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Nieuws uit de gemeente 
September 2022 

 

I. Info bezorgd door Veerle Yperman ter voorbereiding van de Raad van Bestuur 
van 15/09/2022 

 

• Biënnale van de Schilderkunst 

o Nog tot 2 oktober 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  

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

• Zomertentoonstelling Gevaert-Minne  

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

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

o Nog tot zondag 2 oktober 2022 

o Tentoonstellingen Sint-Martens-Latem  
 

• Korenwandeling 25 september 2022 

o Initiatief van Koor en Stem in samenwerking met het lokaal bestuur 

o Parcours terug te vinden via sint-martens-latem.be/koorwandeling 
 

• Reveil 1 november 2022 

o Akkoord met nieuw concept en financiële ondersteuning tot max. 1000 euro 

o Initiatief van Karlijn en Brigitte uit de GRC in samenwerking met GRC en Lokaal bestuur 
 

• Vlaanderen Feest 2023 

o Save the date Vrijdag 7 juli 2023 

o Locatie: Raadzaal  

o Voor communicatie en promotie zal samenwerking gezocht worden met verenigingen 
 

• Zomer/herfsttentoonstelling Gevaert-Minne 2023 

o Kunstenares Maria Blondeel 

o Samenwerking met MDD 

o Curatorschap Antony Hudek en Didier Verriest  
 

• MDD 

o Er wordt gewerkt aan een charter waarin de samenwerking tussen de gemeente en het 
museum duidelijk wordt omschreven 

 

• Gedicht Pastorietuin Deurle 

o Gedicht Eddy Vaernewyck ‘Leiezicht’ 

o Ingehuldigd op vrijdag 2 september voor Deurle Kermis 

about:blank
sint-martens-latem.be/koorwandeling
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• Gedicht Oude Brouwerij 

o Gedicht Gisela Van Steenkiste  

o Door Tom De Graeve aangebracht 

o Inhuldiging nog te plannen rond boekvoorstelling (zaterdag 15 oktober om 19u30) 
 

• Bibliotheek 

o Werf is ‘on going’ 

o De nieuwe bib zal uitgerust zijn met:  

▪ RFID zelfuitleenbalie –alle materialen krijgen een RFID chip 

▪ Open plus - Naast de bemande openingsuren zullen er ook onbemande openingsuren 
zijn.  

 

• Extra nieuws uit de musea 

o Groot aantal bruiklenen vanuit Gevaert-Minne naar Noordbrabants Museum voor 
‘Symbolisme in Vlaanderen’– nog tot 9 oktober 2022 

o Werken tuin Gust De Smet af te ronden in november 2022  

o Extra camerabewaking Gevaert-Minne buiten 

 

II. Topics besproken tijdens de Raad van Bestuur van 15/09/2022 
 

• Gedicht Oude Brouwerij 

Gisela Vansteenkiste ging ervan uit dat haar gedicht op de frontale muur van de Oude 
Brouwerij zou terechtkomen zodat het permanent toegankelijk zou zijn voor het publiek. Het 
lokaal bestuur voorzag echter een muur in de binnentuin van de Oude Brouwerij, waar het 
gedicht ondertussen werd aangebracht door Tom De Graeve. 
Het betreft hier wellicht een communicatieprobleem. 

Er komt een plechtige inhuldiging van het gedicht op woensdag 12 oktober. 
 

• Nieuwe bibliotheek 

De bouw zit zo goed als op schema. De opening is voorzien voor september 2023. September 
komt goed uit: de bib sluit gewoonlijk gedurende de vakantie, die dagen kunnen worden 
gespendeerd aan de inrichting. 2023 komt ook goed uit, want dan bestaat de bib 25 jaar. 

Misschien kan er rond die periode een cultuurcafé worden georganiseerd, vb. met de architect 
David Van Severen als centrale gast. Cathérine Hartmann wordt hiervan best op de hoogte 
gebracht. 
 

• Bijeenkomst werkgroep ‘Subsidies’ 

o Veerle Yperman zoekt momenteel een datum die voor de werkgroepleden past om het 
subsidiereglement te evalueren. 

o De verenigingen moeten hun aanvraag ten laatste eind oktober indienen, overeenkomstig 
het huidig lopend reglement. De toegekende subsidies zullen ter goedkeuring worden 
voorgelegd in de gemeenteraad van december. 
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• Inhuldiging tuin Pastorie Deurle 

o De inhuldiging van de tuin van de Pastorie Deurle is voorzien voor het voorjaar 2023. Er zijn 
nog geen concrete plannen. Veerle zou dit echter liever niet laten samenvallen met een 
concert georganiseerd door de Koepel noch met het Meanderfestival. Dit laatste zal in Sint-
Martens-Latem pas in 2025 (thema ‘Muziekjaar’) opnieuw doorgaan. 

o Ideeën voor muziek voor de inhuldiging: 
- Fondy Riverside Bullet Band 
- Zangeres Vanessa Matthys en toetsenist Dominique Vantomme, eventueel met 

contrabassist Jean Van Lint 
- Bruno De Neckere en Kathleen Vandenhoudt 

 

• euroArt 

o Er is een algemene vergadering voorzien in Letland, tegen de grens met Oekraïne. Gezien 
de oorlog in Oekraïne en de prioriteit voor de visienota ‘Cultuurbeleid’, zal Veerle dit jaar 
eens overslaan. Een hybride vergadering zou welkom zijn. 

o Veerle zal ervoor zorgen dat de webpagina van Sint-Martens-Latem wordt aangepast: de 
webpagina ‘euroArt Gallery’ werkt niet, het overzicht van de galerijen is niet up-to-date.  

 


