VERSLAG CULTUURRAAD 13/02/2014 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS
AANWEZIG: Paul VAN LAETHEM, Marleen FLAMANT, Anna DURANG,
Georges SAUVAGE, Myriam VANHOLDER
VERONTSCHULDIGD: Marie-Jeanne DESCHUYTENEER

-

Goedkeuring verslag vorige vergadering cultuurraad 19/12/2013: Het verslag van de
vorige vergadering van de cultuurraad van 19/12/2013 werd goedgekeurd. Dit
goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan college worden voorgelegd. Nadien
wordt het verslag op de gemeentelijke website geplaatst.

-

Vergadering beheerraad bibliotheek Herne: Begin februari 2014 vond de laatste
beheerraad plaats in bibliotheek Herne. Het huishoudelijk reglement werd besproken,
maar werd nog niet goedgekeurd.
Ter info: aantal gebruikers uit Bever: 97 Bevernaars kwamen op bibliotheekbezoek in
Herne (waaronder 37 volwassenen; de rest = schoolklassen + jeugd).

-

Statuten/huishoudelijk reglement cultuurraad: Vraag: Wanneer werden ze voor het
laatst goedgekeurd door gemeenteraad? Myriam zal dit nakijken. Ter info: op
09/05/2007 werden de statuten cultuurraad op gemeenteraad gebracht (maar niet
ondertekend).

-

Erfgoedkast erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei: Het betreft een instrument (soort
kast) dat gratis aan de gemeentebesturen ter beschikking wordt gesteld om permanent
cultuuronderwerpen uit te stallen. Dit project loopt.

-

Publicatie (boek) over De Groote Oorlog (WOI): Georges Sauvage en Werner
Godfroid werken momenteel samen aan een boek over WOI. Eerst wordt het werk in
het nederlands uitgewerkt en later integraal vertaald.
Vraag: Komt cultuurraad tussen in kosten opstellen, uitgifte, … van dit boek.
Via de Erfgoedcel (de heer Koen Demarsin) zullen subsidies worden aangevraagd.
Inhoud boek: *
•
•

Legerkorpsen;
Het leven van de gewone burger hier in de oorlogsjaren zal worden
beschreven;
Verplaatsing troepen;

•

-

De afwerking/publicatie van dit werk is voorzien voor +/september – oktober 2014. Misschien tegen 21/09/2014
(herdenkingsfestiviteiten WOI)?

Verzameldag voorwerpen uit WOI en WOII:
De collectedagen (2) zullen doorgaan op zondag 23 maart 2014 en
zondag 30 maart 2014
telkens van 9u tot 12u in de Raadzaal van het gemeentehuis Bever.
Het is de bedoeling dat de Beverse bevolking zal worden gevraagd of ze in het
bezit zijn van boeken, prenten, voorwerpen allerhande, … uit WOI en WOII.
Op deze twee zondagen heeft iedereen de mogelijkheid om deze voorwerpen op
het gemeentehuis binnen te brengen. Zo vlug mogelijk zullen deze voorwerpen
worden geïnventariseerd, gedigitaliseerd en/of gekopieerd en aan de rechtmatige
eigenaar worden terugbezorgd.
Een gemeentelijke oproep tot inwoners zal begin maart 2014 in alle Beverse
bussen worden bedeeld door post.

-

Open Monumentendag 2014: zondag 14/09: Dit jaar zal cultuurraad niet meewerken
aan dit jaarlijks project. Reden: organisatie van herdenkingsfestiviteiten WOI (zo.
21/09/2014 te Bever). Dit werd dan ook gemeld aan Herita.

-

Samenwerking met Erfgoedcel: De cultuurraad gaf positief advies i.v.m. de verdere
samenwerking met de Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei.

-

Volgende vergadering cultuurraad: donderdag 10 april 2014 om 19u30 in raadzaal
gemeentehuis.

Vanholder Myriam

