VERSLAG CULTUURRAAD 26/05/2015 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS
AANWEZIG: Paul VAN LAETHEM, Marie-Jeanne DESCHUYTENEER,
Georges SAUVAGE, Anna DURANG, Marleen FLAMANT,
Myriam VANHOLDER

VERONTSCHULDIGD: AFWEZIG: -

Goedkeuring verslag vorige vergadering cultuurraad 10/03/2015: Het verslag van de
vorige vergadering van de cultuurraad van 10/03/2015 werd goedgekeurd zonder
opmerkingen. Dit goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege
van 09/06/2015 worden voorgelegd. Nadien wordt het verslag op de gemeentelijke
website geplaatst.

-

Evaluatie Week van de Volkscafés:
 Over de optredens deelnemende groepen in de deelnemende cafés niets dan lof.
Iedereen is er heel positief over. Soms was er wel heel weinig volk in sommige
cafés. Er was weinig opkomst van mensen van buiten Bever.
Naar de toekomst toe zou het niet slecht zijn moest organisator nog meer impulsen
naar de inwoners van de deelnemende gemeenten toe.

-



De deelnemende cafés dienden €25 deelname in de kosten betalen aan de
organisator Pajottenland+. Er werd beslist dat de cultuurraad deze zou ten laste
nemen/terugbetalen aan de cafés, na bewijs effectieve betaling aan Paj+.
Stand van zaken: enkel Platteland betaalde reeds. Er zal dus door cultuurraad €25
worden terugbetaald aan Platteland. Voor de 3 anderen is het dus nog even
afwachten geblazen.



Rekening Vette Pistons ontvangen: € 400 onkostennota. Ok.



Makrallen: de afspraak was dat ze €100 per avond (€200 dus) zouden ontvangen.



Aan Jos Huwaert zal (via mail door Myriam) de vraag worden gesteld vanuit
cultuurraad met de vraag wat precies wordt gesubsidieerd in dit verband.

Stand van zaken bestelling fotoboeken/DVD’s WOI:
Tot op heden werden 34 fotoboeken verkocht. 20 fotoboeken werden besteld via de
seniorenraad en 14 werden besteld via de cultuurraad.
Bovendien werden er tot op heden 23 DVD’s verkocht.
Aan Georges zal de kosten van inktpatronen worden terugbetaald (€ 152).

-

Erfgoedzondag 26/04/2015: De erfgoeddag was een meevaller. De tentoonstelling van
de uitgebreide collectie bidprentjes (door Noël Cordier) en van de eveneens
uitgebreide collectie sleutelhangers (door de heer Franco uit Poreel) was heel
interessant en boeide menig bezoeker.
Als dank voor de bereidwillige medewerking en inspanning van deze mensen tijdens
deze tentoonstellingszondag zal aan ieder van hen vanuit de cultuurraad een mand met
streekproducten worden overhandigd door Paul Van Laethem. Myriam zorgt voor de
bestelling van deze manden: 1 mand bij Matan en 1 mand bij Prima Bina (aan €30 per
mand). Myriam zal de kasticketjes bezorgen aan Anna, die zal zorgen voor de betaling
vanuit cultuurraad.

-

Wedstrijd Belgacom oude telefooncabines, die eventueel zou dienen als
boekenruilkast in Bever: 30 exemplaren werden in dit verband verloot.
Jammer maar helaas vallen wij hier in Bever buiten de prijzen…

-

Volgende activiteiten cultuurraad: De idee werd geopperd om tijdens de komende
dorpsfeesten (22 en 23/08/2015) eventueel te zorgen voor bevlagging.
Geplastificeerde kindertekeningen zouden worden opgehangen als vlaggen. Er wordt
gedacht om de kinderen van BKO Sterretje tijdens de zomervakantie rond een bepaald
thema tekeningen te laten maken. Marleen neemt in dit verband contact op met BKO
Sterretje.

-

Thema Erfgoeddag 2016: Thema is: RITUELEN.
Hierbij kwamen de volgende ideeën naar voor:
volkssporten (kaatsen) , reuzen dragen, processie,
leren boogschieten, “pechonkelen”…

-

Aanpassing toeristische tekst uitgeverij Lanno over Bever: Marie-Jeanne zal deze tekst
samen met Werner bekijken/aanpassen. Het echte typische voor Bever,
bezienswaardigheden (grensgemeente, standbeeld heks Marieke, Makrallen,
uitgebreide collectie aan kapelletjes, slogan “Bever, kruispunt van culturen”,
uitgebreid verenigingsleven,…, ontbreekt in deze tekst. De tekst is ook weinig boeiend
en spreekt totaal niet aan tot het brengen van een bezoekje aan onze kleine, maar toch
wel heel boeiende taalgrensgemeente.

-

Volgende vergadering cultuurraad: De volgende cultuurraad zal doorgaan op
donderdag 9 juli 2015 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

VANHOLDER Myriam

