
VERSLAG CULTUURRAAD 13/04/2017 OM 19U  

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

 

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

                      Thierry VAN VRECKEM, Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER 

Verontschuldigd: - 

Afwezig: -  

 

- Verslag van de vorige vergadering van de cultuurraad van 16/03/2017: Het verslag 

van deze vergadering werd besproken en goedgekeurd. 

- Dorpsfeesten 2017: Op zondag 20/08 (tussen 14u en 16u) zou de cultuurraad een tent 

opstellen op de Plaats, eventueel naast de karavan van Rijp voor de Pijp. Bedoeling is 

om deze tent volledig in te richten met oude attributen van weleer (genre Bokrijk). 

Oude postkaarten van Bever (Georges beschikt er over vele), zelfgemaakte banner(s) 

met oude foto’s, … zouden het geheel kunnen omkaderen. Deze locatie zou worden 

gebruikt als fotohoek. Op de achtergrond zou er een grote foto kunnen prijken met als 

opschrift “Bever zoals vroeger” bvb. Elkeen die dit wenst, zal zich kunnen laten 

fotograferen. Zelf een foto maken, behoort ook tot de mogelijkheden. Na een bepaald 

afgesproken tijdstip zou men dan de foto(s) kunnen meenemen. 

- Open Monumentendag 2017 (zondag 10/09): Het vooropgestelde idee van vorig jaar, 

namelijk de Makrallen een heks laten opbouwen + stoet heks + kinderen, blijft 

behouden. De Beverse (school)kinderen van 9 tot 12 jaar zouden persoonlijk worden 

uitgenodigd. Georges zal Werner contacteren in dit verband.                                       

Rond 15/08 zal de cultuurraad 2 lijsten opvragen aan de schooldirectie (kinderen 

tussen 9 en 12 jaar): meerbepaald de lijst van de kinderen die vanuit het 6de leerjaar de 

school verlaten + de lijst van de kinderen die van het 5de leerjaar naar het 6de leerjaar 

gaan op 01/09/2017. Deze kinderen zullen dan door de cultuurraad (in samenwerking 

met gemeente) worden aangeschreven/uitgenodigd.     

- Muziek op Maat najaar 2017: De cultuurraad is plant ergens in het najaar 2017 

(oktober; niet op 22/10/2017) een muzikale avond met optreden(s): eventueel Geert 

Verhasselt (Ring TV) + muzikanten/Kris Baert,… Dit zou doorgaan in de Kunsthoeve. 

Meer info later. 

- Boek Georges/Werner: Dit werk is in opmaak. Meer info later. 

- Vraag schepencollege: voorstel naam nieuwe verkaveling Poreel: Tijdens de 

cultuurraad werd een naam bedacht voor deze woonwijk. Ideeën die rezen: Vette Wei 

(maar dit is infeite niet zo geslaagd, want dit duidt op een lager gelegen locatie dan de 

wijk (= aan Van Dorsselaer). Ter Porele was een ander idee.                                             

Maar: de voorkeur ging uit naar: “CALVEIR/CALVAIRE (frans)”. 



- Teambuilding 2017 cultuurraad: vrijdag 14/07: De cultuurraad plant dit jaar de 

teambuilding op vrijdag 14 juli. Er werd een bezoek aan Brussel vooropgesteld, met 

verschillende mogelijke wandelingen. Meer info later. 

 

- Inschrijvingen BOZAR zo.14/05/2017: Myriam zal de inschrijvingen, die op 20/04 

worden afgesloten, opvolgen. Op woensdag 19/04 zal ze een stand van zaken 

doorgeven aan Marie-Jeanne. 

- Volgende vergadering cultuurraad: de volgende cultuurraad zal doorgaan op 

donderdag 11 mei 2017 om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Tot dan! 

 

VANHOLDER Myriam   

      

               


