VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV ’t Gaverland
26 03 2015 om 19.30u – De Poort

0.

Aanwezigheden

Effectief
De Clippele Mattheus

aanwezig

De Wilde Michel

afwezig

Dermout Bram

ondervoorzitter

verontschuldigd

Dirk Vandekerckhove

afwezig

Kongs Paul

aanwezig

Libeert Karl

adviesraad voor vrijetijdszaken

verontschuldigd

Luce Vandenmeersschaut

verontschuldigd

Martens Didier

aanwezig

Neirinckx Pierre Martin

overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit

aanwezig

Schepens Jean-Marie

voorzitter

aanwezig

Van Meirhaeghe Diederik

verontschuldigd

Vanquaille Jan

ondervoorzitter

aanwezig

Vermeulen Patrick

penningmeester

aanwezig

Vlerick Christiaan

afwezig

Buysse Chantal

aanwezig

Haeck Claudine

aanwezig

Schumacher Anne

adviesraad voor vrijetijdszaken

verontschuldigd

Meskens Karen

aanwezig

De Smet Marie-Rose

afwezig

Schelstraete Leen

afwezig

Stevens Annabelle

verontschuldigd

Matthys Mireille

aanwezig

Waarnemend
Martens Dirk

schepen

aanwezig

Vertenten Alex

secretaris

aanwezig

1.

Verwelkoming
-

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en verontschuldigd de
afwezigen.

-

Guy Van Hove komt het project Gafodi 50 jaar – 2016 voorstellen.
Grootschalig fotoproject op diverse locaties en dit van 03/06 t.e.m.
20/06/2016.
De vraag is op de VVV een toeristische fietsroute kan uitstippelen
langs de expositie-locaties. Dit kan uiteraard geen probleem zijn.

2.

Goedkeuring verslag vergadering 22 01 2015
Geen opmerkingen.

3.

Kasverslag
De penningmeester brengt verslag uit van de rekeningen.

4.

5.

-

rekening:

223,72 euro

-

groenboekje: 6750 euro

Evaluatie teambuilding in de Rotse op 06/03/2015
-

heel goed ontvangst, menu was lekker. Er waren 36 deelnmers waarvan 16
betalenden.

-

de projectie was heel goed

Valeirzoektocht 2015 (bram en Patrick)
-

periode juli en augustus

-

thema: trage wegen

-

prijsuitreiking wordt georganiseerd op een activiteit in september,
bijvoorbeeld een opening van een tentoonstelling in de Poort.

6.

Wereldoorlog I:

-

Datum WOI vergadering: nog te bepalen!!

-

Subsidieaanvraag harde renovaties WOI monumenten: in overleg met de provincie
zal Alex een cultureel erfgoedproject indienen en dit vóór 15/05.

-

2016 - dagelijkse leven WOI: een oproep wordt gedaan om foto’s en
documenten, ook niet-oorlogsgebonden materiaal binnen te leveren voor scanning.
Bedoeling is om een voorstelling te maken voor in het G.O.Racing (ciné Racing)

-

2016 - landmark(s) grenadiersbrug Semmerzake: 11 november 2016 –
bijkomend provinciaal subsidiedossier wordt ingediend in het najaar 2015.

-

Vliegplein Scheldewindeke Bouchoute 2017: Antoine De Smet is bezig met
verzamelen en schrijven van een brochure. Er moeten contact gelegd worden met
Oosterzele-Scheldewindeke (Wim Coppens) voor een herdenking in 2017

-

2018

Een

- 100 jaar Grenadierstreffen aan de brug te Semmerzake-Eke

Er werd reeds overleg gepleegd met het gemeentebestuur van Nazareth
en dit op 03/04/2015. Een stuurgroep wordt opgericht die de projecten in
2016 en 2018 zullen begeleiden.
7.

WOII: de laatste getuigen:
Warme oproep om namen van laatste getuigen door te geven aan Jean-Marie.
Uiteraard ook andere VVV-leden kunnen interviews afnemen.
Gesuggereerde namen: Emiel Pede (Chantal), Martha Dhont (buur Alex), Oscar
Meulenyzer, Jacques Mertens; contacten gelegd met Raf Schreyen en Lucette
Dierickx; opnames al geschied met Armand Colson, Polke Van Wambeke, Arthur
Willems, Yvonne Schepens, Richard De Vogelaere … Iedereen kan hieraan
meedoen, verhalen opnemen of noteren en opschrijven.

8.

Inventarisering erfgoedstukken gemeente Gavere (Jan en Diederik)

Een eerste fase is reeds voorbij. Binnenkort wordt een 2de fase opgestart.
Aansluiting op het archief in de bib is noodzakelijk.
9.

Het reuzenproject:
Op 31/3/2015 werd vergaderd en het reuzencomité De Lustige Tonussen gesticht
met Carlo Vande Walle als voorzitter en Karen Meskens als ondervoorzitter. (zie
apart verslag in bijlage). Eerste opdracht: reus helpen opstellen en kleden bij POLS
24/4, gemeente zorgt voor vervoer. (zie verslag) Volgende vergadering 28/4, De
Poort, 19.30 u.

10.

Monument Schepenbrief
Datum gezocht, 12/09, contact met Zottegem (Velzeke), Zwalm (Dikkele) en
Oosterzele dient genomen. De restauratie wordt opgenomen in het subsidiedossier
restauratie monumenten W.O. I

11.

Trage wegen
We mikken op open monumentendag om TW in te wandelen (18 of 19/10?), bij
voorkeur de TW naar Melsen. Jan heeft het contact.
Chantal brak een mooie lans voor het peterschap (AVS, 16 april); dit zou ook als
oproep moeten komen in de media.

12.

Project: realisatie van vlaggen deelgemeenten
Wie kan spreekt de volgende personen aan om de vlag of het wapenschild van de
vroegere deelgemeenten te bekomen: Pol Dick (Dikkelvenne), Lydie Niemegeers
(Asper), Antoine Eeckhout (Baaigem); Paul Kongs voor Vurste; Luce voor
Semmerzake.
Het Museum voor Heraldiek te Temse werd intussen twee maal aangeschreven.
Geen reactie (en mail kwam niet terug).

13.

Traditionele uitstap met adviesraden op 14/06/2015 – richting Vlaamse
Ardennen (Oudenaarde, Horebeke, Mater)

14.

Volgende vergadering: donderdag 28 mei om 19u30 in de Poort.

15.

Rondvraag.
-

uitreiking van de MEGA-persprijzen. De WOI werkgroep is één van de
genomineerden
23/05: concert van de Fanfare n.a.v. 150 jarig bestaan?
Verkeerscommissie op 01/04: Pierre kan niet gaan. Er kan geen vervanger gestuurd
worden.
Beelden op Borgwal van 01/05 t.e.m. 31/05 (KG)
opendeurdag gemeentehuis: 03-04/10/2015

Grand merci aan de positieve inbreng en geest.

Verslag: Jean-Marie Schepens en Alex Vertenten

Vergadering WG Reuzen op 31 3 2015 in De Poort
Aanwezig: Jan Vanquaille, Mattheus De Clippele, Karen Meskens, Anne
Schumacher, Jolien Verroeye, Carlo Vande Walle, Bernard Verstraeten, JeanMarie Schepens, Dirk Martens, Willy Bekaert, Siska, Jens en Maria (Joostens) van
de Arteveldehogeschool (voor hun eindwerk).
Verontschuldigd: Jackie De Burck, Frederik De Vrieze, Julien Van Hecke.
JM schetst kort de historiek, de reuzen en materieel die ter beschikking staan, de
middelen, de mensen, naar de vraag toe: wie neemt de verantwoordelijkheid
om dat (vaak bedreigde en verloren) patrimonium te bewaren, te
herstellen en actief te maken?
Het enthousiasme was zo groot dat al volop onderwerpen werden aangesneden
en besproken vooraleer er een groep/verantwoordelijken waren die de structuur
en de werking garandeerden. Dat zag men dan in en met unaniem handgeklap
werd een autonome werkgroep voor de reuzen van Gavere opgericht. Die is als
volgt samengesteld (naam werd achteraf toegevoegd)
Comité De Lustige Tonussen
Voorzitter: Carlo Vande Walle
Ondervoorzitter: Karen Meskens
Sponsor: Bernard Verstraeten (staat borg voor een extra nieuw geraamte indien
nodig)
Kledij: Anne Schumacher
Adminstratieve steun: Jolien Verroeye
Leden: Jan Vanquaille, Mathieu De Clippele, Willy Bekaert, Daniel Van Den
Broecke, Jackie De Burck, Julien Van Hecke.
28/4 vergaderen ze op eigen houtje in De Poort, 19.30 u. De Poort is al
gereserveerd bij Alex.
Een intense (en door Siska, Jens en Maria gefilmde) discussie over allerlei
onderwerpen werd nu door de groepsleden elk in hun functie aangegaan. Daaruit
volgde:
1/ Een plaats (“reuzenatelier”) is nodig voor de stalling van de reuzen en het
materieel. Daar moet ook in alle rust kunnen aan gewerkt worden. Dirk zorgt
daarvoor.
2/ Het geraamte in de garage Notebaert (en ook het bestaande geraamte) wordt
opgemeten door Jan en Mathieu. Ze oordelen over de bruikbaarheid van het
geraamte bij Notebaert (alleen en samen met de andere reus). Hieruit moet
blijken hoe dringend een 2de of 3de geraamte nodig is.

3/ Indien een nieuw geraamte nodig is, verbindt Bernard Verstraeten (firma
Vertronics) zich om er een te sponsoren.
4/ Het zou zeer wenselijk zijn mocht een groep (desnoods een persoon) bv. een
school, een klas, een vereniging …. Ambassadeur(s) van de reuzen worden
(peterschap opnemen). Dat verhoogt het draagvlak en creatieve werking (bv. De
Pinte, waar een klas een nieuw reuzenensemble maakte via creatieve aankleding
…)
5/ Anne wil het kleden van de reuzen op zich nemen
6/ Karen heeft docu over hoe een geraamte maken met recycleerbaar
materiaal.
7/ De reus El Toro wordt geleverd aan twee instanties die hem vroegen:
- op 24/4 in Deinze tgv de opening van het nieuwe pand van POLS. Op Pols en
een eerste reuzentreffen mogen we niet ontbreken. We citeren uit Joliens mail:
“De reus mag op onze koer achteraan ons gebouw komen te staan, in de poort kan hij overnachten,
ingang via de Louis Dhondtstraat, zijstraat Tolpoorstraat, helemaal doorrijden tot achteraan de
parking en daar dan door het gat in de muur tot aan onze achterdeur. Daar kunnen heel wat wagens
staan.”
- op 21/6 tgv de nieuwe Gaversche Prinsenfeesten (Gavere kermis Rotary)
Dirk vraagt deze beide aan in het college. Het nieuwe comité draagt zorg voor die
reuzen in deze.
8/ Op 18 mei zijn we nu al uitgenodigd op de Arteveldehogeschool waar de
studenten hun project(intenties) voorstellen. De uitnodiging met accurate
gegevens volgt later.
Inmiddels bezorgen ze misschien al enkele beelden. Contact:
marie.joostens@student.arteveldehs.be
9/ Zowel bij de opstelling van de reus El Toro in Gavere (Prinsenfeesten) als in
andere media/kanalen zal een oproep gedaan worden om foto’s en ander
materieel van de reuzen binnen te brengen.
10/ Concreet werkschema (voorlopig, de Tonussen zelf passen het aan indien
nodig):
1/ Opmeten reuzen Jan en Mathieu
2 / El Toro naar Deinze (24/4)
3/ El Toro op Gaverse prinsenfeesten, kermis 21/6
4/ Een Dierickx-reconstructie (februari 2016 – zijn 100ste verjaardag)
5/ Een reconstructie van Tonus, Tonia (en Nele? En de Tonusjers?) tegen Gaverekermis 2016
6/ Publicatie tegen kermis 2016 (dagboek Paardenkouter, historiek van alle
reuzen)

Contacten comité
peejee.beeckaert@telenet.be
t.h.marysienka@hotmail.com
marie.joostens@student.arteveldehs.be
jan@baaigem.net
matthieu.declippele@gmail.com
karen.meskens@telenet.be
anne.schumacher@telenet.be
jolien.verroeye@egcleieschelde.be
carlo.vande.walle@telenet.be
bernard@vertronics.be
jackie.deburck@skynet.be
info@contreras.be (Frederik De Vrieze)
julien van hecke (?) (hoe informeren?)
VVV-ondersteuning
Alex.vertenten@gavere.be
schepensjeanmarie@gmail.com
Gemeente
Dirk.martens@gavere.be
Zeer hartelijk bedankt voor een vruchtbare vergadering met nuttige inbreng van
iedereen uit diverse sectoren van onze bevolking.
JMS, 1/ 4/ 2015, geen grap

