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VERSLAG CULTUURRAAD 09/07/2015 OM 20U  

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

 
 

AANWEZIG: Paul VAN LAETHEM, Marie-Jeanne DESCHUYTENEER,  

                        Georges SAUVAGE, Anna DURANG, Myriam VANHOLDER 

 

VERONTSCHULDIGD: Marleen FLAMANT 

 

AFWEZIG:  - 

 

 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering cultuurraad 26/05/2015: Het verslag van de 

vorige vergadering van de cultuurraad van 26/05/2015 werd goedgekeurd zonder 

opmerkingen. Dit goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege 

van 04/08/2015 worden voorgelegd. Nadien wordt het verslag op de gemeentelijke 

website geplaatst. 

 

- Stand van zaken “Week Volkscafés” (25 en 26/04/2015) BEVER: 

 

 Factuur Vette Pistons: € 200 teruggestort; 

 Factuur Makrallen: geen nieuws; 

 Evaluatieformulier bezorgd aan de 4 cafés: geen reactie; 

 € 25 moet worden terugbetaald aan ’t Platteland; rest: wachten; geen nieuws; 

 Geen enkel nieuws van Jos Huwaert. 

 

 

- WOI-herdenkingsweekend (eind september 2014): 

 Totaal aantal bestelde fotoboeken: 37 +  

                                                               +/- 20 verkocht tijdens tentoonstelling in kerk. 

 

- Erfgoeddag 26/04/2015:  

De deelnemers aan deze erfgoeddag, Noël Cordier en de heer Franco – Poreel, werden 

bedacht met een kleine attentie van de cultuurraad, als dank voor de geleverde 

inspanningen bij het tentoonstellen van hun uitgebreide collectie bidprentjes en 

sleutelhangers in raadzaal gemeentehuis Bever. 

Paul bezorgde aan beiden een mand met streekproducten als dank. 

 

- Dorpsfeesten 2015: 

Er werd voorgesteld om, in medewerking met BKO Sterretje, het centrum van de 

gemeente te bevlaggen tijdens dorpsfeesten. Het zou de bedoeling zijn om de kinderen 

een tekening te laten maken, vervolgens te plastificeren en op te hangen in vorm van 

vlaggen. 

Er werd in dit verband contact opgenomen met de coördinatrices van de BKO. Maar 

aangezien het vakantieprogramma 2015 van het Sterretje volledig vast ligt, werd er 

beslist om deze bevlagging te verschuiven naar de volgende editie van de 

dorpsfeesten, namelijk naar 2016. 
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Beter zou zijn om samen te werken met de schoolkinderen van GBS Ak’cent in plaats 

van met het Sterretje. 

Eventueel bevlagging van muur BKO Sterretje. 

Overleg zal ook worden gepleegd met het Feestcomité. 

Naar Dorpsfeesten 2016 is er nog ruimschoots de tijd om de tekeningen te laten maken 

door schoolkinderen, tijdens tekenles (vanaf januari 2016). 

 

- Deelname aan Open Monumentendag 2015: Gaat door op zondag 13/09/2015. 

                                                                        Thema: ? 

        Deelname: ? 

 

- Erfgoeddag 2016: Thema: RITUELEN 

Een vergadering hieromtrent vond plaats, maar geen nieuws…  

Oproep naar ideeën (kunstenaarsroute, wandeling langs kunstenaars (Ann 

Adriaenssens; glasramen Ghesuele,…) 

Ieder kijkt eens uit naar ideeën, welke kunstenaars er hierbij zouden kunnen worden 

betrokken (tegen volgende cultuurraad)…  

 

- Toeristische tekst Bever Lannoo: 

Marie-Jeanne zal Werner contacteren in verband met aanpassing van deze tekst. 

 

- Stand van zaken boek WOI (auteurs: Georges en Werner): 

Er werd even gepeild naar stand van zaken omtrent het samenstellen/schrijven boek 

WOI. Georges en Werner gaan de draad opnieuw oppikken en denken eraan om 

stilaan af te ronden. 

Ze houden ons op de hoogte… 

 

- Volgende vergadering cultuurraad: de volgende vergadering van de cultuurraad zal 

doorgaan op dinsdag 15/09/2015 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 
 

 

 

Groetjes, 

 

Fijn verlof aan iedereen! 

 

 

 

VANHOLDER Myriam    

 

 

 

    

                 


