VERSLAG CULTUURRAAD 01/09/2016 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS

Aanwezigen: Marleen FLAMANT, Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Georges SAUVAGE,
Anna DURANG, Myriam VANHOLDER
Uitgenodigd: Werner GODFROID
Afwezig: -

-

Het verslag van de vorige vergadering van 30/06/2016 werd besproken en
goedgekeurd.

-

Teambuilding 2016: Op vrijdag 29 juli 2016 bracht de cultuurraad een bezoek aan
Luik. De trein bracht er ons naartoe. We bezochten de tentoonstelling “Van Salvador
tot Dali” in het station van Luik, hetgeen een waar succes was. We deden de
afrekening van de gemaakte onkosten. Dit is dus hierbij afgerond.

-

Open Monumentendag 11/09/2016: Thema: “familievriendelijk”, …
De cultuurraad zal in samenwerking met de Makrallen, een Open Monumentendag
voor en door kinderen organiseren. De reuzin “Tineke”(Delval) verschijnt en zal op
die zondagmiddag verscheidene dingen doen met de Beverse schoolkinderen van 6 tot
12 jaar. In de polyvalente zaal wordt de reuzin opgesteld vanaf 13u30. Tot 15u30
zullen er instrumenten worden gebouwd met de kinderen. De dochter van Werner zal
de kinderen muziekinstrumenten leren bouwen, hen een liedje aanleren en met de
kinderen een stoet bouwen rond de school. Er zal ook een heksendrank worden
gebrouwen.
De kinderen dienen vooraf in te schrijven. Een strooibriefje (met inschrijvingsstrook)
aan de ouders zal de kinderen uitnodigen. Inschijven kan tot ten laatste dinsdag 06/09.
De kinderen geven gewoon hun inschrijvingsstrookje af aan de juf.
Alles zal doorgaan in en rond de polyvalente zaal van de gemeentelijke basisschool
Ak’cent –Kerkhove 14.
Deelname is gratis.
Marleen brengt de chiro hiervan ook op de hoogte.
Myriam contacteert de schooldirectie (Dorien) in dit verband om toelating te krijgen
om zaal te gebruiken en met de vraag de strooibriefjes, die op vrijdagmorgen dienen te
worden gemaakt, aan de schooljuffen te verdelen.

-

Optreden Leen Persijn: De cultuurraad plant, in samenwerking met de seniorenraad,
een optreden van Leen Persijn op zaterdag 17/12/2016 om 19u. Als locatie werd er
gedacht aan Rosario. Of anders eventueel in “Haumautveld”. Kostprijs: € 383 ( €350
voor het optreden en €33 transportkosten). De huur van de zaal wordt geraamd op
€400.

Duur optreden: 2 x 45 minuten (+ entr’acte). Drank dient nog te worden voorzien.
Er zullen kaarten worden verkocht. € 18 in voorverkoop en € 20 aan de ingang.
Het geheel zal worden bekendgemaakt door verspreiding van een aantal affiches en via
het gemeentelijk infoblad. Meer info: zie Marie-Jeanne en volgende cultuurraad.
De nodige documenten in verband met SABAM mogen ook niet uit het oog worden
verloren.

-

De volgende cultuurraad zal doorgaan op donderdag 6 oktober 2016 om 19u in de
raadzaal van het gemeentehuis (verplaatst naar donderdag 13 oktober 2016 om
19u).

Myriam VANHOLDER

