VERSLAG CULTUURRAAD 10/04/2014 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS
AANWEZIG: Paul VAN LAETHEM, Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Anna DURANG,
Marleen FLAMANT, Georges SAUVAGE, Myriam VANHOLDER

-

Goedkeuring verslag vorige vergadering cultuurraad 13/02/2014: Het verslag van de
vorige vergadering van de cultuurraad van 13/02/2014 werd goedgekeurd zonder
opmerkingen. Dit goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege
worden voorgelegd. Nadien wordt het verslag op de gemeentelijke website geplaatst.

-

Collectedagen: zondag 23/03 en zondag 30/03: Een aantal personen brachten
allerhande materiaal uit de oorlogse periodes naar gemeentehuis: Viviane Heremans,
Hugo Claus, Chantal Cauchie, André Letouche, Armand Fay,…
Het ging om obussen, fotomateriaal, oorlogskranten, joodse ster, bajonet uit de 2de
oorlog, medailles,…
Wat doen we nu met dit materiaal?
Er werd voorgesteld om die op zondag 28/09/2014 (=herdenkingsfestiviteiten WOI en
II) bij de tentoonstelling te voegen, die in de Sint-Martinuskerk zou doorgaan.
Die herdenkingsfestiviteiten waren aanvankelijk gepland op zondag 21/09, maar die
zijn dus verplaatst naar zondag 28/09.

-

Publicatie (boek) over De Groote Oorlog: Georges Sauvage en Werner Godfroid zijn
al een aardig eindje opgeschoten met hun boek over WOI. Het boek telt al een 190-tal
blz. (enkel tekst zonder foto’s) en wordt eerst volledig in het nederlands gemaakt.
Later zal de vertaling volgen.
Subsidies via Erfgoedcel werden aangevraagd door Werner (uitgave boek, evenement
herdenking WOI (28/09),...).
De Cultuurraad is bereid om het boek mee uit te geven. Kostprijs hangt af van
verschillende factoren uiteraard (oplage, kwaliteit,…).
Voor de oplage te kunnen inschatten zou er aanvankelijk worden gewerkt met
voorinschrijvingen ter bestelling boek.

-

Tentoonstelling “Vrouwen in de oorlog” te Pepingen: Deze tentoonstelling zou
plaatsvinden in de meimaand te Pepingen.

Marie-Jeanne is in het bezit van een groot aantal publicaties (boeken,…) over “Vrouwen in de
oorlog”.
De Cultuurraad vond het een goed idee om deze werken over vrouwen in oorlog, te voegen bij
de tentoonstelling op 28/09.

-

Statuten Cultuurraad: De laatste versie van de statuten van de cultuurraad werd
goedgekeurd door de gemeenteraad van 13/06/2013.

-

Website Cultuurraad:
Deze website is momenteel offline. Deze was opgesteld in de oude versie (compleet
verouderd). De provider wil hem niet meer ondersteunen. Vandaar dat link met
website gemeente niet meer werkt.
Er werd voorgesteld door cultuurraad om deze link te laten verwijderen (gemeente).
Vraag die werd geopperd, is of het nodig is of deze website nog echt nodig is?
Er werd in februari 2014 door cultuurraad nog €119 betaald aan Hostway.
Paul zal contact opnemen met Hostway, om meer informatie te hebben in dit verband.
Dus nog even wachten en de domeinnaam nog even behouden (telkens voor 5 jaar).
Meer info volgt dus.
De Cultuurraad stelt voor om het luik “Cultuur” op de gemeentelijke website meer
gaan uit te werken.

-

Kunst op Komst 2014: De cultuurraad besliste om deel te nemen aan de achtste editie
(2014) van deze wedstrijd, georganiseerd door de provincie en Radio2 VlaamsBrabant.
Alle gemeenten kunnen zich kandidaat stellen om op een geschikte locatie in de
openbare ruimte een monumentaal beeld te plaatsen.
Bever zal zich dus inschrijven (uiterlijk op 30/04 en na schepencollege 22/04 waarop
het inschrijvingsformulier wordt vervolledigd) voor de selectie. Formulier zal worden
doorgemaild tegen 30/04.
In totaal worden 3 gemeentes geselecteerd. Het is dus afwachten geblazen!

-

Erfgoedkast: De erfgoedkast werd besteld! Die zal klaar zijn tegen eind mei 2014.
Nadere uitleg (+levering) over hoe deze erfgoedkast moet worden in elkaar gestoken,
zal worden gegeven bij de Erfgoedcel – Molenstraat 102 – Dilbeek (Castelhof) en dit
op donderdag 22/05 (tussen 10u en 11u) of op dinsdag 27/05.
Voorgesteld werd om op donderdag 22/05 alles te laten doorgaan voor Bever.
Levering in Bever: tussen 11u en 17u op gemeentehuis.
Zal worden besproken op sc 22/04 (ondermeer wie naar deze info zal gaan);

-

Volgende vergadering cultuurraad: De volgende vergadering van de cultuurraad zal
doorgaan op donderdag 5 juni 2014 om 19u30 in de raadzaal gemeentehuis.

Myriam VANHOLDER

