
VERSLAG CULTUURRAAD 15/06/2017 OM 19U30 

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 11/05/2017: Het verslag van 

deze vergadering werd besproken en goedgekeurd. 

- Dorpsfeesten 2017: 

 Op zondag zou de heks door de Makrallen kunnen worden opgesteld: Marleen 

vraagt na bij Werner. 

 Elektriciteit, tafels, stoelen, tent, stro,… dient te worden voorzien via de gemeente. 

Vraag wordt ten gepasten tijde gesteld aan Dirk. 

 3 banners (1,76m op 3,4m) zullen als achtergrond tent worden besteld, op basis 

van oude foto’s (zie Georges). 

 Op de tent van de cultuurraad, waar de fotohoek wordt voorzien, zal de titel 

“BEVER IN FLASHBACK” staan. 

 In het sponsorboekje van het Feestcomité zal het volgende artikeltje verschijnen 

met als titel “Bever in flashback” Met de cultuurraad terug in de tijd! Laat je op 

zondag 20/08/2017 vanaf 14u – 16u fotograferen in een decor anno 1900”. 

Myriam gaf deze vraag door aan Dorinda (lid Feestcomité). 

 Als decor tent zal het volgende worden voorzien: pik, grote riek, oude 

koffiemolen, vlegel, oude fiets,… Marleen vraagt na wat in het 

Dominicanessenklooster Herne nog zoal te vinden is en wat zou kunnen worden 

gebruikt. 

 De foto’s, die Thierry zal maken, zullen aan €2 per foto te verkrijgen zijn. 

 De foto’s zullen in een kadertje worden gestoken. Deze kadertjes dienen te worden 

besteld. Op dit kadertje komt het opschrift “Bever, kruispunt van culturen 

Dorpsfeesten 2017 – Biévène, à la croisée des cultures Fête au village 2017”. 



 De banner van de cultuurraad mag niet vergeten worden en opgehangen te worden 

in of aan de tent. 

 

- Teambuilding cultuurraad op vrijdag 14 juli 2017:  

     We spreken ’s morgens af om 9 uur in het station van Silly. 

We nemen de trein om 9u17 richting Schaarbeek. Marie-Jeanne zorgt voor de 

tickets. 

‘s Morgens bezoeken we de tentoonstelling TRAIN WORLD in het station van 

Schaarbeek. 

Nadien keren we met de trein terug naar Brussel Centrum om eventueel in de 

omgeving van Place St. Catherine iets te eten.  

In de namiddag doen we de VRIJMETSELARIJ-wandeling, die vertrekt vanop de 

Grote Markt. 

 

- Bibliotheek HERNE:  

Marie-Jeanne krijgt de uitnodigingen voor de bibliotheekraad. 

Als zij niet kan gaan, gaan Marleen of Georges. 

 

De volgende cultuurraad gaat door op donderdag 27 juli 2017 om 19u30 in de raadzaal 

van het gemeentehuis. 

 

Tot dan! 

 

Myriam VANHOLDER     

   

        

 

 

 



 


