VERSLAG CULTUURRAAD 27/07/2017 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS

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

-

Verslag van de vorige vergadering van de cultuurraad van 15/06/2017: Het verslag
van deze vergadering werd besproken en goedgekeurd.

-

Dorpsfeesten 2017:



De in te richten fototent/fotohoek van de cultuurraad zal op zaterdag 19/08/2017
vanaf 9u worden opgesteld. Een foto, als voorbeeld, zal worden gemaakt. Myriam
brengt 3 balen stro mee. Zondag 20/08/2017 zetten we de tent verder klaar.



Boerenkledij (4 pakken) zal aan Werner Godfroid (Makrallen) worden gevraagd.



De fotohoek van de cultuurraad zal op zondagnamiddag open zijn vanaf 14u tot 16u.



Vanaf 17u zullen de gemaakte foto’s klaar zijn.



Er zal €2 per foto worden gevraagd; inclusief mapje foto. 200 fotomapjes zullen bij De
Neef worden besteld.



Als achtergrond voor de foto’s zullen de 3 banners (vergrote oude postkaarten zicht
Bever centrum) worden opgehangen in de tent. Ook de banner van de cultuurraad zal
worden opgehangen.



De 3 banners zijn echt geslaagd; kostprijs: €95 per banner. Deze werden besteld en
geleverd door Druxo.



De Makrallen zullen de reuzin/heks opstellen op de Plaats tijdens de dorpsfeesten.

-

Open Monumentendag 2017: zondag 10/09/2017:



Tijdens de dorpsfeesten zal de Open Monumentendag worden aangekondigd.



Flyers en affiches zullen worden gemaakt + aankondiging via Facebook (zie Thierry)
“Op stap met Tineke Delval”.



In de polyvalente zaal van de school zal de heks door de Makrallen worden opgesteld
+ instrumenten zullen worden gemaakt met de uitgenodigde kinderen. Heks zal met de
kinderen een toer/stoet doen.

-

Teambuilding cultuurraad:



Zal doorgaan op vrijdag 6 oktober 2017: bezoek aan Brussel.



‘Morgens spreken we af om 9 uur in het station van Silly.



We nemen de trein om 9u17 richting Schaarbeek. Marie-Jeanne zorgt voor de tickets.



’s Morgens bezoeken we de tentoonstelling TRAIN WORLD in het station van
Schaarbeek.



Nadien keren we met de trein terug naar Brussel Centrum om eventueel in de
omgeving van Place St.Catherine iets te eten.



In de namiddag zullen we de MATONGEWIJK-wandeling doen.

-

De volgende cultuurraad zal doorgaan op donderdag 24 augustus 2017 om 19u30
in de raadzaal van het gemeentehuis.

Tot dan!

Myriam VANHOLDER

