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Verslag Cultuurraad 15/01/2020 

 
 
Aanwezig: 

Aper Johan X 

De Bock Brenda V 

De Schepper Saskia X 

Dieleman  Patrick X 

Fruytier Marc X 

Fruytier Maurice X 

Heirman Sylvere X 

Huyghe  Rita V 

Kostka  Günther X 

Neetesonne  An V 

Neyt Katrien V 

Van Der Linden  Vincent 0 

van Waes  Marie-Louise V 

Vervaet  Danny X 

Willem Sarah X 

   

De Caluwé Robby X 

van der Noll Corrine X 

 
Aanwezig = X, Verontschuldigd = V, Afwezig = 0 

 
 
Verslag  15/01/2020 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 

Verslag werd goedgekeurd 
 
Robby zal aan de financieel directeur van de gemeente vragen wanneer zij een toelichting kan 
komen geven aan de cultuurraad. 

 
2. Voorbije activiteiten (winteravonden, vernissage) 

De vernissage vrijdag 10/1 was een succes. De kosten die gemaakt zijn voor de organisatie van de 
receptie en gedichtendag worden in de vergadering van maart voorgesteld.  
 
Voor de winteravonden op 16/1 en 20/2 lijkt voldoende hulp aanwezig. 
 

3. Terugkoppeling vergadering 09 december met de voorzitters alle adviesraden 
Maurice was hierbij aanwezig namens de cultuurraad. Er waren redelijk wat nieuwe voorzitters. 
In tegenstelling tot de cultuurraad hadden zij (nog) geen concrete vraag naar budgetten voor 
geplande activiteiten.  
 
De bijeenkomst begon met een kennismaking waarna ideeën werden uitgewisseld. Een 
gezamenlijk vraag is die naar een meer efficiënte communicatiestructuur binnen de gemeente en 
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tussen de verschillende adviesraden. Daarbij was iedereen van mening dat elke raad over een 
up-to-date huishoudelijk reglement zou moeten beschikken.  
 
Robby geeft hierbij aan dat daar aan gewerkt zal worden. Gekeken wordt nu naar het 
ontwikkelen van een sjabloon voor de reglementen. Dit zal zorgen voor meer eenheid en 
duidelijkheid.  
 
Er is ook gesproken over de budgetverdeling. Dit zal eerst in kleine groep verder besproken 
worden met de financieel directeur voordat er uitspraken over gedaan zullen worden. Ook zal 
besproken worden wat met de niet ontvangen middelen voor 2019.  
Duidelijk is wel dat het te verdelen budget ingezet dient te worden voor nieuwe initiatieven, dus 
niet voor voortzettingen. En niet alles hoeft natuurlijk meteen het eerste jaar al georganiseerd te 
worden.  
Het gesprek met de financieel directeur (Hilde De Block) zal gevoerd worden door Robby, 
Maurice en Johan.  

 
4. Gedichtendag 30 jan.  

De drank is aangevraagd via Oxfam Wereldwinkel. 
Patrick en Ann zijn met de voorbereidingen bezig.  
 
Lezingen dienen al ver op voorhand vastgelegd te worden. Zo is er nu al gesproken over de 
poëzieavond van januari 2021. In vorige vergadering is haar naam al genoemd: Hind Eljadid. Op 
YouTube zijn filmpjes van haar terug te vinden. Vraagprijs is 400 euro. Ze zou zich binnenkort 
aansluiten bij ‘Literatuur Vlaanderen’ waarna een subsidie voor de lezing mogelijk zou zijn. Dit 
wordt opgevolgd.  

 
5. Erfgoeddag 25/4 stand van zaken 

Organisatie is lopende. Aanmelding bij Faro is gedaan. De vertellers  (Cirque totale) zijn de 
geschreven verhalen aan het bewerken naar een vertelling. Middelen via de Erfgoedcel. 
De buurt Coudenborm is ook bezig met de uitwerking van hun organisatie (wandeling, drankje).  
 
Voor de promotie zal uiteraard gebruik gemaakt worden van het algemene promotiemateriaal 
van Faro en de Erfgoedcel. Het is zeker mogelijk om zelf ook nog ‘eigen’ promotie te maken via 
de gebruikelijke kanalen.  

  
6. Mogelijke samenwerking met ‘Kunst op het perron’ 

In Stekene vindt jaarlijks de kunsttentoonstelling ‘kunst op het perron’ plaats. De vraag is gesteld 
of ook Moerbeke hieraan kan deelnemen. Er zijn zeker mogelijkheden. Deze tentoonstelling vindt 
elk jaar plaats het laatste weekend van juni.  
Juni 2020 is wel erg kort dag om iets degelijk te organiseren. Idee om nu , in 2020, een 
werkgroep op te starten en in 2021 pas deel te nemen. De leden en voorzitter van de werkgroep 
zullen bij volgende vergadering bekend moeten zijn. 
 
Bij deze de oproep: 

Wie zou graag meewerken in deze werkgroep? Er mogen ook zeker geïnteresseerden aansluiten 
die niet in de cultuurraad zetelen. Graag bij interesse een mailtje sturen naar: 
corrine.vandernoll@moerbeke.be en maurice.fruytier@telenet.be 

 
Het idee is geopperd om een fietsroute uit te stippelen vanuit Stekene via het station in Klein-
Sinaai naar het stationsgebouw in Moerbeke (over de fietsroute). Ook het huis van  Anton Van 

mailto:corrine.vandernoll@moerbeke.be
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Wilderode kan in de route opgenomen worden. Terugweg via Moervaart en Stekense vaart met 
de aanwezigheid van gedichten (bestaande) 
 
 

7. Koor 2020 
Dit jaar is het opnieuw aan de cultuurraad om het kerstconcert in december te organiseren. Maurice 
heeft een voorstel gedaan voor het mannenkoor uit Aalst: Kratzfuss. Er zingt een Moerbekenaar mee 
in dit koor. Maurice vraagt een offerte.  
Een andere mogelijkheid is het koor ‘Encore’ uit Zeeuws-Vlaanderen. Zij zijn hier reeds geweest in 
2015.  
Definitieve keuze volgt in de vergadering van maart. 
 
8. Voorstel poëziewedstrijd en aanverwante activiteiten. (voorstel Brenda) 
Brenda is afwezig tijdens deze vergadering. Dit punt zal dus nog meegenomen worden naar volgende 
vergadering.  
Wel is besproken dat eerder besloten is nu niet direct zelf een poëziewedstrijd te organiseren omdat 
er al enkele bestaande zijn waar eigenlijk maar weinig aan wordt deelgenomen door 
Moerbekenaren. Wellicht dus beter om te proberen daar meer enthousiasme en meer deelnemers 
voor te creëren. Bijvoorbeeld door de scholen meer ‘mee’ te krijgen. Mogelijk kan er een 
workshop(reeks) georganiseerd worden?  Patrick engageert zich om de promotie naar de scholen in 
goede banen te leiden 
 
9. Website cultuur nieuwe versie: huishoudelijk reglement niet meer beschikbaar 
Robby geeft aan dat er wordt gewerkt aan een sjabloon voor de huishoudelijk reglementen voor alle 
adviesraden. Dit zal zorgen voor eenheid en duidelijkheid. Wordt dus nog vervolgd.  
Op diezelfde website is ook het boek met de oud-strijders verdwenen. Marc wil dit boek herwerken. 
Maurice bezorgt hem de affiches van de 20 in 2019 op het monument bijgevoegde personen. De 
huidige versie zal voorlopig op de website van heemkring Ercus geplaatst worden. 
 
10. Varia 

• Corrine: openingsuren bib. Per 1/2 zijn er andere openingsuren in de bibliotheek:  de uren 
staan reeds op de website Moerbeke. 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

9u30 – 11u30 
9u30 – 11u30 
- 
- 
9u30 – 11u30 
9u30 – 12u30 
- 

- 
15u30 – 19u 
13u30 – 16u 
- 
- 
- 
- 

• Maurice: nu het beheersorgaan van de bibliotheek is opgenomen in cultuurraad zal het item 
bibliotheek in de toekomst een vast punt worden op de agenda.  Vraag om wat cijfers over 
de bibliotheek toe te lichten  in volgende vergadering (bibliothecaris).  

• Maurice: boeken  lokalen bib op website: er lijkt wat onduidelijk te zijn over het verhuren van 
ruimtes in de bibliotheek. Verwoording en mogelijkheid tot ruimtekeuze op de website is 
zeer onduidelijk en geeft mogelijkheid tot verwarring. Vergaderruimte en/of 
tentoonstellingsruimte zijn te huur. Polyvalante ruimte (of leeszaal, of ontmoetingsruimte 
bib) kan niet verhuurd kunnen worden via de website.  Robby vraagt Talissa om dit te 
bekijken en mogelijks op te helderen. 

• Maurice: aansluitend op vorig punt:  wie heeft recht op gratis gebruik van de ruimtes? 
Robby: elke erkende Moerbeekse vereniging heeft recht op  1 maal gratis gebruik. Bij een 
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activiteit/tentoonstelling over meerdere dagen, krijgt de vereniging 1 dag gratis. Wanneer er 
een samenwerking is met Moerbeke Cultuur/bib is het gebruik geheel gratis. 

• Maurice: heeft bericht ontvangen voor een opleiding van Vorming+  ‘spreken voor een 
groep’. Hij wil dit aanraden aan alle voorzitters van de adviesraden. Robby vraagt na of er 
iets georganiseerd kan worden in Moerbeke.  

• Maurice: rekening cultuurraad. Nora beheert nog altijd de rekening van de cultuurraad. Er 
zou een nieuwe beheerder moeten zijn vanuit de huidige samenstelling van de cultuurraad. 
Robby stelt voor nog even te wachten met het ondernemen van acties tot na het gesprek 
met de financieel directeur.  

• Günther: op 9/2 gaat de leesgroep op auteurswandeling naar Molenbeek.  
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  
http://www.brukselbinnenstebuiten.be/wandelingen/auteurswandeling-molenbeek 

• Günther wijst ook nog eens op de filmavonden op 21/1 en 18/2. 

• Sarah: vorige vergadering werd niet positief gereageerd door de cultuurraad op het 
organiseren van een Coderdojowerking vanuit de cultuurraad in de bib. Ze gaat dit proberen 
te organiseren via de jeugdraad. Wellicht is dit een meer logische partner. 

• Marc: de ruimte rond de ruïne van Boudelo is in de vorige legislatuur mooi opgeknapt. Nu 
zou er nog verdere actie ondernomen moeten worden voor het behoud van de ruïne zelf. Via 
Erfpunt kan hulp verkregen worden voor dit verdere behoud, beginnend met een 
stabiliteitsstudie.  Robby geeft dit punt door aan de afgevaardigden van de gemeente die 
naar de vergaderingen gaan van Erfpunt.  

• Johan: de seniorenraad zou graag een ontmoetingsplek creëren zoals in de bib bij de 
herinrichting van de ontmoetingsruimte van het OCMW. Dit in samenwerking met de bib, 
rekening houden met de openingsuren. Zeker geen spraken van ‘concurrentie’ maar eerder 
aanvulling en versterking.  

 
 
 

 
Volgende vergadering:  woensdag 11 maart 2020, 19u30 in de bibliotheek. 
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