
VERSLAG CULTUURRAAD 10/03/2015 OM 19U30 

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

AANWEZIG:  Paul VAN LAETHEM, Georges SAUVAGE, Anna DURANG,  

                         Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Marleen FLAMANT,  

                         Myriam VANHOLDER 

VERONTSCHULDIGD:  - 

AFWEZIG: - 

 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering cultuurraad 13/01/2015: Het verslag van de 

vorige vergadering van de cultuurraad van 13/01/2015 werd goedgekeurd zonder 

opmerkingen. Dit goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege 

van 24/03/2015 worden voorgelegd. Nadien wordt het verslag op de gemeentelijke 

website geplaatst. 

 

- Stand van zaken bestelling boek en DVD WOI: Tot op heden werden er in totaal 25 

boeken en 16 DVD’s besteld. 

Bestellen kan nog tot eind maart 2015. Dan wordt de bestelperiode afgesloten. 

 

 

- Week Volkscafés 23/04 tot 03/05/2015: Werner Godfroid is bezig met tekst te maken 

voor de sketch van de Makrallen. Aan elke deelnemende café: dus aan El Paso, ’t 

Platteland, Klein Bever en Kom à la Maison zal een banner dit evenement 

aankondigen.  

      Barelen om die banners op te bevestigen, zullen door gemeente worden voorzien. 

Voor Bever zullen de festiviteiten, ter promotie van de plaatselijke dorpscafés, 

doorgaan op zaterdag 25/04 en zondag 26/04 (kermisweekend). 

Overzicht: 

 25/04: In El Paso:activiteit Makrallen en Luc Ooghe 

                 In ’t Platteland: Cromlech  

  26/04: In Klein Bever: Makrallen en Vette Pistons 

                  In Kom à la Maison: Folkgroep uit Gooik. 

 

Het definitief programma (voor alle deelnemende gemeenten: Bever, Galmaarden, 

Herne, Roosdaal, Gooik en Lennik) staat nog niet helemaal vast. Dit overzicht zal in 

elke betrokken gemeente worden bekendgemaakt door infoflash, banners en affiches. 

Budget van €200 per deelnemend volkscafé is voorzien. 

Dit zal waarschijnlijk niet volstaan om alle kosten te dekken van optredens groepen,… 

Dit project zou dus kunnen een kost meebrengen in hoofde van de cultuurraad. Daar is 

ieder het mee eens. 



 

- Erfgoedzondag 26/04/2015: kermiszondag! 

Noël Cordier en de heer Franco – Poreel 7 zijn bereid om hun privécollectie ten toon 

te stellen in raadzaal gemeentehuis op die dag. 

Gemeentehuis zal toegankelijk zijn van 10u tot 17u. Permanentie zal dienen te worden 

voorzien binnen de cultuurraad. 

 

Noël bezit een uitgebreide (16.000) collectie aan bidprentjes (zelfs uit de 17de en 18de 

eeuw en uit Nederland; ook veel van overleden kloosterzusters uit voormalig klooster 

Poreel). Weet niet hoe hij concreet aan erfgoeddag zal deelnemen (onmogelijk om 

volledige collectie (100 dozen) naar gemeentehuis te brengen; misschien eerder 

deeltjes; denkt erover na…). 

De heer Franco daarentegen bezit een grote collectie van sleutelhangers. Hij zal alles 

op panelen hangen en is bereid deze op gemeentehuis tentoon te stellen. 

 

Iemand uit Herne, de heer R. Kestens, bezit een uitgebreid archief over Bever (archief 

van Jean Arno). Hij zal aan deze erfgoeddag deelnemen in Herne. 

 

Er zullen affiches worden voorzien + in PenZine zal een artikel worden gepubliceerd 

omtrent deze erfgoeddag. 

 

Paul heeft een groot glas waaronder eventueel bidprentjes of … op de tafel in raadzaal 

kunnen worden geëxposeerd. 

 

- Website cultuurraad: 

Paul meldt dat deze hopeloos verouderd is en niet meer aan te passen valt. 

Paul vraagt afsluiting van deze website. 

Een luik “Cultuur” zal worden voorzien op nieuwe gemeentelijke website (bijna 

klaar). 

 

- Boekenruilkast: Paul maakt melding van persartikel i.v.m. de mogelijkheid om oude 

telefooncellen te bestellen. Cultuurraad besliste om er één te bestellen om te gebruiken 

als boekenruilkast, waar mensen op een droge plaats boeken kunnen omwisselen, 

achterlaten. Paul Van Laethem zal het nodige doen om er één te bestellen voor de 

cultuurraad. Er wordt nagedacht over een geschikte locatie, waar er toch voldoende 

sociale controle is (eventueel aan gemeentelijk infobord of aan ingericht pleintje 

(bomenhoekje naast gemeentehuis),…? 

 

- Allerlei: 

 

 Oprichting Heemkundige Kring Bever, Herne en Galmaarden: Er zijn plannen om 

een heemkundige kring op te richten. Werner Godfroid, Georges Sauvage en Jean-

Pierre Beké zouden er deel van uitmaken… 



De idee leeft om als eerste project een tentoonstelling over het wielerverleden van 

de 3 gemeentes te organiseren. 

In Galmaarden zou er ooit een velodroom zijn geweest (in Vollezele blijkbaar). 

Info zal worden gevraagd bij de Pedaal: Jean Liénaert, Jacques Peremans, Omer 

Frisch, Camille Cools, Arlette van Marcel Deschuyteneer. 

In Herne zal de Heemkundige Kring worden gekoppeld aan de cultuurraad. 

 

 Mogelijke najaarsactiviteiten: 

Er wordt nagedacht over muziek/toneelopvoering. 

Leen Persyn, “Luisterend oog”, Kunstenaarsroute van weleer (21/05/2006) kwam 

ter sprake…      

Muziek op Maat. 

… 

 

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

doorgaan op dinsdag 26/05/2015 om 19u30 in raadzaal gemeentehuis. 

 

 

VANHOLDER Myriam 

 

    

                     


