
VERSLAG CULTUURRAAD 18/02/2016 OM 19U30 

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

 

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

                        Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER 

UITGENODIGD: Karen VAN BUGGENHOUT (Erfgoedcel) 

AFWEZIG: - 

 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering 21/01/2016: Het verslag van de vorige 

vergadering van de cultuurraad van 21/01/2016 werd goedgekeurd zonder 

opmerkingen. Dit goedgekeurde verslag zal ter kennisgeving aan het volgende 

schepencollege worden voorgelegd. Nadien zal het verslag op de gemeentelijke 

website worden geplaatst. 

 

- Erfgoedzondag 24/04/2016 (14u – 18u): 

 Senioren en Chiro Bever samenbrengen rond rituelen, dat is dé bedoeling.                   

Georges en Marie-Jeanne interviewden reeds 1 bewoonster van de Zorgcarrousel 

in dit verband, namelijk Denise Bellin. De volgende dagen zullen zij o.m. ook 

Eliane Capiau, Irène Dubois, Gaston Delbaer en Eva Boyatzian interviewen 

(25/02).  Ook zal op 01/03 de volgende bijeenkomst van gepensioneerdenbond 

worden bezocht. 

Aan die senioren zullen vragen worden gesteld in verband met rituelen van weleer. 

Oude foto’s zullen worden getoond/tentoongesteld (op een aantal panelen (zie 

Marie-Elise) tijdens die namiddag. De chiro zou eventueel ook één van de rituelen 

die nu nog bestaan, uitbeelden…  

(Voorloper van chiro in Bever: BJB, KLJ,…) 

De jeugd van vroeger zou eventueel ook kunnen dingen vertellen aan de huidige 

jeugd…  

Op die zondag zal doorlopend een projectie gebeuren van deze opnames. 

Er zal worden gestart om 14u door de geïnterviewden samen te brengen rond een 

glaasje… 

 De boeiende tekst “Folkloristische gebruiken in Bever”, die Georges opstelde, zal 

op die zondag ook aan bod komen, door er bijv. deeltjes uit voor te lezen, op de 

panelen uit te hangen,…  

Aan iedereen wordt gevraagd om deze tekst eens na te lezen en de opmerkingen 

door te geven aan Georges.   

 Het geheel zal doorgaan in de zaal Camargo – Kerkhove 26. De reservatie is in 

orde gebracht. 

 Karen Van Buggenhout (erfgoedcel) was aanwezig op de vergadering van de 

cultuurraad. Zij noteerde wat wij van plan zijn hier in Bever en was heel 



enthousiast. Ze zal het programma opnemen in het ruimer geheel van de 

Erfgoeddag. In de volgende PenZine zal een deel worden gewijd aan deze 

Erfgoeddag, namelijk een overzicht van het aanbod per gemeente.  

Bever zal hierin ook worden opgenomen (dag; locatie; uur).  

We zullen ook kunnen gebruik maken van tal van promotiemateriaal om het 

geheel wat meer ruchtbaarheid te geven (flyers, banners, affiches,…). 

 

In Herne zal op die dag worden gewerkt rond volkssporten (kaatssport); 

In Halle is “boekbinden” het thema van de dag; 

In Drogenbos zullen ze werken rond “boogschieten”; 

Gooik neemt ook deel met “oude volksspelen en –sporten”. Daar wordt zelf een 

touwtrekwedstrijd georganiseerd. De Heemkundige Kring stelt een boek voor over 

de oude schuttergilden. Bovendien is er een interactieve wandeling met 

volksporten gepland tussen De Cam en de Paddenbroek. 

Pepingen, daarentegen, neemt gezien de bestuursproblematiek niet deel.   

 

Karen is momenteel hoogzwanger. Ze zal vervangen worden vanaf 15/03 door 

Lien Urmel. Karen zal ons de coördinaten van Lien doorgeven, zodat wij haar 

steeds kunnen contacteren bij vragen,…   

 

 Op woensdag 20/04/2016 om 11u gaat er een persconferentie door in de Cam te 

Gooik, waarop iedere deelnemende gemeente, waaronder dus ook Bever, is 

uitgenodigd. 

 

 Er zal een flyer worden verspreid in alle Beverse brievenbussen met het totale 

programma van de verschillende deelnemende gemeenten. 

           

 

- Fietswandeling 29/05/2016 rond windmolens: Werner Godfroid zal op de volgende 

vergadering van de cultuurraad deze 28km lange fietswandeling, verspreid over 

verschillende gemeentes, komen toelichten/voorstellen. 

 

- Dorpsfeesten 2016: De school is bereid tot medewerking. Tekeningen zullen worden 

gemaakt door de kinderen rond het thema “Bever/Plaats”. Het is de bedoeling om het 

centrum tijdens de dorpsfeesten te bewimpelen met geplastificeerde kindertekeningen. 

Meer info volgt later. Dit is momenteel geen prioriteit.  

  

-  ROSARIO (Johan Vriens): De heer Vriens stelt de vraag naar gemeentelijke 

steun/medewerking bij het aantrekkelijker maken van zijn culturele privé-initiatieven 

voor de Beverse bevolking (die doorgaans heel onwetend zijn in dit verband). 

Door er meer ruchtbaarheid aan te geven, maar ook financieel. 

Er wordt gedacht aan een “cultuurpass” (mensen betalen een lagere prijs op vertoon 

van pass en rest prijs wordt door gemeente aan Rosario betaald… 

Er zal best een limiet worden opgelegd op jaarbasis (pass steeds geldig voor 1 jaar en 

op basis van aantal stempels zou Rosario dan centen krijgen ..).  



Dit moet een stimulans zijn om volk aan te trekken, zonder dat er iemand misbruik 

kan van maken.  

Aan iedereen wordt gevraagd daar eens over na te denken… 

Marleen en Myriam vragen eens na hoe dit in naburige gemeenten gebeurt (Marleen: 

Herne en Ninove; Myriam:Galmaarden (Baljuwhuis)).   

  

In verband met deze eventuele cultuurpass is het volgende duidelijk: 

 De in het verleden gemaakte negatieve opmerkingen over de gemeentelijke 

overheid dienen van de website te worden gehaald; 

 Het geheel dient ten goede te komen aan de Beverse bevolking. Zijn initiatieven 

dienen dus het volk van Bever te interesseren, … 

 Flyers zullen worden verspreid in de gemeente Bever. 

 Het is dus niet de bedoeling dat Rosario er financieel voordeel bij zou hebben, 

maar het belangrijkste is dat onze burgers van Bever er een voordeel bij hebben. 

Verder is het in hoofde van Rosario alleen maar de bedoeling om tot een hogere 

opkomst van deelnemers/bezoekers te komen (om volk te lokken naar zijn 

activiteiten).      

 De eventueel voorziene kortingen  zullen financieel geregeld worden via de 

cultuurraad.  

 

 

- Week van de Volkscafés 2015: Er werd gemeld dat er nog steeds 2 deelnemende hun 

bijdrage van €25 niet voldeden aan Jos Huwaert (Pajottenland+). De cultuurraad gaat 

ermee akkoord om deze schuld te betalen in de plaats van deze 2 caféuitbaters. 

€50 zal eerstdaags worden betaald door cultuurraad op het rekeningnummer van 

Pajottenland+. 

Myriam vraagt eerstdaags na of er eventueel geen andere openstaande schulden meer 

zijn naar Pajottenland+ toe. Ook het rekeningnummer zal worden opgevraagd. 

Myriam houdt Anna via email op de hoogte op welk rekeningnummer die €50 mag 

worden betaald namens cultuurraad Bever. 

 

 

- Volgende cultuurraad: De volgende cultuurraad zal doorgaan op donderdag 17 maart 

2016 om 19u in de raadzaal van het gemeentehuis, waarop Werner Godfroid is 

uitgenodigd. 

Om 19u30 worden de Chiro Bever en Joffrey uitgenodigd. 

 

Deze cultuurraad werd verplaatst naar en ging door op dinsdag 29 maart 2016 om 

19u en 19u30. 

  

Hopelijk tot dan! 

 

VANHOLDER Myriam       

 

      

 



 

  


