VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV ’t Gaverland
22 01 2015 om 19.30u – De Poort

0.
Aanwezigheden
Effectief
De Clippele Mattheus

aanwezig

De Wilde Michel

afwezig

Dermout Bram

ondervoorzitter

aanwezig

Dirk Vandekerckhove

verontschuldigd

Kongs Paul

aanwezig

Libeert Karl

adviesraad voor vrijetijdszaken

aanwezig

Luce Vandenmeersschaut

aanwezig

Martens Didier

aanwezig

Neirinckx Pierre Martin

overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit

verontschuldigd

Schepens Jean-Marie

voorzitter

aanwezig

Van Meirhaeghe Diederik

aanwezig

Vanquaille Jan

ondervoorzitter

aanwezig

Vermeulen Patrick

penningmeester

aanwezig

Vlerick Christiaan

aanwezig

Buysse Chantal

aanwezig

Haeck Claudine

aanwezig

Schumacher Anne

adviesraad voor vrijetijdszaken

aanwezig

Meskens Karen

aanwezig

De Smet Marie-Rose

afwezig

Schelstraete Leen

verontschuldigd

Stevens Annabelle

verontschuldigd

Matthys Mireille

verontshuldigd

Waarnemend
Martens Dirk

schepen

aanwezig

Vertenten Alex

secretaris

verontschuldigd

Externe leden werkgroep WOI
Wilfried Hoste

aanwezig

Dirk Vandendriessche
Luc Mahauden

aanwezig
aanwezig

1. Verwelkoming, nieuwjaarswensen, dank
De voorzitter heet iedereen welkom en brengt zijn nieuwjaarswensen over naar de leden.
Hierbij hoort ook genoegdoening bij in de werkzaamheid binnen de VVV. Vooraleer hij het afgelopen
werkjaar overloopt, wenst de voorzitter zijn dank uit te spreken aan iedereen die meehielp. De VVVgroep heeft een groot en bereidwillig potentieel. Naast het krijgen van de Ampersand (23/1), het
begin van inventaris, kunstenaars aan de Bovenschelde (20/3), onze presentatie en 4de zoektocht
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op Gazo (juni), TT’s streekproducten en 80 j. pers (juni, sept.okt.) werd 2014 gedomineerd door
WO I, TT, boek en boekvoorstelling waarop we tevreden mogen terugblikken. De voorzitter drukt
expliciet zijn dank uit aan de werkgroep WO I die met hun collectieve inzet voor dergelijke prestatie.

2. Goedkeuring verslag vergadering 03 12 2014
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Kasverslag werkjaar 2014
ZR: 69,82 euro - SR: 5400,00 euro
De penningmeester deelt het kasverslag werkjaar 2014 uit en licht dit uitvoerig toe.
4.Evaluatie activiteiten W.O.I:
4.1: tentoonstelling: Verliep uitstekend, bezoek van klassen als zeer goed ervaren. Het
subsidiërende POLS bezocht de TT en was vol lof (cf.
https://www.facebook.com/PolsLS/photos/a.783119651742470.1073741835.140210809
366694/783119678409134/?type=3&theater) Oproep afbraak TT: Dinsdag 3/2,
19u15: wie kan, is welkom om mee te helpen.
4.2: monumenten (+ De Mets): niet expliciet behandeld. Verder overleg met
Monumentenzorg, Kerkfabriek en Wilfried nodig voor plaatsing steen De Mets; voor de
andere monumenten is overleg nodig tussen VVV en gemeente, d.i. Diederik en Dirk.
4.3: boekvoorstelling: Mattheus: boekvoorstelling begon te vroeg (3’ volgens de
voorzitter), er waren nog mensen in De Poort terwijl de voorstelling al bezig was. Die
verliep goed en leverde veel positieve commentaren op.
4.4:boek en boekenverkoop en rekening (stavaza)
De voorzitter is ontgoocheld omdat de gemeente slechts voor 540 € boeken kocht (30 à 18 €) waar
nu (en in het verleden) voor minstens 750 € boeken werden gekocht. Volgens Schepen Martens
gaat het om het aantal (30), niet om de prijs. Nog meerdere VVV-leden vinden dat het boek een
bijzondere historische waarde voor heel de gemeente en haar inwoners heeft en op die basis een
grotere aankoop waard is. Schepen Martens reageert dat wanneer de 30 boeken op zijn, de vraag
aan de gemeente Gavere kan worden gesteld om nieuwe aan te kopen. Anne Schumacher stelt de
vraag hoe de prijs werd bepaald van het boek. De voorzitter en Mattheus De Clippele:de prijs werd
bepaald door de WG W.O. I op basis 160 p., het werden 196 p. Dat prijs was echter al bepaald.
Diederik merkt op dat het niet de bedoeling is winst te maken.

4.4:Welke promotionele stappen kunnen er nog worden gemaakt
Kunnen boeken in de verkooppunten van AMOK (vraag van Pierre per mail): Liefst niet in
winkels, gevaar tot beschadiging. Krantenwinkel als de Broodhoek zou nog kunnen. Bleek
‘niet eenvoudig’.
4.5.dankwoord: Zie hoger; algemene dank aan alle leden, specifieke aan WG W.O. I
5. Verdere engagementen W.O.I en II
5.1. Dagelijks Leven (2016)
Chris stelt dat er gedurende WO I ook voetbalploegen, voedselbedeling, trouwen,
familiefoto’s enz. waren en dat dit moet worden opgenomen om een beeld van het
Dagelijksch Leven tussen 14 en 18 te geven. De vele illustraties staan nu op
https://www.wuala.com/alex.vertenten/Documenten/WOI/?key=vBSzT4TcQVvb
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a/ Men kan beginnen met ze in een projecteerbare lus te gieten.
b/ Voorstel tot oproep in ’t Fonteintje) om alle foto’s van tussen 14 en 18 in te zamelen, te
digitaliseren en bij de al beschikbare te voegen.
c/ Wie heeft ideeën hoe de ingezamelde illustraties te presenteren: géén boek, wel bv.
fiets- of wandelroute(s) met 14-18 beelden naast de huidige (bv. kerk nu, en beschoten
kerk; huidig gemeentehuissite en Villa du Sartel in ‘14; soldaten aan de 1914-brug en de
brug nu enz. In de Valeirzoektocht 1916?
WG W.O. I schaart zich achter de uitwerking van voorstellen (luik ‘Dagelijks leven’). Karl
vraagt of geen evocatie kan zoals destijds met “De Groote Oorlog” in de tuin van het
gemeentehuis.

5.2. Het vliegplein Scheldewindeke Boechoute (2017)
Antoine De Smet bereidt dit voor. Oosterzele dient gecontacteerd, in voorbereiding.
5.3. De Grenadiersbrug (2018)
POLS wil in 2016 de landmark (1, 2?) plaatsen aan de brug. De VVV hoopt erbij
betrokken te worden. Wanneer vergadering met Eke-Nazareth?
5.4. WOII: de laatste getuigen
W.O. I krijgt de aandacht, maar de laatste getuigen van W.O. II
verdwijnen snel. De voorzitter roept op om alle info van laatste getuigen
te registeren op film- of band. Chris merkt op dat er in Meilegem 1940 een
melding werd gemaakt van Dikkelvenne waarbij burgers apart werden gezet.
6.De reuzen
Er ontspon zich een geanimeerde discussie. Conclusies, ter beschikking staan:
1/ 1 geraamte in aluminium, 1 geraamte in hout (Notebaert), 2 ‘recente’ koppen (Dierickx,
Tuur), oude koppen van Tonus, Tonia en 4 Tonusjes; twee kledijen (Tuur, Dierickx)
2/ subsidie van POLS (2500 euro) (die bij navraag wel een historiekpublicatie erbij wil,
red.); sponsoring Bernard Verstraeten voor 1 of 2 reuzen
3/ De techniek om goedkope, demontabele en lichte geraamten te maken ingebracht door
Karen Meskens; ter beschikking bij Alex.
4/ Volgende mogelijke leden van een reuzencomité: Karl Libeert, Anne Schumacher,
Karen Meskens, Jan Vanquaille, Frederik Contreras, Jackie De Burck, Bernard Verstraeten,
Carlo Vande Walle, Daniel Vanden Broecke
Wat is nodig om tot resultaten te komen?
1/ Het maken van reuzen volgens de handleiding van Karen; en de koppen (te betalen
door subsidie en sponsor) (suggesties: een reus voor Flup en Valeir, voor de
persprijswinnaars …)
2/ Het opmaken van een lijst met reuzenactiviteiten van voor en met de reuzen, en
van de publicatie
3/ Een voorzitter van het reuzencomité die de middelen en de personen die ter
beschikking staan samenbrengt en een programma opstelt.
Plan B: als er geen voorzitter van het comité met programma kan gevormd, stellen we
voor de publicatie te verzorgen, de bestaande reuzen op te kalefateren en ze te stallen op
een publieke plaats.
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7. Monument Schepenbrief
Is klaar, wacht op 1/ afspraken met Oosterzele, Zwalm, Zottegem 2/ een datum om de
brief opnieuw in te huldigen met sprekers zoals prof. Taeldeman
8. Trage wegen: hoe ver staat men – naamgeving – de trage weg naar Melsen
De namen werden goedgekeurd, behalve Ter Venne. Hiervoor is nieuwe procedure nodig.
Bewoners/gebruikers suggeren Pikkendaal, maar ook Keiberg.
Chantal kreeg een mail van Frank Roegiest om een buurtbewonersgroep het peterschap
te geven van “Hekseketse” voor onderhoud, inwandelen. We vragen POLS wat er
hieromtrent in gedachten hebben. Patrick en Bram integreren de Trage Wegen in de
Valeirzoektocht 2015
9. Voorstel om eens een vergadering te houden met reflectie op eigen werking + visie.
Oké, via Doodle wordt een datum geprikt.
10. Teambuilding: etentje en de uitstap met de culturele raad
Patrick spreekt af voor een etentje in De Rotse op 6 maart 2015. Uitnodiging volgt. De
bedoeling is de prijs te drukken in het licht van de kastoestand en het groter aantal leden
van de VVV.
De Culturele Raad plant een uitstap op 26 april 2015 te Oudenaarde. Voorzitter Mathieu
pleegt over de datum nog overleg, want hij heeft een conflicterende agenda.
11. Volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaats op 26 maart 2015 om 19 u. 30 in De Poort.
12. Rondvraag.
1. JMS: laat een flyer rondgaan ivm het Project Scheldecharter
2. JMS: Op vraag van POLS werd een kopie van een schilderij rondgegeven van een
zekere Jan De Winne. Wie meer informatie kan verschaffen, mag dit doen.
3. Vergeten maar nog mogelijk. Er is een cursus van 6 sessies over beheer, ontsluiting,
bewaren, digitaliseren, wetgeving en subsidies voor lokaal erfgoed, meer op:
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/ondersteuning/vorming/cursusreeks-aan-de-slagmet-archief-en-documentatie/. Jan, Diederik en Alex zijn geïnteresseerd.
4/ Bezoek ook eens www.polsregio.be

Verslag: Bram Dermout
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