Vergadering gemeentelijke Culturele Raad
Raad van Bestuur
Zitting dd. 3 juni 2015
Aanwezig

Heemkundige kring: Ludwig Vankeirsbilck (voorzitter)

KVLV Wakken & Markegem: Frieda Neirynck (penningmeester)

KVLV Dentergem: Isabelle Verkinderen

Vzw Sociale Dierenhulp:Jolanda Kause

POB: Eric Vaernewijck

Cultuurfunctionaris: Heleen Vullers (secretaris)

Schepen van cultuur: Bart De Keukeleire

1.

Evaluatie Erfgoeddag 2015
Evaluatie Erfgoeddag 2015
• Erfgoeddag 2015 is vlot verlopen. Er waren een 100-tal bezoekers, de uitgestalde
documenten werden gesmaakt en de schatter was een groot succes. De locatie (de
kerk van Oeselgem) was goed gekozen want er kwamen heel wat positieve reacties
op de pas gerenoveerde kerk.

Aandachtspunten
• De voorbereiding moet echter door het hele bestuur worden gedragen en niet enkel
door de voorzitter. Rond het klaarzetten op voorhand moeten volgend jaar betere
afspraken worden gemaakt zodat er samen wordt klaargezet en voorbereid.
• Voor sommige bezoekers was de cafetaria van het Leieheem te ver van de kerk
voor de gratis consumptie.
• Volgend jaar moet er meer aandacht besteed worden aan het veilig tentoonstellen
van delicate stukken zodat ze niet beschadigd of ontvreemd kunnen worden.

Krijtlijnen Erfgoeddag 2016
• Het thema van Erfgoeddag 2016 is “Rituelen”
• In het kader van het nationale thema en ermee rekening houdend dat we in een
landelijke gemeente wonen, rijst het idee om te werken rond boerderijrituelen.
Er wordt dan gefocust op de jaarlijkse of dagelijkse handelingen van landbouwers
en hun familie, er worden foto’s en oude landbouwwerktuigen tentoongesteld en er
wordt aandacht besteed aan de namen die hoeves en boerderijen vroeger kregen
en hoe ze aan die namen kwamen.
• Het ideale zou zijn om op één locatie te blijven. Er wordt gedacht aan “Vliegers Hof”
of het hof van de brouwerij van de familie Tjoen.
• Er kan eventueel een fietstocht worden uitgestippeld voor de liefhebbers die start op
eindigt op de Erfgoeddaglocatie.
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2.

Week van de Smaak 2015
Algemene informatie
• Periode: van 12 tot 22 november 2015
• Thema: vergeten?
Denk daarbij aan oude recepten met nieuwe invulling, ambachten die heropleven,
nieuwe eetconcepten met wortels in de geschiedenis, het doorgeven van kennis van
generatie op generatie en nog veel meer.

Activiteit
• Op vrijdag 20 november 2015 organiseren de cultuurdienst en de cultuurraad een
voordracht rond het thema “vergeten?” in zaal Pax.
 Spreker over siropen, kruiden(theeën), genezende middelen,…: Jolanda
De spreker werkt 2 keer een half uur rond een verschillend thema
 Een kok voorziet in de pauze of na afloop van de voordracht enkele hapjes
met vergeten ingrediënten: Ludwig
 Rond de gebruikte, “vergeten” ingrediënten wordt een minitentoonstelling
gemaakt: het product wordt er “uitgestald”, met een pancarte bij die meer
informatie verschaft (voedingswaarde, waarvoor werd het vroeger gebruikt,
waarmee kan je het combineren,…)
 Er worden oude kookboeken, oud/vergeten kookgerief en oude recepten
tentoongesteld.
 Tijdens die avond kunnen producten van plaatselijke handelaars worden
aangeboden (vb. De Bie-bier of wijnen van Hendrik Verbeure)
 De verenigingen van de Algemene Vergadering kunnen die avond vrijblijvend
een standje houden.
• Inschrijven bij Week van de Smaak voor 30 juni: Heleen

Deelname handelaars
De zaken met eetgelegenheid uit Groot-Dentergem worden aangeschreven door de
cultuurfunctionaris met de vraag om tussen 12 en 22 november 2015 het menu af te
stellen op het thema van Week van de Smaak, “vergeten?”. Na de communicatie per
brief krijgen de handelaars persoonlijk bezoek van iemand van de cultuurraad.
De zaken die wensen mee te werken, worden opgenomen in de promotie van de
cultuurraad rond Week van de Smaak.
Aan te schrijven zaken: ’t Garnituurke, Bourgondisch Kruis, ’t Roterijtje, Frituur Babs, ’t
Friet-uurtje, Frituur Bea, ’t Pleintje, Frituur Merchie, De Baliekouter, De Mandelvijver en
De Trog.
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3.

Kunstzomer 2016
Toerisme Leiestreek geeft ons de kans om ons kandidaat te stellen als locatie voor de
Kunstzomer van 2016.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname zijn:
• Opgeven van 3 af te sluiten locaties waar de Kunstzomer zou kunnen plaatsvinden.
(Omdat dat voor kleinere gemeentes niet evident is, kan er worden samengewerkt
met Oostrozebeke en Wielsbeke. Op die manier moet elke gemeente slechts 1
locatie opgeven).
Op die locaties moet het mogelijk zijn om schilderijen op te hangen. Het is niet nodig
om een speciale verzekering te voorzien; de kunstenaars regelen hun eigen
verzekering.
De locaties zouden dan gedurende minimum 2 weekends gebruikt worden.
• Organiseren van een beperkte openingsreceptie voor een 60 à 100 personen (via
inschrijving; het exacte aantal wordt vooraf doorgegeven aan de betrokken
gemeente(s)).
• Bekostigen van een flyer voor lokale verspreiding. Het ontwerp wordt aangeleverd
en moet enkel nog aangevuld worden met informatie van de gemeente(s). De flyers
worden verspreid op alle locaties zodat bezoekers ook telkens op de hoogte zijn
waar de volgende tentoonstelling plaats vindt.
Toerisme Leiestreek zorgt in samenwerking met vzw ont-dekking-s-rijzen voor de rest
van de organisatie (reserveren van kunstenaars, brochure Kunstzomer, algemene
promotie,…)
Als kleine gemeente is het moeilijk om zelf een tentoonstelling te organiseren. Daarom
is de cultuurraad bereid om medewerking te verlenen aan Kunstzomer 2016. Er wordt
wel geopteerd om samen te werken met Oostrozebeke en Wielsbeke omdat het
moeilijk is om 3 locaties te voorzien en te bemannen. Er wordt voorgesteld om de oude
pastorie van Wakken aan te bieden als tentoonstellingsruimte.
Heleen vraagt goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen en geeft
de kandidatuur door aan Toerisme Leiestreek, na goedkeuring.

4.

Toetredingen tot de Algemene Vergadering
Verenigingen
Drie verenigingen dienden een aanvraag in om toe te treden tot de gemeentelijke
culturele raad en bezorgden daarvoor hun motivatie aan de cultuurfunctionaris (zie
bijlage bij het verslag).
Van de verenigingen “Toneelgroep Klavertje 4” en “Amicitiakoor” wordt de motivatie
aanvaard en het belang van de verenigingen voor het socio-culturele leven van de
gemeente ingezien.
Na het lezen van de motivatie van “Vino Gusto”, wordt beslist door de Raad van
Bestuur dat deze vereniging niet als vereniging kan worden gezien omdat er geen
lidgeld wordt betaald. De ‘leden’ zijn dus niet aangesloten. Daarbovenop wordt er
voorkennis verwacht om te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Daardoor kan er
niet worden gezegd dat deze vereniging een meerwaarde kan betekenen voor het
grote publiek. De drempel om toe te treden voor de “gewone” Dentergemnaar is te
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hoog om te kunnen toetreden. Deze organisatie wordt eerder gezien als een privéclub
en niet als een socio-culturele vereniging en kan daardoor niet toetreden tot de
cultuurraad.

Individuele leden
Twee individuele leden vragen om vanaf heden te worden uitgenodigd op de Algemene
Vergadering van de gemeentelijke culturele raad.
• Daniël
Vansteenbrugge
(Wakkensteenweg
24,
8780
Oostrozebeke,
dan.vansteenbrugge@telenet.be)
• Jozef Verhaeghe (Statiestraag 93, 8720 Dentergem, jozef.verhaeghe@telenet.be)
Beide zullen vanaf heden een uitnodiging ontvangen. Dhr. Daniël Vansteenbrugge kan
echter geen stemrecht krijgen gezien hij niet woonachtig is te Dentergem.
Heleen brengt alle aanvragers op de hoogte van de beslissing van de Raad van
Bestuur.

5.

Voorbereiden Algemene Vergadering
Praktisch
• Datum: woensdag 30 september 2015
• Locatie: grote zaal van het JOC te Dentergem

Agenda
• Goedkeuren vorig verslag
• Activiteiten op kalender van gemeentelijke website worden opgenomen in de
infokrant
• Overlopen van de activiteitenkalender van 2015 en 2016 van de gemeentelijke
cultuurraad
• Brochure met trekpleisters van Groot-Dentergem: opstarten van een werkgroep
• Brochure met een overzicht van alle verenigingen van Groot-Dentergem: opstarten
van een werkgroep
• Nieuwjaarsreceptie voor nieuwe inwoners: presentatie door cultuurraad
• Uitleg door cultuurfunctionaris: beheer van een account op de gemeentelijke
website
• Varia
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6.

Culturele uitstap 12/09/2015
Programma voor €50
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

7.15-7.35 uur: vertrek in Dentergem, Markegem, Wakken en Oeselgem
9-10 uur: bezoek bij de garnaalvissers, demo op het strand
10-10.30 uur: verplaatsing naar de Paardenhoeve (Labeurhoek 2A, 8670 Koksijde)
10.30-11.30 uur: garnalenproeverij in de Paardenhoeve
11.30-12 uur: verplaatsing naar brasserie Excelsior (Grote Markt 31, 8630 Veurne)
12-13.30 uur: lunch (1.Tomatensoep, 2.Ardeens varkensgebraad, warme
groentenkrans en kroketjes + glaasje wijn met bijschenk, frisdrank of pils, 3.Gebak
met koffie)
13.30-13.45 uur: verplaatsing naar Belgisch militaire begraafplaats te Steenkerke
13.45-14.15 uur: bezoek Belgisch militaire begraafplaats te Steenkerke
14.15-15.15 uur: verplaatsing naar Memorial Museum Passchendaele (Berten
Pilstraat 5A, 8980 Zonnebeke)
15.15-17.15 uur: bezoek Memorial Museum Passchendaele
17.15-17.45 uur: verplaatsing naar Roeselare
17.45-18.45 uur: vrije tijd in Roeselare
18.45-19.15 uur: verplaatsing naar Groot-Dentergem

Promotie
•
•
•
•
•

7.

De Mandelbode
’t Vlinderke
Gemeentelijke website
Gemeentelijke Facebook
Verenigingen aanschrijven

Terugkoppelen vorig verslag
Onderstaande items werden ter goedkeuring voorgesteld op het college van
burgemeester en schepenen. Hieronder zijn de beslissingen terug te vinden.

Verenigingen cultuurraad op nieuwjaarsreceptie voor nieuwe inwoners
Het is niet mogelijk om alle verenigingen hierbij te betrekken, meer verenigingen dan
nieuwe inwoners.
Het College wenst de receptie voor nieuwe inwoners kleinschalig te houden en te
beperken tot de essentie.
Het zou bv. wel mogelijk kunnen zijn om informatie over verenigingen te verspreiden of
te presenteren (vb. doorlopend laten afspelen van een ppt of een film).
Dit moet wel in overleg gebeuren met sport- en jeugdraad.
(Beslissing CBS 10/04/2015)

Brochure van trekpleisters van Groot-Dentergem
CBS beslist dat de gemeentelijke culturele raad het voortouw mag nemen bij het
bundelen van en het uitgeven van een brochure met een overzicht van trekpleisters uit
Groot-Dentergem maar dient het gemeentebestuur de nodige inspraak te verlenen.
(Beslissing CBS 10/04/2015)

Er zal in de Algemene Vergadering gevraagd worden om een werkgroep op te starten
voor het samenstellen en opmaken van de brochure.
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Brochure met een overzicht van alle verenigingen
CBS beslist dat de cultuurraad het voortouw mag nemen om een brochure te maken
die de vaste gegevens van de verenigingen van Groot-Dentergem bundelt.
CBS beslist dat de brochure mag worden uitgedeeld op de nieuwjaarsreceptie voor
nieuwe inwoners of bij inschrijving op de Dienst Bevolking.
(Beslissing CBS 10/04/2015)

Er zal in de Algemene Vergadering gevraagd worden om een werkgroep op te starten
voor het samenstellen en opmaken van de brochure.

Kerk als tentoonstellingsruimte
CBS beslist de gemeentelijke culturele raad geen toestemming te geven om in één of
meerdere kerken een minitentoonstellingsruimte te maken.
(Beslissing CBS 10/04/2015)

Volgende Algemene Vergadering
Woensdag 30 september 2015 om 19.30 uur
in de grote zaal van het JOC te Dentergem
Volgende Raad van Bestuur
Na 18 augustus
Heleen verstuurt een Doodle
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