
 
 

 
 

 

 

 

 

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUUR 

 
V E R S L A G   V A N   D E   B E S T U U R S V E R G A D E R I N G  

23 april 2014 

Aanwezig: Bart Vandesompele, Kris Dellaert, Martine Vanhoucke,  Ann Schollaert, Christian De 
Clercq, Ward Claeyssens, Roger Lahaut, Guido Vanden Berghe,  Lola di Vito, Albert Haelemeersch,  
Verontschuldigd:  cultuurfunctionaris Sophie Desmet, Eddy Vaernewijck, Chantal Matthys, 
Sabine Pauwaert, Eva Bal, Gert Buelens 
Genodigden:  cultuurschepen Kristof Vanden Berghe 
 
1.  G O E D K E U R I N G   V E R S L A G  VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

 
Verslag van de vergadering van 24 februari 2014 wordt goedgekeurd 
 
2.  C U L T U U R C A F E S 

 
2.1  24/08/2014 cultuurcafé rond Karel van Wijnendaele   
Dit cultuurcafé wordt verder uitgewerkt. Er  wordt bekeken om eventueel Roger de Cock, oudste 
(nog levende) winnaar van Ronde Van Vlaanderen te contacteren. Joris Allaert (echtg. Sabine 
Pauwaert) zou hem kunnen overtuigen.  
Bart nam reeds contact met Wim Van Herreweghe (Flanders Classics), Rik Vanwalleghem, Dirk 
Nachtergaele, Jan Steyaert (kleinzoon van Karel van Wijnendaele)... 
Als moderator wordt geopteerd voor een wielerjournalist, dit wordt verder bekeken. 
Eventueel ook kortfilmpjes afspelen uit de archieven van vader van Joris Allaert...  
 
“Nadien via mail bleek een mogelijks probleem te rijzen wegens het doorgaan van twee activiteiten 
op hetzelfde uur. Namelijk ons cultuurcafé  met als onderwerp Karel Van Wijnendaele en het 
evenement “ Latem zingt “ dat doorgaat in de tent of de boomgaard achter het gemeentehuis. 
Organisatie  Marc Cabus.   
Problemen : mogelijks zelfde tijdstip, gedeeltelijk zelfde publiek  en zeker storend geluid door het 
gezang. Na overleg  kwam volgend compromis uit  de bus: 
Cultuurcafé zou beginnen om 10.00 uur en Latem Zingt begint om 11.30 uur. 
Cultuurcafé zou eventueel doorgaan in de Oude Brouwerij, voordeel dat het daar zeker rustiger is en 
de mogelijkheid tot de receptie achteraf veel beter is , kan zelfs in de tuin doorgaan bij goed weder.” 
 
2.2  cultuurcafé  An Lemmens 
gaat niet door, geen reactie 
 
2.3. 14/12/2014 Zondag kerstmarkt om 10u30 Myriam Van Hee 
Als moderator wordt Anne Marie Musschoot voorgesteld of eventueel iemand van het 
poëziecentrum... De moderator moet de gasten laten praten. 
 
 



Barbara Sarafian is het idee genegen, de datum past echter niet voor haar, eventueel verplaatsen 
naar een cultuurcafé voorjaar 2015, Bart volgt dit verder op. 
Onze cultuurfunctionaris, Sophie kan Myriam Vanhee  contacteren. Confrontatie met Coenraed  De 
Waele bekijken. 
 
2.4. Voorjaar 2015 Barbara Sarafian/ Bob De Moor 
 
 Albert suggereert als bruikbaar alternatief de acteurs van de musical 14-18. Heel wat acteurs en 
regisseur Frank Van Laecke zijn uit de streek! 
Denk o.a. aan Jo De Meyere, Bert Verbeke, Jan Schepens, Free Souffriau, Jonas van Geel en... Louis 
Talpe of Jelle Cleymans. Eventueel op te volgen...  
 
3.  F I NA N C I E N 

 
Volgens Roger de balans ok: 
3.1 Afrekening cultuurcafé 13/3/2014  
75 betalende, (74 aan 5 Euro - 1 aan 4 Euro) =     374 Euro 
Uitgaven: Sabam      -  14,18 
Drank receptie:      -103,40 
Totaal:         117,58 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Batig saldo         256,42 Euro 
 
3.2 Financiële toestand op 23/04/2014 
Bank  : 1459,87 euro 
Kas  :  372,05 euro 
TOTAAL    1831,92 euro 
 
 
4.  S A ME N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T 

Wordt verder overlopen en besproken. Schepen Kristof  Vanden Berghe zal de tekst bespreken met 
het College, daaropvolgend komt deze terug naar de Cultuurraad voor akkoord en wordt nadien 
opnieuw voorgelegd ter goedkeuring naar de gemeenteraad. Ondertekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  C U L T U U R P R I J Z E N   2 0 1 3 

5.1 Karel van de Woestijneprijs voor poëzie - EVALUATIE 
Datum: 30/03/2014, om 10u30 in het Museum Dhondt-Dhaenens. 
Enkele opmerkingen: 
a. De plaats waar Jacques Van de Velde tijdens de receptie muziek speelde was niet ideaal. Hij stond 
een beetje verloren opgesteld tijdens de receptie. Volgende keer deze opstelling beter bekijken. 
b. Opstelling in de ruimte beter bekijken... laatkomers storen, eventueel bij een volgend evenement 
het podium anders oriënteren zodanig dat de ingang niet te zien is... 
c. Chris merkt op dat het hellend vlak toch redelijk hellend was... "Geraak er maar op"… Misschien 
kan het museum het hellend vlak voor rolstoelpatiënten herbekijken...  
Volgens de schepen Kristof Vanden Berghe bekijkt het museum dit... 
d. De lege ruimte zonder aankleding met schilderijen, spijtig dat er niet enkele werken waren 
tentoongesteld 
e. Presentatie kende een aantal schoonheidsfoutjes 
f. Publieksprijs was nieuw en zeker voor herhaling vatbaar. Een mooi aantal stemmen via internet. De 
winnares was niet aanwezig omwille van haar verblijf in het buitenland. 
g. AVS aanwezigheid was een pluspunt.  
Het gemeentebestuur zal een bedankingsbrief opsturen naar het museum voor het gebruik van het 
museum. Schepen Vanden Berghe bedankt de Cultuurraad voor goede en vlotte samenwerking 
 
5.2  Barbaixprijs  2014 (Triënnale) 
Dit is een prijs voor fotografie. Dit jaar wordt nog een werkgroep samengesteld om dit verder uit te 
werken. 
 
5.3 Richard Minne viering 2015  
Schepen Kristof Vanden Berghe geeft een korte toelichting. 
Richard Minne woonde 40 jaar in de Eikeldreef in de gemeente, de gemeente wenst in 2015 een 
herdenking aan hem te wijden. Partners de Cultuurraad en de UGent. 
Voor de RUG zullen Yves T'sjoen en Els Van Damme een nota opmaken tegen de zomervakantie. 
Na plaatsbezoek werd beslist hier enkel in de Schaapstal van het museum Gevaert Minne een 
tentoonstelling aan te wijden. 
 
6.  A D V I E S R A A D   G E M E E N S C H A P S C E N T R U M 

Korte verslaggeving van de vergadering van 25 maart 2014 
Er wordt gewerkt aan een huishoudelijk regelement. 
Er is nog geen unanimiteit over de tarieven voor de verhuur van de lokalen. 
 
Een aantal ruimtes / zalen zijn niet opgenomen in het gemeenschapscentrum, waarom? 
Formeel uiten van een advies dat het vanuit de werking van de verenigingen het wenselijk is om over 
een uniforme regeling te beschikken.   
Naar de verenigingen toe formuleert de GRC dat ze dit betreurt. 
 
7.  N I E U W S O V E R Z I C H T   U I T   D E   G E M E E N T E 

Door Schepen Kristof Vanden Berghe  
7.1  Documentatiecentrum stand van zaken 
Maandag 28/04/2014 samenkomst met het uittredend bestuur van de heemkring in het kader van de 
overdracht naar de nieuwe kandidaten. De oproep was een succes er zijn redelijk wat kandidaten. De 
bibliotheek wordt ook betrokken partij. 
Alles gebeurt op vrijwillige basis zonder vergoeding. 
 
 
 



7.2  Kerkhof Deurle 
De inventaris is volledig klaar, nog een drietal weken om dit te finetunen. 
Elk graf werd in detail bewerkt, gefotografeerd en in kaart gebracht. 
 
7.3 Huldiging Astère Verhegge 
Op vrijdag 9 mei 2014 huldiging van de heer Astère Verhegge (oud conciërge museum Gust De Smet). 
 
8.  A N D E R E   P R O J E C T E N 

8.1  Informatief/dorpsmagazine 
Ward neemt dit voor zich: Cultuurcafé 24/08 vermelden. Deadline binnenbrengen teksten voor 
volgende publicatie van 20 juni is 11/05/2014. Er wordt plaats voorzien voor het kinderatelier van 
Sabine. In oktober zal het onderwerp Fons Roggeman aan bod komen.  
 
8.2  Subsidieregeling  
Schepen Kristof Vanden Berghe verduidelijkt: 
Ondertussen is de werkgroep reeds 4 keer samengekomen... 
Deze subsidieregeling is nog steeds een delicaat onderwerp, de huidige regeling is reeds 30 jaar van 
kracht en enkel de secretaris kent nog de juiste werking. 
Wordt verder bekeken en uitgewerkt, we moeten het niet ingewikkelder maken dan het is. De 
schepen stelt voor om aan alle verenigingen te vragen een tekstbestand op te maken en bij te sturen 
waar nodig. Deze nieuwe regeling zou voor administratieve vereenvoudiging moeten zorgen. 
Op 2 juni uiteenzetting waarvoor een uitnodiging naar alle verenigingen zal worden gestuurd vanuit 
de cultuurraad. Bart zorgt hiervoor. 
 
8.3  Project kinderatelier LuKiArt 
Sabine deelt mee via mail dat LuKiArt vzw geboren is en in opstart! Officiële start wordt 
gegeven op zondag 29/06 tijdens de Wijkkermis in Hoog Latem, dit in ons atelier in de 
Oase. meer info via www.lukiart.be 

8.3  Bijenwerkgroep 
Ann deelt mee: “bij en cultuur” 
-De bijenwerkgroep van Sint-Martens-Latem werd opgericht op 4 april 2013 met steun van het 
gemeentebestuur. De werkgroep is actief onder de vleugels van de milieu- & natuurraad en kan 
rekenen op een breed lokaal draagvlak. Het initiatief telt inmiddels 14 leden uit diverse sectoren en 
verenigingen:  
Cultuurraad Sint-Martens-Latem,  Geïnteresseerde inwoners,  Jeugd en senioren, Landelijke Gilde 
Deurle-Latem, Lokale imkers, Werkgroep Bomenbeleid Sint-Martens-Latem, Natuurpunt vzw Kern 
Deurle-Latem 
Op 17 december 2013 werd een mondelinge samenwerkingsovereenkomst gesloten met Imkersbond 
Deinze vzw. Het project werd vanaf 2014 verder bekendgemaakt bij alle inwoners van Sint-Martens-
Latem. 
Interesse om de gemeente te laten erkennen als "bij-vriendelijke gemeente", via een eigen versie van 
het charter "bij-vriendelijke gemeente". Bij gelegenheid zal aan het gemeentebestuur gevraagd 
worden om dit initiatief te laten bekrachtigen in de gemeenteraad.   
-Op 4 mei 2014 zal de bijenwerkgroep, samen met Imkersbond Deinze vzw,  een stand houden op de 
gemeentelijke bloemenmarkt. Op de website www.natuur.deurlelatem.be is ook een luik voorzien 
voor de activiteiten van de bijenwerkgroep. 
-POLS: opmaak mogelijk dossier  “de bij als levend erfgoed” te verdedigen in het kader van mogelijke 
subsidies. 
-Vraag tot samenwerking met Cultuurraad tot het uitschrijven van wedstrijd voor 2 ontwerpen van 
een gemeentelijk label voor honing Latem – Deurle, 2 labels, één door kinderen ontworpen en één 
door plaatselijke kunstenaars. Bart stelt voor dit verder te bekijken in samenwerking met Sabine en ” 
LuKiArt vzw” voor het labelontwerp door kinderen (creatief en educatief aspect). 
 
 



8.4  11 juli viering:  
als spreker wordt Luc De Vos voorgesteld 
 
8.5  31/05 en 01/07 Open kerkdagen:  
31 mei en 1 juni gaan open kerkdagen door, een aanrader 
8.6  13 mei 2014 Den Laetemschen Vriendenkring: 
organiseert een lezing met als gastspreker Tom Embo over de Westerplas en de Herdwick schapen 
om 20u00 in de Oude Brouwerij schuur 
 
8.7  verdwenen stukken:  
Albert Haelemeersch vraagt waar volgende stukken zijn: 
1. Heilig Hart Sancta Maria 
2. De Molen van Cyriel Buysse 
Deze zijn verdwenen, de schepen zal dit navragen en ons op de hoogte houden. 
 
8.  V O L G E N D E   B I J E E N K O M S T   C U L T U U R R A A D 
 
Volgende bijeenkomst cultuurraad op 23 juni 2014 Sociaal Huis – Vennelaan – 20u 

 
 
 
 
 
 

Opgemaakt op 28/04/2014 door Ann Schollaert 
Secretaris GRC 


