Vergadering gemeentelijke Culturele Raad
Raad van Bestuur
Zitting dd. 6 maart 2017
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.

Facebook
Ludwig heeft nagegaan bij de gemeentesecretaris of de cultuurraad toch een
facebookpagina mag aanmaken. Dit zou mogen maar er wordt voorlopig beslist
om hiermee te wachten tot Heleen terug is.

2.

Erfgoeddag 23 april 2017












Het thema: Zorg.
Titel: Van soigneren tot Zorg
Ludwig heeft contact opgenomen met de directeur van het rustoord van
Wakken. Na overleg met de directeur zou de tentoonstelling enkel doorgaan in
het Kloosterhof en niet op 2 verschillende locaties zoals eerst gedacht werd.
De tentoonstelling zal doorgaan in de bovenzaal van het Kloosterhof. Ludwig
heeft dit al doorgegeven aan de Erfgoedcel en de locatie werd al aangepast
bij hen.
Ludwig zal vooral instaan voor het historisch gedeelte. Er zullen boeken ed
van Jules van de heemkundige kring tentoongesteld worden. Verder heeft
Ludwig oud medisch materiaal verzameld om tentoon te stellen. Ook heeft
Ludwig nog een paar boeken van zijn grootmoeder, die in het verleden een
soort vroedvrouw was en hij heeft ook een boek van iemand die een barbier
was op de kop kunnen tikken. Verder zal het Rustoord ook een standje
voorzien evenals de Heemkundige kring.
Praktisch: Er zijn voldoende tafels aanwezig in het Kloosterhof. We gaan geen
panelen gebruiken. De materialen kunnen perfect tentoongesteld worden op
de tafels.
Promotie: Ludwig maakt affiches en flyers.
Verloop van de tentoonstelling: Op zaterdag zal ze opgebouwd worden. Veel
werk is hier niet aan maar wie zich kan vrijmaken mag altijd komen helpen bij
Ludwig om op te bouwen. Er wordt wel gevraagd dat de leden van de
cultuurrraad de zondag eens in de loop van de namiddag eens binnenlopen in
het Kloosterhof.
Materiaal erfgoeddag: Dit is nog niet toegekomen.
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3.

Toeristische brochure
Er wordt opgemerkt dat een brochure eigenlijk nog weinig gebruikt wordt in
deze tijden.
In dit digitaal tijdperk wordt dikwijls gewerkt met een app. De meeste app’s zijn
echter wel betalend maar via de Vlaamse Gemeenschap kan men gratis app’s
bekomen, dit via de website izi.travel. Via deze website kan gratis zelf een app
maken. Er is 1 nadeel aan verbonden, de website wordt eigenaar van de app.
Een voordeel is dat men de app kan downloaden zodat men niet persé internet
moet hebben en men kan hem dus gebruiken als men offline is.
Als men een app maakt, zou het interessant zijn om een flyer te maken waarin
de app wordt aangekondigd of voorgesteld. Deze flyer zouden we kunnen
maken in samenwerking met Unizo, de Dentergemse bed & breakfast uitbaters,
de Baliekouter en dergelijke.
In een vroeger verslag staan de personen vermeld die eerder aanwezig waren
bij de voorbereiding van de opmaak van de brochure. Dorine zal dit verslag
eens zoeken en de namen noteren van deze personen.
Er zal gevraagd worden aan Norbert Vanbetsbrugge om foto’s te maken van de
route. Er zal zowel een fiets- als een wandelroute voorgesteld worden, dit voor
een deel via de trage wegen. Voor een groot deel zou men zich kunnen
baseren op de route van de wandeltocht die in het 1 ste jaar van de cultuurraad
georganiseerd werd. Zowat alle belangrijke punten zaten erin.
Als stem zou Ludwig graag de vroegere directeur van de school van Wakken
vragen nl. Danny Verlinden.
Opnameapparatuur kan men perfect huren bij de provinciale uitleendienst.

4.

Cultuurreis 2017
 Datum: zaterdag 9 september.
 Voorstellen uitstap:
1. Een daguitstap in het Luikse
2. Overzichtstentoonstelling Mondriaan in Den Haag Nederland.
Er wordt gekozen voor de overzichtstentoonstelling van Mondriaan omdat
dit een éénmalig feit is. Naar aanleiding van het feit dat hij dit jaar
honderd jaar geleden werd geboren wordt er dus een tentoonstelling
georganiseerd met al zijn werken, deze worden van over de hele wereld
naar deze tentoonstelling gebracht. Een daguitstap in het Luikse kan
men ieder jaar doen.
 Nadeel: Het is redelijk ver, men mag rekenen op 5 uren bus heen en
terug.
 Voordeel: Anders moet men de wereld rond gaan kijken om zijn werk te
zien, nu heeft men alles tesamen.
 Als ontspannende activiteit wordt gekozen voor het strand van
Scheveningen. Er staat daar blijkbaar een groot rad.
 Frieda kijkt voor een bus en voor een stop tussendoor.
 Affiche: Dorine zal nazien in de bestanden van Heleen naar een affiche
van eerdere cultuurreizen. Aan de hand hiervan kan men dan een
affiche maken voor dit jaar.
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5.

Afsluiter legislatuur
Deze legislatuur loopt stilaan op zijn einde. Ludwig zou dit feestelijk willen
afsluiten en in 2018 een groot evenement organiseren. Hij stelt voor om samen
met het Waregems koor, de Dentergemse koren en de harmonie van Wakken
de Carmina Burana van Carl Orff op te voeren. Hij heeft een eerste verkennend
gesprek gehad met Peter Valck van de harmonie van Wakken en deze ziet dat
volledig zitten. Er wordt opgemerkt dat men de andere harmonieën ook hierbij
best zou betrekken. Mocht dit evenement doorgaan dan zou 1x in Dentergem
opgetreden worden maar ook 1x in Waregem. Als locatie zou enkel de sporthal
in aanmerking komen.
Ludwig stelt dat als de cultuurraad iets dergelijk helpt organiseren we in 2018
enkel een cultuurreis organiseren. Aan Week van de smaak en Erfgoeddag
zouden we dan niet deelnemen.
De taak van de cultuurraad bij dergelijk evenement zou vooral een
bemiddelende taak zijn.
Of de cultuurraad dit al dan niet organiseert zal in een volgende vergadering
beslist worden. Iedereen heeft dan de nodige tijd gehad om dit voorstel te
overdenken.
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