Vergadering gemeentelijke Culturele Raad
Raad van Bestuur
Zitting dd. 16 september 2015
Aanwezig

Heemkundige kring: Ludwig Vankeirsbilck (voorzitter)

KVLV Wakken & Markegem: Frieda Neirynck (penningmeester)

Vzw Sociale Dierenhulp:Jolanda Kause

Cultuurfunctionaris: Heleen Vullers (secretaris)

1.

Evaluatie cultuurreis 2015
Evaluatie cultuurreis 2015
• De cultuurreis is vlot verlopen en de deelnemers waren tevreden.
• De garnaalvissers waren zeer sympathiek. Het was een belevenis om ze aan het
werk te zien.
• De maaltijd en de locatie voor de lunch waren geslaagd.
• Het museumbezoek was zeer interessant en interactief. De gidsen in het Memorial
Museum Passchendaele waren zeer goed en boeiend.
• Een drukker programma is zeker niet nodig. De afwisseling tussen het ontspannen
bezoek aan de garnaalvissers en het geleide bezoek in het museum was ideaal.
• Het was een goede en vriendelijke buschauffeur.
• De brochure die de deelnemers op de bus konden lezen was in orde: interessante
inhoud en mooie opmaak. Dat is een meerwaarde voor de deelnemers: ze hebben
iets om zich tijdens de verplaatsingen mee bezig te houden en ze hebben een
aandenken om mee te nemen naar huis.
• Momenteel is er €150 over van de reis. Maar de afrekening van de bus moet nog
komen en het is mogelijk dat die duurder is dan oorspronkelijk geraamd omdat er
een grotere werd gevraagd nadat de bus volzet bleek.

Aandachtspunten
• Voor volgende edities kan gekeken worden of er met twee chauffeurs kan gewerkt
worden. Zo kan er eventueel een langer dagprogramma gemaakt worden met
bijvoorbeeld een avondmaal en meer vrije tijd.
• Tony Carlier kan voor volgende edities gevraagd worden als gids.
• Voor de inschrijvingen telt de volgorde van betaling. Er zal in het vervolg wel
gevraagd worden om bij de betaling ook de contactgegevens te vermelden of om
ook een mailtje te sturen om de inschrijving te bevestigen. Indien er dan nog
problemen of vragen zijn, kan er gemakkelijk contact worden opgenomen met de
deelnemers.
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2.

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 (Erfgoeddag, cultuurreis, Kunstzomer2016, Retrofestijn)
• 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

3.

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 vanaf 19 uur organiseren de cultuurdienst en de
cultuurraad een voordracht rond het thema “vergeten?” in zaal Pax.
 Voordracht in twee delen door Martine (via Jolanda). Jolanda legde de
spreekster vast. Ze vraag €150.
In een deel zal ze zich focussen op siropen, kruiden(theeën), genezende
middelen,… In het tweede deel concentreert ze zich eerder op vergeten
groenten. Elk deel duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.
De bedoeling is dat de aanwezigen meer te weten komen over een aantal
vergeten producten waarmee ze later thuis aan de slag kunnen.
 In de pauze na het eerste deel voorzien we cake en kruidenthee voor de
aanwezigen. Na het tweede deel worden de vergeten groenten die aan bod
kwamen op toastjes geserveerd, samen met een drankje.
 Per deelnemer wordt €5 gevraagd. Daarvoor kan de deelnemer genieten van
de voordracht, een stuk cake, kruidenthee, toastjes en een drankje.
 Er zal ook “gewone” drank worden verkocht die de aanwezigen tegen betaling
kunnen krijgen.
• Er zal een oproep gelanceerd worden om oude recepten in te sturen. Die worden
dan gebundeld in een brochure en meegegeven aan de deelnemers.
• Inschrijven zal verlopen via Dentergem.ticketgang.eu. Wie niet online wenst in te
schrijven, kan ook aan de balie van de DVT betalen.
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Promotie
•
•
•
•
•
•

De Mandelbode
’t Vlinderke
Gemeentelijke website
Gemeentelijke Facebookpagina
Affiche
Flyer

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, ‘t
Kasteelken en De Trog.

4.

Kunstzomer 2016
Kunstzomer 2016 zal plaatsvinden tijdens de eerste twee weekends van september in
de schuur en het bezoekerscentrum van de Baliekouter, in de bovenzaal van het
O.C.M.W. en in de Oude Pastorie.

5.

Septemberkermis 2016
Vraag
Het gemeentebestuur van Dentergem vraagt of de gemeentelijke cultuurraad een
activiteit wenst te organiseren tijdens de septemberkermis in Dentergem.

Beslissing
De gemeentelijke cultuurraad ziet het zitten om een activiteit te organiseren op
zondagmiddag. Er wordt gedacht aan een retrofestijn:
- Een picknick waarbij alle materiaal wordt voorzien door de cultuurraad maar waarbij
de deelnemers zelf hun eten meebrengen.
- Randanimatie zoals circusartiesten, retromuziek, kruiwagen-zetels, kartonnen
dozen voor kinderen om vanalles mee te knutselen, een prijs voor best verklede
koppel, …
- Er zou gekozen worden om “eerlijke” dranken en producten te verkopen.
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6.

Varia
In 2016 opent het Kloosterhof in Wakken de deuren. De directeur zou er graag een
open huis van maken waar ook niet-bewoners regelmatig over de vloer komen.
Daarom had hij het idee om in januari 2016, wanneer het dienstencentrum de deuren
opent, de verenigingen van de cultuurraad uit te nodigen om daar hun activiteiten te
laten plaatsvinden. Zo komen ze in aanraking met het dienstencentrum en kunnen de
verenigingen eens in de kijker worden geplaatst.
Heleen vraagt na bij het bestuur of dit voorstel in de Algemene Vergadering van de
cultuurraad mag voorgesteld worden.

Volgende Algemene Vergadering
Woensdag 30 september 2015 om 19.30 uur
in de grote zaal van het JOC te Dentergem
Volgende Raad van Bestuur
Dinsdag 13 oktober 2015 om 19.30 uur
in het kantoor van de Dienst vrije tijd te Markegem
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