Nieuws uit de gemeente
September 2021
Museumbeleid
De samenwerking met museum Gevaert-Minne, MDD en Roger Raveel museum bij de voorbereiding van de
zomertentoonstelling ‘Raveel - Malfait’ was zeer goed. Dit is voor herhaling vatbaar.
Evenementen
1) Voor de twee voorstellingen ‘De zeven zusters en de Poel’ van Karlijn Sileghem, op 14/08 in de tuin van
Gevaert-Minne, zijn niet alle ingeschrevenen komen opdagen. Dit komt vaak voor bij gratis events. Het
lokaal bestuur wil daarom de volgende keer een dergelijk evenement voor een iets groter publiek
openstellen zodat er toch een volledige bezetting is wanneer mensen last minute afhaken.
2) Op 15/08 vond de vernissage plaats van de zomertentoonstelling ‘Raveel - Malfait’ in het museum
Gevaert-Minne. Er waren een 100-tal personen aanwezig. Martijn Bal maakte als muzikant een mooie
link met Sint-Martens-Latem en de Lima. Er waren heel wat positieve reacties. Ook mevrouw Raveel was
enthousiast.
Deze tentoonstelling loopt nog tot 15/10. De andere musea zullen ook nog eens oproepen om een
bezoekje aan deze tentoonstelling te brengen.
3) 12 september: Open Monumenten Dag.
➢ Thema ‘Spoor’. In samenwerking met Erfgoed Deurle werd een fietstocht rond oude stations van
naburige gemeenten uitgewerkt. Aan het oude station van Deurle in de Klapstraat staat een infobord
met uitleg over het verdwenen stationsgebouw.
➢ Thema ‘Juliaan Lampens’. De Cultuurregio Leie Schelde, EVA, de Stichting Lampens en Museum
Dhondt-Dhaenens hadden de handen in elkaar geslaan voor een unieke beleving van twee
architecturale parels van Juliaan Lampens. Het publiek kon de Kapel van Kerselare en Villa Van
Wassenhove geleid bezoeken. Vooral de inschrijvingsslots voor het bezoek van Villa Van
Wassenhove waren zeer gegeerd: er stonden 177 mensen op de wachtlijst, waardoor MDD nog een
tweede bezoekdag heeft georganiseerd en de mensen op de wachtlijst hiervoor heeft aangeschreven.
Zowel in Kerselare als in Villa Van Wassenhove zijn er ingeschrevenen niet komen opdagen, ook als
gevolg van het gratis event: in Kerselare is er 66% gekomen, bij Villa Van Wassenhove zijn er soms
maar 4/12 mensen gekomen.
4) Het lokaal bestuur zal ‘Moeder Aarde I’ aankopen. Dat is beslist in de Gemeenteraad van 13/09. Het
lokaal bestuur heeft voor de aankoop het advies van de GRC gevolgd. Er zal een persmoment
georganiseerd worden bij de ondertekening van de koopovereenkomst.
5) 23-26/09: Polina neemt deel aan de algemene vergadering van euroArt in Volendam, Nederland.
6) 10/10: zeven koren uit Sint-Martens-Latem en omgeving geven het beste van zichzelf langs de Gust De
Smet wandelroute, meer bepaald op drie locaties: museum Gevaert-Minne, museum Gust De Smet en
de kerk van Deurle. Twee koren zingen voor de gelegenheid samen. Er is op de drie locaties een
zangmoment voorzien van 14h-15h30, een tweede van 15h30-17h. Van zodra er voldoende publiek
verzameld is op een locatie, zingt het koor enkele liedjes.
7) 14/10, 19h30-22h, gemeentehuis: infoavond voor de verenigingen over verschillende thema’s. De avond
start met een algemene uitleg, dan kunnen de genodigden kiezen uit drie thema’s (oprichten vzw; beheer
en bescherming website; vrijwilligersverzekering) en nadien volgt een drink en netwerkmoment.
8) 16/10: Festival van Vlaanderen, Trio Khaldei. Locatie: kerk van Deurle.
9) 01/11: Reveil. Intiem concert op de begraafplaats van Sint-Martens-Latem van 17h-18h, want de zon gaat
onder om 17h19 en dan lichten de kaarsjes die de mensen meebrengen mooi op. Muzikanten nog te
bepalen.
10) 6/11: antennemoment Raveel, Oude Brouwerij.
11) 18/11: proeverij plus theoriesessie in de Schaapstal. Tijdens de Week van de Smaak in november zal de
Cultuurregio Leie Schelde samen met MOKJA enkele activiteiten organiseren waarbij het verhaal van de
familie Gevaert wordt gekoppeld aan de Smaak van het Geluk (het thema van 2021) en Oosterse keukens
en filosofieën. De smaak Umami wordt vaak geassocieerd met de macrobiotiek waarbij veel
gefermenteerde gerechten centraal staan. Ook in de keuken rond de kookpotten van Marie MinneGevaert en Lima Ohsawa werd geëxperimenteerd met fermentatie: miso, tamari, zuurdesembrood; het
werden belangrijke producten in het assortiment van de eerste natuurvoedingsfabriek in ons land, LIMA.
12) 21/11: kinderkunstendag. Sabine Pauwaert geeft uitleg tijdens de bestuursvergadering van 23/09.
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