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Nieuws uit de gemeente 

Januari 2022 
 

Info bezorgd door schepen Pieter Vanderheyden ter voorbereiding van de Raad 

van Bestuur van 25/01/2022 

• Schenking schilderij Hubert Malfait  

o Wordt geagendeerd op de Gemeenteraad van februari 2022. 

o Schilderij is niet opgenomen in de overzichtscatalogus van Malfait.  

o Info opgevraagd bij Piet Boyens: gemaakt aan het begin van de zestiger jaren, in de 

expressieve, robuuste toets bekend van die periode.  Het werk krijgt best de titel, naar 

analogie van tal van identieke stukken van Hubert Malfait, Merrie en veulen. [1962]. 

Waarde van deze schenking 5.500 euro.  

o Zal een plek krijgen in het gemeentehuis.  

• Ossen van Sven ’t Jolle 

o Restauratie aan Machteld Callewaert gegund. 

o Restauratie zal plaatsvinden vanaf april/mei (mag niet koud zijn). 

o Achtergrondinfo: gewonnen bij wedstrijd van Radio 2, stonden oorspronkelijk op domein 

Gevaert-Minne en krijgen daar mogelijks een nieuwe, meer beschermde plek. 

• Erfgoeddag zondag 24 april 2022 

o Van koer tot koer, een scholentoer. 

o Een multimediale fietstocht langs oude schooltjes in de Cultuurregio Leie Schelde. 

o Ook in Sint-Martens-Latem zal er haltgehouden worden bij (min.) 1 school. 

o De scholen zullen uitgekozen worden op basis van boeiend materiaal. 

o Cultuurregio Leie Schelde zal voor het bepalen van de inhoud partners als DAC en Erfgoed 

Deurle betrekken. 

• Meanderfestival 1 mei 2022 

o Kerk Deurle om 11 uur. 

o Concert van sopraan Emma Posman en pianist Florestan Bataillie. 

o Zal mee opgenomen worden in de programmatie/affiche van de Lentemarkt. 

• De Kruisweg van Servaes 25 mei tot en met eind juni  

o Samenwerking tussen vtbKultuur Afsnee Sint-Denijs-Westrem, LKK en lokaal bestuur Sint-

Martens-Latem. 

o Fietstocht tussen 3 verschillende plekken waar een Kruisweg wordt getoond: Afsnee Kerk, 

Crypte Gemeentehuis, Schaapstal Gevaert-Minne. 

o Start met lezing op woensdag 25 mei 2022. 

• Concert Festival van Vlaanderen 

o 12/11/2022 om 20u: Revue Blanche speelt Claude Debussy. Locatie: Sint-Aldegondiskerk 

in Deurle. Toegang: € 15. 

• Website van Sint-Martens-Latem 

o Verenigingen kregen de kans om hun tekst aan te passen op de website. 

o De meeste aanpassingen zijn gebeurd. Er dienen nog goede linken tussen de verschillende 

pagina’s gelegd te worden. Hier wordt werk van gemaakt. 

o Idealiter blijven linken met websites van verenigingen opgenomen op de website van de 

gemeente, zodat zij steeds zelf verantwoordelijk zijn voor het actualiseren van de info. 

• Vrijetijdsmarkt 

o Definitief verschoven naar 2023. Door de coronaperikelen werd het Kerstdorp 2021 

verschoven naar een Lentedorp in 2022, waardoor er onvoldoende capaciteit beschikbaar 

is om momenteel ook een vrijetijdsmarkt te organiseren. 
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Topics besproken tijdens de Raad van Bestuur van 25/01/2022 

▪ Heeft het lokaal bestuur reeds de mogelijkheid gehad om met de antwoorden van Eric De Smet, 
conservator van het museum Gust De Smet, op de vragen van de Cultuurraad m.b.t. de inrichting en 
de evolutie van de werking van het museum aan de slag te gaan en een standpunt in te nemen? 
→ Antwoord van schepen Pieter Vanderheyden: als bestuur zijn we de suggestie van Eric genegen 
om te werken met een meer wisselende collectie maar concreet hebben we hiervoor nog geen 
initiatief kunnen nemen. Ook wat de grafzerk betreft moet nog finaal worden beslist. Intussen is wel 
actie ondernomen om de oprit heraan te leggen. 

▪ Werken site Cnops: het dagelijks bestuur heeft recent het advies hieromtrent aan schepen Hans Van 
Hooland bezorgd. 

Bijkomende info van schepen Pieter: 

- bij het uitwerken van het ontwerp is in grote mate rekening gehouden met de opmerkingen van 
de GRC. Het ontwerp is aangepast naar een meer sobere inrichting, waarbij de pastorietuin een 
ontmoetingsplek kan worden, voor rustige momenten maar ook voor kermis of optredens; 

- er is op vandaag al toegezegd om het  gedicht ‘Leiezicht’ van Eddy Vaernewyck aan te brengen 
op de muur van de te restaureren schuur. 
Schepen Pieter Vanderheyden zal samen met de dichter een plaatsbezoek brengen om een en 

ander te concretiseren; 

- het lokaal bestuur gaat niet in op de suggestie van de GRC om een wisselende beeldentuin aan 
te leggen. Het standpunt is dat cultuur een meerwaarde moet vormen voor de natuur (zoals bv. 
Moeder Aarde aan de steiger in Latem), maar dat we cultuur niet mogen opdringen.  
De burgemeester merkt hierbij op dat de tijd ons zal leren welke opportuniteiten/projecten op 

deze site allemaal mogelijk zullen zijn.  

▪ Stapelconcert (klassiek kamermuziekconcert): 
- De Cultuurregio Leie-Schelde heeft dit eind 2021 besproken met een uitgedunde groep 

cultuurfunctionarissen. De Cultuurregio vindt dat er wel draagvlak is voor klassieke muziek in 
onze regio en wil daarom de komende jaren deze vorm van cultuur blijven ondersteunen op 
gebied van communicatie en advies, bv. voor het Meanderfestival (mei 2022), het Festival van 
Vlaanderen (oktober/november 2022) en het project “de erotiek van de dood” van de kerkraad 
van Deurle. De cultuurregio wil zeker ook de stapelconcerten meenemen in haar algemene 
communicatie rond klassieke muziek. 

- Bijkomende info van schepen Pieter: 
Op vandaag hebben we in het voorjaar het Meander festival (waarbij jongere kunstenaars in de 

kijker staan) en in het najaar het Festival van Vlaanderen (met gevestigde waarden). Tussendoor 

is er ook de organisatie van de Koepel. De Stapelconcerten zijn een heel mooi initiatief, maar het 

zal belangrijk zijn om goed te plannen. Een ondersteuning vanuit de Cultuurregio en een 

eventuele samenwerking met lokale verenigingen draagt de voorkeur weg van het lokaal 

bestuur. 

Het is in elk geval duidelijk dat het segment cultuur in onze regio op dit ogenblik goed in de markt 

ligt.  

▪ MDD krijgt via een legaat van Mevr. Andries een (beperkte) topcollectie (o.a. werk van Mark Rothko, 
Gerhard Richter, enz.). Hiervoor moet wel een aparte ruimte worden gebouwd, waarvoor een 
bouwaanvraag wordt ingediend bij de gemeente. 


