
VERSLAG CULTUURRAAD 15/09/2015 OM 20U  

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

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

                        Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER 

 

VERONTSCHULDIGD: Paul VAN LAETHEM 

 

- Goedkeuring verslag vorige cultuurraad 09/07/2015: Het verslag van de vorige 

cultuurraad van 09/07/2015 werd goedgekeurd zonder opmerkingen. Dit goedgekeurde 

verslag zal ter kennisgeving aan het schepencollege worden voorgelegd. Nadien wordt het 

verslag op de gemeentelijke website geplaatst. 

   

- Belangrijk bericht: De voorzitter van de cultuurraad, Paul Van Laethem meldde dat hij 

zich om gezondheidsredenen TIJDELIJK uit de cultuurraad wenst terug te trekken. Hij zal 

dus de eerstvolgende maanden de vergaderingen niet bijwonen. 

Hierbij wensen we hem een snel herstel toe en hopen op snelle terugkeer naar de 

cultuurraad.  

 

- Aanstellen voorzitter ad interim: Door het feit dat Paul een tijdje buiten strijd zal zijn en 

de mogelijkheid bestaat dat bepaalde officiële documenten door voorzitter, … dienen te 

worden ondertekend, werd er beslist om een tijdelijke voorzitter (ad interim) aan te stellen 

(zo lang dat Paul afwezig is). 

Marie-Jeanne Deschuyteneer nam de taak op zich om als voorzitter a.i. te fungeren. 

 

- Cultuur-, senioren-, …ambassadeurs: Bij problemen, onderbemanning, … kunnen de 

diverse gemeentelijke adviesr aden (cultuurraad, seniorenraad, …) een beroep doen op 

provinciale ambassadeurs, ter ondersteuning van de werking. 

 

- Week van de Volkscafés 2015: Teneinde meer duidelijkheid te scheppen rond de 

resultaten, gedane betalingen, …van de deelnemende cafés aan dit weekend, zal Myriam 

contact opnemen met de coördinator Jos Huwaert om te zien hoe vork juist in de steel zat. 

 

- Stand van zaken boek WOI (auteurs: Werner Godfroid en Georges Sauvage):  

Georges meldt dat heel binnenkort de redactie van de tekst van dit boek zal worden 

afgerond. Verschijningsdatum nog onbekend. Het is de bedoeling dat dit werk eerst in het 

nederlands zal verschijnen. Nadien Franstalige vertaling. 

Georges is in dit verband op zoek naar de evolutie van het inwonersaantal in Bever tussen 

1911 en 1920. 

De burgemeester meldt dat er om de 10 jaar volkstellingen werden gehouden en dat er 

misschien meer info hieromtrent kan teruggevonden worden bij het Nationaal Instituut 

voor de Statistiek (NIS) Brussel. 

- Werk Raymond Soudan  “Beverse cafés” : Een aantal jaren geleden startte de cultuurraad, 

voornamelijk Raymond Soudan, met het verzamelen van documentatie over en schrijven 

van teksten in verband met de vele Beverse cafeetjes dat ons dorp in een ver vóór- en na-

oorlogsverleden rijk was; 



Vraag: waar is al die documentatie gebleven…? Marie-Jeanne en Georges zullen hun 

beschikbare info samen brengen. Misschien ligt er nog meer info hieromtrent bij 

Werner… We vragen na. 

Er wordt over nagedacht om binnen de cultuurraad aan dit werk rond de oude Beverse 

cafés verder te zetten en af te werken. 

 

- Aanpassing tekst Lannoo over BEVER: Marie-Jeanne werkte verder aan tekst over Bever, 

die bij het lezen ervan de potentiële dient aan te spreken en aan te sporen tot een bezoek 

aan onze mooie gemeente. Marie-Jeanne bracht de voornaamste eigenheden van ons 

dorpje samen. Ze zal dit nu bundelen tot één tekst en nadien overmaken aan uitgeverij 

Lannoo. 

 

- Mogelijke najaarsactiviteiten cultuurraad: Misschien best dat we mogelijke activiteiten 

verschuiven naar het voorjaar 2016 (te krap anders qua timing). 

Iedereen denkt tegen volgende cultuurraad eens na over mogelijke activiteiten… 

 

 

- Volgende cultuurraad: De volgende vergadering van de cultuurraad is gepland op 

donderdag 5 november 2015 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Tot dan! 

 

 

Myriam VANHOLDER 

   

 

    

     

 

  

     

 

    


