
VERSLAG CULTUURRAAD 29/03/2016 OM 19U EN 19U30 

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

 

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

                   Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER 

 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering cultuurraad 18/02/2016: Het verslag van de 

vorige vergadering van de cultuurraad van 18/02/2016 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. 

 

Cultuurraad om 19u: 

- Uitgenodigd en aanwezig: Werner GODFROID 

- Ter bespreking Molenwandeling van zondag 29/05/2016:  

 Deze wandeling strekt zich uit over 3 gemeenten: Bever, Herne en Galmaarden 

(georganiseerd door Erfgoed Galmaarden, Erfgoed Herne en Bever).  

 Er zullen die dag verschillende activiteiten doorgaan vanuit verschillende locaties 

(Bever: serre hoeve Rigaux; Galmaarden: Heetveldemolen; Herne: 

Dominicanessenklooster)  

1° Fietstocht: “Gezwind door Bever, Galmaarden en Herne”. Deze fietstocht zal 

vertrekken aan Rigaux. Fietsers kunnen vertrekken tussen 10u en 15u. Vertrekpost 

(serre Rigaux (geen catering, wel tafels en stoelen en geen inschrijvingen vooraf) zal 

bemand worden door de sportraad Bever. 

In de serre hoeve Rigaux zal de cultuurraad een inzameling van allerhande 

voorwerpen/foto’s/materiaal opzetten: een “Erfgoedverzamelhoek”. Hier zal de 

cultuurraad (Paul Van Laethem zal in dit verband ook worden gecontacteerd met de 

vraag of hij bereid is om op die dag foto’s te maken) het aangebrachte materiaal 

inscannen, fotograferen, digitaliseren…  

Wat ingescand wordt, zal ook via de website van Erfgoedcel zichtbaar worden nadien.      

 2° Wandeling: In Bever en Galmaarden. Registratieformulieren zullen worden 

voorzien. Wandeling zal ongeveer 9,8 km lang zijn, 3 molens aandoen en een duurtijd 

hebben van 3 à 4 uur.        

3° 2 lezingen: 

 Voormiddag: Lezing over “Molens in het Pajottenland” (over 64 molens). 

Spreker: Jan Delcour. 



 Namiddag: Lezing over “Belang molens tijdens WOI” (uitkijkposten). 

Een flyer met meer gedetailleerde informatie zal nog worden verspreid in Bever. 

Op de website Erfgoedcel zal de wandeling op het grondgebied van Bever zichtbaar zijn 

“Water en Wind.” 

Vaak zullen molens (of de resten ervan) zichtbaar zijn, ook hondenwielen zullen aan bod 

komen. 

Werner meldt dat er in dit verband met de andere gemeenten nog vergaderingen doorgaan, die 

hij zal bijwonen, ondermeer op 13/04. 

Werner zal een flyer bezorgen (door te mailen naar Georges). 

Er is een foto beschikbaar van de molen van Bloemendael met 2 wieken… 

  

Cultuurraad om 19u30: 

Uitgenodigd: Chiro Bever + Joffrey Pensis 

Aanwezig: Phaedra Van Eesbeek en Sander Allert van de Chiro  

Ter bespreking van de organisatie Erfgoedzondag 24/04/2016: 

 De cultuurraad neemt ook dit jaar deel aan de Erfgoeddag: in Bever zal in dit verband 

een activiteit doorgaan op 24/04, dit tussen 14u en 18u bij Camargo.  

 Thema erfgoeddag: RITUELEN 

 Bedoeling: enerzijds senioren en anderzijds de jeugd (chiro) samenbrengen rond 

rituelen. Bepaalde senioren werden/worden voorafgaandelijk geïnterviewd door 

Georges, Anna en Marie-Jeanne rond rituelen. Deze gesprekken werden gefilmd en 

zullen tijdens die namiddag doorlopend worden getoond aan de bezoekers. Anderzijds 

zal de chiro hieraan zijn medewerking verlenen, door allerhande materiaal ter 

beschikking te stellen, namelijk uniformen chiro, vlaggen, foto’s uit de oude doos en 

recente(re) zaken, foto’s rond kampvuur,… Sander en Phaedra dachten ook aan dia’s, 

die bij de oude chiroleiding (ondermeer bij vader Philippe Allert) nog onder het stof 

liggen en die zeker de moeite waard zijn om ook doorlopend te projecteren op die dag. 

 Marie-Jeanne zal trachten om informatie rond de historiek van de jeugdbewegingen in 

Bever doorheen de tijd bijeen te rapen. Zij zal meer informatie bijeen sprokkelen rond 

de toenmalige BJB. 

 Het zou ook de bedoeling zijn om de evolutie BJB, KLJ en Chiro in Bever met dia’s te 

belichten. Volgens een anekdote Marie-Jeanne gingen vroeger blijkbaar alleen de 

jongens op kamp/meisjes niet…  

 Afspraak met Sander en Phaedra: Chiro zal tijdens/tegen de volgende cultuurraad, die 

zal doorgaan op 14/04, het te gebruiken materiaal (dia’s,…) van Chiro binnen 

brengen. 



 Bedoeling is om de geïnterviewden uit te nodigen op de koffie (+stukje taart): Marie-

Louise, Gaston, Irène, Eva en Eliane. 

 Taart dient te worden besteld. 

 Er wordt aan gedacht om aan elke aanwezige 1 drankbonnetje te geven. Rest te 

betalen. Aan de geïnterviewden ook een bonnetje er bij geven voor een stukje taart 

(dus ook aan de man/vrouw van de geïnterviewden). 

 Een flyer zal op donderdag 14/04 in alle brievenbussen van Bever worden verspreid. 

Marie-Jeanne stuurt ons de tekst van de flyer door. Flyer zal worden gekopieerd op 

gemeentehuis in 980 exemplaren en naar post Herne gebracht op woensdag 13/04.  

 Cultuurraad zal deze flyer bekostigen. 

 Drankbonnetjes (met vermelding 1: drankbon Cultuurraad Bever) zullen worden 

gemaakt. 

 Tijdens de volgende cultuurraad zal ondermeer bekeken worden hoeveel taarten en 

drank, enz… zal worden besteld.     

 Naast materiaal chiro (vlaggen, uniformen, dia’s die worden geprojecteerd,…) en de 

projectie van de interviews met senioren, zullen ook oude foto’s van schorren enz. 

worden tentoongesteld. Paul Van Laethem zal in dit verband worden gecontacteerd. 

Ook teksten (ondermeer tekst Georges) zullen worden opgehangen. 

- Allerlei: 

 Erfgoedkast: Vraag: waar is ze momenteel? Op school vermoedelijk, maar Marleen 

vraagt na. 

 Cultuurpass:  

Schepencollege is er voor te vinden op voorwaarde dat de cultuurraad en de gemeente  

het heft zelf in handen kan nemen. Bedoeling: als cultuurraad/gemeente zelf iets 

organiseren en dan de inwoners kortingen geven. 

 Muziek op maat: Een idee… 

 Teambuilding: Er werd geopperd om eens met de leden van de cultuurraad iets te 

organiseren, maar dan uitsluitend met de leden zelf. Met mekaar er eens in een andere 

context op uit trekken (eens iets anders dan telkens maar vergaderen...). 

Eens met cultuurraad iets gaan eten, gekoppeld aan iets cultureels bezoeken… 

Misschien/voorstel: met de trein naar Luik trekken en er de tentoonstelling van S.Dali 

bezoeken, die doorgaat in station Luik zelf. 

Meer info volgt nog na 24/04 (nog nader te bespreken). 

- De volgende cultuurraad zal doorgaan op donderdag 14 april 2016 om 19u in de 

raadzaal van het gemeentehuis.  Tot dan!  

Myriam VANHOLDER   



     

                  

      

 

  

     

 

     

 

  


