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1) Opvolging vorig verslag : goedgekeurd 
 

2) Adviesvraag : subsidieverdeling culturele verenigingen werkjaar 2016 :  
- overzicht : zie bijlage 1 ! 
- Con Tempo is een vereniging voor weduwen - Samana is de nieuwe naam van Ziekenzorg -  
  de Munkkouter ligt achter de ‘Groote Fabrieke’ 
- omdat enkele verenigingen geen aanvraag indienden noteren we bij de vermelde verenigingen bijna    
  overal een stijging  
- er werd opgemerkt dat veel verenigingen niet erg veel met cultuur te maken hebben 
- we stonden even stil bij het feit dat de harmonie en de jeugdharmonie vaste subsidies krijgen  
  (en steun voor de aankoop van kostuums en instrumenten) - als tegenprestatie treden ze gratis op voor  
  de gemeente 
- alle verenigingen die hun dossier eens willen inkijken zijn welkom bij Lucas (liefst na afspraak) 

 
3) Cultuurprijzen 2017 :  

- we zijn al een tijdje op zoek naar een geschikt moment en een geschikte plaats om de jaarlijkse  
  cultuurprijzen uit te reiken 
 
- minder geslaagde concepten uit het verleden :  

 Vlaanderen Feest (op zaterdag rond 11 juli) met optreden in polyvalente zaal van Spikkerelle : 
geringe opkomst en de culturele verenigingen zeiden dat ze al een te druk programma hadden 
om er nog iets extra bij te nemen  

 na enkele jaren werd ervoor gekozen om ons karretje bij een bestaande festiviteit te hangen: 
 Ganzenhofkrieretocht : we pasten er niet echt - cultuur kwam niet in de aandacht  
 Braderie : idem (weinig interesse op de terrassen van de Kerkstraat)  

 
- alternatief : presentatieavond van nieuw cultureel programma in juni in Spikkerelle -  
  deze piste werd onderzocht, maar men vond het erg moeilijk om de uitreiking in het strakke    
  programma van zo’n presentatieavond te wringen 
 
- alternatief : in samenwerking met de sportraad ?  
  helaas hebben zij een andere timing  
  (zij werken per kalenderjaar : eind januari - wij per werkjaar : in de zomer) 
 
- voorstel voor dit jaar :  

 alle leden van de cultuurraad uitnodigen op een plechtig moment (receptie) met ontvangst door 
burgemeester en schepenen in het gemeentehuis of de foyer van Spikkerelle  

 aandacht voor alle genomineerden en prijzen voor de laureaten  
 

- idee voor volgend jaar :  

 linken aan een optreden van plaatselijke helden in Spikkerelle (b.v. Momma Said So / Strograss) 
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 gratis toegankelijk maken (budget Cultuurraad : 1500 euro)  
 
 
 
 
 

4) Info dienst Jeugd en Cultuur :  
1. folder Avelgemse verenigingen (bij infokoffertje voor nieuwe burgers) : is bijna klaar !  

 
2. sociale media : aanbreng in de cultuurraad werd uitgesteld tot de volgende vergadering in juni  

(vanwege uitzonderlijke locatie en omstandigheden : OC Kerkhove met wielerexpo ‘Ronde van 
Vlaanderen’ - 'kjir ne ke were’) 
 

3. Krakrock herleeft (30 jaar na de eerste editie) op 9 september 2017 (via crowdfunding)  
  https://crowd.hellobank.be/nl/projects/krakrock2017 
 

4. Feesteworp op 5 november 2017 met als thema ‘Love, Peace & Feeste’ !  
 

5. Herdenking WO I in 2018 :  
 - nog één overleg in het voorjaar  
 - tegen 30 juni 2017 worden alle ideeën gebundeld  
  - in september volgt dan een nieuw overleg  
  - oproep aan alle verenigingen om iets te ondernemen in oktober/november 2018 
  - voorbeelden ideeën  :  - Vredesboom (wordt bekeken in het schepencollege)  
       - verspreiden van zaadjes : massaal zaaien van poppies  
 - Gone West : geen aanvragen (vanwege moeilijke timing en omslachtig papierwerk)  
 

6. Lokale Helden op vrijdag 18 april 2017 (eerste dag van WAK = Week voor de AmateurKunsten) :  
 - lokaal creatief talent bij lokale handelaars  
  - 11 locaties gevonden in Avelgem / gitaar + viool + piano + woord van het Conservatorium -  
    ook kleinkunst en beeldende kunst komen aan bod  
 

Tussendoor proefden we een nieuw en oud streekproduct :  
 PERTEL (lancering van de nieuwe likeur op basis van de ingrediënten van)   
 de fameuze Avelgemse perentaart  
 

 
5) Nieuws uit het college van burgemeester en schepenen : 

1. koers = cultuur / ‘2,3 km van de Ronde in West-Vlaanderen : in Kerkhove’ /‘De Ronde is van 
Avelgem’ / voor 5 jaar / 'kjir ne ke were’ :  
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-avelgem/-de-ronde-is-van-avelgem-a3111957 
 

2. books in boxes (zie vorige verslagen) :  
- gemaakt door 2de graad houtbewerking GO  
- in de omgeving van de 4 OC’s 
- openingsmoment wordt voorzien  
- kans op vandalisme klein  
- boeken kunnen meegenomen worden naar huis (en mogen daar blijven)  
- de gemeente betaalt het materiaal (slechts 1000 euro)  
 

3. poëziepad : uitreiking poëzieprijs op 4 juni 2017 
 

4. kunstkerk Bossuit is één van de vijf laureaten ‘prijs publieke ruimte’ -  
stemmen voor de publieksprijs kan tot 29 maart :  
http://publiekeruimte.info/prijs-publieke-ruimte/projectoproep-2017/publieksprijs-2017 
 

5. bakkerij Seynaeve gesloopt - 1 van de 2 gedenkplaten kon helaas niet gered worden  

https://crowd.hellobank.be/nl/projects/krakrock2017
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-avelgem/-de-ronde-is-van-avelgem-a3111957
http://publiekeruimte.info/prijs-publieke-ruimte/projectoproep-2017/publieksprijs-2017


(advies van GOKA werd gevraagd)  
 

6. restant bunker oude spoorweg :  - reële kans dat die te redden valt   
         - best bewaren voor de volgende generaties  
 
 

7. Scheldeburcht (kasteel in de Kasteelstraat) :  
 - nu eigendom van het college  
  - principiële beslissing aankoop door gemeente  
  - daardoor kan het kunstonderwijs in de toekomst onder één dak komen  
  - mondeling akkoord is bereikt - maandag debat + stemming in gemeenteraad 
  - daarna schatter aanstellen + beheersplan opmaken  
  - doel : op 1 september 2017 eigenaar worden  
  - biedt nieuwe perspectieven voor cultuur - rechtstreekse aansluiting Spikkerelle (achterkant)  
 

8. Uitbreiding OC Outrijve (zie bijlage 2)  
 - budget moest verhoogd worden tot 503 000 euro  
 - doel : tegen zomer of najaar 2018 

 
        

6) Varia :  
- Wifi Ter Biest (bib) verre van ideaal - storingen tijdens digitale workshops -  
   er is versterking van het net beloofd op momenten dat er lessen worden gegeven   
 

 - de Avelgemse Poort is tijdens de zomer niet goed zichtbaar (groen)  
 
 - bij het verhuren van de OC’s moeten dubbele boekingen vermeden worden (b.v. voetbalplein en  
   achterkant voor voetbalvereniging uit Rugge / tegelijk OC voor Boshout) -  
   aanpak : algemeen overzicht met betere communicatie tussen sportdienst en cultuurdienst  
 
 - tiental trage wegen wordt opgewaardeerd - wegeltje naast OC Outrijve wordt vervangen door pad op 
   het terrein (wel niet toegankelijk tijdens paas- en zomervakantie)  
 
 - het Avelgems kunstonderwijs organiseert ‘ANDERSOM’ op 6 mei 2017 : speciaal bezoek met gids in    
    Spikkerelle mogelijk tussen 10u en 14u (uitnodiging volgt)  
 
 - activiteiten van verenigingen mogen voor elke vergadering altijd gemaild worden naar Lucas 
 
 - de data van alle algemene vergaderingen van de cultuurraad van 2017 stonden in de mail van Lucas van 
   19 dec. 2016 (met het verslag van de vergadering van 15 dec. 2016 in bijlage) -  
   de volgende vergaderingen zijn gepland op 22 juni - 28 september - 14 december 2017 !  
 
    
                
 
                   (verslag : Jos)  
 
 
 
 
 

 


