
VERSLAG CULTUURRAAD 15/07/2014 OM 19U30 

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

 

AANWEZIG: Paul VAN LAETHEM, Georges SAUVAGE,  

                         Marie-Jeanne DESCHUYTENEER, Anna DURANG, Marleen FLAMANT, 

                         Myriam VANHOLDER 

AFWEZIG:  - 

 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering cultuurraad 05/06/2014: Het verslag van de 

vorige vergadering van de cultuurraad van 05/06/2014 werd goedgekeurd zonder 

opmerkingen. Dit goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege 

van 29/07 worden voorgelegd. Nadien wordt het verslag op de gemeentelijke website 

geplaatst. 

 

- Herdenkingsfestiviteiten 100 jaar “Groote Oorlog”: zaterdag 27 en zondag 28/09/2014 

 

• Tijdens deze 2-daagse zal er in de Sint-Martinuskerk doorlopend een tentoonstelling 

“100 jaar Groote Oorlog (WOI)”(gecombineerd met 70 jaar Bevrijding ’40-‘45), 

doorgaan, georganiseerd/onder leiding van cultuurraad. 

Het is de bedoeling om panelen met foto’s in de kerk te plaatsen, en ook een aantal 

beschikbare voorwerpen uit de oorlogse periode (verzameld tijdens de 2 

collectie(zon)dagen dat cultuurraad tijdens de maand maart’14 op gemeentehuis 

organiseerde).  

Deze panelen kunnen/zullen worden bekomen via de provinciale uitleendienst + ook 

via/bij Marie-Elise. 

De uitleg/teksten op panelen zullen voorzien worden in de 2 talen. 

Hierbij wordt de Sint-Martinuskerk gratis ter beschikking gesteld (normaal: €425). De 

nodige contacten in dit verband werden gelegd (met Paul Maesfrancx). 

De cultuurraad zal ook voor de  doorlopende permanentie zorgen tijdens deze 

tentoonstelling. 

Cultuurraad vraagt ook via de Erfgoedcel PZ – Dilbeek de eventueel te bekomen 

subsidie in dit verband aan (ter ondersteuning: affiches, gemaakte kosten; gebruik 

kerk)  + bestelling/vraag tot uitlening van 6 grote banners. 



 

Voor het overige ziet het programma van dit 2daags evenement er als volgt uit: 

• Zaterdag 27/09/2014: 

In parochiezaal om 20 uur: “Whizz Bang” (=geluid van vallende bommen dat wordt 

omschreven): Het betreft een optreden van het duo Leen Persyn en Eddy Peremans 

(KokHer) . 

Voor de organisatie van deze avond kan de Seniorenraad ondermeer rekenen op de 

hulp van BIBBEM. 

Toegangskaarten zullen in voorverkoop €10 kosten ( €12,5 aan ingang). 

 

• Zondag 28/09/2014: 

Een stoet (themawandeling) zal doorgaan vanaf  10u30. 

White Star Division + Boerenpaarden(museum) (Vollezele) verleenden hun 

medewerking (Jean-Jacques Silverans). 

White Star Division zal zorgen voor 2 jeeps en 2 tanks/pantserwagens. 

Verder zal een paardentram (20 personen kunnen plaatsnemen), een paardenkoets, 

getrokken door 4 boerenpaarden de stoet vervoegen. 

Er zal hierbij de mogelijkheid worden geboden aan de inwoners om via 

voorinschrijvingen met deze paardentram mee te rijden.     

Het parcours is uitgestippeld. 

- Vertrek aan kerkhof Bever (+ eerbetoon aan graven/monument). 

- Richting Molen Phil Denut. Daar zal Werner een uiteenzetting geven. 

- In hoeve Marcel Decoster – Eeckhout/Bosstraat: René Felix zal er Omer Berckmans 

(bijnaam: den ijzeren (was oudstrijder WOI); werd 100 jaar te Ghesuele) imiteren. 

- Via Bloemendael (Margrietje; voormalige garage Capiau). 

- Beneden Burghtberg naar kerkhof Akrenbos (eerbetoon op kerkhof; monument). 

- Veldhospitaal. 

- Bedeling ajuinsoep aan Sint-Gereonkerk Akenbos door Sint-Elooisvrienden. 

- Tegen de middag: middagmaal + opstellen soldatenkamp op hoeve Dirk Willem. 

- Bij “Georges Godaert”: hulppost, bemand door Bloedgevers + KVLV. 

- Kinderboerderij “Mollenhof” Burght: daar zullen de kinderen van 4
de

, 5
de

 en 6
de

 

leerjaar liedjes zingen en oude spelletjes spelen. 

- Kaasboerderij Deville – Kerkhove: voedselbedeling. 

- Terug naar centrum Bever. 



 

Op de plaats:  

° eerbetoon aan monument oudstrijders; 

° optreden dansgroep Camargo; 

° Kinderen zullen er witte ballonnen oplaten; 

°Commandopost (op wei Dirk Willem rechtover Marie-Elise) zal worden opgesteld 

door White Star Division. 

  

’s Avonds: Avondmaal (met oorlogskeuken) om 18u in tijdelijke feestzaal Akrenbos. 

                   Johan Godaert zal in dit verband zorgen voor het eten. 

                  Voorinschrijvingen/reservaties aan €15/persoon. 

 

Het geheel wordt afgerond/afgesloten met een “Bevrijdingsbal” (tijdelijke feestzaal ter 

Wijsbeek – Akrenbos) + optreden PIROUETTE. 

De Makrallen zullen de bar verzorgen. 

     

Pendeldienst tussen verschillende locaties zal worden verzorgd door de 2 schoolbussen. 

 

Er zal worden bijstand gevraagd aan Politie en nodige verzekeringen (Ethias) zullen worden 

voorzien + Sabam + Billijke Vergoeding zal worden in orde gebracht door gemeente. Hiertoe 

dient zo vlug mogelijk het uitgebreid feestprogramma + parcours stoet aan het 

gemeentebestuur te worden bezorgd (Marie-Jeanne). 

 

Een uitgebreid programma zal nog worden bedeeld aan alle inwoners Bever. 

 

+ Klaprozen zullen worden nagemaakt + zandzakjes zullen worden geïmmiteerd. 

+ De milieuadviesraad zal op kerkhof graven versieren. 

 



Best wordt er binnen de cultuurraad een werkgroep rond de organisatie van de doorlopende 

tentoonstelling opgericht.  

- Boek Georges/Werner “100 jaar Groote Oorlog”: Georges meldt dat dit immense werk 

niet zal af geraken tegen eind september. Tijdens de tentoonstelling in kerk zal het 

verschijnen van dit boek al aangekondigd worden. 

De wachttijd voor toegang te krijgen tot Rijksmuseum bedraagt immers 17 weken 

(staan reeds een viertal weken op wachtlijst). 

 

- Aanvraag ondersteuning door ErfgoedcelPZ bij “100 jaar groote oorlog”: 

� Bestelling 6 grote banners; 

� Inzameling voorwerpen “groote” oorlog; 

� De reizende tentoonstelling gratis ter beschikking gesteld door Erfgoedcel aan 

gemeentebesturen kan pas vanaf oktober 2014. 

� Aanvraag subsidie ter ondersteuning tentoonstelling cultuurraad zal worden 

aangevraagd. 

 

- Fotoboek herdenkingsfestiviteiten “100 jaar groote oorlog”:  

De Beverse Fotoclub zal foto’s maken van deze 2daagse. 

Achteraf zal een fotoboek kunnen worden besteld/gekocht. Opnieuw zal er kunnen 

worden op ingeschreven. 

Lucien Dooms zal een filmpje van dit herdenkingsweekend (27 en 28/09) maken. 

 

- De verzekering, Sabam, Billijke Vergoeding,  enz… zal dus via gemeente worden in 

orde gebracht. 

 

- Website cultuurraad: De voorzitter kon contacten leggen met Hostway en kreeg 

antwoord. De site blijkt gehackt te zijn (vandaar geen toegang tot site meer mogelijk). 

Deed navraag, en verhaal schijnt te kunnen kloppen (via Alain). De site werd dus 

bijgevolg afgesloten. De rubriek “Cultuur” op de gemeentelijke website zal dus verder 

kunnen worden uitgewerkt/uitgebreid. Dus in vervolg geen facturen meer betalen in 

verband met deze website. 

 

- De Seniorenraad vroeg reeds subsidie-aanvraag aan m.b.t. deze 

herdenkingsplechtigheden. Maar nog geen antwoord.       

 



- Kunst op Komst 2014: De kandidatuur van Bever voor deze wedstrijd is niet 

weerhouden. De 3 geselecteerde gemeenten, die kunnen dingen naar het beeld van de 

provincie zijn: Galmaarden, Kapelle-op-den-Bos en Opwijk. 

 

- Erfgoedkast: Deze zal worden gebruikt tijdens de tentoonstelling eind september. 

Nadien zal ze op school worden gebruikt voor educatieve doeleinden. 

 

- Erkenning als waardevol: Vanuit de kerkfabriek werd een aanvraagdossier tot 

erkenning als waardevol van de Sint-Martinuskapel te Ghesuele en van de kamerkapel 

te Romont ingediend en goedgekeurd.  

 

-  Nood aan uitbreiding cultuurraad: Gezien de beperkte omvang van samenstelling van 

de cultuurraad, werd beslist dat cultuurraad een oproep doet naar nieuwe leden. Mond-

aan-mondreclame zal worden gevoerd en een oproep naar nieuwe leden zal 

verschijnen in de volgende editie van het gemeentelijke informatieblad. 

 

Bij deze is iedereen die zich geroepen voelt om deel uit te maken van de gemeentelijke 

cultuurraad van harte welkom op de vergaderingen van de cultuurraad.     

 

- Volgende vergadering cultuurraad: Dinsdag 12 augustus 2014 om 19u30 in raadzaal 

gemeentehuis. 

 

Myriam Vanholder 

 

             

 

 

 

   

 

   


