VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV ’t Gaverland
10 06 2014 om 19.30u – De Poort
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Martens Dirk
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1.

Goedkeuring verslag vergadering 06/05/2014.
Het verslag wordt goedgekeurd

4.

Kasverslag
UIT: Aankoop publikatie 'Lancaster' (Bram Dermout) €5 + onkosten opzoeking rijksarchief
(werkgroep WOI) € 11,10 . Alex vraagt minimale onkostenergoeding verplaatsingen
opzoekwerk binnen- en buitenland. Goedgekeurd in deze vergadering: details regelen via
werkgroep WOI zodat dit aangerekend kan worden voor project WOI.
IN: -

5.

6
–

Tentoonstellingen in de Poort:
-

15/06: voordracht “ de allerlaatste getuigen” om 10.30u in de Poort en georganiseerd
door de culturele raad. De tentoonstelling loopt tot 16/06.

-

20 juni – 31/08/2014: Streekproducten, reuzen, B&B uit Gavere (i.s.m. confrérie).
Opening 20/06 om 19u30 – helpers om 19u aanwezig (1P in dienst van gemeente).
Er komen reuzen op de sokkels, enkele kastjes van de confrerie. Streekprodukten
worden in pakket aangeboden in De Poort (3 soorten: hartig, drank en zoet).
Confrérie vergadert nog op 18/06. Werkgroep opbouw 17/06 om 20u15 o.l.v.
Mathieu. Schepen Dirk zegt toe voor opening tentoonstelling.

-

september - oktober 2014: lokale pers in Gavere (ism MEGA-kring) n.a.v. 20J Amok.
Didier werkt dit uit samen met de mega-kring. Opening wordt voorzien midden
september. Didier is hiermee bezig – verder nieuws volgt. Voorziene start 5/09.

-

november 2014– januari 2015: WOI
De werkgroep WOI komt hierover nog regelmatig samen. Het gaat om een tweeluik:
tentoonstelling en het boek.

–

De reuzen:
Nog geen nieuwe vergadering gepland. Moeten dit onderwerp activeren zeker ivm toezegging
subsidies POLS (&ste schijf subsidie effectief betaald). Hoe pakken we dit aan? Probleem
vinden van medewerkers blijft moeilijk. Aanbod Daniel V/D Broecke. Oproep doen o.a.
Vrijetijdsbeurs, eventueel acte doen op ATTIC. Reuzen komen ook aan bod in tento
streekprodukten. Scholen betrekken om continuiteit te zoeken?
Reus Tuur heeft een nieuwe pet. Presentatie op retroronde zondag 15/05.
reuzen van Baaigem: Jan informeert bij Bernice en Etienne van de Klokke (Nieuwe Patat en
heer van Baerdegem). Antoine Eeckhout (Baaigem) enkel nog krantenartikel – reuzen waren
eenmalige actie. Jan zoekt nog wat verder.
Patrick informeert bij mandenvlechter Achilles De Ruyck voor het maken van een
frame.
Karl signaleert website: www.reuzeninvlaanderen.be

7.

Werkgroep WOI



soldatenfiches: zo goed als volledig. Alex en Marleen maakten een map per gesneuvelde als
basis voor de komende projecten.



Mogelijk bron: zogenaamde memorialen der pastoors. Eventueel te onderzoeken in kader van
latere project: dagelijks leven ten tijde van de oorlog.

-

Inventaris monumenten: monument 'schepenbrief Bochaute' werd toegevoegd aan dit dossier
wegens dringend en gelijkaardige aanpak mogelijk. Diederik zijn inventaris werd aan
gemeente bezorgd samen met schrijven van onze voorzitter. Volgens schepen Dirk kwam dit
nog niet op de agenda.

-

november 2018 – Grenadierstreffen: landmarks. Streefdatum realisatie blijft november
2018.

–
-

8.

Werkgroep Steenbakkers: - nog verdere opzoekingen nodig in de bibliotheek. Liefst onder
toezicht van bevoegd persoon ter plaatse (= veel tijdswinst). Mogelijk extra info via provincie
(Sander Vercamer). Dirk biedt aan evt. te bemiddelen hiervoor.

9.

4de Valeirzoektocht (stand van zaken):
Staat bijna op punt. 1ste versie brochure is klaar – nog enkele verbeterpunten (o.a.
Fotovragen). Patrick en Bram komen samen op 13/06. Zijn er prijzen voorzien? Legt VVV bij
voor een hoofdprijs? Stavaza te bespreken / overleg met Alex. Jan wil nog eens checken en
fietsen als alles klaar is.

10.

Trage wegen

-

Chantal vraagt naar eventuele benaming trage wegen (cfr buurgemeetes – vb folder/kaartje
trage wegen uit Ronse): Alex vragen aan gemeente welke trage wegen in aanmerking komen
om te benoemen? Bestaande kaart opvragen per deelgemeente. Niet de bedoeling om nietmeer-bestaande trage wegen te activeren. Wel om de bestaande beter te kennen en
gebruiken.

–

Inhuldigen trage weg Melsen/Vurste: Jan geeft contactgegevens door van Roland De Blauwer
aan schepen Dirk. Via officiele weg poging met Merelbeke = geen resultaat. Poging om dit
zelf met bescheiden middelen in handen te nemen. Voorstel datum: weekend trage wegen
oktober 18+19 oktober 2014 ( www.tragewegen.be ).

11.

VVV deelname aan de Vrijetijdsbeurs 29/06/2014?

–

Annabelle brengt verslag uit van de planning en aanpak. Opbouw + permanentie
13u30>18u00 + afbouw. Medewerkers gevraagd voorkeur ancien + nieuweling in
verschillende shifts. Verslag planning en todo volgt.

–

Alex: logo VVV groot model om onze stand herkenbaar te maken. Rest materiaal verzamelen:
Jan zorgt voor transport zondagmorgen (vanuit De Poort). Overlopen van materialen (laptop
via Alex? + wifi via smartphone jan? Te onderzoeken). Bord 'Groeten uit Gavere' staat in 't
senter (staat klaar - via Jan). Wat materiaal steenbakkers via Antoine – ook porte-manger?

13.

Varia

-

Christianabron: die loopt nu blijkbaar permanent. Is dit water drinkbaar? Bevoegdheid van
gemeente (milieudienst). Te signaleren aan hen (Alex) + water laten testen via provinciale
dienst (cfr. Chrs Vlerick).

-

Paul Kongs zal op 21/6 gidsbeurt verzorgen voor groep uit Land van Rode (steenbakkerssite,
infobord SBG, Charelke Dop).

-

Paul Kongs signaleert internationale tentoonstelling in PAM Ename over Karel de Grote: 10

mei - 30 november (do – zo van 10-17u). Paul stelt een groepsbezoek voor in
najaar op gepaste datum (zondagvoormiddag?). Aanrader!
-

POLS: zaterdag 12 juli vergadering. Wie vaardigen we af? Te bepalen ...

-

Volgende vergadering: donderdag 28 augustus om 19.30u in De Poort.

