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1. Benoeming ondervoorzitter.
Brenda De Bock is bereid de functie van ondervoorzitter op zich te nemen. Unanieme goedkeuring
met handgeklap.
Ann Schatteman heeft de voorzitter verwittigd dat zij niet zal zetelen in de raad. Sylvere Heirman
wenst na de vergadering van Robby met het voormalige beheersorgaan bibliotheek toch deel te
nemen aan de Cultuurraad. Welkom!
2. Nieuw ‘eengemaakt bibliotheeksysteem’ (EBS). Hierdoor sluiting bib van 30/9 tot en met
maandag 7/10. Dinsdag 8/10 open vanaf 10 uur.
Alle bibliotheken in Oost-Vlaanderen gaan samen naar een nieuw gemeenschappelijk
softwaresysteem. Om dit goed te organiseren zullen alle bibliotheken even sluiten: van 30 september
tot en met 7 oktober zal de bibliotheek Moerbeke gesloten zijn. Het ‘live’ gaan van het
bibliotheeksysteem verloopt volgens een strak schema en wij zijn aan de beurt op dinsdag 8 oktober.
De bib zal dan terug open gaan die dag vanaf 10uur.
Tijdens de sluitingsperiode is het helaas ook niet mogelijk om ‘Mijn.Bibliotheek’ te gebruiken.
In de toekomst zal nog bekeken worden hoe de collectie van de heemkundige kring Ercus opzoekbaar
gemaakt kan worden in de bibliotheekcatalogus.
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3. Dag van de poëzie laatste donderdag januari 2020.
Dichter Geert De Cockere heeft negatief gereageerd op onze uitnodiging, hij geeft die avond al elders
een lezing. Ideeën voor de volgende jaren zijn steeds welkom. Let wel: vele dichters schrijven zeer
mooi, maar kunnen hun gedichten niet vlot brengen. Is wel een voorwaarde om de avond succesvol
af te ronden. Verder dienen we in de toekomst snel te zijn met het vastleggen van een dichter, liefst
ruim een jaar op voorhand.
Recent kocht de Bib een fotoboek aan van Ann Coppens met teksten van Patrick Dieleman. Patrick
bekijkt de mogelijkheid om een fototentoonstelling in januari te verzorgen in de Bib met als sluitstuk
op gedichtendag een projectie van foto’s met begeleidende poëzie. Terugkoppeling van Patrick voor
18 september. Bij opmaak van dit verslag kan bevestig worden dat Patrick zijn medewerking
verleent. De mogelijkheid tot opstellen tentoonstelling in Januari is nog in onderzoek.
Vraag: bestaan de inschuifborden nog? Deze stonden in de kelder van het gemeentehuis en werden
op aanvraag van de toenmalige schepen door het gemeentepersoneel geplaatst. Corrine onderzoekt.
Bij opmaak van dit verslag kan bevestigd worden dat er 5 borden beschikbaar zijn. Deze kunnen t.z.t.
geplaatst worden door de Technische Dienst van de gemeente. De cultuurraad dient voor het
plaatsen van deze borden nog wel eerst een aanvraag in te dienen bij het CBS.
4. Refereren naar resultaat brainstorm en terugkoppeling brainstormsessie, datum nog vast
te legen door Robby.
Door de afwezigheid van de Schepen tijdens deze vergaderingen, zal er nog een datum vastgelegd
worden door Robby. Robby bekijkt om in oktober een rapportering te brengen van de resultaten.
Ook zullen de resultaten van de buurtparticipatie op 29/08 in de tuin van het Anton Van
Wilderordehuis dan ter sprake komen.
5. Facebook pagina Moerbeke Cultuur, welke promotie.
De kalender van UitinVlaanderen blijft het aangewezen kanaal ter promotie van Moerbeekse
activiteiten. Wegens de voor sommige nogal “omslachtige” toegang wordt dit medium echter te
weinig gebruikt. Een FB pagina kan hier hulp bieden. De huidige pagina ‘Moerbeke Cultuur’ wordt
streng bewaakt en enkel via een filter zullen de aangeboden activiteiten worden geplaatst. Maurice
bekijkt de mogelijkheid om zaken die her en der geplaatst worden op andere pagina’s te verzamelen.
Maurice neemt in de toekomst de promotie van de activiteiten van de Cultuurraad op zich (Ons Blad,
Kerk & Leven, Facebook, kranten…)
6. Ideeën activiteit korte termijn (bv. tweejaarlijkse activiteit "Artistieke lente" terug
programmeren? ).
Brenda geeft een voorstelling van enkele ideeën: erfgoedroute, een vaste kunstenroute met tijdelijke
thema’s (bv. beschilderde deuren) met een tijdsduur van min. 3 maanden. Plaatsen van infoborden
met de verschillende routes en wandelingen. Dit alles kadert meer in middellange termijnplanning
rond het project Moerbeke 2050. Voorstel om werkgroep op te richten rond dit thema in
samenwerking met toerisme Moerbeke. Brenda werkt dit verder uit in tekst tegen volgende
vergadering. Dit document zal dan later worden voorgesteld aan het CBS.
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7. Inspiratiedag Beveren 13 september.
Brenda, Sarah, Maurice en Corrine zullen de inspiratiedag bijwonen. Volgende vergadering volgt een
korte verslaggeving.
Het plan voor de bovenlokale cultuurwerking door het nieuwe IGS, dat die dag wordt voorstelt, is in
gedrukte vorm uitgedeeld aan de leden.
8. Varia
- Indien leden een punt op de agenda wensen te plaatsen, graag 14 dagen voor de vergadering van
de cultuurraad doorgeven aan voorzitter of secretaris. Indien te laat binnen, kan dit nog steeds via de
rondvraag tijdens de vergadering
- Erfgoeddag 2020 vindt plaats op 25 en 26 april, thema: “De nacht”. Indien interesse (en we kijken
hierbij mogelijks naar het buurtcomité Koudenborm) volgt Corrine op 18 september van 10 tot 12h
een info/brainstormsessie georganiseerd door Erfgoedcel. Gunter zal voor 18 september
terugkoppelen wat mogelijk is.
- Gemeentelijk Infoblad: recent (Samen veerkrachtig), driemaandelijks (het infoblad van de
gemeente) en ook in het verleden (Infoblad over het Reinaertjaar, sportaanbod, jeugdactiviteiten,
winteravonden van de Bib…) werden extra infobladjes verspreid. Elk van deze initiatieven heeft zijn
waarde en zijn lovenswaardig. Helaas zijn vele van deze thema’s overlappend, zijn grotendeels te
plaatsen onder de noemer Cultuur, maar worden elk door één of meerdere personen onafhankelijk
opgemaakt. Dit brengt versnippering met zich mee die in een kleine gemeente als Moerbeke zeker is
af te raden. De raad dringt er unaniem op aan een gemeentelijk infoblad te publiceren naar analogie
van Wawijzer in Wachtebeke (tweemaandelijks) of de infokrant in Lokeren (maandelijks). In deze
krantjes komen zowel gemeentelijke zaken, cultuur en vrije tijd, de Bib, Sport, jeugd, de UitKalender,
milieu en welzijn aan bod. De raad beseft dat dit een gemeentelijke beambte vereist die de
coördinatie, afwerking en drukwerk op zich moet nemen. Zo’n persoon is er vandaag niet. De raad
vraagt het CBS dit voorstel in overweging te nemen.
- 16 september in de raadzaal van het gemeentehuis: lezing over de bevrijding en Slag om de
Schelde, organisatie heemkring Ercus
- Willemsfonds: cartoonwedstrijd in het kader van het Reinaertjaar

Volgende vergadering: dinsdag 19 november, 19u30 in de bibliotheek.
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