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Nieuws uit de gemeente 

Juli 2021 
 

Museumbeleid 

Burgemeester Agnes, schepen Pieter, museumconservator Eric De Smet en cultuurfunctionaris Polina 
plannen een meeting in augustus over de vragen van de Cultuurraad m.b.t. het museum Gust De Smet. 

Evenementen 

1) Karel van de Woestijneprijs voor poëzie: de uitreiking ging door op zondag 6 juni om 11u. 

2) 10 juli: 11 juli-viering in de kerk van Deurle. Spreker: Jean-Pierre Rondas. Muzikale omlijsting: strijkkwintet 
Oberon. 

3) Sluiting gemeentelijke musea: 15 juli tot 31 juli. 

4) 14 augustus:  voorstelling ‘De zeven zusters en de Poel’ van Karlijn Sileghem, kortverhalen over familie, 
samenzijn, vergankelijkheid en feesten, in de tuin van Gevaert-Minne. Er is een voorstelling om 17u en 
één om 20u15, met 50 à 70 mensen per keer. Inschrijvingen zullen gebeuren via de gemeentelijke website 
en is uitsluitend voor de inwoners van Sint-Martens-Latem. 

Info 
Actrice Karlijn Sileghem maakte samen met haar moeder Joske ‘De zeven zusters en de Poel’, een 
voorstelling over familie, samenzijn, vergankelijkheid en feesten. Feesten als ritueel van verbinding, 
overgang, afscheid,… een ritueel waar in deze tijd een groot gemis aan is. 
In deze bijzondere voorstelling dalen ze af naar herinneringen die hen dragen.  
Normen gebruiken en verzinsels kunnen over de werelddelen heen verschillen, maar de impact van het 
samenzijn, initiaties en verbondenheid hebben eenzelfde collectieve geladenheid. Dat moeder en dochter 
samen een voorstelling maken is an sich een ritueel. We worden uit elkaar geboren, verliezen elkaar en 
vinden elkaar - als alles goed loopt – terug met zicht op wie we zijn en wat ons voorafging. Geschiedenis 
die zo dichtbij is.  
Karlijns kortverhalen tonen de gretigheid van een familie: gretig naar het leven, gretig naar lekkers, gretig 
naar samenzijn, gretig naar avontuur. Met hun fantasierijke gebruiken en verbondenheid worden de 
personages kleurrijke figuren.  
Al spelenderwijs nemen moeder en dochter je mee in de wereld van ‘De zeven zusters en de Poel’. 
Welkom op ons feest! 

5) 15 augustus: vernissage zomertentoonstelling ‘Raveel - Malfait’ die loopt van 15/08 tot 15/10. 

6) 4 september: gala MDD heropening museum. 

7) 12 september: Open Monumenten Dag. Thema ‘Spoor’. Vanaf zondag 12 september kan je gedurende 
een maand in de regio op ontdekking gaan. Aan de hand van een uitgestippelde route kom je meer te 
weten over de verschillende stationsgebouwen uit de streek, waarvan sommige helaas al verdwenen zijn, 
zoals het station van Deurle. Daar zal een bord staan met uitleg over het verdwenen stationsgebouw. 

8) 12 september: Open Monumenten Dag. Thema ‘Juliaan Lampens’. De Cultuurregio Leie Schelde, EVA, 
de Stichting Lampens en Museum Dhondt-Dhaenens slaan de handen in elkaar voor een unieke beleving 
van twee architecturale parels van Juliaan Lampens. Ontdek het verhaal van deze pionier van Belgisch 
modernisme door geleide bezoeken in de Woning Van Wassenhove in Sint-Martens-Latem en de Kapel 
van Kerselare in Edelare. 

9) 13 september tot 17 september: opleidingen AED voor burgers en verenigingen georganiseerd door het 
lokaal bestuur. 

10) 10 oktober: zeven koren uit Sint-Martens-Latem en omgeving geven het beste van zichzelf langs de Gust 
De Smet wandelroute. Cum Gaudio en het Gregoriuskoor spelen een thuismatch. Ook Thaleia! 
(Maldegem), Pojedu (Melle), Cantate Domine (Deinze), het Sint-Gregoriuskoor (Belsele) en het Koninklijk 
Sint-Annakoor (Lokeren) zorgen voor muzikale omlijsting van de wandeling. De muziekschool van Sint-
Martens-Latem zorgt voor logistieke ondersteuning. 

11) 14 oktober: infoavond voor de verenigingen over verschillende thema’s, in het gemeentehuis. De avond 
start met een algemene uitleg, dan kunnen de genodigden kiezen uit drie thema’s en nadien volgt een 
drink en netwerkmoment. 


