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Nieuws uit de gemeente 
Juni 2022 

I. Info bezorgd door Veerle Yperman ter voorbereiding van de Raad van Bestuur 
van 21/06/2022 

• Albert Servaes. Op ontdekking langs kruiswegen. 

o Samenwerking tussen Cultuursmakers SDW, LKK en Gemeentebestuur SML 

o Goede opkomst bezoekers in alle locaties 

o Zowel opening als causerie volzet 

o Nog tot 26 juni 2022 zijn de 3 locaties te bezoeken 

o Servaes fietsroute blijft bestaan 

o De webpagina Tijdelijke tentoonstelling | Sint-Martens-Latem is vervolledigd  
 

• Biënnale van de Schilderkunst 

o Vanaf 26 juni tentoonstellingsluik in Museum Gust De Smet 

o Curator Michiel Van Damme van MDD 

o ‘Hier, daar, elders – Portretten van een landschap’ 

o Vrijdag tot zondag, van 10 uur tot 18 uur (tot 14 uur met vrijwilligers) 

o Permanent nieuw ophangsysteem op 2 plaatsen om wisselwerken mogelijk te maken 
 

• Vlaanderen Feest!  

o Zaterdag 9 juli, Kerk Deurle om 19.30 uur 

o Spreker: Prof. Herwig Reynaert (UGent) 

o Muzikale omlijsting: Cabaret Lieven De Brauwer 

o Drankje nadien in de kerk  

o Week 20 juni extra uitnodiging naar de verenigingen 
 

• Zomertentoonstelling Gevaert-Minne  

o Ann De Man met als thema ‘de beeldende kracht van verbinding’ 

o Zowel in het museum en de schaapstal, eventueel in de tuin 

o Van 14 augustus tot 2 oktober 2022 

o Opening 14 augustus in de namiddag 

o De webpagina Tijdelijke tentoonstelling | Sint-Martens-Latem zal vervolledigd worden  
 

• Gedicht Pastorietuin Deurle 

o Gedicht Eddy Vaernewyck ‘Leiezicht’ 

o Zal op een plexiglas gepresenteerd worden op het gerenoveerde huisje Cnops 

o Te voltooien in zomervakantie  
 

• Gedicht Oude Brouwerij 

o Gedicht Gisela Van Steenkiste  

o Witten muur door aannemer 

o Door Tom De Graeve in augustus/september 2022 

https://www.sint-martens-latem.be/tijdelijke-tentoonstelling
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• Cultuurcoördinator Veerle 

o De selectieprocedure voor een nieuw afdelingshoofd is volop aan de gang 

o Vermoeden oktober 2022 start nieuwe functie  
 

• Polyvalent ondersteuner Kobe 

o Vanaf maandag 20 juni 2022 start Kobe Dumoulin 

o Hij zal de dienst Vrije Tijd ondersteunen, zowel administratief als praktisch 
 

• Extra nieuws uit de musea 

o Acht bruiklenen vanuit Gevaert-Minne naar Noordbrabants Museum voor ‘Symbolisme in 
Vlaanderen’ (10/07-09/10/2022) – waar nodig worden er vervangwerken voorzien 

o Timing werken Gust De Smet 

▪ Tuinhuis afgewerkt 

▪ Plaats voor wagens museumbewaarder (weg van het museum) tijdens de zomer 

▪ Na 2 oktober aanleg paden  

▪ November: groenaanleg 

 

II. Topics besproken tijdens de Raad van Bestuur van 21/06/2022 

• Commentaar van de GRC m.b.t. ‘poëzie in de gemeente’ 

Namen die nog in aanmerking komen voor een gedicht in de gemeente zijn o.m. Berten De Bels, 

Achilles Mussche en Sabine Pauwaert. Van deze laatste zou een gedicht aan de Oase kunnen 

worden geplaatst. 

• Stand van zaken bouw nieuwe bibliotheek 

Veerle Yperman zal een update geven in de bestuursvergadering van september. 

 


