VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV ’t Gaverland
16 10 2014 om 19.30u – De Poort
0.

Aanwezigheden

Effectief
De Clippele Mattheus
De Wilde Michel
Dermout Bram
Dirk Vandekerckhove
Kongs Paul
Libeert Karl
Luce Vandenmeersschaut
Martens Didier
Neirinckx Pierre Martin
Schepens Jean-Marie
Van Meirhaeghe Diederik
Vanquaille Jan
Vermeulen Patrick
Vlerick Christiaan
Buysse Chantal
Haeck Claudine
Schumacher Anne
Meskens Karen
De Smet Marie-Rose
Schelstraete Leen
Stevens Annabelle
Matthys Mireille
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Waarnemend
Martens Dirk
Vertenten Alex
1.

schepen

secretaris

aanwezig
aanwezig

Verwelkoming
Bram Dermout ondervoorzitter leidt de vergadering omwille van de afwezigheid van
Jean-Marie en verwelkomt iedereen.

2.

Goedkeuring verslag vergadering 28 08 2014.
Verslag wordt goedgekeurd mits rechtzetting van de datum opening tentoonstelling
WOI.

3.

Kasverslag.
Patrick geeft een uitgebreid kasverslag.

Inkomsten:

93 boekjes WOI werden reeds betaald
Toelage gemeente 2014: 992 euro
Uitgaven o.m.:Kosten (verplaatsingen, representatiekosten, B-post verdeling
flyer) ivm de opzoekingen voor het boek en de tentoonstelling WOI:
676,86 euro
AMOK tentoonstelling publiciteitsbord: 158,51 euro
Aankoop boek “straat in de kijker” van Gafodi: 70 euro
Stand van zaken van de rekeningen:
ZR: 1074,28 euro - SR: 10509,03 euro
4.

MEGA - AMOK tentoonstelling in de Poort:
evaluatie opening: er was een behoorlijke aanwezigheid. Ook
achteraf wordt de tentoonstelling bezocht. Paul heeft wat foto’s genomen die
hij ook zal overmaken aan het VVV archief.
digitalisering voor POLS? Didier: daar zal na de tentoonstelling werk worden
van gemaakt.
De tentoonstelling loopt nog tot maandagmorgen 03/11. Hierop volgt direct
de afbouw en wordt plaats gemaakt voor de WOI tentoonstelling.

5.

Trage Wegen Project naamgeving.
Unaniem advies betreffende de naamgeving aan het college van B&S.
1
Voetweg Perrikweg op grens naar Melsen (landschappelijk zeer mooi )
Ter Venne (Ven gebied)
2
Voetweg Evenakkerstraat richting Schelderode (Bakkershof) (intensief
gebruik) Wassenewegel (verwijzend naar de naamgeving van het
gebied Wassene)
3
Voetweg Baaigemstraat-Wilgenstraat (landschappelijk zeer mooi)
Dikvijverswegel (gelegen aan de DikvijverSbeek)
4
Voetweg Wulvekeetlos-Peperstraat (gebruik)
Tertweg (gezien het gaat om een zeer smal paadje)
5
Voetweg Grenadierslaan-Louis De Meesterstraat (gebruik)
Betje Trompetpad (ref. muziekstuk van Louis De Meester) Er wordt
nog contactgenomen met Erna Willemyns, weduwe van Louis De
Meester.
6
Voetweg Warande-Molenstraat (intensief gebruik)
Warandeklim (omhoog naar de Warande)
7
Buurtweg Sportdreef-wal-Halsberg (intensief gebruik)
Hofmeerspad (ligt in het gebied dat gekend is als Hofmeers)
8
Voetweg Donkstraat-Landdijk (zeer mooi)
Peetjeswegel (Peetje Dhondt was de zogenaamde ‘peetvader’ v/d
steenbakkers, hij maakte gebruik van deze wegel)
9
Voetweg Nijverheidsstraat-Schoolstraat-Beekstraat (zeer mooi)
d’Hekseketse (verwijzend naar de bijnaam van de café De Halve
Maan)
10
Voetweg Lierenbos (Lielareweg-Ten Edestraat) (zeer mooi)
Lierenbospad (loopt door het Lierenbos)
De VVV dringt er op aan dat alle bestaande trage wegen frequent worden
onderhouden zodat ze permanent toegankelijk blijven.

6.

Werkgroep WOI
verslag vanuit de werkgroep

-

-

Het boek (voorintekening, presentatie e.a.): Diederik brengt verslag
vanuit de werkgroep.
Drukker wordt Deriemaeker ipv Jacky De Burck omwille van de prijs
en de gevraagde uitvoering (kaft en snede) van het boek.
Voorstelling van het boek op zondag 7 december om 11 uur in de
Poort.
Er zijn reeds meer dan 100 voorinschrijvingen maar dit in zeker nog
niet voldoende.
De tentoonstelling (concept, materiaal, scenario/opstelling,
openhouden van De Poort in het openingsweekend, rondleidingen):
Zowel als in het boek als op de tentoonstelling wordt er een
chronologische rode draad gevolgd. Opening op zaterdag 08/11 om
19.30 uur.
Bijkomende openingsuren tijdens het openingsweekend:
Zondag 09/11: 10-12 uur en 14 tot 16.30 uur
Maandag 10/11: Poort is open, geen brugdag dus! Tentoonstelling is
te bezichtigen van 08.30 – 12 u en van 14 tot 19u.
Dinsdag 11/11: 14 tot 16.30 uur
Hiervoor hebben we volgende vrijwilligers: Matthieu, Diederik, Bram
en Paul.
Gezien we ook geleide bezoeken aanbieden moeten een aantal
mensen zich verdiepen in de materie.
renovatie van de monumenten: Diederik moet nog zijn verslag opstellen van
de reeds uitgevoerde werken. Dirk stelt dat alle zachte renovaties zullen
uitgevoerd zijn tegen 11/11/2014.

7.

Digitalisering:
Wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.

8.

Reuzen:
Wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.

9.

Steenbakkerssite:
herstel site:
Paul Verhulst (Kunstig Gavere) heeft op eigen initiatief de site opnieuw in
orde gebracht (snoei en opkuis). Waarvoor veel dank! Er wordt gezocht
naar een volwaardig alternatief om de vernielde banieren en masten te
vervangen. De muurtjes moeten nog met silicone worden behandeld.
Diederik zorgt voor een steunsteentje voor de steen pers.
evaluatie werkgroep: dit punt wordt verplaatst naar de volgende
vergadering.

10.

Vraag tot engagement betreffende volgende thema’s/Werkgroepen (WG)?:
De punten werden overlopen en komen op volgende vergaderingen terug.
WOI project dagelijks leven 2016-17: wie helpt mee?
WO I het ‘vliegplein’ te Windeke en Dikkelvenne-Boechaute (1917);
WOI Grenadiersbrug Landmark 1918 en meer? Een eerste informeel
overleg met het gemeentebestuur van Nazareth wordt georganiseerd
op 12/11 om 14 uur in De Poort. Aanwezigen: de betrokken
schepenen, Jean-Marie, Bram, Alex en collega van Nazareth.

11.

Varia
Paul: wil graag nog een rondleiding geven op de internationale
tentoonstelling over Karel De Grote in het expertisecentrum te Ename.
Zondag 23 november om 14 uur ter plaatse. Wie wenst mee te gaan
laat dit per kerende weten aan Alex! Verder nieuws zal volgen!
Karl: ging naar de tentoonstelling Henri De Cocker en Herman Van
Nazareth in Munte: zowel catalogus als de tentoonstelling zijn de moeite
waard. Nog open op zo. 26/10 van 13.30 tot 17.30u.
Chantal:
inrichten van een campersite aan het boothuis en aanlegsteiger? Dirk:
dit idee wordt meegenomen in de heraanleg van deze site.
Ten Stroom: na de wegeniswerken zou het goed zijn om daar een
zithoek of picknick plaats in te richten tegen voorjaar 2015. Alex gaat
daar ter plaatse eens kijken.
Matthieu:
Tentoonstelling Paul en Henri De Cocker in het WZC Dienstencentrum
De Oever opening op 08/11 om 15 uur.
-

-

12.

Schepenbrief: site is opgekuist. Alex kijkt na om een kopie van de
Schepenbrief in het monument aan te brengen voorjaar 2015.
Trage Wegen: zie punt trage wegen
Trein (1917): Michel ????
TT Politieke geschiedenis van Gavere (1918)
Dialect (tijdloos).

Bram:
Bibliotheekweek met boekenverkoop en concert
11/11: opening tentoonstelling WOI te Zingem
Dirk en Bram:
Poëzieavond over WOI op 13/11 om 19.30 u in de Bibliotheek
Dirk:
Opening tentoonstelling Kunstig Gavere op de historische
begraafplaats Diegem te Ukkel: zo 17/10 om 11 uur en daanra nog te
bezichtigen tot 30/11/2014.

Volgende vergadering: donderdag 27 november 2014 om 19.30u

Verslag: Alex Vertenten

