VERSLAG CULTUURRAAD 17/12/2015 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS

Aanwezig: Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Georges SAUVAGE,
Myriam VANHOLDER

Afwezig: Marleen FLAMANT, Anna DURANG

-

Goedkeuring verslag vorige vergadering 05/11/2015: Het verslag van de vorige
cultuurraad van 05/11/2015 werd goedgekeurd zonder opmerkingen. Dit
goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege d.d. 22/12/2015
worden voorgelegd. Nadien zal het verslag op de gemeentelijke website worden
geplaatst.

-

Dorpsfeesten 2016: Marie-Jeanne contacteerde de schooldirectie. Gemeentelijke
Basisschool Ak’Cent is bereid medewerking te verlenen aan de dorpsfeesten.
Tekeningen gemaakt door kinderen zullen eventueel worden opgehangen. Waar moet
nog nader worden bekeken.

-

Werving vrijwilligers: In dit verband zal begin 2016 een flyer worden verspreid.

-

Erfgoeddag 2016: Marie-Jeanne contacteerde ook in dit verband de school. De directie
merkte op dat op school ook kinderen met andere godsdienstovertuigingen aanwezig
zijn (protestanten, moslims, …). Dorien beloofde dit te bekijken en te bespreken met
leraren godsdienst. Antwoord volgt nog (liefst zo vlug mogelijk; Marie-Jeanne ging
Dorien nog één dezer dagen contacteren. Bij deelname moet dossier worden ingediend
vóór 16/01/2016. Er wordt aan gedacht om eventueel een voorstelling in parochiezaal
te laten doorgaan. Meer info volgt later.

-

Naar een dynamischer en leefbaarder Pajottenland: Dit project, waaraan elke
vereniging,… kan deelnemen, wordt gecoördineerd door Jos Huwaert (Pajottenland+).
Rond de volgende onderwerpen: duurzame energie, leefbare dorpen en promotie
streekidentiteit, kan een project worden uitgewerkt. Het Pajottenland is als leaderregio
erkend.
Myriam zal tegen volgende cultuurraad Jos contacteren om meer informatie in dit
verband te bekomen.
Editie Pajot informeert momenteel hierover.

-

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 08/01/2016: Net als de leden van de andere
gemeentelijke adviesraden, is ook de voltallige cultuurraad uitgenodigd op de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van gemeente en OCMW, die doorgaat in de
gemeentelijke feestzaal Ter Wijsbeek op 08/01/2016 om 19u30.

-

Boek WOI: Georges informeert dat er samen met Werner wordt verder gewerkt aan dit
werk.

-

Kinderzoektocht over BEVER: De idee leeft/voorgesteld werd om een
zoektocht/wandeling te organiseren door en voor kinderen. Bedoeling is dat kinderen
uit Bever meer te weten zouden komen over hun gemeente. Dit in samenwerking
eventueel met de gemeenteschool. Meer info later.

-

Voorstel tot plaatsen rubriek cultuurraad in infoblad “Verhalen uit de oude doos”:
De idee werd geopperd dat de cultuurraad in elk infoblad een cultuurrubriek
“Verhalen uit de oude doos” zou publiceren. Een korte, duidelijke tekst zou dan
telkens een oud gebruik belichten.

-

Dialectenavond: Er werd ook aan gedacht om een dialectenavond te gaan organiseren.
Meer info later.

-

Volgende cultuurraad: Volgende vergadering van de cultuurraad zal doorgaan op
donderdag 21 januari 2016 om 19u30 in raadzaal gemeentehuis.
Hopelijk tot dan!
Prettige eindejaarsfeesten en beste wensen voor 2016!
VANHOLDER Myriam

