Vergadering gemeentelijke Culturele Raad
Raad van Bestuur
Zitting dd. 15 december 2015
Aanwezig

Heemkundige kring: Ludwig Vankeirsbilck (voorzitter)

KVLV Wakken & Markegem: Frieda Neirynck (penningmeester)

POB: Eric Vaernewijck

Cultuurfunctionaris: Heleen Vullers (secretaris)

1.

Evaluatie van Week van de Smaak 2015
• De spreekster Martine Van Huffel was zeer professioneel, sprak duidelijk en
overtuigend en had het publiek mee.
• De kruiden en vergeten groenten zijn een actueel en populair onderwerp. De themaavond kwam op het juiste moment.
• De focus lag vooral op kruiden terwijl er in de promotie vooral aandacht werd
besteed aan vergeten groenten. Een aantal mensen waren specifiek daarvoor
gekomen. Omdat die met vragen bleven zitten, heeft Martine het wel goed opgelost
om na de pauze in te pikken op de PowerPoint waarin vergeten groenten werden
getoond.
• De cake, thee, hapjes en wijn werden gesmaakt.
• Na afloop van de voordracht werd er niet veel verkocht aan de bar.

2.

Planning 2016
De voorlopige activiteitenkalender van de cultuurraad voor 2016 ziet er zo uit:
• Februari: activiteiten in Kloosterhof door verenigingen van de cultuurraad
• 24 april: Erfgoeddag
• 10 september: Cultuurreis
• 2-3 en 9-11 september: Kunstzomer
• 10-20 november: Week van de Smaak

3.

Activiteiten voor Kloosterhof
Heleen richtte een brief aan de vertegenwoordigers in de cultuurraad en een mail aan
de voorzitters van de cultuurverenigingen over de mogelijkheid om de accommodatie
van LDC Kloosterhof te gebruiken tijdens de maand februari. De binnengekomen
aanvragen werden gebundeld en aan Ludwig bezorgd.

4.

Samenwerking met bib
• Er wordt gekeken of er in 2016 een samenwerking tot stand kan komen tussen de
cultuurraad en de bibliotheek voor het organiseren van een activiteit. Eric bespreekt
dat met de bibliothecaris. Mogelijke activiteiten zijn:
o Een activiteit rond “week van de bibliotheek” voor volwassen (cfr.
Jeugdboekenweek)
o Een voordracht in februari (i.h.k.v. de activiteiten in het Kloosterhof door de
verenigingen die zijn aangesloten bij de cultuurraad)
o Een spreker uitnodigen: Borremans, Ann De Craemer, May Claerhout, …
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5.

Erfgoeddag 2016
Voor Erfgoeddag 2016 moet er worden ingeschreven bij Faro voor 17 januari 2016
(Heleen).
• Op 24 april 2016 is er, naast Erfgoeddag, ook plechtige communie in Wakken en
Dentergem.
• Locatie:
o RIJO in de Puymoortelstraat is niet helemaal wat we zoeken
o Goed Ter Hoyen zal niet af zijn en is dus ook niet ideaal
o Er wordt gekozen voor de Goethalsmolen in de Molenstraat: Ludwig spreekt
verder af met de familie Goethals
• Tentoonstellen:
o Oud boerenmateriaal
o Beeldmateriaal
o Geluidsmateriaal
o Oude rituelen
o Een publiekstrekker: schatter, volksdansers, …
• Catering:
o Boterham met beenhesp
o Koffie
o Omer
o Water
• Klaarzetten:
Op zaterdag 16 april 2016 wordt de tentoonstelling klaargezet in de Goethalsmolen
door de Raad van Bestuur

6.

Toeristische brochure
Voor de opmaak van de toeristische brochure van Groot-Dentergem kregen alle
verenigingen van de cultuurraad en nog een aantal personen uit Groot-Dentergem een
uitnodiging voor de werkgroepvergadering op dinsdag 16 februari om 20 uur.
Op die werkgroepvergadering wordt gekeken hoe dat precies in zijn werk zal gaan.

7.

Adviesvraag voor cultuurraad ivm “Kloosterhof”
Gemeentebestuur Dentergem vraagt advies aan de cultuurraad in verband met de
naamgeving voor de straat in de Kapellestraat die toegang zal geven tot het woon- en
zorgproject en de achterliggende parkzone.
De Gemeenteraad heeft in haar zitting van 21 oktober 2015, op voorstel van het
College van burgemeester en schepenen de naam “Kloosterhof” voorlopig aanvaard.
Die benaming werd ingegeven door de voormalige bestemming van deze site, de
benaming van het woon- zorgproject en de aanwezigheid van de voormalige
kloostertuin.
Het advies van de cultuurraad luidt om de straat “Kloosterhofstraat” te noemen.
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8.

Adviesvraag voor cultuurraad i.v.m. sociale projecten
Het gemeentebestuur vraagt aan de cultuurraad advies voor de naamgeving van twee
nieuwe sociale projecten in Groot-Dentergem:
-

In de zijstraat van de Baljuwstraat in Dentergem komen er assistentiewoningen. Er
wordt gezocht naar een naam voor het project en een naam voor de straat die
ernaartoe zal leiden.
In de Volderstraat in Oeselgem komen sociale appartementen. Daar wordt gezocht
naar een naam voor het project.

De Heemkundige Kring zal de geschiedenis van beide locaties bekijken om op basis
daarvan tot een geschikte naam te komen.

Volgende vergadering
Er wordt een Doodle verstuurd.
Ook te noteren in de agenda
- Dinsdag 16 februari om 20 uur
in het klaslokaal van de sporthal:
werkgroepvergadering voor de toeristische brochure
- Zaterdag 16 april 2016
in de Goethalsmolen:
Klaarzetten voor Erfgoeddag
- Zondag 24 april 2016: Erfgoeddag
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