
 
 

 
 

 

 

 

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR 

CULTUURBELEID 

 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING  

Sint-Martens-Latem, 14 maart 2016 

Aanwezig: Bart Vandesompele, Albert Haelemeersch, Christian De Clercq,  

Guido Vanden Berghe, Kris Dellaert, Lola di Vito, Martine Vanhoucke, 

Roger Lahaut, Sabine Pauwaert en Ward Claeyssens; 

  cultuurfunctionaris Sophie Desmet;  

  schepen van Cultuur Kristof Vanden Berghe 

 

Verontschuldigd:  Ann Schollaert, Chantal Matthys, Eddy Vaernewijck, Eva Bal en  

Gert Buelens 

    

 

1.  Verslag van de vorige vergadering 

Het verslag van de bestuursvergadering van 18 januari 2016 wordt goedgekeurd. 

 

 

2. Cultuurcafés 

2.1 Cultuurcafé 21 februari 2016 (10.30 uur, Leiezaal) 

Het Cultuurcafé over de “kracht van stilte” was wellicht een van de mooiste – of misschien wel het 

mooiste – wat we al hebben georganiseerd. Ook de vele positieve reacties achteraf, van zowel de 

bestuursleden als het publiek, tonen aan dat het een uitermate geslaagde en unieke “ervaring” was. 

Er waren 96 aanwezigen. We danken Sabine dan ook voor dit initiatief. Ze zal op onze website van de 

GRC een link toevoegen met de tekstjes en tekeningen die het publiek maakte.  

 

2.2 Cultuurcafé 17 april 2016 (10.30 uur, Oude Brouwerij)  

- Dit Cultuurcafé staat in het teken van “Biercultuur in Vlaanderen en daarbuiten”. Jan Toye 

(Brouwerij Palm), Michel Moortgat (Brouwerij Moortgat) en Alain De Laet (Brouwerij Huyghe) 

hebben hun aanwezigheid bevestigd. Minister van Cultuur Sven Gatz zal de rol van moderator op zich 

nemen. 

- De flyers zijn gecreëerd en worden verspreid. Ook in de UitAgenda is een aankondiging opgenomen. 

- Inschrijven is verplicht gezien het beperkte aantal plaatsen (120); Bart laat hiervoor online een link 

aanmaken. 

- Er moet een podium worden voorzien.  

- Als cadeau wordt gedacht aan reproducties van Gust De Smet (gemeente) en champagne (GRC).  

- We hebben vernomen dat er ook (andere) brouwers in onze gemeente wonen. De GRC was hiervan 



echter niet op de hoogte. Aangezien we het boeiend vinden ook hun persoonlijke verhaal onder de 

aandacht te brengen, zullen ze worden gevraagd voor een van de sessies van “Latemnaars vertellen”.  

  

2.3 Overige Cultuurcafés in 2016 

Voor 2016 plannen we nog een Cultuurcafé tijdens het kerstdorp, maar indien mogelijk ook tijdens 

het kermisweekend (zondag 28 augustus 2016). Albert contacteert Karlijn Sileghem, Marc Verstraete 

en Jacques Van Assche. Als locatie kiezen we voor de Oude Brouwerij of domein Gevaert-Minne.  

 

Namen die voor overige Cultuurcafés circuleren, zijn Mathieu Sys en Martijn Bal, eventueel met Roel 

Van Bambost als moderator (Sabine, Kris), Erna Metdepenningen (Lola), Barbara Sarafian (Bart) en 

Fien Troch.  

 

2.4 Algemeen 

Na het laatste Cultuurcafé bleek er een tekort aan helpers voor de schoonmaak en de afwas. Daarom 

moeten we bij elke activiteit op voorhand afspreken wie kan meehelpen zodat het werk voldoende 

verdeeld wordt. Bart zal bovendien de taakverdeling, die eertijds werd opgesteld, nogmaals 

doorsturen. Vele handen maken immers licht werk   

 

 

3. Cultuurprijzen    

Lieven Duvoselprijs voor Muziek (25 september 2016) 

- Het aantal inschrijvingen is voorlopig te laag. Sophie stuurt nog een reminder uit. Koren uit de POLS-

regio kunnen zich tot 25 maart 2016 kandidaat stellen. 

- De werkgroep bestaat uit Marleen Annemans (Koor&Stem; voorzitter), Bart Vandesompele, 

Marleen Moortgat (Koor&Stem), Kris Dellaert, Lola di Vito, Martine Vanhoucke en Sophie Desmet.  

- Lola di Vito, Marleen Annemans, Roland Mathews, Siegfried Elias en Wim Verdonck zetelen in de 

jury.  

- De GRC blijft pleiten voor de kerk van Deurle als locatie voor de wedstrijd.  

 

 

4. Beheerorgaan Gemeenschapscentrum 

- De eerstvolgende vergaring van dit beheerorgaan vindt plaats op 17 april 2016. Daarop zal onder 

meer een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de gemeente worden uitgewerkt.  

- Op 10 maart hebben verenigingen de kans gekregen een korte opleiding te volgen over het gebruik 

van de geluidsinstallatie en de beamer in de verschillende gemeentelijke gebouwen. De GRC stelt 

voor ook een korte handleiding naar de verenigingen door te mailen.  

 

 

5. Werkgroep “trage wegen” 

De werkgroep is tweemaal samengekomen. Verschillende voorstellen voor de benoeming van trage 

wegels liggen op tafel. Ward zoekt een volgende vergaderdatum (in mei 2016).  

 

 

6. Werkgroep “nieuw subsidiereglement” 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 1 april 2016 (Martine).  



7. Werkgroep “Cultuurprijzen” 

Een eerstvolgende vergadering wordt gepland in de loop van mei 2016; Bart zoekt een datum.  

 

 

8. Coming World Remember Me    

- Sabine meldt dat zowel Sancta-Maria als de Sint-Jozefschool zullen deelnemen. De Simonnetschool 

zal het project promoten.  

- Voorgesteld wordt ook andere partners aan te spreken; gedacht wordt aan alle adviesraden, 

verenigingen, Ter Venne, Laethem Business Friends, maar ook particulieren.  

 

 

9. Mededelingen vanuit de gemeente   

9.1 Publicatie en voorstelling Jong Nederlandse Literaire dagen 

Van 1962 tot 1967 vonden in Latem de Jong Nederlandse Literaire Dagen plaats: een samenkomst 

van jonge letterkundigen uit Vlaanderen en Nederland. Ze hielden onder meer voordrachten, die 

soms muzikaal werden opgeluisterd, en bezochten kunstenaarsateliers. Hierover zou een publicatie 

verschijnen, waarvoor de auteur op zoek is naar eventuele sponsoring. Graag zou hij het boek in onze 

gemeente voorstellen en voordrachten houden. Verder wenst hij filmpjes en opnames van zangers te 

tonen die toen deelnamen. In ruil hiervoor wil hij het archiefmateriaal aan het Documentatie- en 

Archiefcentrum schenken. Ward gaat na of er samenwerking mogelijk is met de Latemse Kunstkring.  

 

9.2 Culturele uitwisseling Beetsterzwaag 

Een delegatie uit Beetsterzwaag heeft Sint-Martens-Latem bezocht. Tijdens het eerste weekend van 

juli brengt onze gemeente een tegenbezoek. Het Friese dorp heeft in tegenstelling tot Sint-Martens-

Latem geen kunsthistorisch verleden, maar kent een actief cultuurleven (galerijen).  

Elk jaar plant Beetserzwaag een Kunstweekend. Dit jaar vindt het plaats op 2 en 3 juli, met als thema 

“Jeroen Bosch”. Er hebben geen Latemse kunstenaars toegezegd om deel te nemen. We wachten ons 

tegenbezoek af om na te gaan in welke mate samenwerking op termijn mogelijk is.  

 

9.3 Brainstorm cultuurtoeristische ontsluiting Leiestreek (werkgroep communicatie en stuurgroep) 

De bedoeling is de fiets- en wandelroutes te herzien, de samenwerking onder musea te stimuleren 

en een “belevingsgids” te creëren. Ook online zal er meer informatie worden gepubliceerd. De 

website “Langs de Leie” wordt hiervoor gebruikt als basis aangezien die al veel relevante info bevat 

(onder meer ook in het Engels en het Frans). POLS coördineert dit project.   

 

9.4 Erfgoed pastorie 

Men is op zoek naar materiaal rond Deurlese “rituelen”, zoals de autowijding, de Lichtmisprocessie 

(02/02), de Sacramentsprocessie en Sint-Pietersvuur. Dit project kan worden uitgebreid naar 

historische processies in Latem en kan worden gekaderd/gepresenteerd in een groter evenement in 

de loop van 2017. Christian stelt voor om een oproep te lanceren via de nieuwsbrief van de 

Seniorenraad.  

 

9.5 Vrijetijdswijzer 

De Vrijetijdswijzer wordt online opnieuw geüpdatet. Een papieren versie staat gepland in 2017.  

 



9.6 Renovatie Museum Gust De Smet 

Nieuwe klimaatmetingen zijn gepland in het depot en het museum. De collectie wordt geregistreerd 

in een Excel-ontwerpsjabloon. Vrijwilligers maken foto’s van de volledige inboedel. De eerste 

voorbereidingen voor de verhuis van de werken (wellicht in mei) zijn getroffen. De bedoeling is het 

museum eind juni/begin juli of in september plechtig te openen. 

 

9.7 POLS 

- Intergemeentelijke publicatie over de Eerste Wereldoorlog (geschiedenis en lokale verhalen), 

eventueel over onze kunstenaars in ballingschap 

- Erfgoeddag op 24/04/2016: thema “bakovens” (onder meer in de Kwakstraat in Latem) 

- Cursus “archiefkunde” op 27/02/2016 in het DAC (Sophie mailt de Powerpoint-presentatie) 

- Lezing van de Laetemschen Vriendenkring over POLS en het inscannen van archiefmateriaal 

- POLSSlag: artikel over de heropening van Museum Gust De Smet en de Lieven Duvoselprijs 

- Digitalisering filmpje Lucien Matthys met beelden van villa Koekenbak 

 

9.8 Expositie Domien Ingels 

Deze expo wordt verschoven naar 2017.  

 

9.9 Documentatie- en Archiefcentrum (DAC) 

- Het inscannen van archiefmateriaal is begonnen. Ook Natasha Gevaert, de dochter van Edgar 

Gevaert, is bereid mee te werken.  

- De directeur van het FeliXart Museum in Drogenbos kwam op bezoek en was enthousiast over de 

werking. De vrijwilligers zijn uitgenodigd voor een tegenbezoek. 

 

9.10 Expo Museum Gevaert-Minne 

In de schapenstal van Museum Gevaert-Minne wordt een expo georganiseerd rond het thema 

“Zomer”, met bruiklenen van Museum Dhondt-Dhaenens.  

 

9.11 Dorpsmagazine 

Mogelijke artikels: de nieuwste roman van Dimitri Castelyn, de Open Kerkendagen, een interview 

met onze Latemse molenaar, een oproep tot erfgoedmateriaal over Deurle (zie 9.4). 

 

 

10. Financiële toestand op 14/03/2016 

Kassa:    721,00 euro 

Bank:   2292,68 euro 

Totaal:  3014,07 euro 

 

 

11. Etentje GRC 

Het etentje van de GRC bij onze voorzitter thuis was heel lekker en bijzonder gezellig. We 

willen Bart en Marleen daarom nogmaals bedanken voor die mooie avond.  

 

 



12. Rondvraag 
 
Lola 

Meldt een recital in Koekelberg op 20 mei 2016.  

 

 

13. Volgende vergadering 
 
- Maandag 9 mei 2016 (20.00 uur), Sociaal Huis, Sint-Martens-Latem 

- Algemene vergadering: september (exacte datum nog te bepalen) 

 

 

Ward Claeyssens 

Vervangend secretaris GRC 

 

 


