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Nieuws uit de gemeente 

November 2021 
 

1) Volendam EuroArt conferentie 23-26/09 

• De cultuurfunctionaris a.i. geeft uitleg tijdens de bestuursvergadering van 24/11/2021 en 
geeft een aantal suggesties voor de toekomst (zie bijlage). 

2) Koor & Stem 10/10 

• Goede samenwerking met de organisatie, leuk initiatief en voor herhaling vatbaar. 

• Veel volk aanwezig, ook in de musea: 222 bezoekers Gevaert-Minne, 67 bezoekers Gust 
De Smet. 

• Werkpunt: extra reclame maken. 

• Suggestie om stoelen te voorzien? 

3) Reveil 1/11 

• 70 aanwezigen. 

• Gedichten over thema de dood voorgedragen door Polina. 

• Koralen gebracht door Harmonie. 

• Kaarsenhouders nadien beschilderd door kinderen van speelplein en kinderopvang voor 
Wereldlichtjesdag. 

4) Antennemoment ‘Herinneringen aan Raveel’ i.s.m. Cultuurregio 6/11 

• De opkomst voor het antennemoment was eerder bescheiden.  

Via mail en ter plaatse hebben ze een beperkt aantal interessante zaken ontvangen, vb. 
schoolopdracht met interview met Roger Raveel, foto van Roger Raveel op de Leie in 
augustus 1971, lijst van leerlingen van Roger Raveel, 2 schilderijen van een leerlinge van 
Raveel, zelfportret van Roger Raveel geschonken n.a.v. het huwelijk van een leerlinge van 
Raveel, mondelinge anekdote. 

• Voor de fototentoonstelling was er iets meer belangstelling. Misschien wel uniek: tijdens 
het antennemoment was een zelfportret van Raveel te zien dat ze eventjes mochten lenen 
van een zeer vriendelijke Latemnaar. 

• Karine De Wasch heeft foto’s genomen. 

5) Workshop Lima 18/11 

• Volgens Jolien Verroeye, coördinator Cultuurregio Leie Schelde, was het zeer aangenaam. 
Mooie opkomst nog ondanks de verstrengingen i.v.m. covid: 23 van de 26 mensen waren 
er, inclusief zijzelf. Het eerste deel ging over de geschiedenis van de familie Gevaert en de 
LIMA en werd gevolgd door een deel over de Koreaanse keuken waar er heel wat linken 
met de macrobiotische keuken waren. Daarna een 4-tal tastings en 2 soorten drankjes, 
grotendeels gefermenteerd, en een boeksigneersessie door Ae Jin Huys van Mokja. Om 
22u was alles opgeruimd. CO2-meter is 1x tot 800 gegaan, deuren permanent open en 
iedereen mondmasker aan. 

6) Nalatenschap schilderij Albert Servaes 

• De heer Luc Daels, geboren te Gent op 22.05.1929 en overleden te Gent op 23.07.2021, 
heeft bij internationaal testament de dato 15.03.1993 de gemeente Sint-Martens-Latem 
aangesteld als een van zijn bijzondere legatarissen. Meer in het bijzonder legateert hij een 
schilderij, een Leielandschap, naar de hand van Albert Servaes (olieverf), vrij van 
successierechten. 

• De aanvaarding van de nalatenschap werd unaniem goedgekeurd in de Gemeenteraad 
22/11. 

• Informatie over schilderij gevraagd bij LKK. 

• Vraag voor feestelijke overhandiging bij de notaris aangevraagd. 

7) Ossen van Sven ‘t Jolle 

• Gewonnen bij wedstrijd van Radio 2, stonden oorspronkelijk op domein Gevaert-Minne, 
maar staan al enkele jaren in de loods. 
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• Veel schade door blootstelling aan openlucht en grotere schade zoals afgebroken oren en 
hoorns. Machteld Callewaert en Stefaan De Visscher (docent beeldhouwen, restaurator en 
beeldbouwer) zijn komen kijken en zullen offerte opsturen voor restauratie werk. 

8) Kinderkunstenatelier op 21/11: geannuleerd. LukiArt hoopt een alternatief te kunnen uitwerken 
tegen de Lentemarkt. 

9) Verlenging expo Malfait-Raveel werd verlengd tot 31/10/2021 wegens succes. 

• Mooie commentaren in het gastenboek. 

• Samenwerking hopelijk in toekomst verderzetten met de drie musea 

• Eigen tentoonstelling Malfait: Freya Malfait i.s.m. LKK en de gemeente SML, in 
samenwerking met Muzee en andere grote musea. Deze tentoonstelling wordt voor de 
nabije toekomst in het vooruitzicht gesteld. 

 

 

Bijlage: Verslag euroArt Volendam 2021.pdf 


