
                                               

 
 

 “Sint-Martens-Latem in beeld en woord” 
Wij nodigen jullie graag uit om samen met ons kennis te maken met het kunstdorp Sint-
Martens-Latem op 23 maart 2013 tussen 11u30 en 18u00. 

Kunstschilders Chris De Clercq en Sabine Pauwaert nemen onze reumakids graag mee in hun 
wereld van beeld en woord en willen met hen aan de slag met verf en borstels. Voor onze 
jongere kinderen worden ook aangepaste knutsel- en verfactiviteiten voorzien. 

Gelijklopend met deze schilderworkshops is er een alternatief programma voor ouders 
en broers en zussen. Ouders krijgen de kans om het schitterende kunstdorp aan de Leie te 
ontdekken. De broers en zussen kunnen aansluiten bij de workshops met de kunstenaars – 
indien nog plaats – ofwel gaan ze mee op stap. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
kunnen we het programma voor broers en zussen definitief vastleggen.  

Op de agenda: 
11.30h 

 ontvangst in Zaal de Brouwerij, Dorp 24, 9830 Sint-Martens-Latem. 
 Indeling van de groepen en kennismaking met de kunstenaars  

of 

 Voor de ouders: bezoek aan het dorp, de kerk, kerkhof, de Leie (alles op 
wandelafstand) 

12.30h 
 lunch voor iedereen in Zaal de Brouwerij 

14.00h 
 creatieve ontdekkingen met Chris en Sabine 

of 

 ouders gaan op stap: samen met een gids bezoek aan het gemeentelijk museum 
“Gevaert-Minne” en Deurle (deels met de wagen via “carpooling”) en een afsluitend 
natje in het dorp van Deurle. Ruimte voor ontmoeting.  

17.30h-18.00h 
 tentoonstelling van de werken  
 afsluitend drankje aangeboden door het gemeentebestuur van  Sint-Martens-Latem 

 



 

 

Kostprijs van dit evenement:  

 Per deelnemer 5,- €  
 + 5,- € per schilderend kind (workshop met de kunstschilders) 

 
Indien jullie er bij willen zijn, laat ons dan weten met hoeveel personen (+ leeftijd van de 
schilderende kinderen), zodat we voldoende lunch en schildersmateriaal kunnen voorzien.  

We vragen jullie dan ook om het juiste bedrag te storten op rekeningnummer BE15 143-
0688144-30 met vermelding Latem en de namen van de deelnemers.  

We verwachten jullie reactie voor 8 maart op kinderen@reumanet.be. 

Wij kijken er alvast naar uit, 

 
 
 
Van harte,  
het Orkakernteam 
 
 
Mee te brengen, per kind :  
 

 vuilniszak als schort 
 vodden (oude handdoek is prima) 
 yoghurtpotjes en palet (6 potjes en 1 ex per kind) 
 foto’s van dingen die je blij maken (ballon, vliegtuig, poes, …) 
 je goed humeur 
 voor de rest zorgen wij  

 
 

Wegbeschrijving : 

- afrit 14 van de E40, N43 richting Deinze 
- Houd rechts aan bij de splitsing en volg de borden naar N43/St-Martens-Latem/St-

Denijs-Westrem 
- afslag aan de Kapitein Maenhoutstraat, richting dorp Sint-Martens-Latem 
- er is parking aan het gemeentehuis en aan de brouwerijzaal 

 
 


