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1. Vorig verslag goedkeuring 
 

Verslag van overleg op 14/06/2021 is 14 dagen na verzending naar leden cultuuradviesraad 
goedgekeurd.  

 
 

2. Kunstprojecten  
 
2.1 Sporen in het landschap 
Ontbrekende teksten zijn aangevuld.  
Facturen en betalingen lopen door. Sponsoring VZW Sport en Vermaak: binnenkort zal voorschot 
gestort worden, na voorlegging facturen zal de rest gesport worden. Subsidies van gemeente zijn 
ontvangen.  
In de kerk is het aantal bezoekers daar bijgehouden: rond de 180 mensen hebben de tentoonstelling in 
de kerk bezocht. Geschat wordt dat beide tentoonstellingen samen al rond de 300 bezoekers heeft 
geteld.  
Er zal een persbericht uitgezonden worden met onder meer het publieksaantal als teaser voor nog meer 
bezoekers. De voorzitter zal zorgen voor enkele illustrerende foto’s.  
Soms wordt gehoord dat het project niet bekend is. Dit is vreemd omdat er zeer veel communicatie over 
is geweest via verschillende kanalen; digitaal, in het straatbeeld, huis-aan-huis info, Ons Blad, 
Kerk&Leven, borden, ….. 
Bedenkingen volgende editie:  openingsuren van verschillende binnenlocaties beter op elkaar 

afstemmen. 
Volgende editie met professionele of lokale kunstenaars? Wellicht zeer 
moeilijk voldoende budget bij elkaar te krijgen voor een professionele 
editie, beter eerst met lokale kunstenaars. Samenwerking met 
academies gewenst.  
Samenwerking met ‘kunst op het Perron’ Stekene in het achterhoofd 
houden. Eerdere pogingen tot samenwerking verliepen niet zo 
eenvoudig dus niet meer te veel energie in steken en project binnen 
Moerbeke houden. Wel ook kruisstraat en Koewacht mee betrekken: 
betrokkenheid en medewerking bewoners nodig. 
Subsidie mogelijk via decreet bovenlokaal cultuurbeleid? Deadline 
15/11.  

 
2.2 Kunst aan het raam 
WZC gaat zelf rondkijken op de routes en bepalen welke werken ze graag bij hen zouden willen 
tentoonstellen. 
Jury Toonbeeld: voor verdere afspraken is het even wachten tot de mensen van Toonbeeld uit verlof 
zijn. Wel is reeds afgesproken dat de Moerbeekse schepen van Cultuur en de Wethouder Cultuur van de 
gemeente Terneuzen in de jury zetelen. 
 
2.3 Afsluitende receptie 
Omdat de avondmarkt slechts doorgaat in zeer afgeslankte versie zal de eindreceptie op een ander 
moment plaatsvinden. Deze zal doorgaan op donderdag 26/8, vanaf 19uur. Locatie: pleintje/grasveld 
rond de bib, bij slecht weer vergaderruimte bib. Catering via Oxfam Wereldwinkel. Er zal uiteraard 
rekening gehouden worden met de dan geldende coronamaatregelen.  
Enkel de lokale Moerbeekse kunstenaars zullen uitgenodigd worden. Uitnodiging zullen vanuit de 
gemeente digitaal verstuurd worden. 
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3. Open Monumentendag, 11 en 12/9/21 
Tijdens de tentoonstelling zullen de foto’s gebruikt worden die ook op de opening in 2011 te zien waren. 
De voorzitter heeft een artikeltje geschreven voor de nodige publiciteit.  Er zullen 2 wandelingen 
georganiseerd worden: 13h30 historische wandeling met gids van Ercus, thema het spoor in Moerbeke, 
en om 15h00 kunstwandeling ‘Sporen in het landschap’ met gids vanuit de cultuurraad. De voorzitter zal 
de inschrijvingen coördineren, maximaal 24 deelnemers per wandeling.  
Enkele leden van de cultuurraad hebben aangegeven tijdens OMD van permanentie te willen zijn in het 
stationsgebouw. Ook Ercus zal steeds aanwezig zijn.  
Vier geleide fietstochten (2 voormiddag, 2 namiddag) vanuit Lokeren hebben als eindterminal  het 
stationsgebouw. Ercus zal hen, in afspraak met dienst toerisme Lokeren, opvangen en een rondleiding in 
en rond het gebouw aanbieden. Eventueel wordt er volgens de geldende coronamaatregelen drank 
voorzien door Ercus 
Door Erfpunt en Grensdorpen wordt er veel promotie gemaakt rond OMD. 

 
 

4. Rondvraag/varia 
Geen andere variapunten 
 
 

5. Volgende vergadering 
Dinsdag 5 oktober 2021, 19u30. Nog te bepalen of dit overleg fysiek of online zal plaatsvinden.  


