VERSLAG CULTUURRAAD 16/03/2017 OM 19U
RAADZAAL GEMEENTEHUIS

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

Verontschuldigd: Thierry VAN VRECKEM

-

Verslag van de vorige vergadering van de cultuurraad van 02/02/2017: Het verslag
van deze vergadering werd besproken en mits 1 aanpassing goedgekeurd, namelijk: in
het punt over het boek over de Beverse cafés: de zoon van Raymond wenst hieraan
zelf verder te werken.

-

Dorpsfeesten 2017: De schoolkinderen zouden tekeningen kunnen maken voor de
bevlagging van het dorpsplein. De cultuurraad zou een folder maken en via de school
alle kinderen uitnodigen. Kinderen zouden rond thema’s tekenen. Marie-Jeanne doet
een mailtje aan Thierry om in dit verband naar zijn medewerking te solliciteren.
Welke ideeën/mogelijkheden ziet hij?

-

Open Monumentendag 2017 (10/09): Dit jaar hetzelfde thema als in 2016. De goede
ideeën zijn er al: door de Makrallen heks laten bouwen + stoet met kinderen. Rond
half augustus zouden alle kinderen tussen 9 en 12 jaar persoonlijk worden
uitgenodigd. Aan de Makrallen zal in dit verband medewerking worden gevraagd.

-

Cultuurparticipatie voor ouderen/jongeren: BOZAR BRUSSEL – MOEDERDAG
14/05 De cultuurraad zal begin april een flyer verspreiden in alle Beverse
brievenbussen, waarbij men de kans ouderen de kans biedt om een voorstelling bij te
wonen op moederdag, eventueel samen met hun kinderen. Dit spektakel gaat door op
moederdag 14/05 om 15u (tot 18u) in het Paleis voor Schone Kunsten/BOZAR –
Ravensteinstraat – 1000 BRUSSEL. We zouden per trein gaan: samenkomst om
13u30 stipt - station Edingen. Inschrijven kan tot uiterlijk 20/04.
Georges stelt samen met Marie-Jeanne deze flyer samen. Myriam zorgt voor
inplanning bij de post + voor de nodige kleurenkopies.
Deze flyer zal ook op de gemeentelijke website geplaatst worden.

-

Woordkunstenares Tine Ruysschaert: De Grooten Oorlog: dit zou eventueel eind
oktober voorzien worden. Later meer.

-

Muziek op Maat: Dit zou misschien eens kunnen worden gepland in De Kunsthoeve.
Nader te bespreken op volgende cultuurraad met Thierry.

-

Teambuilding cultuurraad 2017: Tegen volgende cultuurraad eens brainstormen wat
we in dit verband zouden kunnen plannen en wanneer?

-

Link www.cultuurpauze.be: Deze link zal op de gemeentelijke website worden
geplaatst, zowel onder rubriek “senioren” als “cultuurraad”. Cultuurpauze is bedoeld
voor 50+ers. Je hoeft geen lid te zijn van Fedos of andere vereniging. Voor heel
Vlaanderen bedoeld.

-

Volgende vergadering cultuurraad: de volgende cultuurraad zal doorgaan
donderdag 13 april 2017 om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Tot dan!

VANHOLDER Myriam

