VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED
VVV ’t Gaverland
25 05 2015 om 19.30u – De Poort

0.

Aanwezigheden

Effectief
De Clippele Mattheus

aanwezig

De Wilde Michel

afwezig

Dermout Bram

ondervoorzitter

aanwezig

Dirk Vandekerckhove

aanwezig

Kongs Paul

verontschuldigd

Libeert Karl

adviesraad voor vrijetijdszaken

verontschuldigd

Luce Vandenmeersschaut

verontschuldigd

Martens Didier

aanwezig

Neirinckx Pierre Martin

overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit

verontschuldigd

Schepens Jean-Marie

voorzitter

aanwezig

Van Meirhaeghe Diederik

aanwezig

Vanquaille Jan

ondervoorzitter

verontschuldigd

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

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.

-

Jean-Marie meldt dat Leen Schelstraete ontslag neemt omwille van werken persoonlijke redenen. Carine Van Lancker zal het VVV binnenkort
vervoegen.

-

De werkgroep “WOI heeft de persprijs 2015 gewonnen”. Hartelijk proficiat
ook voor de VVV!

2.

Goedkeuring verslag vergadering 26 03 2015
Geen opmerkingen.

3.

Kasverslag
De penningmeester brengt verslag uit van de rekeningen.

4.

-

rekening:

173,72 euro

-

groenboekje: 2 750, 00 euro

Valeirzoektocht 2015 (bram en Patrick)
Bram en Patrick zijn hiermee druk in de weer. Het wordt een tocht van +- 25 km
met als centraal thema de trage wegen. Op 07/06 mag een eerste versie verwacht
worden. Sponsoring: Alex doet het nodige en schrijft de sponsors van vorig jaar
aan.
De zoektocht loopt van 01/07 – 31/08. De datum van proclamatie moet nog
vastgelegd worden (september).
De route langs de trage wegen kan verder uitgewerkt worden als een gids voor

5.

Wereldoorlog I:
-

vastleggen datum WOI vergadering: JM stuurt een doodle rond

-

stand van zaken:
-

subsidieaanvraag harde renovaties WOI monumenten: het project
werd door Alex ingediend bij de provincie; de beoordeling grijpt
plaats +- 15 november.

-

2016 - dagelijkse leven WOI: de bedoeling is om een avond
met projectie te organiseren omtrent het dagelijkse leven in Gavere
tijdens WOI.

-

2016 - landmark(s) grenadiersbrug Semmerzake: er werd reeds
een aantal keren samengekomen met een afvaardiging vanuit
Nazareth. Er is de wil om samen te werken omtrent de landmarks
(2016) en omtrent het “Scheldetreffen” (2018).
David Vanhee (Pols) werkt het project betreffende de landmarks uit.

-

6.

2018 - 100 jaar Grenadierstreffen aan de brug te Semmerzake-Eke.
Zie ook hierboven. Er wordt over heel wat activiteiten nagedacht
betreft deze 100 jarige herdenking. Dit kan gaan van een
academische zitting, muziekcompositie en –uitvoering, tot een
reënactment. Er komt een werkgroep om alle ideeën uit te werken.

Het reuzenproject:
-

wat voorbij is (zie verslag werkgroep De Lustige Tonussen).
Reus el Toro was te zien op de Erfgoeddag te Deinze

-

Het voorzitterschap is een co-voorzitterschap: Karen Meskens en Willy
Bekaert

-

De bestaande frames werden opgemeten.

-

Drie studenten van de Artevelde hogeschool maakten een heel mooie film.

-

Wat brengt de toekomst:

-

Willy Bekaert zal de attributen bijhouden van de reuzen El Toro en
Carlos Dierickx bijhouden Anne gaat zich toeleggen op de
kledij.

-

Prinsenfeesten op de Markt: kan El Toro daar getoond worden? Waar
is er een opberg- en schuillocatie dicht bij de markt? Alex bekijk dit
met de technische dienst.

-

2016: 100 jaar geboortejaar Carlos Dierickx

7.

Trage wegen:

-

Stand van zaken straatnaamborden: worden in de loop van juni geplaatst

-

Peterschap:
-

Peetjeswegel:

Willy Bekaert en Jean-Marie Schepens

-

Hekseketse:

Frank Roegiest

-

Pickendaele:

Oscar Meulenijzer

-

Warandeklim:

Didier Martens

-

Tertweg:

Chantal Buysse

Misschien nog een oproep plaatsen in het Fonteintje?
8.

Traditionele uitstap met adviesraden (vrijetijd, culturele raad, VVV en WG Kunstig
Gavere) op 14/06/2015 – richting Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Horebeke,
Mater): iedereen heeft een uitnodiging ontvangen. Graag NU inschrijven!

9.

Varia:

-

Nieuws uit de regio POLS jolien.verroeye@egcleieschelde.be : Houtig Erfgoed
(oude bomen signaleren aan Pols);Gafodi krijgt toelage voor het project 50 jarig
bestaan; Architect Lampens ( waar staan er gebouwen van zijn hand in Gavere?).
Polsslag verschijnt 2de helft van september.

-

Raadpleegbaar archief – aankoop boeken: Het wisselloket in de Poort zal ook
als ruimte gebruikt kunnen worden voor het papierarchief. Op termijn moet dan
ook het Antoine De smet -archief uit de bibliotheek naar hier komen.

-

WOII: de laatste getuigen: JM is hiermee volop bezig

-

Project: realisatie van vlaggen deelgemeenten: Alex is hiermee bezig

-

Schilderij Van Eyk: een schilderij van Van Eyck zou een tijdje terug in Baaigem
“verbleven” hebben ... wie weet daar iets van. Antoine Eeckhout?

-

Chantal: lijst van kleine monumentjes (en kapelletjes) zal doorgemaild worden
naar de leden.

-

Bram: Op het SGT Bull grafmonument werd de emailfoto gestolen ... het is niet
zeker of er nog toelating komt om nog een foto te bevestigen?

12.

Volgende vergadering: donderdag 25/06 om 19.30 uur

Verslag: Alex Vertenten

