
VERSLAG CULTUURRAAD 05/11/2015 OM 19U30  

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 
 

 

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

                        Werner GODFROID, Myriam VANHOLDER 

 

VERONTSCHULDIGD: Marleen FLAMANT 

 

 

- Goedkeuring verslag vorige cultuurraad 15/09/2015: Het verslag van de vorige 

cultuurraad van 15/09/2015 werd goedgekeurd zonder opmerkingen. Dit 

goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het college worden voorgelegd. Nadien 

wordt het verslag op de gemeentelijke website geplaatst. 

 

- Toelichting gemeenteraadslid Werner Godfroid: De heer Werner Godfroid kwam een 

toelichting geven omtrent: 

 1) Oprichting intergemeentelijke erfgoeddienst (vanuit Cultuurregio Pajottenland 

          & Zennevallei waarvan Werner als gemeenteraadslid lid is): 

          Alle gemeenten kunnen beslissen omtrent hiertoe toe te treden. Minimum 3 

          gemeentes dienen in te tekenen, meer gemeentes kunnen achteraf nog deze 

          beslissing nemen.  

          Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Dilbeek deden reeds de stap. 

          Bedoeling is om gemeentes te ondersteunen bij indiening dossiers in verband 

          met immaterieel erfgoed. (Kostprijs gemeenten: € 0,10/inwoner). 

          Een intergemeentelijk ambtenaar zou in dit verband kunnen worden 

          aangeworven (subsidiedossier: € 80.000). 

 

 2) 450 jaar P.Breughel:  Naar aanleiding van de 450ste verjaardag van het 

          overlijden van P. Breughel werd een groots project opgezet  

          (project minister Weyts). Bever staat in dit verband mee op kaart.  

          Op tal van locaties in ons land zijn wandel- en fietsroutes uitgestippeld.  

          In Brussel zullen presentaties worden gegeven in 2019. 

          In Pede: Sint-Annakapel zullen activiteiten doorgaan; In kasteel Gaasbeek zal er 

          een tentoonstelling worden georganiseerd. 

          Op de Kesterheide zal de radar worden vervangen door een groot monument. 

          …. 

          Als een gemeente beslist om aan dit project deel te nemen, dient ze enkel te 

          betalen, bij te dragen voor de activiteiten die in dit verband plaatsvinden op het 

          grondgebied. 

          In dit verband is het belangrijk  te weten dat ons heksenstandbeeld van Bever 

          werd geschilderd door P. Breughel (Breughelproject). 

           

 3) Vanuit de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei werd een werkgroep 

          opgericht, samengesteld door de gemeenten Bever, Galmaarden en Herne: 

          Werner Godfroid en Georges Sauvage vertegenwoordigen er Bever.  

          Het is de bedoeling dat er gewerkt wordt rond onroerend erfgoed. 

          Aanvankelijk werd de idee geopperd om intergemeentelijk te werken rond 

          Wielrennen. 



          Inmiddels is het werkterrein verplaatst naar het thema “molens”. 

          In dit verband zal een interview doorgaan met de heer Ghislain Vandercapellen. 

          In het gehucht Commijn stond er vermoedelijk ondermeer een windmolen achter 

          de huidige woning van Ghislain. Deze zou vermoedelijk verscheidene malen 

          verplaatst zijn. 

          Het is de bedoeling dat er in eerste instantie foto’s rond molens zouden worden 

          verzameld (02/2015 – 02/2016). 

 

          Een aantal activiteiten rond molens zullen worden opgezet. 

          Interviews met personen die meer kunnen vertellen over molens  

          (voor Bever: Ghislain Vandercapellen), staan op het programma.              

          Het startmoment zal worden bekendgemaakt in de verschillende gemeentelijke 

          infobladen. 

 

- Week van de Volkscafés 2015:   

 De Makrallen: Na doorzending van de onkostennota door Werner werden de 

Makrallen op 09/11/2015 vergoed voor hun medewerking. Er werd hen €100  

uitbetaald via bankrekening cultuurraad . 

 Vette Pistons: ok. 

 

- Boek Beverse cafés: Destijds maakte de cultuurraad (waaronder Raymond Soudan) 

werk van het oplijsten van de voormalige oude Beverse cafés. 

De zoon van Raymond (Philippe) is van plan om deze draad weer op te pikken en 

hieraan verder te werken.   

 

- Erfgoeddag 2016:  

Thema: RITUELEN  (processies, godsdeel, schorre, bij overlijdens met kaars op weg 

gaan naar woning overleden personen,…). 

De vraag rees of er binnen Bever hieraan wordt deelgenomen op zondag 24/04/2016. 

Dossier dient te worden ingediend tegen uiterlijk half januari 2016. 

Geen link in dit verband te maken met sportraad: geen link tussen rituelen en 

volkssporten. 

Het zou beter zijn om met de schoolkinderen samen te werken in dit verband. 

De schoolkinderen iets laten opvoeren … 

Wat kunnen we als cultuurraad organiseren: we denken er allen eens over na…  

 

- Dorpsfeesten 2016: 

Wat doen we met cultuurraad? 

Fotoclub? 

Eventueel ook samen met de school iets organiseren? 

Marie-Jeanne doet navraag. 

 

- Kunst en verhalen verbinden generaties: 

Grootouders-kinderen: elk vertelt zijn verhaal + hervertellen van verhalen achteraf 

(kinderen vertellen verhaal grootouders na en vice-versa) + dit neerschrijven in : “Op 

nieuwe benen”. 

Proefproject in school in het Leuvense: Marie-Jeanne gaat er heen. 

 

- Overleg om vrijwilligers te zoeken en te vinden: ‘Ambassadeurs’ 

 



- Aantal verkochte boeken herdenkingsweekend (september 2014) WOI: 37;  

 

- Volgende vergadering cultuurraad:   

De volgende cultuurraad zal doorgaan op donderdag 17 december 2016 om 

19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis Bever. 

 

 

Tot dan! 

 

VANHOLDER Myriam 

  

 

                   


