
VERSLAG CULTUURRAAD 11/05/2017 OM 19U 

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

 

Aanwezig: Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Anna DURANG, Georges SAUVAGE, 

                  Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER 

Verontschuldigd: Thierry VAN VRECKEM 

Afwezig: - 

 

- Verslag van de vorige vergadering van de cultuurraad van 13/04/2017: Het verslag van 

deze vergadering werd besproken en goedgekeurd. 

- Dorpsfeesten 2017: In tent cultuurraad zullen er foto’s worden gemaakt, die te 

verkrijgen zullen zijn aan €2 per foto. Deze foto zou mooi ogen in een A5-fotokader. 

Meer info volgt. Het is belangrijk dat de tent voorzien is van elektriciteit. Een aantal 

grote tafels/stoelen/bank(en). Op de achtergrondbanner zal er een vue geplaatst 

worden zoals de Plaats van vroeger er uit zag. Georges had een groot aantal oude 

postkaarten mee. We kozen er drie uit. Deze zullen de basis vormen voor 3 banners (1 

banner is een uitvergrote postkaart; deze zullen de achtergrond van de tent vormen). 

Iedereen kijkt eens uit naar allerhande oude voorwerpen van uit de tijd van weleer: 

oude fiets(en), vlegel en pik, boerenkostuums,… Meer info later. 

Aangezien Thierry er vanavond niet bij kon zijn, zal Marie-Jeanne dit verband eens bij 

haar binnen te springen… 

- Open Monumentenzondag 10/09/2017: De Makrallen (zie Werner) hebben in dit 

verband hun medewerking toegezegd. Meer info later. 

- Voorstelling bij BOZAR op moederdag 14/05/2017: Door gebrek aan 

(voor)inschrijvingen gaat dit niet door. Marie-Jeanne deelt mee dat zij wel gaat. 

- Teambuilding cultuurraad: vrijdag 14/07/2017: De teambuilding zal ons naar Brussel 

brengen. Eerst in de voormiddag gaan we vanuit station Schaarbeek naar de leerrijke 

tentoonstelling “Train World” te Schaarbeek. Nadien zakken we af naar het Sint-

Catharinaplein voor het middageten. Via een kleine wandeling brengen we in de 

namiddag een bezoek aan de Muntschouwburg (de Munt achter de schermen). In 

Brussel zijn verschillende wandelingen (duur:1 à 1,5 uur) mogelijk: Hapjestocht door 

Brussel, stripwandeling, “Chercher la femme” over en langs beroemde vrouwen, 

literaire wandelingen… Meer hierover later. 



- Volgende vergadering cultuurraad: de volgende cultuurraad zal doorgaan op 

donderdag 15 juni 2017 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Tot dan! 

VANHOLDER Myriam 

   

 

 


