VERSLAG CULTUURRAAD 21/01/2016 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS

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

-

Goedkeuring verslag vorige vergadering 17/12/2015: Het verslag van de vorige
cultuurraad van 17/12/2015 werd goedgekeurd zonder opmerkingen. Dit
goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege d.d. 26/01/2016
worden voorgelegd. Nadien zal het verslag op de gemeentelijke website worden
geplaatst.

-

Deelname aan Erfgoeddag 2016: zondag 24/04/2016 (10u – 18u):















Marie-Jeanne bracht inschrijving aan Erfgoeddag in orde (stuurde de nodige
documenten door);
Thema: RITUELEN;
Aanvankelijk werd gedacht om iets te gaan doen met de schoolkinderen van
Ak’Cent. Daar is van af gestapt aangezien op zondag de kinderen niet beschikbaar
zijn in schoolverband.
Daarom werd aan het doelpubliek “senioren” gedacht: via interviews meer te
weten komen over rituelen van weleer…
Het is de bedoeling dat op die zondag 24/04/16, na senioren te hebben
geïnterviewd, een film doorlopend te laten afspelen in de raadzaal gemeentehuis.
Er wordt gedacht aan diegenen die momenteel verblijven in de Zorgcarrousel te
Pontembeek, en diverse andere personen.
Verder zouden diegenen die geïnterviewd werden en die dat wensen op die zondag
op de koffie worden uitgenodigd in de namiddag, terwijl doorlopend de interviews
worden getoond/geprojecteerd.
Marie-Jeanne dacht er ook aan om de Chiro erbij te betrekken: hen laten vertellen
over bestaande rituelen binnen de Chirowerking (kampvuur,…).
Op maandag 08/02/2016 hebben Marie-Jeanne en Anna in dit verband een
afspraak met de chiroleiding op gemeentehuis om 19u30 (vraag tot medewerking
aan erfgoeddag).
Marie-Jeanne en Georges maken de nodige afspraken en zullen op de eerste plaats
een bezoek brengen aan de Zorgcarrousel. Later, indien nodig, volgen nog andere
contactnames met andere senioren uit de gemeente.
Dus enerzijds op die zondag 24/04/16: oudere mensen laten vertellen over rituelen
van weleer. Anderzijds bij de Chiro peilen naar nog bestaande rituelen. Die 2 op
die dag samenbrengen.



Meer info volgt.

-

Dorpsfeesten 2016: Meer info later.Ak’cent wenst alvast mee te werken in dit
verband. Dit is nu niet prioritair. Later meer.

-

Volgende vergadering cultuurraad: De volgende cultuurraad zal doorgaan op
donderdag 18 februari 2016 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.
Hopelijk tot dan!
VANHOLDER Myriam

