VERSLAG
Verslag Cultuurraad
Datum: donderdag 23 september 2021 - 20 uur
Plaats: Bibzaal
Aanwezig:
Stemgerechtigde leden De Grave Romain (Amedee Verbruggenkring), Van Gysel Luc (Bel.
Ver. voor paleontologie), Van Goethem Caroline (Best Pittig), Van
Remoortere Rita (Beweging.net SP), Bosschaert Carlo
(deskundige), Vereecken Paul (deskundige) Van Sikkeleris
Godelieve (Femma SP), Maes Christianne (Folkloregroep De
Klomp), Van Puyvelde Lea (Gezinsbond SGW), Van Cayzeele Marc
(Het Belgisch Raskonijn), Achtergaele Pieter (Kon. Harmonie SGW),
Smet Hilde (KVLV Meerdonk), De Nocker Anita (KVLV SGW),
Verschueren Rita (KVLV SP), Van Waesberghe Walther (KWB SP),
Beck Marcel (Landelijke Gilde SGW), De Baere Johan (Landelijke
Gilde SP), Sack Elza (Met naald en draad), De Gendt Andrea
(OKRA SGW), Apers Freddy (Pasar), Ferket Marie-Louise (Samana
SGW), Verstraeten Rita (Toneelgroep Clapdorp), Van Passel Roger
(Volkskunstgroep Drieske Nijpers), De Keyzer Eric (Vriendenkling),
Van Puymbroeck Theo (Davidsfonds De Klinge), Beck Francois (De
moedige kaarters), Maes Greta (Femma SGW), Van Moer Albert
(Tuin Hier); Smet Dirk (Minikielen), De De Vos Ellen (deskundige),
Verhoosel Ritgarde (Markant), Goven Betty (deskundige), Van
Campenhout Yolanda (Samana DK), Steegmans Maria
(Gezinsbond DK), Willaert Katie (Ouderraad de Eeckberger),
Waarnemende leden

Tinne De Maeyer, Wilbert Dhondt

Secretaris

Maya Trienpont

Verontschuldigd:
Stemgerechtigde leden Pilaet Willy (KVG Meerdonk), Lippens Nele (cantagilli), Smet André
(Cusforda), Van Steenberghen Luc (De Wase Hulpdienst), Clerc
Kamiel (deskundige), Noens Patrick (Doornstraatcomité),
Vercauteren Benny (Gezinsbond SP), Bolsens Marie-Louise
(Heemkundige Kring De Kluize), Cloet Freddy (Rotaryclub), Van
Guyse Lea (Samana SP), Van Bunder Rudy (Seuvele Mannen),
Leten Nicolaas (Studio Theater Tsoeflurken Van Dorsselaere Rudi

(Toneelvereniging ‘er kan er nog eentje bij’), Cardon Filip (Unizo
SGW), Ruts Linda (VOS Vlaamse vredesbeweging)
Waarnemende leden

Afwezig:
Stemgerechtigde leden Verstraeten Lieve (Andante), Apers Paul (kon. Fanfare St-Cecilia
Meerdonk), Dhondt Kris (NEOS), De Smedt Erna (OKRA SP), Van
de Vyvere Wilmer (Seniorenkoor Jong van Hart), Bolssens
Bernadette (Spiritkoor), Hermans Karine (Toneelvereniging ‘willen is
kunnen’), Ulker Saban (Turks Islamitische vereniging), Weemaes
Theo (Zangkoor Sint-Cecilia), De Paepe Karel (Zon voor Ouden)
Waarnemende leden

Agenda
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Goedkeuring vorig verslag
Kasverslag
Brainstorm over activiteiten van de Cultuurraad
Voorzitterschap Reynaertjaar
Kunstendag voor kinderen
150 jaar Mechelen-Terneuzen
Varia
a) Sociale media: Instagram

Punt 1: Goedkeuring vorig verslag
Inleiding door Roger Van Passel, voorzitter
Bespreking:
Opmerkingen: er zijn geen opmerkingen.
Besluit:
Het verslag van de vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd

Punt 2: Kasverslag
Inleiding door Maria Steegmans, penningmeester
Bespreking:
Cash: 68,18 euro
Zichtrekening: 160,61 euro
Spaarrekening: 3580,85 euro

Opmerkingen: /
Besluit:
Kennisname kasverslag

Punt 3: Brainstorm over activiteiten van de cultuurraad
Inleiding door Paul Vereecken, lid raad van bestuur
Bespreking:
De bestaande activiteiten en werking van de cultuurraad worden onder de loep genomen in
een brainstorm. De aanwezige leden worden in groepen onderverdeeld van 4 a 5 personen.
De leden vormen 2 woordwolken rond de vragen ‘waaraan denk je bij het woord
cultuurraad?’ en ‘wat verwacht je van de cultuurraad?’.
Daarna worden er in de groepjes gesprekken gehouden over de cultuurraad en de werking
ervan. De begeleiders van de groepjes stellen nadien aan de hele AV voor wat er besproken
werd in de groepjes.
Opmerkingen:
De woordwolken worden in bijlage toegevoegd aan het verslag van de Algemene
Vergadering.
Besluit:
De resultaten van deze brainstorm worden verder besproken en opgenomen door de Raad
van Bestuur. Bij de volgende Algemene Vergadering volgt er opnieuw een terugkoppeling
naar de leden van de Algemene Vergadering.
Punt 4: Voorzitterschap Reynaertjaar
Inleiding door Wilbert Dhondt, schepen voor cultuur
Bespreking:
Het voorzitterschap van IGP Land van Reynaert werd wegens de coronapandemie met een
jaar verlengd. Dit zodat we een deel van de projecten die niet konden doorgaan in 2020
alsnog konden uitvoeren in 2021.
Via het street art project zijn er in elke deelgemeente figuren uit het Reynaertepos in het
straatbeeld aangebracht:
Hersinde De Wolf siert de gevel van Jeugdhuis Den Biel.
Grimbeert De Das, koning Nobel, Canteclaer De Haan en Cuwaert De Haas zijn
aangebracht op een elektriciteitskast in elke deelgemeente.
De figuur Reynaert zelf is niet afgebeeld, maar je voelt zijn aanwezigheid in elk werk.
Deze figuren zijn ontworpen en aangebracht door Klapross: Ellen De Vos en Lut Vandebos.
2 lokale kunstenaars waar we terecht fier op kunnen zijn.
In elke deelgemeente zijn ook enkele tijdelijke murals te vinden. Deze zijn samengesteld uit
tekeningen van de leerlingen van D’Academie.

Alle locaties zijn verbonden via een fietslus. Je kan deze terugvinden op www.sint-gilliswaas.be of haal een gratis exemplaar in het toeristisch infokantoor.
Ook de zomerzoektocht stond in teken van Reynaert met als titel ‘De wraak van de koning
(Nobel)’.
De 3 Reynaertreuzen van Lochristi waren aanwezig op de feestmarkt van Sint-Gillis-Waas.
De geplande multimediale theatervoorstelling wordt nog een jaar opgeschoven en
gerealiseerd in oktober 2022.
Opmerkingen: /
Besluit:
Kennisname georganiseerde activiteiten in kader van het voorzitterschap IGP Land van
Reynaert.
Punt 5: Kunstendag voor kinderen
Inleiding door Tinne De Maeyer, cultuurbeleidscoördinator
Bespreking:
Elk jaar op de derde zondag van november viert Vlaanderen de Kunstendag voor Kinderen.
Op die dag kunnen kinderen en hun familie een hele dag kunst beleven. Er is aan iedereen
gedacht: aan erg jonge en iets oudere kinderen, tot twaalf jaar. Hun (groot)ouders, ooms,
tantes, broers en zussen zijn eveneens welkom. Alle kunsten komen aan bod: theater, film,
muziek, dans, architectuur, literatuur, beeldende kunst en combinaties daarvan. Je kan
voorstellingen bijwonen, je op een tentoonstelling laten rondleiden of aan een workshop
meedoen. De bedoeling is om kinderen zin te doen krijgen in kunstbeleving en
cultuurparticipatie, en ze op die manier toe te leiden naar bijv. academies en andere
cultuurhuizen.
Dit jaar neemt Sint-Gillis-Waas voor de eerste maal deel.
Op het programma:
GekunStet!
Kunstendag voor kinderen in Sint-Gillis-Waas Kunst, wedden dat je het kunt? Verschillende
kunstvormen komen aan bod!
De keien van Cas
Cas beschilderde een hele zomer lang keiknappe keien die hij op verschillende plaatsen in
onze gemeente heeft verstopt. Tegelijkertijd werkt hij aan een keilange keienslang. Help je
Cas graag een creatief handje?
De keien liggen al voor jou klaar! Stroop je mouwen op en ga aan de slag met verf en
penselen!
Tent Schuttershof, 14.00 – 17.00 uur
Fraai lawaai
Hou je van muziek en wil je graag leren hoe je de beste platen aan elkaar mixt?
Dan is deze workshop DJ’en iets voor jou! Misschien ben jij wel de nieuwe Charlotte de Witte
of Dimitri Vegas?
JH Den Biel, 14.00 – 17.00 uur

Straatkunstenaars
Ook onder de indruk van de straatkunst die sinds deze zomer onze gemeente siert? En wil je
het ook graag uitproberen?
Goed nieuws: kunstenares Ellen De Vos leert je de knepen van het vak.
Samen maken jullie van het wandelpad achter de bib 1 groot kunstwerk!
Bibliotheek Sint-Gillis-Waas, bibzaal, 14.00 – 17.00 uur
Fablab
Wist je dat je in de bib voortaan ook jouw creatieve ontwerpen kan realiseren met een aantal
machines zoals een 3D-printer en een vinylcutter? Je leert op eigen tempo werken met de
ontwerpprogramma’s maar tijdens deze kunstendag helpen we jou al een eind op weg!
Bibliotheek Sint-Gillis-Waas, makerskamer, 14.00 – 17.00 uur
Straattoneel
Schuilt er in jou een performer of dramaqueen? Speel je graag toneel en ben je niet verlegen
om op te treden? Onder begeleiding van performance-artiest Sam leer je hoe je kan
improviseren en maak je kleine toneelstukjes die je overal kan spelen!
Bibliotheek Sint-Gillis-Waas, leeszaal, 14.00 – 17.00 uur
Om 17.00 uur sluiten we gezamenlijk af in JH Den Biel.
Voor alle activiteiten behalve voor ‘de keien van Cas’ is inschrijven verplicht via www.sintgillis-waas.be/inschrijving-kunstendag
Alle kinderen vanaf 8 jaar zijn welkom om deel te nemen.
Opmerkingen: /
Besluit:
Kennisname organisatie Kunstendag voor kinderen op zondag 21 november.
Punt 6: 150 jaar Mechelen-Terneuzen
Inleiding door Tinne De Maeyer
Bespreking:
Afgelopen weken werd de 150ste verjaardag van de spoorweg Mechelen-Terneuzen in de
verf gezet op verschillende manieren en in verschillende gemeenten, ook over de grens. De
WG Grensdorpen nam hierin het voortouw. Dit is een grensoverschrijdend
samenwerkingsverband tussen de Oudheidkundige Kring uit Hulst en Folkloregroep De
Klomp uit de Klinge, die hun activiteiten vaak vanuit KLINGSPOOR opzetten. Maar voor dit
project zijn ze erin geslaagd om verschillende partners te mobiliseren om activiteiten op te
zetten van Sint-Niklaas tot Hulst en van Moerbeke tot Sint-Gillis-Waas: verschillende
tentoonstellingen (ook door Heemkundige Kring De Kluize én op KLINGSPOOR),
fietstochten, gidsbeurten… Het spoorwegpad tussen Sint-Niklaas en Hulst werd bevlagd,
een themakrant gepubliceerd en tijdens Open Monumentendag kreeg het ‘spoor’ extra
belangstelling. Volgend weekend wordt voor alle partners op KLINGSPOOR het slotmoment
georganiseerd van dit geslaagde project.
Opmerkingen: /

Besluit:
Kennisname project 150 jaar Mechelen-Terneuzen

Punt 7: Varia
Inleiding door de voorzitter
Bespreking:
a) Sociale media: instagram
Sinds juni is de gemeente te vinden op instagram via @gemeentesintgilliswaas.
De mooiste plekjes van de gemeente worden gedeeld en wijzen je de weg naar een hele
waaier aan leuke activiteiten in je vrije tijd. Sport, jeugd, de bibliotheek, cultuur en toerisme
werken samen om het beste van Sint-Gillis-Waas aan je te tonen.
Soms krijg je zelfs een blik achter de schermen!
Maar er is ook ruimte voor jullie en jullie vereniging!
Wil je het mooiste plekje van de gemeente delen met iedereen?
Heb je genoten van een heerlijk terrasje?
Wil je je liefde voor je lokale sportclub delen?
Of misschien wil je jouw verenigingsactiviteit delen?
Deel je foto’s via Instagram met de hashtag #wijzijnSGW. Op die manier kunnen we allemaal
samen meegenieten van de veelzijdigheid in onze gemeente!
b) Jeugdhuis Den Biel
Schepen Dhondt wil een voorstel indienen om een vzw op te richten die het jeugdhuis zou
uitbaten als een buurthuis, waar alle verenigingen gebruik kunnen maken van het jeugdhuis.
Er kunnen per maand 2 weken gebruikt worden voor culturele en verenigingsactiviteiten.
En 2 weken per maand zullen gereserveerd staan voor jeugdactiviteiten.
Elke woensdag zou het jeugdhuis open gesteld worden voor de jeugd.
Schepen Dhondt hoopt met de oprichting van de vzw de werking van het jeugdhuis opnieuw
op gang te trekken en de jeugd opnieuw aan te trekken naar Den Biel.
Ook de jeugdraad wordt betrokken bij deze vzw.
Schepen Dhondt heeft dit idee gelanceerd, maar het moet nog goedkeuring verkrijgen via
alle kanalen (gemeenteraad, vergunningen etc).
De vzw hoopt van start te kunnen gaan op 1 januari.
De renovatie van het schuttershuisje zal ook een rol spelen hierin. Het schuttershuis wordt
gerenoveerd en ingericht zodat er op het Schuttershof ook buitenactiviteiten kunnen
georganiseerd worden (bijv. zomerbar of winterbar).
Opmerkingen: /
Besluit:
Kennisname

Verslag
Maya Trienpont

Datum volgende algemene vergadering:
woensdag 15 december 2021, 20uur, OC Parochiehuis De Klinge
Opgelet! Dit werd anders gecommuniceerd tijdens de vergadering.

