Vergadering gemeentelijke Culturele Raad
Raad van Bestuur
Zitting dd. 14 december 2016
Aanwezig

Heemkundige kring: Ludwig Vankeirsbilck (voorzitter)

KVLV Wakken & Markegem: Frieda Neirynck (penningmeester)

POB: Eric Vaernewijck

KVLV Dentergem: Isabelle Verkinderen

Administratief medewerker cultuur: Devolder Dorine (secretaris)

1.

Subsidies 2015-2016
Iedereen ontvangt een overzicht met de berekening van de cultuursubsidies.
Deze berekening wordt overlopen en vervolgens goedgekeurd.

2.

Evaluatie van Week van de Smaak 2016
 De voordracht werd afgelast omdat er maar 6 inschrijvingen waren.
 Blijkbaar was het een slechte avond dus volgende keer best een andere
avond kiezen.
 Misschien volgende keer ook een interessante spreker of workshop kiezen,
al dan niet afhankelijk van het thema. Isabelle kent een spreker voor volgend
jaar. Ze zal zijn naam doorgeven.

3.

Facebook
Er wordt opgemerkt dat de sportraad een facebookpagina heeft aangemaakt.
Nochtans was de afspraak met de gemeentesecretaris dat er geen aparte
facebookpagina’s mochten aangemaakt worden door de verschillende
gemeentelijke raden. Ludwig zal hierover nog eens praten met de
gemeentesecretaris.

4.

Adviesvraag voor cultuurraad ivm nieuwe straatnaam
Gemeentebestuur Dentergem vraagt advies aan de cultuurraad in verband met
de naamgeving voor de straat naast het archiefgebouw in Dentergem.
De cultuurraad neemt kennis van deze vraag en verklaart zich akkoord met de
naam Burgemeester Nachtergaelestraat.

5.

Erfgoeddag 23 april 2017



Het thema: Zorg.
Voorstel: In samenwerking met de rustoorden een tentoonstelling van oud
medisch materiaal te organiseren.
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6.

Locatie: in oud gedeelte van het Kloosterhof, in de oude chambrettes.
Invulling van de dag: Er wordt voorgesteld om een fietstocht te organiseren
tussen beide locaties maar de vraag is of dit een meerwaarde biedt.
Uiteindelijk wordt beslist dat iedereen zelf kan kiezen hoe men zich verplaatst.

Adviesraad Kloosterhof
De adviesraad van het Kloosterhof zou jaarlijks een feest/activiteit willen
organiseren. De bedoeling zou zijn dat dit jaarlijks terugkomt. Momenteel wordt
het dienstencentrum teveel gelinkt aan oude mensen.
Ze zouden een aantal oude Wakkense tradities een nieuw leven willen
inblazen. We denken hierbij aan de volgende oude tradities:
 Baarloopkoeken
 Schuttersgilde: Koningsschieten
 Organiseren van een echte Vlaamse Kermis samen met andere
Dentergemse verenigingen
 Het Wakkens kommeke officieel laten registeren
Dit alles zou dan de Baarloopfeesten kunnen genoemd worden. Tijdens dit
evenement zou men dan Baarloopkoeken kunnen bakken, een Vlaamse
Kermis organiseren, jeneverglaasjes aankopen en laten bedrukken met
embleem van het Wakkens kommeke en dit dan verkopen. Ze zouden dit
graag organiseren samen met de cultuurraad. Dit zal later verder besproken
worden.

7.

Afsluiter legislatuur
Deze legislatuur loopt stilaan op zijn einde. Ook de gemeentelijke raden worden
dan ontbonden. Ludwig zou willen dit feestelijk willen afsluiten en in 2018 een
groot evenement organiseren zoals een optreden, banana peel of iets
dergelijks. In de volgende vergaderingen zal hier verder over gebrainstormd
worden.
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