VERSLAG CULTUURRAAD 05/06/2014 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS

AANWEZIG: Paul VAN LAETHEM, Georges SAUVAGE, Marleen FLAMANT,
Myriam VANHOLDER
AFWEZIG: Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Anna DURANG

-

Goedkeuring verslag vorige vergadering cultuurraad 10/04/2014: Het verslag van de
vorige vergadering van de cultuurraad van 10/04/2014 werd goedgekeurd zonder
opmerkingen. Dit goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege
worden voorgelegd. Nadien wordt het verslag op de gemeentelijke website geplaatst.

-

Herdenkingsfestiviteiten 100 jaar “groote oorlog” op zondag 28/09/2014: Aangezien
deze festiviteiten met rasse schreden naderen, begint de vraag te rijzen naar de stand
van zaken van voorbereiding.
Marie-Jeanne (vanuit de seniorenraad) zal waarschijnlijk al een klein idee hebben over
wat er tot nu toe uit de bus is gekomen in dit verband.
Tentoonstelling, die in de kerk Sint-Martinus zou doorgaan (?):
•

Welk materiaal zal worden tentoongesteld…: foto’s oudstrijders, ander verzameld
materiaal op de 2 collectiedagen (die in maart doorgingen),fragmenten uit het boek
dat Georges Sauvage en Werner Godfroid aan het maken zijn,…
Misschien, als dit haalbaar is voor de auteurs, het boek voorstellen?

•

Leen Persyn zal een optreden geven in de kerk (zou blijkbaar vast staan).

•

Paul Van Laethem zal zich even informeren bij provincie omtrent de “reizende”
tentoonstelling (zou in kerk doorgaan).

Tijd om een oplijsting te maken van wat men van plan is (tot op dit moment) op 28/09
+ om stilaan die tentoonstelling beginnen voor te bereiden.
Optreden Leen Persyn + reizende tentoonstelling provincie zijn 2 zaken die al
concreet te realiseren zijn.

In kader van deze herdenking van 100 jaar groote oorlog zullen er op voorstel van de
MAR, een aantal zaken aangepast worden op Kerkhof Bever, meerbepaald aan de
graven van de oudstrijders:
-

steentjespad vervangen door klaprozen
(die schoolkinderen zouden in elkaar knutselen);

-

op de graven van oudstrijders naambordjes, gemaakt door de kinderen school, hangen.

-

Families van deze oudstrijders zullen op de hoogte worden gebracht van deze plannen
(+ nog levende families opzoeken).

-

Stand van zaken publicatie (boek) Georges Sauvage en Werner Godfroid:

-

-

•

Dit werk zal eerst volledig in het nederlands worden opgesteld;

•

Momenteel telt het boek al 120-130 bladzijden + daarnaast ook nog veel foto’s;

•

Is gebaseerd op boek Dominique Delvin (80 blz.)

Website Cultuurraad:
•

De voorzitter Paul Van Laethem kon de beheerder niet contacteren.

•

Er werd beslist en iedereen was akkoord om de website te laten afsluiten.

•

Als alternatief zal de rubriek “Cultuur” op de gemeentelijke website worden
uitgebreid.

Deelname aan wedstrijd “Kunst op Komst”:
De vakjury, waaronder Koenraad Tinel, kwam de gekozen locatie, namelijk links van
het gemeentehuis waar de afgestorven bomen zich bevinden, beoordelen op donderdag
5 juni 2014.
3 gemeentes zullen worden geselecteerd om aan de wedstrijd deel te nemen, om mee
te dingen naar kunstwerk Koenraad Tinel (dat eigendom blijft van provincie, maar dat
zal op de gekozen locatie in de winnende gemeente zal worden opgesteld.
Op vrijdag 12/06 werd de uitslag bekendgemaakt via Radio 2: De 3 winnaars zijn:
Galmaarden, Opwijk en Kapelle-op-den-Bos.
Bever is er dus niet bij. Op naar de volgende editie dus.

-

Levering erfgoedkast aan gemeente:
Deze levering vond plaats op 05/06/2014.
Er werd voor geopteerd om deze gratis erfgoedkast te plaatsen in de inkomhall van het
gemeentehuis, namelijk onder de trap naast de reliëfkaart.
Deze mobiele erfgoedkast, die kan worden gebruikt om op verschillende locaties
(ondermeer ook op school) ruchtbaarheid te geven aan culturele evenementen,
educatie culturele aspecten, …, kan worden gebruikt als prikbord, waarop o.a. foto’s,
krantenartikels, e.d. kunnen worden bevestigd.
Nu zal het in eerste instantie worden gebruikt om:
•

Programma van de herdenkingsfestiviteit 28/09 kenbaar te maken;

•

Kopies van foto’s rond “100 jaar groote oorlog” (foto’s oudstrijders) op te
bevestigen;

•

Kopies postkaarten Bever (Georges);

•

Werner zal een luisteropname maken, namelijk een anekdote uit boek;

•

Er is een plaats voorzien in de erfgoedkast om waardevolle voorwerpen veilig in
op te bergen. Daar zouden eventueel kleine obussen, medailles, … kunnen worden
in opgeborgen die werden verzameld tijdens de collectiedagen.

Later kan deze erfgoedkast ondermeer ook op school worden gebruikt voor educatieve
doeleinden. De vraag of de school zaken wil promoten door gebruik te maken van dit
instrument zal later (volgend schooljaar) worden gesteld (via schepen Christian
Krikilion).

-

Volgende vergadering cultuurraad zal doorgaan op dinsdag 15 juli 2014 om
19u30 in raadzaal gemeentehuis.

Myriam VANHOLDER

