
VERSLAG CULTUURRAAD 04/07/2019 OM 19U30 

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

 

Aanwezig: Cindy DURIEUX, Georges SAUVAGE, Anna DURANG,  

                  Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Annemie WIELANT, Jean-Pierre BEKE, 

                  Denise DUVERGER, Myriam VANHOLDER 

Verontschuldigd:  Thierry VAN VRECKEM 

 

- We verwelkomen de nieuwe schepen van cultuur, Cindy DURIEUX en de 2 nieuwe 

leden, Annemie WIELANT en Denise DUVERGER. Annemie is bovendien ook al 

een elftal jaar voorzitter van de sportraad. Denise daarentegen is ook lid van de 

seniorenraad.  

- Voorzitter cultuurraad: Naast Marie-Jeanne, onze huidige voorzitter, is ook Thierry 

VAN VRECKEM geïnteresseerd om voorzitter te zijn van de cultuurraad. Aangezien 

Thierry niet aanwezig is, kon een verkiezing van een voorzitter niet doorgaan. We 

plaatsen dit op de agenda van de volgende cultuurraad. We vragen aan alle leden 

aanwezig te zijn, zodat we de stemming kunnen laten doorgaan. Indien jullie er niet bij 

kunnen zijn, kunnen jullie eventueel jullie volmacht geven aan een ander lid. 

Myriam maakt stembriefjes klaar tegen volgende cultuurraad.    

Myriam bezorgt aan Marie-Jeanne de laatste versie van de statuten van de cultuurraad 

(cr). 

Myriam bezorgt een ledenlijst (naam, adres, emailadres + telefoon) cultuurraad aan 

iedereen. 

- Er wordt meegedeeld dat de voorzitters van de verschillende raden regelmatig 

samenkomen, met het oog op samenwerking verschillende raden bij organisatie van 

activiteiten. Dit idee wordt als positief aanzien.   

- Mogelijke activiteiten cultuurraad (bedoeling: ruchtbaarheid geven aan cr):  

• Artiestenroute (zoals weleer): bedoeling: Beverse artiesten motiveren via werking cr; 

• Oplijsten wie cultureel actief is binnen Bever (eventueel bestaande 

toneelverenigingen, …); 

• Toneelavond of optreden artiest/kleinkunstavond organiseren; 

• Oude ambachten archiveren; 



• Vertelavonden rond oude foto’s; 

• Archivering estaminets van weleer (zie ouderlijk huis Georges); 

• Beverse taal van vroeger 

• Archiveren cultureel erfgoed (zie boek cr. Kapellen en Kruisen);     

• Opstellen cultuurevenementenkalender (na opstellen enquête waaruit interesses 

blijken); 

• …  

• Even belichtten we ook de voorbije activiteiten rond 100 jaar Breughel (zie Werner).   

- Teambuilding cultuurraad: De voorbije jaren gingen we reeds een aantal keren op 

teambuilding. 

• Mogelijke ideeën/voorstellen: bezoek aan Afrikamuseum; bezoek aan Huis Europese 

Geschiedenis; Wandeling stripverhalen in Brussel; Vrijmetselarijwandeling; 

Marollenwandeling, … Later meer hierover.  

- Dorpsfeesten 2019 (24 & 25/08):  De vraag rijst of we dit jaar deelnemen aan de 

dorpsfeesten…  

Er werd over gebrainstormd en kwamen tot het volgende resultaat. 

Er werd een boekenruilkast ineen geknutseld door samenwerking van verschillende 

gemeentewerkkrachten. Een vaste plaats binnen de gemeente kreeg deze kast nog niet 

(voorstel: Akrenbos).  

De idee is dat de seniorenraad en cultuurraad deze boekenruilkast zou 

bekendmaken/voorstellen tijdens de volgende dorpsfeesten (op zondagnamiddag). In 

de tent zal een plaats/ stand worden voorzien, waar boekenruilkast zal worden 

opgesteld + een leeshoek voor kinderen zal worden ingericht. Deze stand zal de 

volgende naam dragen: “Cultuurraad &Seniorenraad komen uit de boekenkast (sortent 

de leur boîte)” 

Bedoeling is dat de raden zichzelf bekendmaken en ook nieuwe leden trachten te 

zoeken door het opstellen van een korte enquête, die ze dan kunnen achterlaten in de 

ideeënbus. Annemie en Jean-Pierre werken hieraan. 

Deze activiteit van de cr en seniorenraad zal in het programma van de dorpsfeesten 

worden opgenomen.  

Cindy: contacteert Stefaan Goessens/Dorinda (feestcomité) in dit verband. 



- Volgende cultuurraad: donderdag 8 augustus 2019 om 19u30 in raadzaal 

gemeentehuis. Hierbij wordt uitdrukkelijk gevraagd dat iedereen aanwezig is, 

want agenda vermeldt ondermeer de verkiezing van voorzitter. 

+ Verdere concrete afspraken dorpsfeesten 2019 

Tot dan! 

Myriam VANHOLDER  

  

 

 

 

 

 

 


