VERSLAG CULTUURRAAD 30/06/2016 OM 19U
RAADZAAL GEMEENTEHUIS

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

-

Goedkeuring verslag vorige cultuurraad 19/05/2016: Het verslag van de vorige
vergadering van de cultuurraad van 19/05/2016 werd goedgekeurd zonder
opmerkingen. Dit goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege
van 06/07/2016 worden voorgelegd. Nadien zal het verslag op de gemeentelijke
website worden geplaatst.

-

Teambuilding vrijdag 29/07/2016: Op vrijdag 29/07/2016 brengt de cultuurraad een
bezoek aan Luik. We zullen vertrekken vanuit station Silly (9u). In de voormiddag
staat een bezoek aan de tentoonstelling “Van Salvador tot Dali” gepland. In de
namiddag: per treintje door Luik of boottocht.

-

Open Monumentendag 11/09/2016: Thema’s: Familievriendelijk aanbod; Open
Huizen,…
Er zou eventueel iets kunnen worden georganiseerd met de Makrallen (zie Michel K.
of Werner).
Meer hierover later. Immers er kan worden ingeschreven tot een aantal dagen ervoor.
Marie-Jeanne kan er niet bij zijn.

-

In het kader van de Ouderenweek (november) met als thema dit jaar
“Cultuurparticipatie van ouderen” past perfect het optreden van Leen Persijn, rond de
relatie Grootouders-Kleinkinderen.
Er werd gedacht aan het organiseren van een optreden van Leen Persijn. Dit zou een
mooie samenwerking kunnen zijn tussen Cultuurraad en Seniorenraad.
Dit zou kunnen doorgaan bij Rosario of indien voor te stellen datum niet past in
Haumautveld.
Marie-Jeanne spreekt met Rosario een datum af, ergens in november, op een vrijdagof zaterdagavond.
Misschien: 25/11/2016.

Kostprijs optreden Leen Persijn: € 600
Locatie moet ook nog worden betaald, enz…
Er zal inkom worden gevraagd en kaarten zullen worden verkocht.
Eventueel: € 18 inkom (avond zelf: € 20)
Een drankje en versnapering zal worden voorzien.
-

Volgende vergadering: Marie-Jeanne maakt een doodle om een volgende datum vast te
leggen.

-

Bedanking Sabine voor medewerking aan Molenzondag 29/05/2016:
De Cultuurraad wenst bij deze Sabine te bedanken voor haar medewerking aan en
gastvrijheid op Molenzondag 29/05. Ze stelde de hele dag de serre Rigaux ter
beschikking aan de cultuur – en sportraad. De cultuurraad schenkt haar als dank een
waardebon van bij Jobim (€30).

-

Erfgoeddag 2017: zondag 23/04/2017; thema: ZORG.
Later meer hierover.

VANHOLDER Myriam

