VERSLAG CULTUURRAAD 12/08/2014 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS

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

Goedkeuring verslag vorige vergadering cultuurraad 15/07/2014: Het verslag van de
vorige vergadering van de cultuurraad van 15/07/2014 werd goedgekeurd zonder
opmerkingen. Dit goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege
van 01/09 worden voorgelegd. Nadien wordt het verslag op de gemeentelijke website
geplaatst.

-

Zes grote banners “100 jaar groote oorlog”, gratis uitgeleend door Erfgoedcel, werden
gereserveerd voor herdenkingsweekend van 27 en 28/09/’14. Marleen zal ze op
woensdag 24/09 afhalen en de gemeente zal deze terugbrengen naar Dilbeek.

-

De doorlopende tentoonstelling in Sint-Martinuskerk (zat.27 en zond.28/09) zal
achteraan in de kerk (tussen pilaar en wijwatervat) en in het middenportaal doorgaan.

-

De erfgoedkast, die zich momenteel nog in de raadzaal van het gemeentehuis bevindt,
zal tijdens het herdenkingsweekend in de kerk worden gebruikt.

-

De provincie stelt voor de tentoonstelling gratis 12 panelen (1m op 2m) en een koffer
met 10 spots ter beschikking. Marie-Jeanne haalt, samen met een aantal werkmannen
gemeente, op woensdag 24/09 dit materiaal af in PIVO ASSE (tussen 10u en 10u30).
Op woensdag 01/10 zal dat materiaal worden teruggebracht.

-

Tijdens de themawandeling zo. 28/09 (vertrek 10u30 op Plaats Bever) zal rechtover de
Sint-Gereonkerk Akrenbos een bus “Stille Getuigen” staan (gratis).

-

De doorlopende tentoonstelling in Sint-Martinuskerk en “Whizz Bang”-optreden op
zaterdag in parochiezaal zal officieel geopend worden door de voorzitter cultuurraad
en de burgemeester.

-

De doorlopende tentoonstelling zal toegankelijk zijn tijdens de volgende
openingsuren: op zaterdag: van 14u tot 18u; op zondag: van 9u tot 18u.

-

Commandopost op Plaats Bever (White Star Division) op zondag 28/09.
Soldatenkamp.

-

Marie-Jeanne kon een groot aantal voorwerpen uit de Groote Oorlog op de kop tikken,
die door de eigenaar Robert Vandercapellen zelf zullen worden gebracht. Deze
voorwerpen zullen worden geïnventariseerd.

-

Tijdens de tentoonstelling zal een beurtrol qua permanenties worden ingelast.

-

Het is belangrijk dat alle gemaakte en te maken kosten in dit verband kunnen worden
bewezen (bewijsstukken (facturen, kastickets,… bijhouden).

-

Verspreiding flyer cultuurraad (doorlopende tentoonstelling kerk) tijdens eerste week
september’14
Myriam zorgde voor orderbevestiging bedeling flyer bij Post Herne. Op woensdag
03/09/2014 zal een flyer worden bedeeld in alle brievenbussen van de gemeente. Deze
flyer gaat uit van cultuurraad en gemeentebestuur (in navolging van infoboekje
uitgegeven door seniorenraad en gemeentebestuur). Paul Van Laethem zal 974
exemplaren van deze flyer op maandag 01/09 aan gemeente bezorgen. Gemeente zorgt
ervoor dat deze documenten op postkantoor Herne geraken op dinsdag 02/09 tussen 9u
en 12u, zodat bedeling door post op woensdag 03/09 een feit is.

-

Voor themawandeling zondag 28/09: klaprozen zullen worden gemaakt/zandzakjes
zullen worden gevuld (door helpende handen via Marie-Jeanne).

-

Voorbereiding doorlopende tentoonstelling kerk:
Tijdens de week herdenkingsweekend zal de cultuurraad op de volgende dagen in kerk
samen komen. Reserveer alvast de volgende momenten:
• Dinsdagavond 23/09: 19u in kerk Sint-Martinus;
• Woensdagavond 24/09: 19u: in kerk Sint-Martinus met materiaal (panelen +
materiaal PIVO ASSE);
• Donderdag 25/09: 19u: opstellen materiaal in kerk.

-

Even ter herinnering, Bondige samenvatting programma zondag 29/09:
•

Vertrek om 10u30 op de Plaats in Bever;

•

Aan kerkhof: zegening graven oudstrijders om 10u35 (kinderen school aanwezig);

•

Bij Marcel Decoster: René Félix (kruipt in de huid van de voormalige 100-jarige
Omer Berckmans) en Marijke Felix (gedicht).

•

Aan Molen Denutte: Werner vertelt anekdotes WOI. Duivenbond laat duiven los.

•

Aan monument aan kerk Akrenbos: eerbetoon (schoolkinderen);

•

Middagmaal (ajuinsoep) door Sint-Elooisvrienden in gemeentelijke loods;

•

Bij hoeve Willem Eric en Dirk: soldatenkamp;

•

Voorbij hoeve Georges Godaert: hulppost ’14-’18: door Bloedgevers en KVLV;

•

Kinderboerderij Burght;

•

Voedselbedeling bij kaashoeve De Ville;

•

Plaats: eerbetoon monument. Burgemeester zal vredesduif laten vliegen; Camargo
zal ballonnen oplaten.

•

Om 18u: Avondmaal in tijdelijke feestzaal Ter Wijsbeek;

•

Slot: Bevrijdingsbal.

Een busdienst zal worden voorzien tussen de Plaats en Ter Wijsbeek.

-

Eind augustus, begin september zal de pers op de hoogte worden gebracht (o.m. Ring
TV, NoTélé,…).

-

In de volgende editie van het gemeentelijk informatieblad zal oproep worden
gepubliceerd naar nieuwe leden cultuurraad.

-

Volgende vergadering cultuurraad: dinsdag 21 oktober 2014 om 19u30 in
raadzaal gemeentehuis.

Myriam VANHOLDER

