
 VERSLAG CULTUURRAAD 08/08/2019 OM 19U30 

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

 

Aanwezig:  Marie-Jeanne DESCHUYTENEER , Jean-Pierre BEKE, Cindy DURIEUX,  

                    Annemie WIELANT, Liesbeth VANDORMAEL, Anna DURANG,  

                    Georges SAUVAGE, Myriam VANHOLDER 

Verontschuldigd: Denise DUVERGER (vertegenwoordigd per volmacht door Jean-Pierre 

BEKE) 

Afwezig: Thierry VAN VRECKEM 

 

- We verwelkomen het nieuwe lid van de cultuurraad, Liesbeth Vandormael. Zij is 

sedert jaren lid van de cultuurraad van Herne. Tijdens een korte voorstellingsronde 

krijgt iedereen de mogelijkheid zichzelf kort voor te stellen. 

- Het verslag van de vorige cultuurraad van 04/07/2019:   Het verslag van vorige 

cultuurraad wordt besproken en zonder opmerkingen goedgekeurd. 

- Herdenking 75 jaar PATRIOT: Op zondag 08/09/2019 gaat in Sint-Pieters-Kapelle om 

13u30 een officiële hulde door aan het monument van de Patriot (aan kruising 

Edingsesteenweg en Geraardsbergsesteenweg Herne). Dit wordt om 15 uur gevolgd 

door een herdenkingsevenement in de polyvalente zaal in Sint-Pieters-Kapelle. 

- Dorpsfeesten zondag 25/08/2019:  De cultuur- en seniorenraad zullen een aparte tent 

ter beschikking hebben, op exact dezelfde plaats als vorig jaar (vóór woning 

Jacques&Nadine). De boekenkast zal op een tafel geplaatst worden.  

Annemie zal een leeshoek inrichten, waar ze een voorleesmoment over heksen zal 

houden.  

Myriam zorgt voor de banner van de cultuurraad. 

Marie-Jeanne brengt de banner van de seniorenraad mee. 

Marie-Jeanne vraagt aan de Makrallen (via Werner) heksenkledij en een bezem. 

Jean-Pierre (&Georges) stelden een vragenlijst van cultuurraad/seniorenraad op, die 

zal uitgedeeld worden in onze tent. Bedoeling is dat beide raden, via gerichte vragen, 

naar de mening van de bevolking polsen i.v.m. geplande activiteiten/realisaties (locatie 

boekenkast)/…    Jean-Pierre mailt deze vragenlijst door naar Myriam, die er tegen de 

dorpsfeesten 50 kopies zal van maken. 



Marie-Jeanne zorgt voor sleutelhangers van de cultuurraad. 

De boekenkast, die tijdens dorpsfeestzondag zal worden voorgesteld, dient naar onze 

tent te worden gebracht, samen met een tafel. 

Momenteel staat de boekenruilkast in de gemeentelijke loods Akrenbos. Jean-Pierre 

geeft deze kast een extra verflaagje. 

- Open Monumentendag 2019:  We passen voor deze editie. 

- Cultuurregio (raad van bestuur): Gemeenten kunnen thema’s kiezen waarrond deze 

legislatuur zal worden gewerkt. Cindy stuurt de info door naar iedereen. Verschillende 

thema’s kunnen worden gekozen:  

• zorg en opwaardering religieus erfgoed; 

• inventarisatie grafmonumenten/graven/dodenhuisjes, … 

            We vinden dit belangrijke thema’s… We brainstormden over wat in dit verband zou 

            kunnen worden georganiseerd… 

            Schoolkinderen betrekken bij de 11-novemberplechtigheden, zou een leuk educatief 

            idee zijn. Een 6de klas bombarderen tot beschermer van een grafmonument tot einde 

            schooljaar. Hen verhalen bijbrengen over de geschiedenis van deze graven.  

            Cindy, schepen onderwijs, legt in dit verband de nodige contacten met de  

            gemeentelijke basisschool Ak’Cent. 

- Verkiezing voorzitter cultuurraad: Cindy, schepen van cultuur, deelt de stembriefjes 

uit, waarop de namen van de 2 kandidaten vermeld staan, namelijk huidig voorzitter, 

Marie-Jeanne Deschuyteneer en Thierry Van Vreckem (afwezig).  

De schepen, Cindy, en de gemeentelijke cultuurambtenaar, Myriam, dienden zich te 

onthouden en namen dus niet deel aan de stemming.  

Denise Duverger verontschuldigde zich en gaf volmacht aan Jean-Pierre Beké. 

De stemming gebeurde in geheime zitting (achter gesloten deuren).  

Resultaat stemming:  7 stemmen voor Marie-Jeanne Deschuyteneer. 

Proficiat Marie-Jeanne! 

- Teambuilding 2019 cultuurraad: Een datum wordt vastgelegd, namelijk vrijdag 

20/09/2019. Voorstel: Bezoek aan Huis Europese Geschiedenis, gecombineerd met 

stadswandeling Brussel. 



- Facebookpagina cultuurraad: Jean-Pierre en Annemie worden proforma aangeduid als 

beheerders van deze FB-pagina. 

- Cultuurpauze.be: zie Marie-Jeanne. 

- Evenementenkalender 2020 cultuurraad: 

Er wordt weemoedig teruggeblikt naar de “goeie ouwe tijd”. 

(26/08/1995: artiestenroute; 

21/05/2006: onthulling heksenbeeld; 

…) 

Er werd een geslaagde poging ondernomen om een aantal evenementen/data vast te 

leggen voor 2020. 

We kwamen tot het volgende resultaat voor 2020. 

4  evenementen werden gepind: 

•  1° Januari-(Februari) 2020: kerstactiviteit: “De 4de koning” van Gerard Walschap. 

                                                               Locatie: Kerk Akrenbos; 

• Erfgoeddag 2020: laatste zondag april 2020; 

• Open Monumentendag 2020: begin september 2020; 

• November 2020: “75 jaar bevrijding kampen”, lezing door Herman V andormael. 

            Meer hierover in volgende vergaderingen cultuurraad. 

 

- Volgende cultuurraad: donderdag 03/10/2019 om 19u30 raadzaal gemeentehuis. 

PS: concrete afspraken zaterdag (opstellen tent) en zondag dorpsfeesten volgen 

per mail. 

 

Myriam VANHOLDER  

 

     

 

              



              

                    

    

              

 

 


