
Aanwezig  : Evi Verbeke, Linda Crommelinck, Luc Thomaes, Eric Marijsse, Nelly Verhaeghe, Tom Colpaert, 
Catherine Delrue, Caroline Vercruysse, Dirk Decuypere, Guy Ketelair, Lucie Verdonck, Didier Verschuere, Marc 
Platteau, Suzanne Decock, Luc Callens, Carole Coetsier, Krista Beyaert, Jörgli Maes, Ingrid Christiaens, Barbara 
Delft, Tom Beunens, Lucas Lambrecht, Jos Naessens 
 
Verontschuldigd :  Martine Loncke, , Geert Boudrez, Ilse Houttequiet, Christian Lagrange, Karolien   
      Vanbranteghem, Jeannine Van Germeersch 
 

1) Opvolging vorig verslag : goedgekeurd   
 

2) Oproep kandidaturen Cultuurprijzen 2018 :  
- uitreiking voortaan altijd eerste zaterdag van september (volgend jaar dus op 1 sept. 2018 om 18u)  
- gelieve alle voorstellen voor kandidaturen in te dienen vóór 1 maart 2018 !  
   

3) Memorandum werking Cultuurraad :  
- een nieuwe legislatuur (wat het bestuur van de gemeente betreft) nadert - de overbruggingsperiode is  
  een goed ogenblik om eens na te denken over de werking van onze Cultuurraad  
- dat kan met vragen als ‘wat ontbreekt er in onze werking ?’ - ‘wat is er goed en kan nog uitgebreid  
  worden ?’  
- we kunnen zo een lijstje met noden en wensen aanleggen waarmee we in maart aan de slag kunnen 
- dit kunnen specifieke voorstellen zijn (voorbeeld uit sportraad : voorstel om voetbalveld met kunstgras   
  aan te leggen) of algemenere (b.v. in de toekomst slechts 1 of 2 algemene vergaderingen per jaar en  
  daarnaast ook samenkomen in werkgroepen per ‘branche’, dus met mensen uit dezelfde sector)  
- op die manier kan de cultuurraad in de toekomst méér worden dan een doorgeefluik van informatie  
- gelieve de ‘wishlist’ uit jullie vereniging door te sturen vóór 1 maart ! 

 
4) Info dienst Jeugd en Cultuur :   

- gelieve de subsidieformulieren vóór 31 januari in te dienen  
- het subsidiereglement kan je hier vinden : http://bit.ly/2j82V9Q.  
  

- terugblik FEESTEWORP 2017 : één terugkomende opmerking i.v.m. het ‘accordeoneffect’ in de stoet -  
  bij elke editie loopt de stoet vast onderweg - dat heeft te maken met het korte parcours, de  
  hergroepering in de Stationsstraat en de verschillende soorten deelnemers (trage wandelaars - snelle  
  stappers - voertuigen…) - moeilijk te vermijden maar de organisatoren blijven proberen  
 

 - uitnodiging poëtisch ontbijt op zaterdag 27 januari in de bib  
 - uitnodiging gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2018 in Spikkerelle -  
   er rijdt een shutlle bus voor de burgers van Bossuit + Outrijve / Kerkhove + Waarmaarde + Rugge 
 

5) Nieuws uit het college van burgemeester en schepenen :  
- vervolg op de campagne NIE MEE OES (drugs) : deze keer wordt geprobeerd om overmatig  
  alcoholgebruik aan te pakken - TOURNEE MINERALE LOCAL !  (ook alcoholvrij bier op de  
  nieuwjaarsreceptie)  
- verduidelijking positief antwoord van schepencollege i.v.m. toetreding KIWANIS (vorige vergadering) :  
  - er werd nagegaan in hoeverre het lidmaatschap exclusief is en hoeveel het kost  
  - je moet niet voorgedragen worden om lid te worden  
  - iedereen kan dus toetreden en alle voorwaarden om lid te worden van de Cultuurraad zijn vervuld  
  - eerstvolgende activiteit is het ronddragen van maaltijden bij kansarmen 
 
- voor de toekomst : overwegen om geen serviceclubs toe te laten en een minimale aanwezigheid op de  
  algemene vergadering van de Cultuurraad te eisen 
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Verslag algemene vergadering 
donderdag 14 december 2017 – 20u 

 

http://bit.ly/2j82V9Q


 
 

PLANNEN HERDENKING EINDE WO I IN AVELGEM :   

1) Standbeeld/monument 
1. Bestaande Vermandere-gedenkteken opwaarderen: op een sokkel plaatsen met daarop een beknopte 

biografie en eventueel foto.  

2. Nieuw kunstwerk aan de rand van het evenemententerrein, bij de vredesboom. Lucas polst eens bij 

andere gemeentes die iets dergelijks gedaan hebben. Vertrekkende van daaruit kan er een wedstrijd 

uitgeschreven worden voor kunstenaars. Vereisten: binnen het budget blijven, vernoemen van 

gesneuvelde Avelgemnaren. 

Voor de ‘opening’ van beide kunstwerken mikken we op november 2018. Door de tragiek en gruwel van de feiten 
die 100 jaar geleden in Avelgem plaatsvonden hopen we Koning Filip te verwelkomen op de opening.  
 
2) Verenigingen 

 groot evenement van het Sint-Martinuskoor in de kerk : ’14 Tales, 18 Tunes’ (10 nov. 2018)  

 Voordrachten en sprekers bij diverse verenigingen 

 Via de cultuurraad wordt de vinger aan de pols gehouden 

 vzw Vrienden van de Molen: herdenking van de vernieling van de molen (die heropgebouwd werd met 

Duits boetegeld) op 25 oktober 2018 

 Totaalspektakel in november in de kerk (beeld, woord, muziek) door Conservatorium, Gavka, Studio 

Streuvels en Spacemakers 

 OPROEP :  - gelieve info over geplande activiteiten van jouw vereniging door te geven aan Lucas (dan  

      kan de gemeente alles bundelen)  

    - gelieve de tag ‘WO I’ te gebruiken in de UiTdatabank 
 

3) Gemeente 

 Expo ‘Bezettering’ gedurende 3 weken in Spikkerelle: van 22 oktober tot 12 november 2018 -                  

evt. expo in de Kunstkerk? 

 OMD?  Wandeling langs WO I monumenten/overblijfselen doorheen Avelgem 

 Expertise van GOKA vragen: welke graven kunnen we herwaarderen? 

 opstelling granieten beeld ‘Sterke man’ (voorstel van Guy Ketelair) 

 Binnen het reguliere Spikkerelle-aanbod een theatervoorstelling over het thema 

 Binnen het vormingsaanbod zitten we op de piste van een begeleide fietstocht doorheen Avelgem en 

omstreken waarbij locaties die een link hebben met WOI aangedaan worden 

 Straatbeeld: vlaggen?  - lokaal logo (banner)  

4) Scholen & kerkfabriek 

 Basisschool De Toekomst: project CWXRM = ComingWorldRememberMe (GoneWest)  

  http://www.comingworldrememberme.be 

 ‘Onze Jongens’ van SJB? 

5) Inwoners 

 Mogelijkheden bekijken om op een efficiënte manier poppyzaad te bezorgen aan inwoners -  

eventueel via plantbare info? 

 
Budget : er wordt 50 000 euro voorzien !  
   

 
 
 
 
 
 

http://www.comingworldrememberme.be/


6) Data algemene vergaderingen Cultuurraad volgend jaar :   
  

 - woensdag 21 maart 2018 
 - dinsdag 19 juni 2018 
 - donderdag  27 september 2018 
 - woensdag 19 december 2018 
 

7) Evenementen georganiseerd door leden van de Cultuurraad :    
 

    - 16 december 2017 :  kersthappening (Buitengewone Buurt Ganzenhof)  
 

   - 2de week jan. 2018 : spel- en kaartnamiddag (VFG)  
 

   - 13 januari 2018 :  voordracht ‘Het geheim van Antartica’ (Dixie Dansercoer) (Boshout)  
 

   - 21 januari 2018 :  ‘De demonen van Leonard Cohen’ (Francis Mus) (zaal Feniks) (Davidsfonds)  
 

   - 25 januari 2018 :  gedichtendag (Spikkerelle) (Conservatorium)  
 

   - 31 januari 2018 :  ‘De Vlasgaard’ (Rene Declercq) (Spikkerelle) (Davidsfonds)  
 

   - 12 februari 2018 :  De Grooten Oorlog (Italië)  (VFG) 
 

   - 24 februari 2018 :  jongerentoneel ‘Cafeetje’ (Arne Sierens) (Jeugdhuis Krak) (Conservatorium)  
 

   - 2, 3, 4 maart 2018 :  toneelvoorstelling ‘Paprika uit Afrika’ (Tope) 
 

   - 10 maart 2018 :    leraarsconcert piano & fluit (ridderzaal) (Conservatorium)  
 

   - 10 maart 2018 :   voordracht ‘Zivilarbeiter’ (Donald Buyze) (Curieus)  
 

   - 18 maart 2018 :   lente-ontbijt (Buitengewone Buurt Ganzenhof)  
 

   - 20 maart 2018 :   nacht van de geschiedenis - ‘Gifgas’ (Philip Vannieuwenhuyze)  
        (Davidsfonds + GOKA + BiB) 
 

   - laatste zondag april : heropening molen (gesloten van januari tot en met maart)  
         (Vrienden van de molen) 
    
 
 
 
 

 
 
 

                 (verslag : Jos)  

 


