
VERSLAG CULTUURRAAD 05/02/2018 OM 19U30 

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

 
 

Aanwezig: Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Georges SAUVAGE, Anna DURANG,  

                  Thierry VAN VRECKEM, Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER 

 

Verontschuldigd: - 

 

- Verslag van de vorige vergadering van de cultuurraad van 16/11/2017: Het verslag van 

deze vergadering werd besproken en goedgekeurd.  

 

-  Erfgoeddag 22/04/2018: Thema: KIEZEN. Dit thema kan ruim geïnterpreteerd 

worden. We denken er met zijn allen eens over na wat we daarrond kunnen doen. 

Myriam vraagt eens na of de buurgemeenten geen goede ideeën hebben…  

Op deze zondagmiddag 22/04 zouden we, samen met seniorenraad, in de sportzaal een 

activiteit uitwerken rond en met oude volksspelen (bollen, bakschieten, …). Dit 

eventueel in combinatie met een toneel/optreden. Marie-Jeanne gaat in dit verband 

tegen volgende vergadering haar licht opsteken bij René Felix om ideeën te 

sprokkelen. Oude volksspelen + geuze + platte kaasboterham: een leuke combinatie op 

een zondagnamiddag Dit kunnen we dan bekijken als voorjaarsactiviteit cultuurraad. 

Moet verder nog uitgewerkt worden uiteraard. 

 

- Najaarsactiviteit: 11/11/2018: Gedacht wordt om er eventueel een zaterdagavond + 

zondagmiddag van te maken. Boek WOI, dat samengesteld wordt door 

Georges/Werner, zal worden voorgesteld, gecombineerd met een receptie op 

gemeentehuis/optreden van Geert Vanhassel (RingTV) of Jan De Wilde  in de Sint-

Martinuskerk. Er wordt ook gedacht aan de woordkunstenares (Marie-Jeanne 

informeert zich verder). Gecombineerd natuurlijk met de plechtigheden aan de 

oorlogsmonumenten op de Plaats/Akrenbos en met jaarlijks 11/11-dîner bij Marie-

Elise . Dit evenement dient eveneens verder worden uitgewerkt.  

 

- Open Monumentendag (OMD) 09/09/2018: 30 jaar bestaan dit jaar! In teken van 

“Europees Jaar Cultureel Erfgoeddag”.  

 

Dit jaar zullen we ons niet focussen op de OMD, maar wel op de 22/04-

voorjaarsactiviteit en vooral op de najaarsactiviteit van 11/11. 

 

- In de kijker plaatsen van de cultuurraad: Om het ledenaantal van de cultuurraad 

proberen te verhogen, wordt eraan gedacht om de cultuurraad in de kijker te gaan 

plaatsen. Dit eventueel door middel van het plaatsen van een foto op de voorpagina 

van de cultuurraadwebsite. De cultuurraad zou een wedstrijd kunnen organiseren, 

waarbij iedereen een foto kan insturen.  Jury = cultuurraad. De mooiste foto van de 

wedstrijd zou op de voorpagina website worden geplaatst. 

 

- Facebookpagina Cultuurraad BEVER: Misschien is het een goed idee om een 

facebookpagina van en door de cultuurraad verder uit te werken… 

 

 



 

- Oproep interesse naar toneelspelen: Het zou een goed idee zijn om vanuit de 

cultuurraad eens te polsen naar de interesse voor “toneel”, zowel bij jong als oud. 

 

- Voor een betere communicatie voor onze activiteiten: beroep doen op FEDOS: goed 

idee. Via cultuurpauze.be (geleide bezoeken FEDOS). 

 

- Cultuurraden 2018: Voortaan zullen de cultuurraden telkens op de eerste donderdag 

van de maand doorgaan om 19u30. 

 

De volgende cultuurraad zal doorgaan op donderdag 8 maart 2018 om 19u30 in 

de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Tot dan! 

 

Myriam VANHOLDER  

 

 

 

 

          

              

  

 

 

 

 


