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Burgerzaken

Openbaarheid van akten burgerlijke stand en informatie uit het
bevolkingsregister
Wenst u informatie te verkrijgen uit de
bevolkingsregisters of akten burgerlijke
stand in het kader van genealogisch,
historisch of wetenschappelijk
onderzoek, weet dan dat er nieuwe
termijnen gelden voor de openbaarheid
van deze gegevens.

Bevolkingsregisters

Heeft uw aanvraag betrekking op
bevolkingsregisters die meer dan 120
jaar geleden werden afgesloten, dan
kunnen deze documenten vrij worden
afgeleverd door de dienst burgerzaken
aan de aanvrager. Voor informatie uit de
bevolkingsregisters die minder dan 120
jaar geleden werden afgesloten, dient
rekening gehouden te worden met de
privacy van de persoon over wie de persoonsgegevens gaan. In dat geval heeft
u de schriftelijke toestemming van de

betrokkene of diens verwanten nodig:
rangorde van personen die toestemming
kunnen verlenen:
• de betrokkene zelf
• zijn/haar langstlevende echtgenoot of
wettelijk samenwonende partner
• één van de afstammelingen in de
eerste graad (kinderen)
Bij gebrek aan toestemming van
bovenstaande personen dient er
toestemming gegeven te worden
door het college van burgemeester en
schepenen.

Akten burgerlijke stand

Op 1 april 2019 wijzigde de wetgeving
op openbaarheid van akten burgerlijke
stand. Voortaan heeft u recht op een uittreksel of afschrift van de akten als ze
voldoen aan onderstaande termijnen:

• geboorteakte: vrij te verkrijgen als de
akte ouder is dan 100 jaar
• huwelijksakte: vrij te verkrijgen als de
akte ouder is dan 75 jaar
• overlijdensakte: vrij te verkrijgen als de
akte ouder is dan 50 jaar

De retributie voor opzoekingen voor
genealogisch onderzoek bedraagt 30 euro
per uur.
Bijkomend werd ook het recht op inzage
van aktes die jonger zijn dan deze
termijnen afgeschaft. Enkel als de akte
over u gaat of over rechtstreekse familie
(echtgenoot, wettelijk samenwonende
partner, bloedverwanten in de opgaande
of nederdalende lijn, erfgenamen, hun
notaris of hun advocaat) heeft u recht op
een uittreksel of afschrift.

INFO EN AANVRAAG
burgerzaken@sint-martens-latem.be

GECORO: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, oproep kandidaten
In het voorjaar verscheen een eerste
oproep aan kandidaat-deskundigen
en verenigingen voor de GECORO,
waarna de leden benoemd werden in
de gemeenteraad van 29 april 2019.
Dit besluit werd vernietigd door de
Gouverneur waardoor een nieuwe
oproep wordt gelanceerd.
De GECORO is de adviesraad voor
ruimtelijke ordening. Ze geeft advies
of doet voorstellen over zaken met
betrekking tot de gemeentelijke
ruimtelijke ordening, op eigen
initiatief of op verzoek van het college
van burgemeester en schepenen of
de gemeenteraad.
Zij geeft advies over ontwerpen van
gemeentelijke stedenbouwkundige
verordeningen en over de bezwaren
naar aanleiding van een openbaar
onderzoek over een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan.
De commissie telt negen leden,
bestaande uit vier deskundigen
en vijf leden die de belangrijkste
maatschappelijke geledingen
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vertegenwoordigen. De voorzitter
wordt gekozen uit de deskundigen.
Ieder lid heeft een plaatsvervanger
met uitzondering van de voorzitter.
In de GECORO Sint-Martens-Latem
wordt een onderscheid gemaakt
tussen volgende maatschappelijke
geledingen:
• verenigingen van landbouwers,
• verenigingen van handelaars,
• milieu- en natuurverenigingen,
• culturele verenigingen,
• verenigingen voor dorpsgebonden
aangelegenheden.
Verenigingen die een bepaalde
maatschappelijke geleding wensen
te vertegenwoordigen kunnen een
kandidatuur indienen en dragen een
effectief en een plaatsvervangend
lid voor. Voor iedere plaats wordt
zowel een vrouwelijke als een
mannelijke kandidaat voorgesteld.
Dit betekent dat een kandidatuur van
een vereniging slechts ontvankelijk
is wanneer er 4 personen worden
voorgedragen. Verenigingen die
dezelfde maatschappelijke geleding

vertegenwoordigen zijn vrij om
een gezamenlijke kandidatuur in te
dienen.
Personen met ervaring in de
ruimtelijke ordening, kunnen zich
kandidaat stellen als deskundige.
Bij de keuze en de benoeming van
de leden zal de voorkeur gegeven
worden aan personen die afkomstig
zijn uit en/of vertrouwd zijn met de
gemeente. Plaatselijke verenigingen
of organisaties die zich richten
tot dezelfde maatschappelijke
doelgroep krijgen de voorkeur op
overkoepelende Vlaamse of nationale
verenigingen of organisaties. De
deskundigheid van de kandidaten
wordt beoordeeld aan de hand
van diploma’s, werkervaring en/of
maatschappelijk engagement.
Indien u interesse heeft, kunt u
een kandidatuur per brief richten
aan het college van burgemeester
en schepenen, Dorp 1, 9830 SintMartens-Latem tot en met 27
september 2019, aangetekend of
tegen ontvangstbewijs.

Bestuur en welzijn

Gezond financieel evenwicht voor ons lokaal bestuur in 2018
Zowel de gemeente als het OCMW SintMartens-Latem sluiten de jaarrekening
2018 opnieuw af met een positieve
financiële balans.
Het gezond financieel evenwicht
zorgt ervoor dat het lokaal bestuur
voldoende financiële ruimte heeft
om het vooropgestelde beleid
verder te realiseren. De positieve
balans laat ook toe dat de lage
aanvullende personenbelasting van
5,5% ongewijzigd blijft. Ook de lage
opcentiemen onroerende voorheffing
(472) blijft behouden.

Het reëel overschot op de operationele
werking van ruim 3 miljoen euro is het
resultaat van efficiënt en zuinig omgaan
met onze middelen.
Het lokaal bestuur heeft daarnaast
in 2018 voor 2,6 miljoen euro
investeringen uitgevoerd, waarbij de
aankoop van grond in de Lijnstraat,
snelheidsremmende maatregelen
en riolerings- en wegeniswerken op
ons wegennetwerk, naast de lopende
renovaties van de sporthal en het
seniorenflatgebouw de voornaamste
zijn. Deze investeringen zijn uitgevoerd

zonder nieuwe leningen aan te gaan.
Dit zorgt ervoor dat de totale schulden
verder blijven dalen.
De gemiddelde schuld per inwoner is
dan ook erg laag in vergelijking met
andere residentiële randgemeenten
- momenteel gemiddeld 374 euro
per Latemse inwoner tegenover 909
euro per inwoner van vergelijkbare
residentiële randgemeenten.
Er zijn evenwel aanzienlijke
investeringen in het vooruitzicht.

Bestuur zoekt:
beleidsmedewerker en
deskundige personeel
Binnenkort lanceren we twee heel boeiende vacatures in het lokaal bestuur:
beleidsmedewerker en deskundige personeel (voltijdse functies - statutair).
Als beleidsmedewerker (master) ben je verantwoordelijk voor alle
voorbereidingen en opvolgingen van de beleidsplanning (beleids- en
beheerscyclus) en de organisatiebeheersing van het lokaal bestuur. Je bent
lid van het managementteam en zorgt mee voor de algemene goede werking
van het lokaal bestuur.
Je bent ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het flankerend
onderwijsbeleid en je coördineert organisatie brede projecten. Je vervangt de
algemeen directeur bij haar afwezigheid.
Als deskundige personeel (bachelor) ben je verantwoordelijk voor de
personeelsdienst en zorg je voor een correcte personeelsadministratie.
Bovendien adviseer je het bestuur op vlak van een modern HR-beleid en voer
je dit beleid ook uit.
Je coördineert alle selectieprocedures en het vormingsbeleid. Je volgt de
wetgeving over welzijn op het werk en overlegt met de interne en externe
preventieadviseur. Je voert nieuwe personeelsinstrumenten in (bijvoorbeeld
nieuw systeem van evaluatie).
De volledige functiebeschrijvingen en de selectieprocedure zullen op onze
website geplaatst worden. Lees onze digitale nieuwsbrief om verder op de
hoogte te blijven van de lancering van deze vacatures.

INFO
www.sint-martens-latem.be/nieuws
www.sint-martens-latem.be/vacatures

Stelt u zich vragen bij uw eigen
middelengebruik of dat van iemand
uit de omgeving? Voelt u dat het de
verkeerde kant uitgaat? Ontstaan er
conflicten door middelengebruik? Vindt
u nergens begrip of kan u er moeilijk
over praten? Bij Drugpunt Leie &
Schelde kan u terecht voor begeleiding
bij beginnende drugproblemen of bij
problemen door overmatig gamen of
gokken of alcoholgebruik. Bij zwaardere
verslavingsproblematieken zoeken we
samen naar geschikte hulpverlening.
We zijn er voor jongeren tot 25 jaar en
hun omgeving. Familie of vrienden die
met gebruik geconfronteerd worden,
kunnen ook bij ons terecht, ook als de
gebruiker zelf niet in begeleiding is.
Alle gesprekken zijn steeds gratis en
vertrouwelijk. Het uitgangspunt is nietveroordelend: door open te kunnen
praten over (drug)problemen, kunnen
we tot nieuwe inzichten komen.

INFO
Leie-schelde@drugpunt.be
0492 13 18 86
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Mobiliteit en milieu

Herstellingswerken
aan fietspaden

VÓÓR

NA

Het fietspad in de Latemstraat was op
sommige plekken dringend aan herstel
toe. Onze technische dienst heeft dit
aangepakt en het resultaat mag zeker
gezien worden.
Zo zullen we in de toekomst
onze fietspaden stelselmatig
gebruiksvriendelijk houden.

INFO EN MELDINGEN:
www.sint-martens-latem.be/meldpunt

Vervoerregioraad Gent
Het decreet basisbereikbaarheid
werd op 12 juni 2019 gepubliceerd.
De vervoerregioraden voor de
15 vervoerregio’s in Vlaanderen
zijn ondertussen samengesteld,
waardoor de eerste stappen naar een
openbaar vervoernet en regionaal
mobiliteitsplan gezet worden. Mobiliteit
is een thema dat de gemeentegrenzen
overschrijdt. Met de inrichting van
vervoerregio’s, vervoerregioraden en
regionale mobiliteitsplannen krijgen
de gemeenten een kader waarbinnen
ze kunnen samenwerken aan
mobiliteitsuitdagingen. Sint-MartensLatem behoort tot de vervoerregio Gent,
die 23 gemeenten omvat en ongeveer
677.000 inwoners telt. Het gaat om
een grote regio van ca. 1.200 km2
oppervlakte. Elke vervoerregio heeft een
vervoerregioraad die de invulling van

basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en
evalueert. In de vervoerregioraad komen
de belangrijkste stakeholders uit alle
bestuursniveaus samen. Alle gemeenten
zijn rechtstreeks vertegenwoordigd.
Sint Martens-Latem wordt vertegenwoordigd door schepen van Mobiliteit
Rigo Van de Voorde. Het departement
Mobiliteit en Openbare Werken heeft
de regierol. De andere betrokkenen
zijn het Agentschap Wegen en Verkeer,
De Lijn en De Vlaamse Waterweg.
Ten slotte participeren ook de NMBS,
Infrabel, het departement Omgeving, de
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer
en de provincie in de raad.
De vervoerregioraad wordt de cockpit
voor het mobiliteitsbeleid in de regio.
Zowel het openbaar en het collectieve
vervoer, alsook de voor- en na trajecten
met (deel)fiets, (deel)auto en alle andere

vervoersmodi worden bestudeerd.
Daarnaast buigt de vervoerregioraad
zich over de infrastructuur (wegen,
fietswegen, …) en het goederenvervoer
binnen de regio. De vervoerregioraad
zal een mobiliteitsplan opstellen voor de
hele regio en dit opvolgen en evalueren.
De vervoerregioraad zal het vervoer op
maat organiseren en andere strategische
projecten adviseren en opvolgen. Vanuit
het regionaal mobiliteitsplan kunnen
aanpassingen voorgesteld worden aan
het bestaande bovenlokaal fietsnet,
maar ook bij verdere verfijning in functie
van regionale en lokale attractiepolen
kunnen bijsturingen wenselijk zijn.

INFO
Dienst Grondgebiedzaken
Hannes.Buyle@sint-martens-latem.be
09 282 17 30

Oproep boeiende
bloeiende hoekjes

We zijn - terecht - fier op onze
groene gemeente. Hier en daar
zijn er echter nog vergeten
hoekjes en kantjes. Het zijn
net die plaatsen die we willen
omvormen tot bloeiende
hoekjes. Kent u plaatsen op
het openbaar domein waar we
bloemen kunnen inzaaien of
aanplanten, laat het ons weten!

INFO
hannes.buyle@sint-martenslatem.be, 09 282 17 30
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Senioren

Activiteiten
KERMIS LATEM OP ZATERDAG 24
AUGUSTUS OM 16 UUR

KERMIS DEURLE DONDERDAG 5
SEPTEMBER OM 14.30 UUR

Wat: cabaretnamiddag met Lieven
Debrauwer, regisseur van Pauline en
Paulette. Hij brengt vertellingen van
Toon Hermans, Wim Sonneveld, Annie
MG Schmidt, enzovoort
Waar: Raadzaal van het gemeentehuis
Inkom: 3 euro pp (u krijgt een jeton voor
een drankje in de kermistent)
Inschrijven: www.latemkermis.be of zie
verder

Wat: Luc Around (livemusiclucaround.
be) zorgt voor de muzikale noot.
Waar: centrum De Vierschaar
Inkom: 3 euro pp (incl. pannenkoeken
en koffie/thee en een verrassing)
Inschrijven: via inschrijvingsstrook in
‘Deurle davert’, of zie verder

KERMIS LATEM & DEURLE OP
DONDERDAG 29 AUGUSTUS OM
14 UUR

Wat: gezellige ontmoetingen en fijne
gesprekken in een ongedwongen sfeer
Jarigen (september/oktober/november)
worden vergast op gratis koffie/thee &
pannenkoeken.
Waar: kunstkroeg Oude Brouwerij
Gratis inkom, drankjes tegen democratische prijzen!
Dit zijn de laatste 2 praatcafés van dit

Wat: optreden Vanessa Chinitor en Dirk
Bauters
Waar: feestzaal Sporthal In de sporthal
Inkom: 5 euro pp (incl. aperitief, taart
en koffie).
Inschrijven: zie verder

PRAATCAFÉ OP DONDERDAG 26
SEPTEMBER EN 24 OKTOBER VAN
14 TOT 17.30 UUR

INFO EN INSCHRIJVEN:
Telefoon: (van 9 tot 11 uur en van 14 tot 17 uur) Marie-Jeanne (09 282 20 07),
Marleen (0479 99 26 01), Christian (0486 61 59 05), Francine/Serge (09 282 48 37)
info@seniorenraad-latem-deurle.be; www.seniorenraad-latem-deurle.be
LSAR, Brandstraat 99, 9830 Sint-Martens-Latem
Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan ook via deze wegen.

jaar, in november houden we de Seniorenweek en in december het Kerstdorp.

FEEST 65-JARIGEN OP VRIJDAG 11
OKTOBER
Alle jarigen in 2019 kregen in het
voorjaar een ‘Save the date’ kaart.
In september volgt een uitnodiging
met het programma. In de namiddag
voorzien we een culturele uitstap. In
de vooravond biedt de gemeente een
receptie aan. Een spreker houdt een
enthousiaste lezing. De feestmaaltijd
heeft plaats in een vermaard restaurant.
Jarigen, een niet te versmaden kans om
kennis te maken met leeftijdsgenoten in
onze gemeente.
Voor senioren, door senioren!

Eind dit jaar komt er een
vernieuwd bestuur. Hebt
u belangstelling om onze
adviserende rol te versterken,
of organiseert u liever
activiteiten/evenementen?
Neem contact met ons op, we
informeren u graag verder.

Inschrijfstrook kermisactiviteit(en):
Zaterdag 24 augustus om 16 uur: ontspanningsnamiddag voor alle leeftijden, met … personen
Donderdag 29 augustus om 14 uur: feestnamiddag voor alle senioren van Latem & Deurle, met … personen
Donderdag 5 september om 14.30 uur: Seniorenfeest voor alle senioren van Deurle & Latem, met … personen
Naam: ……………………………………………….Voornaam………………………………..
Straat:……………………………………………………………….nr:…………….bus:……….
9830 Latem - 9831 Deurle
bussen in ons secretariaat, Brandstraat 99, 9830 (Bij Francine of Serge); of Museumlaan 9, 9831 (bij Marleen)
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Scholen
Vrije
tijd

DUATLON

LATEM-DEURLE

39ste

Deurlese
BOSSENLOOP

28 AUGUSTUS 2019

ZATERDAG 7 SEPT. 2019
Afstanden 5 / 10 / 15 km
Kidsrun 1 km
Kidsrun (gratis): aanvang 14u45
5 / 10 / 15 km: aanvang 15u00
Boomgaard Dorpsstraat Deurle
Voorinschrijving 5€ (tot 28 augustus)
via www.deurlekermis.be

START & FINISH

Inschrijving ter plaatse 7,5€

: feestcomitedeurle
Organisatie & v.u. Feestcomité Deurle - Hullekensstraat 5 9831 Deurle - verboden op de openbare weg te werpen

DUATLON LATEM-DEURLE

DEURLESE BOSSENLOOP

Is een recreatieve aflossingswedstrijd voor duo’s, bestaande uit
6x 800m lopen en 6x 2,5km fietsen

5 / 10 / 15 km en Kidsrun 1km

Waar?
Aan de sporthal, Hoge Heirweg 64
Wanneer?
Woe 28 aug 2019 om 18u aperitiefmoment. Wedstrijd om 19u.

Waar?
Boomgaard Dorpsstraat Deurle
Wanneer?
Zaterdag 7 september 2019 om 14.45 uur (Kidsrun) en om
15 uur (5/10/15 km)

INFO EN INSCHRIJVEN ENKEL OP VOORHAND:

INFO EN INSCHRIJVING:

sml.sportraad@gmail.com
Minimum 1 deelnemer per koppel is inwoner.

www.deurlekermis.be
op voorhand: 5 euro pp, ter plaatse: 7,5 euro pp

SPORTELDAG 55+ ON THE MOVE
Een sportdag met een variëteit aan sporten (Aquagym, Curling, Curve Bowls, Aërobics,
Drums Alive, Fitheidstest, Keep Fit, Netbal, Spinning, Zwemmen, Fietsen, Kubb, Petanque,
Tennis en Wandelen). Elk uur kan je een andere sessie doen.
Benodigdheden?
Sportieve kledij, nette sportschoenen, regenkledij of zwemkledij indien nodig
Waar?
Palaestra Deinze, Kastanjelaan 35
Wanneer?
Donderdag 19 september 2019 van 9.30 tot 15.45 uur.
Er vertrekt een bus vanuit Latem om 9.15 uur aan de sporthal.

INFO EN INSCHRIJVING ENKEL OP VOORHAND:
Michael Verlijsen
sport@sint-martens-latem.be, 09 282 78 36

Treurig nieuws: overlijden Molenaar Eric Vermeulen
We ontvingen het treurige nieuws
dat onze Molenaar Eric Vermeulen
overleden is. Samen met zijn
collega’s Marc Sepelie en Chris
Meerschaut zorgde Eric ervoor dat
de Koutermolen onder andere dit
jaar genomineerd werd tot ‘Actieve
Molen 2019’. We zijn Eric dankbaar
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om zo goed voor onze molen te
zorgen en hem zijn plaats in het
Molenlandschap te geven. Onze
molen maakt voortaan ook deel uit
van het Netwerk Open Monumenten.
Dit is een netwerk van monumenten,
landschappen, archeologische sites
en varend erfgoed in Vlaanderen. De

molen is open voor bezoek elke derde
zondag van de maand (13-17 uur)
tenzij het weer dit verhindert.

INFO
koutermolen.latem@telenet.be
https://www.facebook.com/
Koutermolen/

Vrije tijd en bib

Nieuw uitleensysteem ‘Wise’ in de bib!
Vanaf oktober schakelen alle OostVlaamse bibliotheken over naar een
nieuw bibliotheeksysteem. Dit is één
geïntegreerd systeem dat op termijn in
héél Vlaanderen zal worden gebruikt.
Het zal zorgen voor een vlottere
dienstverlening en een efficiëntere
(samen)werking.

Even dicht
Om de overgang naar ‘Wise’ - het nieuwe
systeem - zo vlot mogelijk te laten
verlopen, moet onze bibliotheek, net
als andere bibliotheken in de provincie,
even sluiten. Dit vanaf 30 september.
Er zullen ook geen verlengingen via Mijn
Bibliotheek kunnen gebeuren. Uiteraard
krijgt u een langere uitleentermijn en
mag u meer materialen ontlenen. In de
week van 7 oktober gaat de bib terug
open. De exacte datum kunnen we u pas
later meedelen.

Wat gebeurt er tijdens de sluiting?
De bibliotheek zal het nieuwe
bibliotheeksysteem in gebruik nemen.
De migratieperiode is hierbij al een
aantal maanden aan de gang. Een aantal

fases kunnen echter niet voltooid
worden zonder de werking te
onderbreken. Het hele systeem wordt
getest, vooraleer alle Oost-Vlaamse
bibliotheken één voor één kunnen
worden heropgestart en heropend.
Van een lokaal/provinciaal naar
centraal systeem
Tot nu toe werkten de Oost-Vlaamse
bibs met een lokaal of provinciaal
bibliotheeksysteem. Minister Gatz
besliste bij de overdracht van provinciale
bevoegdheden naar Vlaanderen dat
de Vlaamse en Brusselse openbare
bibliotheken gebaat zouden zijn met
een volledig nieuw, centraal systeem.
In januari 2019 gingen de bibliotheken
van Bree, Opglabbeek en Genk reeds
aan de slag met het nieuwe systeem.
Na deze pilootfase volgden in maart
nog 28 Limburgse bibliotheken. Nu
is het de beurt aan 57 bibliotheken in
Oost-Vlaanderen. De komende drie jaar
sluiten alle openbare bibliotheken in
Vlaanderen en Brussel aan.

Wijzigingen in het reglement
‘Wise’ brengt nieuwe mogelijkheden
maar ook beperkingen met zich mee.
Vandaar dat we enkele wijzigingen
moeten aanbrengen in het bibliotheekreglement. Het volledige reglement
kan u vanaf oktober verkrijgen in de
bib of raadplegen op de website. De
voornaamste wijzigingen zijn:
Voortaan kan u alle materialen 4 weken
houden.
De uitleentermijn kan één keer verlengd
worden met 4 weken.
Vanaf nu kan ook de uitleentermijn van
dvd’s één keer verlengd worden.
Nieuwe leners kunnen enkel lid worden
met de elektronische identiteitskaart of
kids-ID. Enkel in uitzonderlijke gevallen
of wanneer kinderen geen kids-ID
hebben, worden nog gewone bibpasjes
gebruikt. 		
Met ‘Wise’ wensen wij onze
dienstverlening nog beter af te stemmen
op de noden van onze leners.

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

Kermissen bereikbaarheid dorpen

Diervriendelijk vuurwerk op
Latem Kermis

Eind augustus en begin september is het kermistijd in
Latem en Deurle. Eerst is er ‘Latem Kermis’ van 23 tot
26 augustus 2019, gevolgd door ‘Deurle Kermis’ van
30 augustus tot 2 september 2019. Programma’s: zie
volgende pagina’s.
Een kermis moet opgebouwd en afgebroken worden,
vandaar dat het dorp van Latem vanaf dinsdag 20
augustus moeilijker bereikbaar is. De parking vóór het
gemeentehuis wordt afgezet voor de opbouw van de
kermis. De mindervalide parkeerplaats aan de raadzaal
blijft steeds bereikbaar. Met de fiets en te voet zijn
de kermis en het gemeentehuis vlot bereikbaar, een
fietsenparking is voorzien op de weide aan de Brouwerij.
De dienst Burgerzaken is open op zaterdag 24/08/19 van
9 tot 11.45 uur, opgelet gesloten op maandag 26/08/19.
U kan het dorp en het gemeentehuis terug vlot bereiken
vanaf woensdag 28 augustus.
De Dorpsstraat te Deurle wordt verkeersvrij gehouden
tijdens de openingsuren van Deurle Kermis (zie p.9).

Een nieuw Vlaams decreet verbiedt het afsteken van
vuurwerk in Vlaanderen. De nieuwe regels moeten
ongelukken met bange dieren vermijden.
Om het voor ons en onze dieren veiliger te maken, werd
op 27 mei 2019 een algemeen verbod op vuurwerk
aansteken goedgekeurd door Vlaanderen. Niet enkel
omdat het beter is voor onze dieren, maar ook omwille
van milieu- en brandgevaar is zélf vuurwerk aansteken
verboden. Het verbod geldt trouwens ook voor voetzoekers, wensballonnen en carbuurkanonnen.
Een kermis zonder vuurwerk is voor ons echter geen
optie, dus kiezen we vanaf dit jaar voor een diervriendelijk
vuurwerk. Dit “vuurwerk” bestaat grotendeels uit een
lasershow, aangevuld met vuurpijlen en muziek. Het
vuurwerk gaat nog steeds door aan de Leiesteiger, vlakbij
de kermis. Het vuurwerk oogt mooi maar is enkel goed te
zien van dichtbij.
We hopen dat u ook komt genieten van het
diervriendelijk vuurwerk!
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Programma

Latem Kermis 2019
VRIJDAG 23.08

17u00 Opening kermis
19u00 Laethem Business Friends (Oude Brouwerij)
20u00 Finale Clubtornooi Drieband (Oase)
20u00 Beach Party met Happy Hour - 1ste drankje
gratis (tot 21u00) voor de jeugd tussen 16 en
25 jaar - aangeboden door het
gemeentebestuur - organisatie Jeugdhuis
(tot 03u00)

ZATERDAG 24.08

16u00 Optreden Lieven De Brauwer (Raadzaal)
18u00 BBQ Harmonie (Kortrijksesteenweg)
18u30 Dorps BBQ
22u00 DJ Dirk Stoops
23u30 DJ Eric Yamazawa (tot 01u30)

ZONDAG 25.08

10u30 Cultuurcafé - Sophie Martens, Wim Deprez
en Michel Flamme (Raadzaal)
11u45 “Aperitief over de grenzen " Iraanse liederen Nadiya (Sareh) Mehdizadeh - live organisatie 11.11.11
16u00 Raf Violi - mee-dans show jong en oud organisatie Gezinsbond
17u30 The Fancy Sisters in concert (travestie)
19u00 In The MOOD for Latem (Latemse
muzikanten)
20u30 Sportshow Latemse kampioenen + muziek
21u45 Vuurwerk (diervriendelijk)
22u00 Wim&Charles van Soulbrothers in concert
23u30 X-tof - DJ Topradio (tot 01u30)

MAANDAG 26.08

09u30 Mis
10u00 Geitenkeuring
11u00 Optreden Olivier Laurent
12u30 Lunch op het dorp
12u30 Optreden Gino Dee
17u00 Vlaamse hits en Schlagers (DJ Pieter)
20u00 DJ Les Mec Eclectics / DJ David Latour
(tot 01u30)

WOENSDAG 28.08

18u00 Aperitief
19u00 Kermis duathlon voor duo's (buurt sporthal) organisatie Sportraad

DONDERDAG 29.08

14u00 Seniorennamiddag met Dirk Bauters en
Vanessa Chinitor (sporthal)
organisatie Seniorenraad

Alles gaat door in de feesttent op het dorp, tenzij anders vermeld in het programma
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DEURLE KERMIS 2019
12.30 UUR

VRIJDAG 30 AUGUSTUS
17.00 UUR

18.00 UUR

BRASSERIE PASTORIE
17.00 uur: gratis kermisattracties voor alle kinderen
18.00 uur: kinderanimatie HIP HOP CLOWN door Cat Mila
18.30 uur: opening van diverse eetstandjes
20.30 uur: optreden THE BALLROOM BOGARDS
Feestcomité Deurle
TENTOONSTELLING ‘De Vierschaar’ (tot 22.00 uur)
Erfgoed Deurle – pastorie

14.30 UUR
15.00 UUR
19.00 UUR
20.30 UUR

ZATERDAG 31 AUGUSTUS
18.00 UUR

TENTOONSTELLING ‘De Vierschaar’ (tot 22.00 uur)
Erfgoed Deurle – pastorie

18.00 UUR

PASTABAR
KSA – boomgaard
CAFE DEN BOOMGAARD
18.00 uur: Aperitief
19.00 uur: optreden Gypsy Swing LES LOUBARDS
19.30 uur: KELNERESTAFETTELOOP Loopwedstrijd voor amateurs;
groepen of verenigingen van vier personen; Inschrijving 20 € per groep;
eerste prijs: beker en diner in d’ Ouwe Hoeve ter waarde van 50 € per
persoon + prijs originaliteit
Feestcomité Deurle
BLEUTJE
Na het succes van vorig jaar verwelkomt KSA Deurle iedereen weer op ons
‘Bleutje’. Onder begeleiding van een streepje muziek nodigen wij iedereen
vanaf 21.00 uur uit op onze dansvloer in de tent op de boomgaard. Tot dan!
KSA – feesttent dorp

18.00 UUR

21.00 UUR

ZONDAG 1 SEPTEMBER
8.30 UUR
09.00 UUR
10.00 UUR
10.00 UUR
10.45 UUR
11.15 UUR
12.15 UUR

MAANDAG 2 SEPTEMBER
10.00 UUR
11.00 UUR
16.00 UUR

KERKDIENST voor de overleden parochianen – Sint-Aldegondiskerk
DEURLE APERITIEF aangeboden door de Parochiegemeenschap Deurle
boomgaard
KERMISKRUISBOOGSCHIETING STAANDE WIP
Koninklijke Kruisbooggilde ‘Jong wordt Oud’ – terrein Museum Gevaert-Minne

DONDERDAG 5 SEPTEMBER
14.30 UUR

SENIORENFEEST
Gemeentelijke Seniorenadviesraad i.s.m. Feestcomité Deurle organiseert een
sneukelnamiddag met vermaak in het centrum ‘De Vierschaar’

VRIJDAG 6 SEPTEMBER
21.00 UUR

EVENTING DEURLE – OPENINGSFUIF met optreden FUNKY D!
gratis toegang – Manege Devreese, Broekstraat 66 - www.eventingdeurle.be

ZATERDAG 7 SEPTEMBER

KERMISONTBIJT (zolang de voorraad strekt)
KSA – feesttent dorp
ROMMELMARKT VOOR KINDEREN
(info bij Emmie: 0476 48 21 64)
Feestcomité Deurle – dorp
TENTOONSTELLING ‘De Vierschaar’ (tot 18.00 uur)
Erfgoed Deurle – pastorie
accordeonist MARINO PUNK, Feestcomité Deurle – dorp
APERITIEFCONCERT, Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen – kiosk
accordeonist MARINO PUNK, Feestcomité Deurle – dorp
kindermuziekoptreden ELIAS, Feestcomité Deurle – dorp

Verantwoordelijke uitgever Feestcomité - Deurle

BARBECUE OP DE BOOMGAARD € 16.00, tot 12 jaar € 8.00
betaling bij inschrijving tot vrijdag 30/08/2019 om 12.00 uur,
of zolang voorraad strekt, bij bestuursleden (zie www.deleievrienden.be)
betaling bij afhaling.
wielerclub De Leievrienden – boomgaard
FAMILIENAMIDDAG OP DE BOOMGAARD - springkastelen en animatie.
Pannenkoek + bol ijscrème
wielerclub De Leievrienden – boomgaard
VOLKSSPELEN voor jong en oud - inschrijven tot 16.30 uur;
Gezinsbond Deurle – Latem - Dorp
KERMISAMBIANCE in ’t Boldershof
KERMISAMBIANCE in d’ Ouwe Hoeve

09.00 UUR
15.00 UUR
18.00 UUR

EVENTING DEURLE – KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN
gratis toegang - doorlopend eetgelegenheid – Manege Devreese, Broekstraat 66
DEURLESE BOSSENLOOP Feestcomité Deurle – dorp
BARBECUE Oudercomité Gemeenteschool – boomgaard

ZONDAG 8 SEPTEMBER
09.00 UUR
12.00 UUR
20.00 UUR

zie ook www.deurlekermis.be

EVENTING DEURLE – BELGISCH KAMPIOENSCHAP 4-Y PAARDEN
gratis toegang - doorlopend eetgelegenheid – Manege Devreese, Broekstraat 66
EVENTING DEURLE – MY FIRST EVENTING
Voor ruitertjes van 6 tot 12j (recreatieve ruiterslicentie L01 verplicht)
Manege Devreese, Broekstraat 66
EVENTING DEURLE – CLOSING PARTY met DJ Wouter.
gratis toegang – Manege Devreese, Broekstraat 66
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Cultuur en welzijn

Hoe mijn kanker me leidde naar mijn droom
Lezersbrief van Ingrid De Meester

Maanden aan een stuk werd ik uit mijn
leven gerukt, werd ik geleefd. Alles werd
voor mij geregeld, ik ging van de ene
ziekenhuisafspraak naar de andere. Ik
voelde me veilig, alles werd voor mij
beslist, het was OK. Maar plots stopten
de therapieën, de veilige omgeving viel
weg, ik bleef verdwaasd achter. En nu?

‘Alles gebeurt met een reden…’
Misschien geloof ik wel dat er een reden
is waarom ik dit moet doormaken, dat
alles onderdeel is van een groter plan...
Of dat nu echt zo is of niet, maakt niet
zoveel uit. Het is mijn manier om er mee
om te gaan, betekenis te geven.
En laat het vooral duidelijk zijn, er is
geen enkele zinnige reden waarom
mensen tevergeefs vechten en de
strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte
verliezen…
‘Alles komt goed, want hoe donker het
soms ook is, het zal altijd weer licht
worden…’

‘Het leven is 10% wat je overkomt en
90% hoe je hierop reageert.’
Het blijft door mijn hoofd gaan…
Ik heb veel schrik voor ‘het zwarte gat’
waar ze het altijd over hebben. Ik moet
zoeken naar een invulling, structuur
voor mijn dagen. Ik heb een doel nodig,
het zwarte gat krijgt mij niet te pakken!
Ik ben geen alleen mens, geen alleen
thuis mens, ik wil me laten omringen
en steunen door mensen die het ook
hebben meegemaakt.
Het is nacht, ik kan niet slapen, draai en
keer in mijn bed en opeens… Opeens
vallen de puzzelstukken in elkaar. Dat is
de reden! Ik moet dit doormaken om het
te begrijpen, om er te kunnen zijn voor
mijn lotgenoten. Ik ben maatschappelijk
assistente, heb graag mensen om me
heen, zorg graag voor anderen, doe niets
liever dan mensen samenbrengen.
En zo ontstaat mijn droom… Ik wil

een ontmoetingsplaats oprichten. Een
plaats waar mensen met kanker of na
hun kanker, alleen of met hun naasten,
kunnen samen zijn. Waar we onze kracht
en ons verdriet met elkaar kunnen delen,
waar we activiteiten en workshops
organiseren.
Een huis vol leven en hoop!
Ik val vredig in slaap…. ’s Morgens
sta ik op en ga meteen aan de slag. Ik
heb een locatie nodig, dichtbij huis, in
mijn vertrouwde omgeving. Niet in het
ziekenhuis, maar wel met de nodige
professionele ondersteuning. In een
rustige omgeving, dicht bij de natuur.
Ergens een tweede thuis, waar ook mijn
kinderen en partner, familie en vrienden
zich thuis kunnen voelen en bij me
kunnen zijn als ik dat nodig heb.
‘Dit moest zo zijn! Dit wordt mijn
groter plan…’
Ik ben dankbaar dat ik de kracht vond
een jaar lang te vechten en te genezen.
Dankbaar om de inzichten die ik kreeg.
Ik wil mijn kracht doorgeven aan
lotgenoten of er zijn voor die kinderen
en partners die niet zoveel geluk hadden
en iemand verloren door deze vreselijke
ziekte.

Wilt u Ingrid meehelpen haar droom waar te maken?
Als lokaal bestuur willen we heel
graag meehelpen om de droom van
Ingrid te realiseren.

villa met een verhaal, net zoals de
mensen die op bezoek zullen komen,
elk met hun eigen verhaal.

We geloven dat veel mensen
zullen geholpen zijn met dit
ontmoetingshuis. Het wordt een
ontmoetingsplek voor mensen met
kanker (op moment van de diagnose,
tijdens de behandelingen en erna) en
hun naasten.

Voor de realisatie van dit project
zoeken we enthousiastelingen die
in een klein team willen nadenken
over de uitwerking en opstart van het
project.

INFO
Als locatie opteren we voor het
Zomernest in de Kwakstraat, midden
in de natuur. Het is een karaktervolle
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Hebt u interesse en bent u
overtuigd dat we uw expertise
kunnen gebruiken? Stuur dan uw

gemotiveerde kandidatuur tegen ten
laatste 20 september 2019 naar:
Sociaal Huis
veerle.yperman@sint-martens-latem.be,
09 282 78 36.
Hebt u als particulier, vereniging,
zelfstandige, bedrijf, ... suggesties?
Wenst u financieel te steunen of hebt
u toffe ideeën? Laat het ons zeker
weten!

Sociaal Huis en Cultuur

Kennismaking met onze nieuwe seniorenconsulent
Lena Van Hoey
Wat is een seniorenconsulent?
De seniorenconsulent helpt senioren en
hun mantelzorgers om hun levenskwaliteit zo hoog mogelijk te houden.
De seniorenconsulent komt niet in de
plaats van zorgaanbieders en bestaande
hulpverlening maar is een steun bij het
vinden van de juiste diensten.
De consulent gaat daarbij vooral uit van
de mogelijkheden van de oudere zelf.

Waarvoor kan je terecht bij Lena?
Haar voornaamste taak is het welzijn van
senioren te behartigen. Via informatie,

advies en begeleiding zal zij onze
senioren bijstaan.
Hebt u nood aan een bepaalde vorm
van hulpverlening? Weet u niet waar u
terecht kan? Weet u niet waar u recht
op hebt? Ervaart u moeilijkheden als
mantelzorger? Bent u eenzaam of op
zoek naar een zinvolle tijdsbesteding?
Samen met u gaat Lena op zoek naar
antwoorden en mogelijkheden in een
traject op maat.
Lena zal ook werken aan projecten
rond dementie, mantelzorg en
eenzaamheidsbestrijding.

Wie is Lena?
Op 3 juni is Lena Van Hoey als
maatschappelijk werker gestart.
Zij is sinds 2013 afgestudeerd
als maatschappelijk werker en is
voornamelijk werkzaam geweest in de
zorg- en thuiszorgsector alsook in de
gezondheidszorg.

INFO
Lena.vanhoey@sintmartens-latem.be
Sociaal Huis, Vennelaan 23

09 282 78 36

De Priesterage, een klein dorp in het Dorp Sint-Martens-Latem
De site Priesterage heeft potentieel
om betaalbaar en sociaal wonen te
realiseren. We willen een eenvormige
site maken waarbij de publieke ruimte
zorgt voor de lijm en de samenhang
tussen: het seniorenflatgebouw, de
woningen van het lokaal bestuur
en de Volkshaard, WZC Ter Venne
en de bredere omgeving. Om
dit te kunnen realiseren namen
we de expertise van het team
van de Vlaamse Bouwmeester

onder de arm. Het lokaal bestuur
diende een kandidatuur in voor
‘Meesterproef 2019 Sociaal Wonen’.
Met de Meesterproef krijgen jonge
architecten de kans een publieke
opdracht te realiseren.
We willen zowel een visie voor de
volledige site als een masterplan
ontwikkelen voor de collectieve
ruimtes van het seniorenflatgebouw
en de evaluatie van de witte
woningen in functie van aangepast

en hedendaags wonen. We willen op
de Priesterage een klein dorp in een
dorp realiseren waarbij gemengd
wonen mogelijk is en waarbij jong en
oud, sociaal en bescheiden, met veel
publieke ontmoetingskansen in de
buitenruimte samenwonen en -leven.
INFO
Veerle Yperman, 09 282 78 36
Sociaal Huis

Tweede editie Binus Cultuurprijs
Op zondag 1 december 2019 is de
tweede editie van de Binus Cultuurprijs
gepland om 10.30 uur in de Leiezaal van
het gemeentehuis.
Het gemeentebestuur en de
gemeentelijke cultuurraad reiken de
cultuurprijs uit om de cultuurbeleving
in de gemeente te bevorderen en haar
zichtbaarheid te verhogen.
Als inwoner of als lid van een vereniging
mag men één of meerdere kandidaten
voordragen.
De prijs kan uitgereikt worden aan:
- een persoon, vereniging of groep
personen die een bijzondere artistieke
of culturele prestatie heeft geleverd van
1 januari 2017 tot 31 december 2018
en in de gemeente een actieve (socio-)
culturele werking ontplooid heeft en
dat nog steeds doet. Deze dient de

laatste drie jaren voorafgaand aan de
toekenning van de prijs onafgebroken
zijn/haar woonplaats of zetel in de
gemeente Sint-Martens-Latem gehad te
hebben.
- een persoon of vereniging die regionaal,
nationaal of internationaal het cultureel
imago van de gemeente Sint-MartensLatem op de kaart zet en gedurende de
drie voorafgaande jaren onafgebroken
zijn/haar officiële woonplaats of zetel in
de gemeente heeft.
- een persoon die zich gedurende
meerdere jaren belangeloos en
onafgebroken heeft ingezet als
bestuurslid of vrijwillig medewerker van
een Latemse socioculturele vereniging
of die een sterke culturele binding heeft
met de gemeente.
De kandidaturen moeten vóór 8

september 2019 worden ingediend via
het inschrijvingsformulier. Ze dienen
vergezeld te zijn van een nauwkeurige en
gestaafde omschrijving van de geleverde
activiteiten of prestaties met speciale
aandacht voor het culturele leven.
De jury zal vervolgens 10 kandidaten
nomineren. Via de gemeentelijke
website zal u kunnen stemmen op uw 3
favoriete kandidaten waaruit de jury de
uiteindelijke winnaar zal aanduiden.
U kan het reglement en
inschrijvingsformulier downloaden
via www.sint-martens-latem.be/
cultuurprijzen

INFO
sophie.desmet@sint-martens-latem.be
09 282 78 36
Sociaal Huis, Dienst Cultuur, Vennelaan
23.
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Augustus
ELKE 3DE ZONDAG
BEZOEK DE KOUTERMOLEN
Verneem alles over de werking van
deze maalvaardige staakmolen waarvan de oorsprong teruggaat tot 1373.
Kom zelf eens kennis maken met deze
unieke en gerestaureerde staakmolen
die door verschillende kunstenaars
van de ‘Latemse school’ op het doek
is gezet.
Waar: Molenstraat 1
Organisator: Koutermolen
Info: koutermolen.latem@telenet.be

TOT ZO 1 SEP – 10 TOT 17U
SCHATTEN VAN VLIEG
Samen met Lieselot Vanderroost,
ervaren kunsteducator en workshopbegeleider, ontwikkelen we een spannend zoek -en doe parcours doorheen
het museum, op maat van onze jonge
bezoekers en met het Schatten van
vlieg thema ‘Proef jij wat ik proef?’ Zo
ervaar je alle smaken die het MDD te
bieden heeft!
Waar: Museum Dhondt-Dhaenens,
Museumlaan 14
Organisator: MDD
Info: https://www.museumdd.be/nl/
home

ELKE DO TOT 26 SEP
EVEN WEG VAN DEURLE
U zorgt zelf voor het transport naar
de plaats van afspraak. Vanop de
startplaatsen rijden we een tochtje
van ongeveer 35 km aan recreantentempo met een stopplaats halfweg,
indien mogelijk gecombineerd met
het bezoeken aan een lokale bezienswaardigheid. Start om 13.30 uur. Na
inschrijving wordt de locatie bevestigd.
Waar: parking Dorpsstraat, Deurle
Organisator: vzw wierlerclub De
Leievrienden Deurle
Info: www.deleievrienden.be, 0497 03
02 27 of 0468 25 73 96TOT ZO 29ER

TOT ZO 29 SEPTEMBER
SCHÖNE SENTIMENTEN
Met Schöne Sentimenten zet het mu-
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seum Dhondt-Dhaenens het potentieel
van haar collectie in de kijker. In de
tentoonstelling gaan de kernwerken uit
de vaste collectie in dialoog met werken
uit private collecties die het MDD
vandaag in haar beheer heeft. Iconische
werken uit de eigen collectie van onder
meer Albert Servaes, Rik Wouters, Henri
Evenepoel en James Ensor, dienen als
vertrekpunt voor een imaginaire collectiepresentatie die reële kunstwerken
met reproducties van internationale
topwerken combineert.

Waar: MDD, Museumlaan 14
Organisator: MDD
Prijs: €7 (specifieke kortingen)
Info: https://www.museumdd.be, 09
330 17 30

TOT ZO 20 OKTOBER – 9U
CYCLOTOCHTEN A EN B-PLOEG
Elke zondag van maart tot 20 oktober,
sportieve ritten naar alle windstreken.
A-groep bouwt op van 70 naar 90 km
met gemiddelde snelheid tussen 27
en 32 km/u, B-ploeg bouwt op van 50
naar 65 km met een gemiddelde snelheid van 25 tot 27 km/u.
Prijs: €45
FIETSTOCHTEN RECREANTEN
Fietstocht van 35 km in de streek.
Kwartier vooraf inschrijven.
Waar: parking Dorpsstraat, Deurle
Organisator: vzw wielerclub De Leievrienden Deurle
Prijs: €18 (abonnement), €4 (individuele rit)
Info: www.deleievrienden.be, 09 282
78 84, bestuur@deleievrienden.be

MA 19 AUG – 17 TOT 19.30U
BLOEDINZAMELING
Breng zeker je identiteitskaart mee!
Waar: sporthal, Hoge Heirweg 64
Organisator: Rode Kruis
Info: www.rodekruis.be

ZA 24 AUGUSTUS – 18U
BARBECUE HARMONIE
Iedereen is van harte welkom tussen
18 en 21 uur in het repetitielokaal. Gelieve in te schrijven vóór 21 augustus.

Waar: Repetitielokaal Harmonie,
Kortrijksesteenweg 95A
Organisator: Harmonieorkest
Info: www.harmonieorkest-latem.be,
wclaeyssens@telenet.be

ZO 25 AUG – 11.45 – 12.45U
APERITIEF OVER DE GRENZEN HEEN
Nadiya (Sareh) Mehdizadeh live!!
Iraanse liederen met Vlaamse touch,
een hapje en een drankje. Eerste editie: IRAN Een initiatief van werkgroep
11.11.11 Sint-Martens-Latem / Deurle
Waar: Dorp 1, 9830 Sint-MartensLatem
Organisatie: 11.11.11

WOE TOT ZO 13 OKT 14-18U
HOW TO PAINT WATER – DE
LEIE, STROOM VAN INSPIRATIE

De tentoonstelling wil laten zien
hoe de diverse kunstenaars op een
eigen manier, vaak ook door een
gangbare stijlfase gedreven, naar
de Leie hebben gekeken tussen
1880 en 1930. In museum GevaertMinne kan u zich laten meevoeren
met de kanotocht op de meanderende ‘Golden River’ van hedendaags kunstenaar Stief DeSmet
en de verschillende betekenissen
achterhalen.
Waar: Latemse Kluis, Kapitteldreef
40 en museum Gevaert-Minne,
Edgard Gevaertdreef
Organisator: Gemeentebestuur
Sint-Martens-Latem i.s.m. Piet
Boyens
Prijs: €5, €4 (groepen)
Info: 0479 54 88 32, dekluis.sml@
outlook.be

in Sint-Martens-Latem
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Augustus- September
ZO 25 AUGUSTUS – 16U
RAF VIOLA DISCOSHOW
Raf Violi in wat we, gemakkelijkheidshalve, een eurovisietestbeeldpakje
noemen, danst zich naar goede gewoonte de ziel uit het lijf en verwacht
van de aanwezigen - inclusief de
hippe mama’s, papa’s, oma’s en opa’s
- hetzelfde.
Waar: kermistent, Dorp 1
Organisator: Gezinsbond Deurle-Latem
Info: info@gezinsbond-deurle-latem.
be, 09 282 51 30

ZO 25 AUGUSTUS
IN LIMINE
Met Juanita Delva halen we een
keramiste in huis die geboren en
getogen is tussen klei en bakoven. Ze
is namelijk de dochter van keramist/
peetvader Toine Delva. Speciaal
voor Casa 93 maakt ze een nieuwe
collectie. Ook Philippe Timmermans
ontwierp een exclusief beeldje dat wij
in zeer beperkte oplage verkopen. Het
beeldje “IN LIMINE” wat“er is geen weg
terug” betekent,is ook te koop.
Waar: Casa 93, Golflaan 93
Organisator: Casa 93 vzw
Info: casa93@telenet.be

ideaal onder vrienden of in familiekring.
Waar: Dorpsstraat Deurle
Organisator: Gezinsbond Deurle-Latem
Prijs: €2 (volwassenen), €1 (kinderen)
Info: 09 282 51 30, info@gezinsbonddeurle-latem.be

ZA 7 SEPTEMBER – 9.30U
MA 2 EN DI 3 SEP – 10U
TWEEDAAGSE WORKSHOP NAAR
KOKOSCHKA / AQUAREL
Schilderen met aquarel op groot
formaat en op korte tijd volgens de
manier van Oskar Kokoschka.
Waar: Zomernest, Kwakstraat 13
Organisator: Den Laethemschen
Vriendenkring
Info: Nicole_vlerick@telenet.be, 0472
49 76 34

CULTUURCAFE LATEMSE
KUNST

Latem kermis op zondagmorgen dat is starten met een
Cultuurcafé. Dit jaar met Michel
Flamme, Sophie Martens en
Wim Deprez. Over Latemse
kunst en met een Q&A.
Waar: raadzaal gemeentehuis
Organisator: cultuurraad
Latem-Deurle
Prijs: €5
Info: info@cultuurraadlatem.be

ZO 1 SEPTEMBER – 15U
35E VOLKSSPELEN KERMIS DEURLE
De Gezinsbond Deurle-Latem heeft
een passie voor traditionele Vlaamse
volksspelen en wil het gebruik ervan
bij het publiek promoten. Plezier en
leute voor jong en iets minder jong,

REPAIR CAFE SCHELDE-LEIE
Deskundige vrijwilligers met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei
terreinen herstellen uw meegebracht
gerief of geven waardevol advies.
Alle mogelijke reparaties van kleding,
meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.
Waar: Centrum De Vierschaar, Xavier
De Cocklaan 5
Organisator: Repair Café Schelde-Leie
Info: 09 282 17 30

ZO 8 SEP – 10 TOT 17U
ZO 25 AUG – 10.30U

28 AUG – 10-12U EN 14-16.30U
KOM NAAR ONS POPPENFESTIVAL
Ben je benieuwd hoe een “pop” gemaakt wordt, wil je graag je eigen pop
ontwerpen en die echt maken, kom
dan naar ons heuse “poppenatelier”.
Snel inschrijven is de boodschap.
Waar: De Oase, atelier LuKiArt
Organisator: LuKiArt vzw
Prijs: €25 (met lunch), €20 (zonder
lunch), €10 (kleuters)
Info en reservatie: https://lukiart.be,
Sabine.Pauwaert@telenet.be

de demonstraties kan men de cursisten aan het werk zien. Vernissage
vrijdagavond om 20 uur.
Waar: Oude Brouwerij, Dorp 24
Organisator: Latems Creatief
Info: www.latemscreatief.be

VR 6 TOT ZO 8 SEP – 11 TOT 17U
RITME EN BEWEGING
Bij de start van het nieuwe werkjaar
laat “Latems Creatief” ontdekken hoe
de verschillende groepen het thema
“Ritme en beweging” invullen. Tijdens

OPEN MONUMENTENDAG
De volledig gerestaureerde
maalvaardige Koutermolen kan niet
ontbreken op deze dag. Wie iets wil
vernemen over de geschiedenis van
deze en andere molens, nodigen
we graag uit. Wie het vernuft van
deze 14de eeuwse molen van nabij
wil bekijken, krijgt al zijn vragen
beantwoord.
Waar: Molenstraat 1
Organisator: Koutermolen
Info: koutermolen.latem@telenet.be

DO 19 SEPTEMBER – 20U
LEZING: TONI COPPERS VERTELT
Toni schrijft al tien jaar aan de
populaire Liese Meerhout-thrillers.
Hij vertelt hoe de reeks ontstaan
is en hoe hij thriller-auteur werd.
Als schrijver combineert Coppers
steevast een ingenieus en spannend
misdaadplot met een doorgedreven
karakterte-kening van zijn
commissaris Liese Meerhout.
Waar: Oude Brouwerij, Dorp 24
Organisator: Davidsfonds LatemDeurle
Prijs: €10, €5 (DF-leden)
Info: marleensoete@gmail.com
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September - Oktober
ZA 21 SEPTEMBER – 8.30U
DAGUITSTAP K.N.V. ELF NOVEMBER
In de voormiddag bezoek aan het
Visserijmuseum in Oostduinkerke.
Middagmaal in Stavele. Namiddagbezoek aan de Atlanticwal in
Raversijde. Rondleiding met gids aan
de batterij Aachen 1914 en Noye 40–
45. In de vooravond vertrek richting
Latem met tussenstop voor een
belegde boterham. Rond 21u. terug.
Inschrijven uiterlijk 5 september 2019.
Bij voorkeur door overschrijving op
rekeningnr. BE21 8910 5403 8003 met
vermelding Daguitstap + naam.
Waar: Etalage Gouwy, Kortrijksesteenweg 139
Organisator: K.N.V. Elf November
Prijs: €75 (niet-leden), €70 (leden)
Info: Function.dcg.tb.out1@volvo.com

MA 23 SEP TOT MA 30 MAART
AQUARELLESSEN – 13U30
De nieuwe reeks van 10 start in
mijn gezellig atelier voor beginners
en gevorderden. Schilderen van
bloemen, stillevens en landschappen.
Alle technieken worden aangeleerd.
Persoonlijke begeleiding met max. 8
cursisten. Geen vooropleiding nodig.
Waar: Atelier Aquarel, Klapstraat 61
Organisator: Den Laethemschen
Vriendenkring, 0472 49 76 34
Info: Nicole_vlerick@telenet.be

geven. Nieuwe leden zijn welkom.
Waar: Centrum De Vierschaar, Xavier
De Cocklaan 5
Organisator: Davidsfonds
Info: marleensoete@gmail.com

ZA 5 EN ZO 6 OKTOBER
ART LATEM
Samenwerking tussen de Latemse
Kunstgalerijen. Specials bij elke
deelnemende galerij dit weekend:
Galerie Oscar De Vos, Art Center
Hores, Serrano-Schoonjans, ArtIMPRESSIE, Boutique Gallery en
Gallery Ysebaert.
Info: annie.destickere@telenet.be

DO 10 OKTOBER – 19U
KOFFIE EN VROUWEN: DE PERFECTE
BLEND?
Van koffieboon tot dampend kopje:
ontdek tijdens een koffieworkshop
wat de link is tussen koffie,
vrouwen en armoedebestrijding.
Samen met een professionele
barista leer je filterkoffie bereiden
en worden andere zetmethodes
gedemonstreerd. Wedden dat jouw
koffie voortaan nog beter zal smaken!
Waar: Centrum De Vierschaar, Xavier
De Cocklaan 5
Organisator: KVLV Deurle-Latem
i.s.m. Trias, 09 282 28 58, €10

ZA 12 OKTOBER – 20U
VR 27 SEPTEMBER – 15.30U
VERS GEPERST
Een superpakket met alle boeken
en cd’s uit het keuzeformulier ligt
ter inzage. Wie nog zijn keuze
moet maken, kan deze inkijken en
beluisteren. Er is ook gelegenheid
om daar de keuzekaart (+geld) af te

ORTWIN LOWYCK & ENSOR BAROQUE
De muzikale taal van Vivaldi bezit een
ongeziene zeggingskracht en voert je
moeiteloos mee naar het bruisende
Venetië. Geïnspireerd door de kleurrijke
landschappen van schilder Marco Ricci
componeerde Vivaldi zijn bekendste
werk, ‘De Vier Jaargetijden’. O.l.v. Ortwin

Lowyck gidst Ensor Baroque je langs
de mooiste panorama’s van het 18deeeuwse Italië!

Waar: Sint-Aldegondiskerk
Organisator: Festival van Vlaanderen
Prijs: €15, UiTPAS (80% korting)
Info: gemeente@sint-martens-latem.
be, 09 282 17 00

DO 17 SEPTEMBER – 20U
STRESS BIJ KINDEREN
In deze vorming leer je over
stressmechanismen om zo preventief
te kunnen handelen. Een interactieve
vorming met ruime aandacht voor
inbreng deelnemers.
Waar: Centrum De Vierschaar, Xavier
De Cocklaan 5
Organisator: VCOK i.s.m. Gezinsbond
Deurle-Latem
Info: info@gezinsbond-deurle-latem.be

ZO 29 SEPTEMBER – 15U
LIEVEN DUVOSEL MUZIEKPRIJS
Sinds 2006 vindt de driejaarlijkse
Lieven Duvosel Muziekprijs
plaats. Duvosel componeerde
talrijke werken. ‘Leie Cyclus’, een
romantische ode aan de rivier die
door zijn woonplaats vloeit, is zijn
meest bekende stuk. Deze westrijd
is uitgeschreven voor volwassen
gemengde koren. Aan deze prijs
is een geldbedrag verbonden van
3.250 euro te verdelen over de
eerste 3 plaatsen.
Waar: Sint-Martinuskerk, Dorp 1
Organisator: Cultuurdienst i.s.m.
Koor & Stem
Info: sophie.desmet@sint-martenslatem.be

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD

REDACTIE

Op 24 juni 2019 was er gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn. De behandelde agendapunten
en zittingsverslag kan u volledig nalezen op www.sintmartens-latem.be/publicaties-bestuursorganen.
U kan steeds op het gemeentehuis inzage krijgen in het
zittingsverslag.

Masha Tack, Michael Verlijsen, An De Vreese, Mariann
Naessens, Veerle Yperman, Sophie Desmet, Sofie Blondel,
Hannes Buyle.
Foto’s: de vele vrijwilligers van de verenigingen.
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EINDREDACTIE
Het college van burgemeester en schepenen.

Info Diensten

OPGELET: de gemeentelijke diensten zijn gesloten op 26 augustus 2019.
Gemeentehuis
(dienst Burgerzaken, dienst
Grondgebiedzaken )
Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 00
Openingsuren

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

ma

8.30 -12.00

ma

08.00 - 20.00

di

8.30 -12.00

di

08.00 - 20.00

wo

8.30 -12.00

13.30-16.00

woe

08.00 - 20.00

(enkel Burgerzaken)

do

08.00 - 20.00

do

8.30 -12.00

vrij

08.00 - 20.00

vrij

8.30 -12.00

zat

10.00 - 18.00

za
9.00 -11.45 (enkel Burgerzaken)
online aanvragen burgerzaken 7/7:
www.sint-martens-latem.be/onlineaanvragen

Politie - wijkcommissariaat
Sint-Martens-Latem
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 50
pz.scheldeleie.wijk.sint-martens-latem@
police.belgium.eu
internetfraude: verdacht@safeonweb.be

08.00 - 23.00

za

08.00 - 22.00

1/4 - 30/9

1/10-31/3

vr-zo
14.00-18.00
14.00-17.00
Jaarlijkse sluiting: 15-31 juli, dec, jan

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

voormiddag

namiddag

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

ma

08.30 -12.00

op afspraak

di

08.30 -12.00

op afspraak

Sociaal Huis

woe

08.30 -12.00

13.30-17.00

do

08.30 -12.00

op afspraak

vrij

08.30 -12.00

op afspraak

Museum Gevaert-Minne
Parking Museum: Edgard Gevaertdreef,
9830 Sint-Martens-Latem
T 09 220 71 83
gevaert.minne@sint-martens-latem.be
1/4 - 30/9

1/10-31/3

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

Bibliotheek

( OCMW, dienst Vrije Tijd)
Vennelaan 23,
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 78 36
sociaalhuis@sint-martens-latem.be
ma - vr 08.00 -12.00

ma - vr

Museum Gust De Smet
Gustaaf de Smetlaan 1, 9831 Deurle
T 09 245 82 80
gust.desmet@sint-martens-latem.be

Lijnstraat 82, 9831 Deurle
09 222 10 02

voormiddag

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

Gemeentelijke musea

Recyclagepark

dringende gevallen: bel 101

Sporthal

namiddag
op afspraak

Dorp 11, 9830 Sint-Martens-Latem
bibliotheek@sint-martens-latem.be
09 282 87 87
di

15.00 -18.45

wo

14.00 -17.45

do

10.00 -12.00 15.00 -17.45

za

10.00 -12.00

Dringende hulp:

Isabel De Vos
Hoofdinspecteur
09 282 17 50

Kurt Verschelden
Wijkinspecteur
0491 35 41 20

Melissa Sobrie
Wijkinspecteur
0491 35 41 29

Valerie Helderweirt
Wijkinspecteur
0491 35 41 19

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

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
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Wilt u
uw foto in ons
magazine?
Stuur hem naar

In Beeld

petra.debusscher@sint-martens-latem.be

Op donderdag 6 juni 2019 kwamen de kindjes van
kinderdagverblijf de Droomtuin op bezoek in de bib.

De schermclub was dit jaar terug van de partij om een initiatie
te geven tijdens de jaarlijkse scholensportdagen in juni.

Op 22 juni 2019 werd het einde van het muzikale schooljaar
gevierd in de sporthal.

Op 7 juli 2019 werd in de tuin van de pastorie in Deurle een
Braziliaanse sfeervolle namiddag gehouden door het concert
van Carol Van Welden.

De eerste editie sinds 2006 van de Triatlon Latem was een heus Op woensdag 17 juli 2019 vond er een evacuatieoefening
succes. Op 14 juli 2019 gaven onder andere Ultrakid Johannes plaats op Speelplein Oase. De animatoren en alle aanwezige
en begeleider Nico het beste van zichzelf. Een dikke proficiat!
kinderen hebben dat goed gedaan!
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