
 

 

VERSLAG CULTUURRAAD 07/11/2019 

 
 

AANWEZIG: Jean-Pierre BEKE, Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Georges SAUVAGE, 

                        Anna DURANG, Annemie WIELANT, Cindy DURIEUX,  

                        Myriam VANHOLDER 

 

VERONTSCHULDIGD: Liesbeth VANDORMAEL 

 

AFWEZIG: Denise DUVERGER, Jackie PELST 

 

 

1. Goedkeuring verslag cultuurraad 03/10/2019: 

      Het verslag van de vorige cultuurraad werd goedgekeurd, mits aanpassing van  

      punt 5. Boekenruilkast als volgt: 

      “ De cultuurraad heeft tijdens de vergadering van 07/11/2019 beslist om de boekenruilkast   

         te plaatsen aan de voorgevel van de gemeentelijke basisschool Ak’Cent – Kerkhove 14, 

         tussen het raam van de kleuterklas en het raam van het bureau directie (onder het 

         afdak). De plaatsing van de boekenruilkast zal eerstdaags gebeuren.” 

 

 

2. Zondag 15/12/2019: Insomnia – Stadsschouwburg Mechelen: Inschrijvingen 

afgesloten op 08/11. Te weinig inschrijvingen om een bus in te leggen. Marie-Jeanne 

kijkt uit of een aantal leden van de cultuurraad (die wensen te gaan) eventueel niet met 

de trein erheen gaan. 

 

3. Zaterdag 11/01/2020: Past dit dan voor Liesbeth Vandormael? Dit wordt nagevraagd. 

Opmerking: op die dag gaat ook de “winterhappening” door (alternatief voor 

Kerstboomverbranding). Misschien zou het een goed idee zijn om deze activiteit te 

verplaatsen naar een andere datum? Wordt vervolgde. 

 

4. Erfgoeddag 26/04/2020: De cultuurraad beslist om aan deze activiteit prioriteit te 

geven. Oude ambachten (schaarslijperij, smederij, brouwerij, slagerij, zagerij, 

steenkapper, …) in Bever zal het thema zijn, die nog verder moet worden uitgewerkt. 

Op de volgende vergadering zullen Simon Driscart, Werner Godfroid en Michel 

Debleser worden uitgenodigd, om ons verder inspiratie te geven en documentatie door 

te geven (om dit verder uit te werken). 

Dit kan worden gecombineerd met een wandeling. 

Iedereen denkt tegen de volgende cultuurraad hierover eens na over het volgende: 

• Oplijsten oude ambachten; 

• Bepalen wat we precies kunnen realiseren. 

Marie-Jeanne contacteert Norbert. 

 

5. 08/05/2020: “75 jaar Bevrijding” 

Er werd geopperd om dit evenement misschien wat uit te stellen, te verplaatsen naar 

andere datum. Wordt vervolgd. 

Wat kunnen we in dit verband doen? 



Er wordt gedacht aan een lichtjeswandeling, gecombineerd met bevrijdingsbal, 

planting van een vredesboom… 

Goede ideeën… 

Wordt eveneens vervolgd. 

 

6. Statuten cultuurraad: De schepen laat vallen dat er bij prioriteit werk wordt gemaakt 

van de aanpassing/gelijkschakeling van de statuten van de diverse gemeentelijke 

adviesraden. 

Hier wordt aan gewerkt met medewerking van de algemeen directeur. Later meer 

hierover.  

 

 

De volgende cultuurraad gaat door op maandag 09/12/2019 om 19u30 in de 

raadzaal van het gemeentehuis.  

Gelieve te verwittigen indien je er niet bij kan zijn. 

 

 

Tot dan! 

 

Myriam VANHOLDER  

     

 

    

 

   

               


