
VERSLAG CULTUURRAAD  

MAANDAG 9 DECEMBER 2019 OM 19U30 UUR  

 

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

                        Annemie WIELANT, Liesbeth VANDORMAEL, Georges SAUVAGE,  

                        Anna DURANG, Myriam VANHOLDER 

VERONTSCHULDIGD: Denise DUVERGER 

AFWEZIG: Jackie PELST 

- Verslag cultuurraad 07/11/2019: Het verslag van de vorige cultuurraad van 07/11/2019 

werd zonder enige op- of aanmerking goedgekeurd. 

- Boekenruilkast: De boekenruilkast zal worden bekendgemaakt via Facebook en het 

volgende informatieblad. De doelstellingen zullen ernaast worden opgehangen.  

      Jean-Pierre werd door de cultuurraad gekozen tot peter van de boekenruilkast.  

      Jean- Pierre zal ook de tekst maken met doelstellingen boekenruilkast + foto’s  

(werking/bedoeling kast). Een voorraad boeken ter aanvulling boekenruilkast is 

beschikbaar op gemeentehuis.  

- Subsidie €2000: werd gestort op 02/12/2019. Georges schreef €594 (27 boeken aan 

€22) over. 

- Uniforme statuten adviesraden: De uniforme statuten werden besproken en 

goedgekeurd. Deze zullen aan alle leden cultuurraad worden doorgemaild door 

Myriam. 

- Huishoudelijk reglement: Hierin worden de zaken vermeld, specifiek voor de 

desbetreffende adviesraad. 

- De vierde koning: Deze activiteit zal doorgaan op zaterdag 18/01/2020 of op zaterdag 

01/02/2019 in de kerk van Akrenbos. Marie-Jeanne vraagt hieromtrent na bij Paul 

Maesfrancx. 

 

Marie-Jeanne zorgt voor de flyer en de kaarten. 

Liesbeth vermeldt dat activiteit €375 zal kosten (alles is in prijs inbegrepen: 

SABAM/Techniek/materiaal/muziekinstallatie/micro’s, …) 

Er zal een drankje worden voorzien (tafel achteraan in kerk (cava/fruitsap)). 



Huurprijs kerk: zie pastoor Meskens. 

Prijs kaarten: €12. 

Liesbeth laat zo vlug mogelijk weten wanneer deze activiteit kan doorgaan (hangt af van 

agenda muzikanten). 

 

- Projecten 2020: Erfgoedzondag 26/04/2020: oude ambachten is het thema. 

Op de volgende cultuurraad van 09/01/2020 zullen Simon Driscart en Werner 

Godfroid worden uitgenodigd. 

Verschillende Beverse ambachten: zagerij/bakkers/Fontje Vélo/schoenmaker                         

/mandenmaker/smidsen/bezembinders/kantklossers/dorsers (pik/vlegel)/… 

Jean-Pierre Provost zou er kunnen worden bij betrokken… 

Marc Janquart kan ook worden gecontacteerd. 

We zouden deze erfgoeddag kunnen laten doorgaan in parochiezaal of in polyvalente 

zaal Ak’Cent. Kostprijs parochiezaal: €175. 

Eventueel in combinatie met ambachtsmarkt en activiteit voorzien voor kinderen/of 

activiteiten aanpassen aan kinderen. 

Later meer hierover. 

 

- Volgende cultuurraad zal doorgaan op donderdag 9 januari 2020 om 19u30 in de 

raadzaal gemeentehuis. 

Hopelijk tot dan, anders zeker verwittigen! 

Myriam VANHOLDER      

  


