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VERSLAG – CULTUURRAAD  

Datum:  14/06/2021 

Uur:  19u30 

Locatie:  Online 

 

Aanwezig: 
De Bock Brenda (ondervoorzitter), De Caluwé Robby (schepen), Dieleman Patrick, Fruytier Maurice 
(voorzitter), Heirman Sylvere, Huyghe Rita, van Waes Maril, Vervaet Danny, van der Noll Corrine 
(secretaris), Willem Sarah 
 
Verontschuldigd: 
Aper Johan, De Schepper Saskia, Fruytier Marc, Kostka Günther, Neetesonne Ann, Tollenaere 
Kirsten, Van Der Linden Vincent 
 
Afwezig: 
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 Vorig verslag goedkeuring 

Volgens de nieuwe afspraak: automatisch goedgekeurd 14 dagen na verzending van 1ste 
versie op 10/05/2021=> automatisch goedgekeurd  op 24/05/2021  

 Kunstproject zomer 

 Sporen in het landschap 

Alles voor de tentoonstelling door professionele kunstenaars is klaar. Alle namen definitief, 
route bepaald. Alle offertes liggen bij de curator. 

 Kunst aan het raam 

Inschrijving is gesloten. Vrijdag 18/6 wordt de plaatsing bepaald.  

Promotieplan is uitwerkt in de werkgroep en wordt uitgevoerd. 

Routeplannen zijn in de maak, kunnen pas gefinaliseerd worden na beraad jury.  

Ramen van de bib zullen gebruikt worden voor de raamstickers. Er wordt navraag gedaan wie 
ruiten hiervoor komt reinigen.  

Opening: zondag 4/7, zeer kleinschalig wegens huidige coronamaatregelen. Slechts enkele 
genodigden zoals de leden van de cultuurraad, voorzitters andere Moerbeekse adviesraden, 
pers, curator ‘Sporen in het landschap’, grensdorpen, Toonbeeld, sponsers waaronder Sport en 
Vermaak. Locatie: Lindenplaats en/of kerk.  

Afsluiting: hopelijk tegen einde van de tentoonstelling meer mogelijk door minder beperkende 
maatregelen. Afsluitende samenkomst op vrijdag 27/8, de dag van de avondmarkt? 
(Avondmarkt gaat zeker door.) Tegen dan toegestaan alle kunstenaars en andere betrokkenen 
uit te nodigen? Locatie: bib (buiten, bij slecht weer optie binnen). Uitwerking tijdens volgende 
overleg. Vraag aan Moerbeke Feest en andere adviesraden & werkgroepen of zij kunnen mee 
helpen..  

Navragen of er nog door iemand gewerkt wordt aan een quiz. Prijzen?  

Het project is binnen de begroting gebleven. Er is nog een budgetje over om iets te voorzien 
voor de vrijwilligers als dank voor hun inzet. Begroting in bijlage. 

Permanentie in de kerk: er zijn nog wat onbezette momenten. Enkele leden van de vergadering 
bieden zich nog aan. Rest zal ingevuld worden door de mensen van de kerk zelf.  

Vraag over wat de permanentie precies inhoudt: vooral toezicht, niet nodig om informatie te 
verstrekken over de kunstwerken. 

 

 Varia 

- AANVRAAG TOETREDEN CULTUURRAAD 

Kaat De Hooghe zou graag toetreden tot de cultuuradviesraad. Volgens het reglement is het 
niet noodzakelijk dat er een oneven aantal leden zijn. De aanwezige leden zijn unaniem 
akkoord met haar toetreden. Voorzitter neemt contact met haar op. 

- ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
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De voorzitter zal het huishoudelijk reglement nog eens doornemen en mogelijks vorstellen 
maken tot aanpassen naar eigen onderliggende regelingen.  

- POSTKAARTEN SENIORENRAAD 

Blijkbaar zijn er door de seniorenraad postkaarten ontwikkeld met op de voorkant een foto van 
iconische Moerbeekse plekken en op de achterkant een gedicht. Ze zijn zeker mooi, maar 
jammer dat er geen overleg/betrokkenheid is geweest met de cultuurraad. de voorzitter klaagt 
de niet  transparantie aan van wat andere raden en werkgroepen doen. Graag alle verslag van 
alle raden en groepen raadpleegbaar maken op de website.  

- STATE OF DE REGION 

Uitnodiging vanuit Avansa : 

Een inspiratie- en ontmoetingsmoment voor vrijwilligers, burgerinitiatieven en 
(cultuur)professionals die positieve alternatieven zoeken voor onze samenleving en de ambitie 
hebben om met daarin te groeien en het lokale te overstijgen. 

De voorzitter is gevraagd door Erfpunt Waasland om gezamenlijk het genomineerde project 
rond de site Hof ten Fonteyne op Koudenborm aan de aanwezigen voor te stellen. 

 

  VOLGENDE VERGADERING 

Brenda ging Robby vragen welke dagen hem passen: 2, 3 of 4 augustus. Wordt nog  

meegedeeld. 


