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Aanwezig :  Guy Ketelair, Dirk Decuypere, Krista Beyaert, Gilles Decock, Pascal Vanelstlande, Dirk Devos, 
Joseph Beyaert, Johan Vantieghem, Ingrid Christiaens, Ann Verhulst, Stefan Vermeulen,  

Martine Loncke, Nelly Verhaeghe, Ilse Houttequiet, Barbara Delft, Steve Kerckhove,  
Sofie Nuyttens, Tom Beunens, Caroline Vercruysse, Tom Colpaert, Jos Naessens,  
Jeannine Van Germeersch, Irène Van Looy, Jörgli Maes, Rogie Cony 

 
Verontschuldigd : Lucie Verdonck, Mia Herman, Christian Lagrange, Johan Baert, Ria Demeyere,  

Geert Boudrez, Pascal Bruynooghe 

 
 

 
   
1) Rondleiding Archeologische site Kerkhove 

 Een mooie samenvatting (met stappenplan) van de boeiende rondleiding vind je in dit filmpje :  

https://videopress.com/v/lINgD6Fz     

 Alle informatie over de archeologische site kan je terugvinden op hun website :  

https://archeologie-kerkhove.be    

 Veel info ook te vinden via Facebook :  

https://www.facebook.com/Archeologie-Kerkhove-1601623593441981/?fref=ts  

 Misschien kunnen we later nog eens op bezoek gaan om de evolutie te volgen ?  

 

 
2) Opvolging vorig verslag 

 Advies subsidieverdeling: subsidies werden uitbetaald 

 Advies buurtwerking Achterknobbelbuurt: vereniging werd erkend 

 

3) Update omtrent La Braderie 

 Plannen expo amateurkunstenaars :  

o traject leegstaande panden niet haalbaar  

o binnenlocatie nodig - het werd Spikkerelle 

o we proberen het publiek van de Kerkstraat naar Spikkerelle te lokken  

(ideetjes van kunstenaars al binnen - animatie op de weide - koppelen aan wedstrijd…) 

o volgende vergadering : woensdag 6 juli om 20u in foyer Spikkerelle 

 Sofie kreeg vorige vrijdag nog het bericht dat erkende verenigingen uit Avelgem gratis kunnen 

deelnemen aan La Braderie. 

 Standjes en dergelijke op braderie best rechtstreeks regelen met en reserveren bij de organisatoren 

(Bert Breda : bert@boutiekloulou.be) 

 

4) Adviesvraag: aanvraag tot erkenning buurtwerking 

 Dossier Munkkouter Feest is volledig - ze voldoen aan alle voorwaarden  

 gunstig advies van de cultuurraad  

 

 

 

C 
Cultuurraad 

 

Verslag algemene vergadering  
donderdag 9 juni 2016 – 19u30 / 20u30 

(OC Waarmaarde) 
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5) Cultuurprijzen 2016 

 omdat er geen kandidaturen werden ingediend maakte het dagelijks bestuur zelf een lijstje met 

voorstellen (zie bijlage 1)  

 er wordt gevraagd aan alle verenigingen om per categorie voor één kandidaat te stemmen  

en het stemformulier vóór 30 juni aan Sofie te bezorgen 

 opgelet : waarnemers (bv. afgevaardigden van politieke partijen) kunnen niet stemmen ! 

 ook in de toekomst best werken met een systeem zonder dossiers (combinatie inzendingen 

verenigingen en ideeën dagelijks bestuur) 

 prijs is een waardebon (vast bedrag) + beeldje + erkenning (uitreiking op La Braderie) 

 reglement : zie bijlage 2 

 

6) Nieuws uit het college van burgemeester en schepenen 

 eerste publieke barbecue in Avelgem (evenemententerrein) net geopend :  

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-avelgem/publieke-barbecue-kan-50-man-aan-a2730869  

o gratis en zonder aanvraag of waarborg - kort reglement  

o watervoorziening en toiletten wenselijk ? (ontoereikend budget - alternatieven : jeugdhuis + 

Spikkerelle + horecazaken + woonzorgcentrum)  

o later worden elektriciteitswerken voor de kerk uitgevoerd - misschien kan er in combinatie aan 

sanitair voor de publieke barbecue gedacht worden  

o wat bij brandgevaar ? brandblusapparaten in auto’s en jeugdhuis  

o rommel vermijden ? onderhoud door medewerker van Spikkerelle - 2 grote vuilnisbakken - 

bewakingscamera’s vanaf 1 juli  

o in september volgt een eerste evaluatie - indien nodig wordt het reglement aangepast  

 

 Avelgem wordt de eerste gemeente in Vlaanderen met een fopspeenboom :  

alternatief voor het meegeven van fopspeentjes aan de Sint  

 

 site OC Kerkhove is volledig af  

 

 site OC Outrijve :  - volgende fase komt aan bod op de gemeenteraad van 26/9   

- het budget (200 000 euro) zal iets groter worden  

- polyvalent gebouwtje als aanvulling van bestaand OC  

- overleg in oktober 2016 met de betrokken partijen (inwoners + verenigingen)  

- realisatie in 2017 

 

 site Bossuit :  - sterk verbeterde relaties met de eigenaars  

- druk programma - veel activiteiten  

- verdere gesprekken volgen (o.a. omtrent de verwachtingen naar de gemeente toe)  

 

 pastorie Bossuit :  - wordt een ‘dorpshuis’ (OC) 

- de kleuterschool mag 1 schooljaar langer blijven (tot 1 september 2017)  

- project via provincie West-Vlaanderen 

 

 mini-bibliotheken :  - books in boxes (alle info op http://booksinboxes.eu !) 

- toezegging voor productie door 2de graad houtbewerking Gemeenschaps- 

  onderwijs Avelgem 

- boeken van particulieren binnenbrengen in de bib kan vanaf oktober  
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7) Projecten van dienst Jeugd en Cultuur 

 Zomerpicknick op 25 juni op evenementenweide  

- ook Avondje Avelgem : kruisbestuiving  

- zonder inschrijvingen  

- nog 3 vrijwilligers voor springkasteel gezocht  

 

 Overleg herdenking eindoffensief Groote Oorlog:  denktank op donderdag 16 juni om 20u 

in Spikkerelle (iedereen welkom)  

 

 Open Monumentendag op 11 september :  - focus op Waarmaarde  

- samenwerking met ‘Waarmaarde leeft !’ 

- evocatie Gallo-Romeinen 

 

8) Varia: 

 Activiteiten verenigingen (zie bijlage 3)  

 Interesse in opleiding rond gebruik sociale media ? 

een expert kan een opleiding op maat verzorgen - gratis voor geïnteresseerde verenigingen  

(we laten dit voorstel even bezinken tot volgende vergadering)  

 Avelgem is geselecteerd door provincie West-Vlaanderen en MOOOV voor projectie van een 

openluchtfilm :  - Spaanse film ‘La Isla Mínima’  

- trailer : https://www.youtube.com/watch?v=q-kWbiW2G2k        

 - avond van ‘La Braderie’  

- bij mooi weer buiten - bij regenweer in de theaterzaal van Spikkerelle   

 - Spaanse randanimatie (met vurig Spaans optreden) 

 An Verhulst van KVLV-Avelgem was voor het eerst aanwezig in de algemene vergadering -  

Het nieuwe bestuur probeert de vereniging te verjongen zonder de oudere generatie te vergeten -  

op donderdag 23 juni organiseren ze een Tapas- en cocktailavond in het OC van Kerkhove  

     

 

    
 
 
           (Verslaggever : Jos Naessens)  
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