
VERSLAG CULTUURRAAD 13/01/2015 OM 19U30                           

RAADZAAL GEMEENTEHUIS  

 

AANWEZIG:  Paul VAN LAETHEM, Georges SAUVAGE,  

                         Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Anna DURANG,       

                          Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER 

UITGENODIGD: Werner GODFROID (Makrallen en gemeentelijk afgevaardigde 

                               Pajottenland +) en Michel KRIKILION (Makrallen)   

                                

- Goedkeuring verslag vorige vergadering cultuurraad 21/10/2014: Het verslag van de 

vorige vergadering van de cultuurraad van 21/10/2014 werd goedgekeurd zonder 

opmerkingen. Dit goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege 

van 20/01/2015 worden voorgelegd. Nadien wordt het verslag op de gemeentelijke 

website geplaatst. 

 

-  Week van de Volkscafés (24/04 – 03/05/2015): Vanuit de cultuurraad werd in het 

verleden reeds het gemeentelijk initiatief tot deelname aan het project van 

Pajottenland+ “Week van de Volkscafés” positief onthaald.  

De Makrallen zijn bereid om mee te werken aan dit project en werden als dusdanig 

ook uitgenodigd op de cultuurraad ter bespreking/verdere uitwerking project. 

De cultuurraad beslist bij deze  dat dit project in Bever op kermiszaterdag 

25/04/2015 zal worden georganiseerd.   

In eerste instantie dient er vanuit de gemeente/cultuurraad te worden gepolst naar de 

interesse van de plaatselijke Beverse cafés tot deelname aan dit project. 

Het is de bedoeling dat de Beverse cafés een deelnamekostprijs zouden betalen van 

€25.  

Binnen Pajottenland+ is er voor dit intergemeentelijk project een budget van €7000,00 

voorzien ter financiering van optredens van allerhande verenigingen, muzikanten, 

muziekgroepen, … in die deelnemende cafés van de verschillende gemeenten. Dit om 

de aantrekkelijkheid tot bezoek aan die cafés te verhogen. 

Concreet is dus de eerste stap: cafés contacteren in dit verband. 



Op zondag 18/01 zal Paul Van Laethem (voorzitter cultuurraad), samen met Werner en 

Michel (Makrallen) de nodige contacten leggen met de Beverse cafés en de hamvraag 

stellen (welke cafés nemen deel).  

Nadien zal dit door Paul worden gecommuniceerd naar Pajottenland + en de 

cultuurraad toe (via email of telefoon ten vroegste zondag), om verdere concrete 

uitwerking van het project mogelijk te maken.      

De Makrallen hebben zich geëngageerd om een sketch samen te stellen en op te 

voeren, die +/- een kwartier à half uur zal duren. 

Werner contacteert zijn zoon in dit verband, die mogelijks ook bereid is tot deelname 

met zijn groep “Vette Pistons”. 

Er werd ook geopperd om eventueel een tent te plaatsen in baantje naast de cafés. 

   

- ERFGOEDDAG: ERF!: 26/04/2015: 

De cultuurraad besliste eerder (en schreef zich ook in) om deel te nemen aan de 

Erfgoeddag. 

In 2015 gaat de Erfgoeddag door op 26/04/2015. 

Het is de bedoeling dat bezitters van privécollecties allerhande deze kunnen 

tentoonstellen op een openbare plaats (raadzaal gemeentehuis) of bij hen thuis. 

Er werd in dit verband een oproep gedaan op gemeentelijke website en in gemeentelijk 

infoblad. Niemand reageerde! 

Vandaar: voorstel cultuurraad: nieuwe flyer/oproep verspreiden naar de Beverse 

bevolking (volgende week; Marleen ging in dit verband Dorinda contacteren met 

vraag om flyer samen te stellen en te verspreiden).     

 

- Fotoboek herdenkingsweekend 100 jaar “groote” oorlog (27 en 28/09/2014): 

De fotoclub (foto’s) + Seniorenraad (Marie-Jeanne Deschuyteneer zorgde voor de 

tekst) stelden een prachtig fotoboek samen over het geslaagde Beverse 

herdenkingsweekend “100 jaar WOI”, dat doorging op zaterdag 27 en zondag 

28/09/2014. 

Het boek is bijna klaar. Marie-Jeanne had een ontwerp mee, waarmee ze mits nog een 

aantal aanvullingen (voorwoord burgemeester,…) naar de drukker zal stappen. 

Er werd ook een DVD samengesteld (foto’s van Lucien Dooms en Georges, die haast 

het volledige weekend op foto zetten). Ook Omer Frisch verleende hieraan zijn 

medewerking.    



- Persmoment tot voorstelling fotoboek + DVD herdenkingsweekend “100 jaar WOI”: 

do. 29/01/2015 om 19u raadzaal gemeentehuis 

De cultuurraad besliste om het fotoboek en de DVD betreffende WOI, aan het publiek 

voor te stellen tijdens een persmoment, dat vastgelegd werd op donderdag 29/01/2015 

om 19u in de raadzaal van ons gemeentehuis. 

Er wordt geopperd om de foto’s doorlopend te laten projecteren tijdens dit 

persmoment. 

Hiertoe zullen worden uitgenodigd (per mail): 

 Gemeenteraad; 

 Cultuurraad; 

 Seniorenraad; 

 Fotoclub; 

 Lucien Dooms en Omer Frisch; 

 De pers: Nieuwsblad/Laatste Nieuws/Courrier de 

l’Escaut/Streekkrant/Rondom/Editie Pajot 

  

 Aantal ideeën… 

 Voorzitter Paul Van Laethem zou het leuk vinden dat foto’s/dorpsgezichten 

fotoclub m.b.t. locaties in Bever (die nu deels in de schepenzaal ophangen) op die 

desbetreffende plaatsen zouden worden uitgehangen. Gewoon om een idee te 

krijgen over hoe het er vroeger op die locaties alweer uitzag. 

 Kindertekeningen/vlaggen plastificeren en het dorp mee versieren … 

 

- Openbare boekenkast: 

Eerder werd er binnen de cultuurraad aan gedacht om een openbare boekenkast (droge 

plaats, waar iedereen binnen kan om er boeken achter te laten en op te pikken) te 

plaatsen op een locatie waar er toch voldoende sociale controle is. 

Als locatie werd gedacht aan de ingang van de school. Maar deze plaats wordt niet 

door iedereen bezocht en niet permanent toegankelijk… Dus: geen goed idee… 

Hier dient verder te worden over nagedacht… 



Als geschikte boekenkast werd gedacht aan oude telefooncabines, hetgeen geen slecht 

idee is. Ze verdwijnen immers toch uit het landschap. 

 Er zal in dit verband worden contact opgenomen met Belgacom. 

 

- Volgende vergadering cultuurraad: dinsdag 10 maart 2015 om 19u30 raadzaal. 

 

VANHOLDER Myriam             


