Nieuws uit de gemeente
Maart 2022
I.

Info bezorgd door Veerle Yperman ter voorbereiding van de Raad van Bestuur
van 21/03/2022
• Erfgoeddag ‘Van koer tot koer, een scholentoer’ zondag 24 april 2022
o Lokaal bestuur Sint-Martens-Latem gaf eerste input
o Organisatie volledig door Cultuurregio Leie Schelde (met de hulp van DAC, Erfgoed Deurle, …)
o Een multimediale fietstocht langs oude schooltjes in de Cultuurregio Leie Schelde.
o Ook in Sint-Martens-Latem zal er haltgehouden worden bij Sint-Jozefschool, Gemeenteschool
Deurle en Basisschool Simonnet
o Heb je nog foto’s van Gemeenteschool Deurle:
https://cultuurregioleieschelde.be/gezocht-fotos-uit-het-schoolverleden-van-de-regio/
• Meanderfestival 1 mei 2022
o Kerk Deurle om 11 uur
o Concert van sopraan Emma Posman en pianist Florestan Bataillie
o Zijn er leden van de cultuurraad die op zondagmorgen willen helpen bij het onthaal?
o De receptie nadien is bij wijze van bonnetjes om iets te drinken op het Lentedorp
o Tickets en programma https://www.meanderfestival.be/
o De Cultuurregio wil Klassiek Dichtbij in de kijker zetten zie Klassiek dichtbij - Cultuurregio Leie
Schelde
• Lentedorp 2022
o Latems Creatief, Den Laetemschen Vriendenkring, Erfgoed Deurle, LKK, Fotoclub Latem, …
o Academie 3+ en De Mariekes
o Boekenverkoop bib
o Als alternatief voor de nieuwjaarsreceptie: optreden Jef Neve en Teus Nobel 100 jaar Toots
met drankje nadien
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• De Kruisweg van Servaes 25 mei tot en met eind juni
o Samenwerking tussen Cultuursmakers (BTV Kultuur Afsnee SDW), LKK en Gemeentebestuur
SML
o Fietstocht in samenwerking met de Provincie (Servaes-route).
o Tussen 3 verschillende plekken waar een Kruisweg wordt getoond: Afsnee Kerk, Crypte
Gemeentehuis, Schaapstal Gevaert-Minne
o Start met inleiding en receptie op woensdag 25 mei 2022
o Op 9 juni vindt ook een causerie plaats van de LKK in de Brouwerijschuur
o De webpagina Tentoonstellingen Sint-Martens-Latem zal vervolledigd worden
o Zoektocht vrijwilligers
• Zomertentoonstelling Gevaert-Minne
o Ann De Man met als thema verbinding
o Zowel in de tuin als in het museum en de schaapstal
o Van 14 augustus tot 2 oktober 2022
o De webpagina Tentoonstellingen 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
• Nieuwe functie Veerle
o Vraag om functie als afdelingshoofd te beëindigen.
o Nieuwe functie ‘cultuurcoördinator’ goedgekeurd
o Veerle houdt haar functie als afdelingshoofd wel aan in afwachting van een nieuw
afdelingshoofd.
o De vacature voor afdelingshoofd zal binnenkort gelanceerd worden.

II.

Topics besproken tijdens de Raad van Bestuur van 21/03/2022
• Opvolging Polina Rakhovitch
Veerle zal de taken uitvoeren die Polina opnam.
• Tentoonstelling Maria Blondeel
Tijdens de bestuursvergadering van 25/01/2022 deelde schepen Pieter mee dat er voor Maria
Blondeel een datum in 2023 zou worden geprikt. Het zou nuttig zijn om in dit verband reeds
contact op te nemen met Maria.
Brigitte vindt de Schaapstal een minder geschikte plaats voor het werk van Maria. Burgemeester
Agnes suggereert de nieuwe bibliotheek als tentoonstellingsruimte of het huis Lampens (Van
Wassenhove) in de Brakelstraat; ze stelt ook voor om aan Anthony Hudek te vragen of hij
interesse heeft als curator.
Didier bespreekt dit Maria.
• Gemeentelijke elektronische nieuwsbrief
Er worden al een tijdje geen mededelingen uit de UIT-kalender meer opgenomen in de
elektronische nieuwsbrief. Charlotte Fouquet heeft laten weten dat die functie niet meer werkt
sinds de overschakeling naar de nieuwe gemeentelijke website. De websitepartner is tot de
conclusie gekomen dat er extra ontwikkeling nodig is om de activiteiten terug zoals vroeger weer
te geven. Het lokaal bestuur hoopt dit zo snel mogelijk in orde te kunnen brengen. In tussentijd
worden de activiteiten als een apart nieuwsbericht opgenomen.
• Bibliotheek versus andere adviesorganen
Vorige vergadering: Ides stelde de vraag hoe de bibliotheek zich verhoudt tot de andere
adviesorganen bij de gemeente. Het lokaal bestuur zal nakijken welk statuut de bibliotheek heeft
in vergelijking met de andere adviesorganen.
Bram Van der Plas, beleidsmedewerker, zal de Cultuurraad binnenkort een antwoord bezorgen.
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• Oproep tijdelijke medewerkers Biënnale van de schilderkunst
Van 26 juni tot 2 oktober 2022 organiseren MDD, Museum van Deinze en de Leiestreek en
het Roger Raveel Museum de 8ste editie van de Biënnale van de schilderkunst, een tweejaarlijkse
publiekstrekker die moderne en hedendaagse schilderkunst in al haar vormen onderzoekt.
Om het MDD-team te versterken is Rik Vannevel, MDD-verantwoordelijke Communicatie &
Media, op zoek naar tijdelijke medewerkers. Het lijkt hem een pluspunt indien er wat lokale
verankering mogelijk is.
Ze zoeken nog medewerkers voor de volgende taken: onthaal & kassa medewerkers (op diverse
locaties), suppoosten, gidsen (op diverse locaties), medewerkers voor de zomerbar,
parkeerwachters tijdens evenementen, algemene ondersteuning tijdens evenementen.
Meer info en solliciteren kan via https://museumdd.be/over/vacatures voor 01/06/2022.
Het lokaal bestuur is de Biënnale genegen, maar had ook graag een verbinding met het museum
Gust De Smet gezien. Veerle zal het initiatief nemen voor een oproep voor tijdelijke medewerkers.
• Opvang Oekraïense vluchtelingen
- Brigitte Pattyn stelt de vraag of de Cultuurraad de gemeente kan ondersteunen in het
opvangen van de vluchtelingen. Waar is nood aan, op het vlak van zinvolle vrijetijd en culturele
verbinding? Wat kunnen/willen we doen? Bestaat een bovenlokaal initiatief?
Ideeën: streekverkenning, wandelen en fietsen, op verhaal komen in het museum,
verbindende plekken en erfgoed verkennen, spelnamiddagen, creatieve sessies, …
Veerle deelt mee dat er opvang voorzien is op de site Gevaert-Minne waar twee personen
terecht kunnen in de noodwoning. Tevens kunnen 28 personen opgevangen worden in het
scoutslokaal De Nark in de Albijn van Den Abeelelaan.
- Verenigingen zouden voor vluchtelingen drempelverlagend kunnen werken. In dat verband,
laat Sabine weten dat de Oekraïense kinderen welkom zijn bij LuKiArt vzw op
woensdagnamiddag. LuKiArt vzw kan echter niet instaan voor de opvang van de volwassenen;
daarvoor is gespecialiseerd en opgeleid personeel nodig.
- Momenteel hebben de oorlogsvluchtelingen echter andere bekommernissen (administratie,
woning, zich thuis voelen, …). Gerry Fauconnier, maatschappelijk werker, werkt momenteel
een buddy-systeem uit om de vluchtelingen de weg te wijzen. Het lokaal bestuur zal de
Cultuurraad contacteren indien op cultureel vlak ondersteuning gewenst is.
- Bijkomend idee: Oekraïense kunstenaars de kans geven om hun cultuur te uiten.
• Vierschaar
Er is een eerste vergadering geweest m.b.t. de aanpassing van de site 'Vierschaar. Er zal aan de
GRC een samenvatting van alle input worden bezorgd die aan de (socio)culturele verenigingen
kan worden overgemaakt, met de vraag om de geactualiseerde noden en verwachtingen te laten
kennen in één advies.
• Koorwandeling
- Koor en Stem organiseert weer een koorwandeling in september. De GRC steunt dit initiatief.
- Verbeterpunten t.o.v. de vorige editie:
➢ De communicatie over het initiatief mag sterker.
➢ Overlap in de repertoires wordt best vermeden.
➢ Het zou wenselijk zijn dat de musea waar een koor optreedt ook iets organiseren zodat de
aandacht van de bezoekers ook naar het museum getrokken wordt.
• Reveil
Veerle zou eerder een project willen organiseren rond rouw en verlies, nl. 'Mijmering van Gusta'
bij het overlijden van haar man Gust. Op die manier wordt Gust De Smet nog eens in beeld
gebracht.
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