
De bibliotheek organiseert in het najaar verschillende activiteiten: 

 Zaterdag 10/10/2015: Verwendag in de bibliotheek. 

De bibliotheek rolt de rode loper uit voor al de bezoekers tussen 10.00 en 12.00u. 
Iedereen krijgt een kleine versnapering aangeboden en een drankje. Iedereen is van harte 
welkom! 

 Zondag  25/10/2015: Familievoorstelling ‘Prinsesje Ondersteboven’. 

ZOVLA—het regionale samenwerkingsverband van de bibliotheken van De Pinte, Gavere, 
Kruishoutem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en Zwalm—startte in mei 2015 
het Makkelijk Lezen-project. In dit kader brengt de familie Missorten de theatervoorstelling 
“Prinsesje Ondersteboven”, waarin op een ludieke manier de problemen met lezen 
voorgesteld worden.  
Prinsesje Ondersteboven leest op een heel eigenaardige manier. Ze leest namelijk alles van 
onder naar boven. Dat is heel anders dan de andere kinderen. Het prinsesje voelt zich 
daardoor bedroefd en er is ook niemand die met haar wil trouwen. Prinsesje Ondersteboven 
vlucht naar het land Binnenstebuiten, waar ze Prins Achterstevoren ontmoet. Ook hij heeft 
een probleem. Hij leest namelijk van rechts naar links en is dus ook een buitenbeentje… 

Een bezielde familie Missorten brengt in geuren en kleuren het verhaal van Prinsesje 
Ondersteboven. De personages worden humoristisch uitgebeeld en hun sprankelende 
gedichtjes zullen kinderen zeker aanspreken. 

Waar: Oude Brouwerij, Dorp 24, 9830 Sint-Martens-Latem 

Uur: 10.30u  

Doelgroep: kinderen tussen 5 en 12 jaar, samen met hun ouders, grootouders… 

Deelname is gratis maar graag inschrijven via de bibliotheek: 09/282.87.87 of email: 
bibliotheek@sint-martens-latem.be 

 



 Maandag 16/11/2015: Lezing door Manu Keirse: ‘Elkaar helpen bij verlies 
en verdriet’. 

Mensen in rouw en hun omgeving stellen zich allerlei vragen: is het normaal dat je je na 
maanden nog zo verdrietig voelt? Is het ooit nog mogelijk om weer van het leven te 
genieten? Is het normaal dat je na een jaar nog kunt wenen om de dood van je moeder? 
Deze en vele andere vragen worden frequent gesteld door mensen in verdriet en hun 
omgeving. 

Manu Keirse is emeritus hoogleraar verliesverwerking aan de Faculteit Geneeskunde van 
de K.U.Leuven en deeltijds hoogleraar aan de Benelux-universiteit te Eindhoven. Hij is 
auteur van verschillende boeken over verlies en verdriet. 

Waar: Raadzaal gemeentehuis, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem 

Uur: 20.00u. 

Toegangsprijs: 2 € te betalen bij inschrijving : 09/282.87.87 of email: bibliotheek@sint-
martens-latem.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donderdag 19/11/2015: Info-avond: ‘Als lezen niet vanzelf gaat’. 

Ook in het kader van het Makkelijk Lezen-project organiseert de bibliotheek van Sint-
Martens-Latem een infoavond met remedial teacher Mien Desmet over vragen rond 
leesproblemen en Makkelijk Lezen. Een remedial teacher (uit het Engels letterlijk een leraar 
die verbetert) verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen.  

Kinderen leren lezen in het 1ste leerjaar. Op korte tijd moeten ze alle letters lezen en 
eenvoudige boekjes kunnen lezen.  

� Wat als dit niet zo vanzelfsprekend verloopt ? Hoe kunnen deze leerlingen op een 
aangename manier geholpen worden ? 

� Misschien ging het leren lezen wel vlot, maar stelt het probleem zich later, bij het 
begrijpend en studerend lezen. 



� Welke aanpak is hier het meest efficiënt ? 

Mien Desmet werkt in haar praktijk met kinderen die problemen ondervinden bij het leren. 
Waar: Refter van de Gemeentelijke Basisschool, Latemstraat 78, Sint-Martens-Latem (ingang 
via bibliotheek) 
Uur:19u30 

Doelgroep: Ouders, grootouders, (zorg)leerkrachten, logopedisten, die kinderen op een 
speelse manier willen helpen bij hun leesvaardigheden 

Deelname is gratis maar graag inschrijven in de bibliotheek, tel : 09/282.87.87 of email: 
bibliotheek@sint-martens-latem.be 

Een initiatief van de ZOVLA (Zuid-Oost-Vlaamse bibliotheken) en de provincie Oost-
Vlaanderen. 

 


