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1)

Opvolging vorig verslag : goedgekeurd

2)

Adviesvraag ‘Kiwanis Avelgem Land van Streuvels’ :
- Kiwanis Avelgem bestaat ruim 10 jaar en diende een aanvraag in om lid te worden van de cultuurraad
- meer informatie over de vereniging (leden – activiteiten – historiek) vind je op hun website
http://www.kiwanis.be/avelgemlandvanstreuvels/
en fotoreportages vind je op hun facebookpagina :
https://www.facebook.com/groups/172390772778531/
- Kiwanis voldoet aan alle voorwaarden om lid te worden, maar enkele leden van de cultuurraad
formuleerden bedenkingen omtrent het open karakter van de vereniging
- de bezorgde reacties worden als advies meegenomen naar het schepencollege waar de beslissing valt

3) Evaluatie uitreiking Cultuurprijzen 2017 :
- positief : locatie – tijdstip – kader - sfeer – opkomst (70 mensen) – de juiste mensen bereikt indrukwekkende speech (Jef Lambrecht)
- negatief : hitte – hoogste verdieping – Spacemakers
- de uitreiking kan duidelijk op eigen benen staan
- kan vaste afspraak worden : eerste zaterdag van september om 18u in het gemeentehuis
- misschien ook de voordeur aan de kant van de Kortrijkstraat openzetten
- de voorraad beeldjes is uitgeput – oproep om voorstellen te geven voor nieuwe aankoop –
vragen aan Ubuntu is een mogelijkheid
- er werd gevraagd om meer aan eigen mensen te denken (actieve amateurkunstenaars van Avelgem)
- voor de Lifetime Achievement Award zoeken we geen ereburgers (zoals Bert Degraeve), maar mensen
die een échte bijdrage leverden voor de Avelgemse cultuur
- we leggen een lijst aan met mogelijke kandidaten voor volgend jaar – iedereen kan voorstellen doen
- de link met de gemeente Avelgem moet er zijn, maar ze moeten er nu niet meer wonen
4) Info dienst Jeugd en Cultuur :
- de nieuwe brochure met vermelding van alle Avelgemse vrijetijdsverenigingen (+ contactgegevens)
is gedrukt (en werd doorgegeven tijdens de vergadering) – aanpassingen kunnen altijd
- feesteworpweekend 4 en 5 november :
- er wordt een vereniging gezocht die een team van min. 6 vrijwilligers kan leveren om de feesteworpwagen te begeleiden (zondag 14u tot 18u – 250 euro als vergoeding)
- oproep om genomen foto’s van alle activiteiten door te sturen
- herdenking WO I :
- nieuw standbeeld op evenemententerrein ? (wedstrijdformule)
- update Daniël Vermandere (sokkel - biografie – foto)
- tip UiTdatabank voor verenigingen : tag ‘Avelgem’ + ‘Groote Oorlog’
- expo ‘Bezettering’
- Open Monumentendag (is een mogelijkheid)
- granieten beeld ‘Sterke man’ (Pol Vandekerkhove)
(kan via Guy Ketelair tijdelijk gratis opgesteld worden)
- verdere samenwerking met GOKA (opwaardering graven) – GOKA is het beste orgaan om één en
ander te sturen – inventarisatie door gemeente (Michel van GOKA verricht monnikenwerk)

- polsen bij de Avelgemse scholen
- 11 november 2018 wordt de climax
- voorstel : foto’s uit Avelgems verleden in het straatbeeld plaatsen – oude foto’s digitaal
opwaarderen
- verdeling aandacht over alle deelgemeenten in de gaten houden (voorlopig alleen Bossuit met
initiatief)
- bijkomende informatieborden (ook in de deelgemeenten)
- idee : een colloquium over ‘onschuldige slachtoffers’ organiseren
5) Nieuws uit het college van burgemeester en schepenen :
- Scheldeburcht (Kasteelsraat) :
- IDW en CLB zijn niet neutraal en verdwijnen na 31/12
- ‘Kind en Gezin’ is wel neutraal en blijft tijdelijk (later : omgeving Sociaal Huis)
- vergaderlokalen voor verenigingen zullen mogelijk zijn (of zaaltje voor avond met spreker)
- eerstdaags wordt het sleutelplan aangepakt
- boeiende rondleiding in het kasteel door Lieven Byls (op voorbije monumentendag)
- bouwplannen OC Outrijve : - vertraging bouwvergunning provincie
- voor alle veiligheid wordt Spikkerelle vrijgehouden tijdens juli en
augustus (voor de speelpleinwerking)
6) In de nabije toekomst :
- ‘De kat in de kelder’ (Tope) op 24 + 25 + 26 november : http://www.tope.be/
- diverse workshops Spikkerelle : https://www.avelgem.be/spikkerelle
- ‘Ziek zijn, ken uw rechten’ 25/10 (Davidsfonds)
- ‘Week van de smaak’ 15/11 (Conservatorium in samenwerking met CVO-Avelgem)
- ‘voordracht over Italië’ (Johan Loquet) 21/10 (Curieus)
- boekenbeurs college 25 + 26/11 met improvisatietheater conservatorium
- Alain Remue (Cel vermiste personen) 30/11 (Bib + een heleboel verenigingen)
- kerstconcert op 16/12 in Avelgem (Sint-Martinuskoor) en Kerkhove (Gezinsbond)

(verslag : Jos)

