VERSLAG CULTUURRAAD 19/05/2016 OM 19U
RAADZAAL GEMEENTEHUIS

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

-

Goedkeuring verslag vorige cultuurraad 14/04/2016: Het verslag van de vorige
vergadering van de cultuurraad van 14/04/2016 werd goedgekeurd zonder
opmerkingen. Dit goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege
van 31/05/2016 worden voorgelegd. Nadien zal het verslag op de gemeentelijke
website worden geplaatst.

-

Molenzondag 29/05/2016:

-



De inschrijvingspost fietstocht en wandeling (serre Rigaux) zal worden bemand
door leden van de sportraad (permanentie tussen 10u en 15u). Inventarisatie oude
foto’s molens, … zal gebeuren door de cultuurraad. Lien Urmel (Erfgoedcel) zal
permanent aanwezig zijn om te helpen bij het inscannen. Inventarisatie: van 10u
tot 16u. De scanner van Werner Godfroid zal worden gebruikt.



De toiletten van de sportzaal zullen permanent kunnen worden gebruikt.



De binnengebrachte foto’s betreffen voornamelijk foto’s/materiaal van Werner.



Koffie zal worden gezet op gemeentehuis.



Fruitsap wordt door Erfgoedcel ter beschikking gesteld.



De banner van de Sportraad zal worden uitgehangen aan ingang domein Rigaux.
De banner van de Cultuurraad zou ook worden bevestigd aan ingang, maar men
weet niet precies waar die gebleven is (waarschijnlijk bij Paul Van Laethem; er
wordt navraag gedaan).



Plannetjes/route van de fietstocht (25 km; doorheen Bever, Herne en Galmaarden)
en wandeling door Bever (8 km) zal door Erfgoedcel ter beschikking worden
gesteld en aan elke deelnemer worden aangeboden.

Erfgoeddag 24/04/2016:


Georges zal een aantal CD’s maken met film.

-



Marie-Jeanne zorgt voor foto’s.



Erfgoedzondag was geen succes; weinig opkomst.

Vlaamse Seniorenraad:


Marie-Jeanne woonde de laatste vergadering bij.



Momenteel wordt er gewerkt rond cultureel thema “Lokale cultuurparticipatie door
ouderen”.



Week 21 – 27/11/2016:



==> Sport- en cultuurraad zou opnieuw kunnen samenwerken.
Thema: volgt later. Eventueel een optreden van een groep, die bij senioren en
jongere mensen in de smaak zou kunnen vallen. Wie?

-

Teambuilding 17/06/2016: gaat niet door op die dag. Later wel. Nieuwe datum wordt
vastgelegd (na 27/06). Die dag zal ook worden beschouwd als volgende vergadering.


Bezoek aan Luik;



Niet op 17/06, maar verschoven naar latere datum. Nog af te spreken.



Vertrek vanuit station Silly (9u);



Tentoonstelling “Van Salvador tot Dali” in station Luik in de voormiddag.



Namiddag: treintje of boottocht door Luik.

VANHOLDER Myriam

-

-

