
                                    Provincie Oost-Vlaanderen  

                                   Arrondissement Oudenaarde 

                                   Gemeente Wortegem-Petegem 

 

Verslag gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC) 

 

ZITTING 10 december 2019 

 

Aanwezig: Lieve De Buck, Jacques Vancraeyenest, Frans Vandenhende, Jimmy Santens, Annie 

Lens, Ghislaine Van Bel, Mariette Cnockaert, Veerle Nachtegaele, Karel Van Crombrugge, 

Marie-Claire Taelman, Sofie Van Hamme 

Verontschuldigd: Stijn Laurez, Ruth Debels, Mieke Vanheulenberghe 

Afwezig:  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Het vorig verslag werd goedgekeurd 

 

2.  Overzicht financies 
 Kosten concert 2019: 

Inkomsten 757,30 Euro 

Uitgaven 1800,75 Euro 

 

Nog in kas: 4145,97 euro 

 

Voorziene uitgaven 2020: 

Lezing Ludwig Van Mechelen: ongeveer 620 euro 

Concert 2020 ongeveer 3500 euro 

(Inkomsten en gemeentesubsidies niet meegerekend) 

 

3. Evaluatie Concert 2019 
Kwaliteit zeer goed. 

Iets minder volk dan vorige jaren, waarschijnlijk omdat er op de datum van het concert 

diverse andere activiteiten geprogrammeerd stonden in de gemeente. 

 

4. Cultuurprijzen 2020 
De kandidatuurstellingen moeten ingediend worden vóór 1 januari 2020.  

Nog geen kandidaturen ontvangen tot op heden. 

De GAC stelt volgende kandidaten voor: 

 

Peetje Knikkersprijs: 

- Directeur Christian Verbrugghe van het rusthuis De Linde, Petegem 

- Luc Van Cauwenberghe uit Wortegem, diaken van Kruishoutem/Wortegem-

Petegem/Zingem 

- Alexander Manhaeghe uit Wortegem 

 

Armand Verschoorecultuurprijs: 

- Prof. Dr. Bram Vannieuwenhuyze uit Elsegem, historische cartografie 



 

De definitieve beslissing wordt genomen op onze volgende vergadering op 09 januari 2020. 

 

De uitreiking van de prijzen vindt plaats op zondag 1 maart 2020 om 11.00 uur in de 

Bibliotheca Elseghemensis. Een drankje wordt genuttigd in de oranjerie. 

 

5. Lezing Ludwig Van Mechelen 
De lezing met als titel ‘Luisteren met je ogen, kijken met je oren’ vindt plaats in het 

auditorium van het Hoevegebouw op donderdag 19 maart 2020 om 20 uur. 

De uitkoopsom bedraagt 450 euro + BTW + kilometervergoeding + catering. 

De lezing duurt 2 uur met een pauze van 10 à 15 minuten. 

De toegang is gratis. 

Elke aanwezige krijgt een drankbonnetje te gebruiken naar keuze tijdens de pauze of na de 

lezing. 

 

6. Concert 2020 
Het concert zal doorgaan in oktober 2020 in de kerk van Moregem. Juiste datum af te spreken 

met de uitvoerders. 

Lieve contacteert het Trio Khaldei (viool, cello en piano). Het brengt een ‘versatile van 

Beethoven’. 

 

7. Aanbrengen van een gedicht op de muur van de voormalige groentetuin de 

Ghellinck. 
De schepen van cultuur, Veerle Nachtegaele, deelt mee dat het gedicht niet op de muur 

bevestigd kan omdat die blijkbaar deze beschermd is. Het gemeentebestuur gaat na wat 

eventueel wel mogelijk is.  

Wordt opgevolgd. 

 

 

8. Varia 

 
- De subsidies aan de culturele verenigingen zijn uitgekeerd. 

Voorstel om art. 10 te verwijderen wordt door het schepencollege niet gevolgd. 

De opmerkingen worden door het schepencollege overgemaakt aan Ruth. 

 

- Tentoonstelling oranjerie tijdens zomermaanden 2020 

Karel Van Crombrugge gaat akkoord om tentoon te stellen tijdens juli/augustus 2020. 

Juiste data nog af te spreken. 
 

 

 

Volgende vergadering: 09 januari 2020 om 20u00 in De Ruffel te Petegem 


