VERSLAG CULTUURRAAD 16/11/2017 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS

Aanwezig: Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Georges SAUVAGE, Anna DURANG,
Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER
Verontschuldigd: Thierry VAN VRECKEM

-

Verslag van de vorige vergadering van cultuurraad van 27/07/2017: Het verslag van
deze vergadering werd besproken en goedgekeurd.
PS: Naar de toekomst toe zal er niet meer worden vergaderd op de eerste en derde
donderdag van de maand, aangezien Thierry Van Vreckem op die donderdagen nooit
aanwezig kan zijn.

-

Senioren en cultuurparticipatie (verslag vergadering CC Het Bolwerk – 11/09/2017):
Marie-Jeanne bracht vanuit deze vergadering ideeën mee. Ideeën van hoe senioren en
cultuur kunnen samen gaan. In het voorjaar 2018 zouden seniorenraad en cultuurraad
opnieuw iets samen organiseren.
Tegen volgende cultuurraad leest iedereen dit verslag met ideeën eens na. Zodat we
volgende cultuurraad hierover eens kunnen brainstormen en eventueel iets
beslissen/vastleggen.
Voorstel: activiteit met Leen Persyn wordt overwogen…

-

Aanpassing website cultuurraad: Marie-Jeanne vraagt om link Fedos – cultuurpauze te
koppelen.

-

Ruilkast boeken: In Herne staat dergelijke boekenruilkast, hetgeen hier in Bever ook
zeker een goed idee zou zijn.
Vraag: waar zou deze boekenruilkast best worden geplaatst? We denken er eens over
na…
Marleen vraagt het ontwerp van deze ruilkast op in Herne.

-

Intentieverklaring “reuzenvriendelijke gemeente”: Vraag vanuit Makrallen (Werner).
Opdat Bever het label van reuzenvriendelijke gemeente kan verkrijgen, dienen er een
aantal voorwaarden worden vervuld, waaronder:


Ondertekening intentieverklaring door cultuurraad: cultuurraad zal deze
verklaring ondertekenen;



Actieve deelname aan socio-culturele activiteiten in gemeente;



Inschrijving in erfgoedplan (gemeente dient €150 te betalen);



…

-

Voorstel: Deelname reuzin aan 10.000-stappenclash: De reuzin zal worden betrokken
bij deze uitdaging. Dit moet nog verder worden uitgewerkt…

-

Fakkeltocht Walmken Brand (met Krakelingen: zondag 25/02/2018): Met Walmken
Brand verbrandt men de winter en verwelkomt men de lente. In de omliggende
gemeenten wordt er vuur gemaakt.
Vraag vanuit sportraad: is cultuurraad geïnteresseerd om het gidsen van de wandeling
vanuit Bever naar Viane te organiseren? Dus de praktische organisatie van de
wandeling + gidsen wandelaars naar Viane. Hierbij mogen natuurlijk de fakkels niet
worden vergeten…
Cultuurraad beslist om op deze vraag niet in te gaan.

-

Tekst Geocaching sportraad: Vanuit de sportraad werd gevraagd om de door hen
samengestelde tekst eens na te lezen qua inhoud.
De cultuurraad vindt dat deze tekst voor verbetering vatbaar is.

-

5 potentiële activiteiten cultuurraad 2018:
De cultuurraad denkt eraan om in 2018 de volgende activiteiten te plannen:

-



Optreden Leen Persyn: februari – maart 2018;



Erfgoeddag 2018: Thema: Kiezen – eind april 2018;



Deelname aan Dorpsfeesten: 3de weekend augustus 2018;



Open Monumentendag 2018: begin september 2018;



Activiteit 11/11/2018: Er wordt aan gedacht om het boek, die Werner en Georges
samenstellen, voor deze gelegenheid voor te stellen + receptie. In combinatie met
optreden Woordkunstenares.

De volgende cultuurraad zal doorgaan op donderdag 25 januari 2018 om 19u30
in de raadzaal van het gemeentehuis.

Tot dan!
Myriam VANHOLDER

