VERSLAG CULTUURRAAD 14/04/2016 OM 19U
RAADZAAL GEMEENTEHUIS

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

-

Goedkeuring verslag vorige vergadering 29/03/2016: Het verslag van de vorige
vergadering van de cultuurraad van 29/03/2016 werd goedgekeurd zonder
opmerkingen. Dit goedgekeurde verslag werd ter kennisgeving aan het schepencollege
van 05/04/2016 voorgelegd. Dit verslag werd op de gemeentelijke website geplaatst.

-

Molenwandeling en fietstocht 29/05/2016: Inschrijvingen fietstocht: 10u tot 15u: Serre
Rigaux: geen catering voorzien; zal bemand worden door sportraad. De cultuurraad
zal er ook aanwezig zijn; een inzameling van allerhande erfgoed/materiaal zal door
cultuurraad doorlopend gebeuren.

-

Erfgoedzondag 24/04/2016: 14u tot 18u in zaal Camargo:


Chiro (Fedra Van Eesbeek en Sander Allert) bezorgt dia’s en allerhande materiaal
die zal worden tentoongesteld tijdens deze erfgoednamiddag. Dit materiaal zal op
gemeentehuis worden binnengebracht. Dia’s werden afgehaald door Marie-Jeanne.
Fedra brengt ook nog materiaal binnen.



10 affiches werden bij de Erfgoedcel besteld en bedeeld in Bever om aan dit
project ruchtbaarheid te geven. Vooraf inschrijven is nodig.



M. Denaeyer zal worden geïnterviewd rond de “schorre”. Een foto van een schorre
zal worden opgehangen.



1 drankbonnetje zal aan iedere aanwezige worden gegeven.



De geïnterviewden krijgen elk 1 drankbonnetje + 1 bonnetje voor een stukje
mattentaart.



Marie-Jeanne vraagt panelen aan Marie-Elise. Ze zorgt ook voor een dia-projector.



Als drank wordt er koffie, water, cola, witte/rode wijn, pils, Leffe, Orval en
Chimay voorzien.



Afspraak zondag 24/04 om 10 uur bij Camargo om de zaal klaar te zetten.



Tekst Georges “Folkloristische gebruiken in Bever” zal worden gekopieerd in A3formaat + een 20-tal boekjes met voorblad zullen worden klaar gemaakt voor op
erfgoedzondag te verdelen onder de bezoekers.



Persmoment Erfgoeddag: op woensdag 20/04 om 11 uur in de Cam te Gooik.
Iedereen van de cultuurraad welkom.

-

Open Monumentendag 2016: gaat dit jaar door op zondag 8 september. Meer info
later.

-

Teambuilding: Op vrijdag 17/06 plant cultuurraad een bezoek aan de tentoonstelling
“Van Salvador tot Dali” in Luik. Meer info later.

-

€50 werd betaald door cultuurraad aan Pajottenland+: dossier “Week van de
Volkscafés 2015 afgesloten.

-

Volgende vergadering cultuurraad: zal doorgaan op donderdag 19 mei 2016 om 19u
in de raadzaal van het gemeentehuis.

Hopelijk tot dan!
VANHOLDER Myriam

