-Martens-
Latem).
Waar: Dorpsstraat 39
Organisatie: vzw De Schone Lier
Prijs: €20
Info: 0478 42 97 41

November - December

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN: 
OOK ZIJ BOUWEN MEE AAN CWRM! (5 TOT 12J)

ZO 19 NOVEMBER – 14U
LuKiArt sluit de week van dit 
atelier in de gemeente af op een 
kindfeestelijke manier. 

Elk deelnemend kind zal immers 
één beeldje maken voor de land-
art-installatie van dit project. Om 
de boodschap van oorlog, van 
herinneren, maar vooral ook van 
hoop en kleur over te brengen 
zochten en vonden we inspiratie 
in de animatiefilm ‘Chromophobia’ 
van Raoul Servais. 
Deze film zal doorlopend getoond 
worden en zijn beelden staan voor 
ons symbool voor een positieve 
boodschap waaraan alle kinderen 
meewerken. We zullen samen een 
groot kunstwerk creëren dat een 

reis door de gemeente zal maken. 

Volwassenen zijn doorlopend 
welkom in het atelier.

Waar: het LuKiArt-atelier, Constant 
Permekelaan 54
Organisatie: LuKiArt i.s.m. CWRM, 
de cultuurdienst en het Raoul 
Servais fonds
Prijs: €15 per kind (incl. CWRM-
beeldje, materiaal ,hapje/drankje)
Info: sabine.pauwaert@telenet.be 
(inschrijven voor kinderen)

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

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

dringende gevallen: bel 101

Buurtinformatienetwerk (BIN) 
Filip Vanparys 
filip.vanparys@skynet.be  
0475 66 02 53

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 
Het museum is te bezoeken op afspraak in 
groep met gids.
T 09 220 71 83
gevaert.minne@sint-martens-latem.be

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
Jaarlijkse sluiting: december en januari

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

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

Kurt Verschelden
Wijkinspecteur
0491 35 41 20

Isabel De Vos
Hoofdinspecteur
09 282 17 50

Melissa Sobrie
Wijkinspecteur
0491 35 41 29

Valerie Helderweirt
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

Info Diensten
OPGELET: 
Alle diensten zijn gesloten op 1, 2 en 11 november (behalve het museum). 
Het wijkcommissariaat is ook gesloten op 3 en 15 november. 
Het hoofdcommissariaat is open op 2, 3 en 15 november.
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In Beeld

Naar jaarlijkse traditie vond op 20 september 2017 opnieuw 
een scholenveldloop plaats. Meer dan 250 kinderen 
overwonnen het hindernissenparcours. 

Ook Deurle kermis was opnieuw een groot succes. 
Toneelvereniging Vrank en Vroom bracht het wagenspel 
‘Kermislieven’ van Gaston Martens.

Op 14 september 2017 werd de heraangelegde  
Oude Vierschaarstraat feestelijk ingewandeld. 

Het nieuwe Latemse kermiscomité heeft een fantastische 
eerste kermiseditie achter de rug. Dank voor hun inzet! 

Op 12 september werden alle vrijwilligers die in Latem 
en Deurle actief zijn, in de bloemetjes gezet met een 
openluchtcinema in Domein Gevaert-Minne.

Op 9 september 2017 werden 7 gouden, 2 diamanten en 2 
briljanten huwelijken gevierd. Proficiat!

Wilt u  
uw foto in ons  

magazine?  
Stuur hem naar

masha.tack@sint-martens-latem.be

Wilt u  
uw foto in ons  

magazine?  
Stuur hem naar

masha.tack@sint-martens-latem.be


