
VERSLAG CULTUURRAAD 13/09/2018 OM 19U30 

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

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

                   Jean-Pierre BEKE, Thierry VAN VRECKEM, Marleen FLAMANT,  

                   Myriam VANHOLDER 

Verontschuldigd: - 

 

- Verslag vorige vergadering cultuurraad van 19/07/2018: Het verslag van deze 

vergadering werd besproken en goedgekeurd. 

- Zondag 11/11/2018: Het contract met Anemous is getekend (via Wesley); 

            Programma: 

 10u: Mis in Sint-Martinuskerk (nadruk ligt op aanwezigheid kinderen); 

 Nadien: plechtigheden aan de 2 oorlogsmonumenten; 

 11u30: Receptie op gemeentehuis (naast receptie bij Marie-Elise). Bever TV komt 

ook. Tijdens deze receptie zal het boek, samengesteld door Georges en Werner, 

worden voorgesteld.  

Wie zal worden uitgenodigd? 

Schepencollege en gemeenteraad, OCMW-Raad, alle raden (milieuraad, sportraad, 

jeugdraad), de schooldirectie, oudstrijders, ereburgemeester Simon Driscart. 

 15u: klaarzetten kerk Sint-Martinus; 

 16u30: opening kerkdeuren; 

 17u: optreden (oorlogsgedichten + muziek) Anemous Saxofoon Kwartet (met 

ondermeer Geert Van Hassel) tot 18u30.     

 Na optreden: drankje (cava of fruitsap) 

            Aan Paul Maesfranckx zal een programma worden bezorgd. 

            Het boek is enkel in het nederlands beschikbaar, nadien volgt vertaling.  

            Een aantal exemplaren van het boek zal worden voorzien.  

            Prijs staat nog niet vast. 



           Onkosten mogen worden bezorgd aan cultuurraad. 

            Kaarten in voorverkoop zullen €12 kosten; Vraag tot sponsoring zal worden gericht 

            aan drukker Tom De Neef (Thierry zorgt er voor). 

            Marie-Jeanne zorgt voor 2 kransen (met klaprozen; Ieper) voor aan de monumenten. 

            Een aantal affiches zullen worden gedrukt (Thierry zorgt voor publiciteit op Facebook, 

            drukken kaarten en een aantal affiches). 

            Anemous zal na optreden een boek verkopen. 

             Bij verlaten kerk krijg elke aanwezige een sleutelhanger Cultuurraad. 

             SABAM zal vooraf in orde worden gebracht (Myriam). 

 

- Foto’s dorpsfeesten:  In totaal werden tijdens de dorpsfeesten op zondagmiddag  

                                              31 foto’s genomen/verkocht.   

                                              Deze foto’s zullen klaar zijn tegen volgende cultuurraad (04/10). 

 

- Volgende vergadering van de cultuurraad zal doorgaan op donderdag 04/10/2018 

om 19u30 in raadzaal gemeentehuis. 

 

Tot dan! 

Myriam VANHOLDER   

 

                                               


