
 

Moerbeke Cultuur  Tel. 09 346 79 50  
Statiestraat 4  www.cultuur.moerbeke.be 
B-9180 Moerbeke  bankrekening BE40 6528 2757 3063 

 

Verslag Cultuurraad 04/05/2021 

 
Aanwezig: 

Aper Johan V 

De Bock Brenda X 

De Schepper Saskia X 

Dieleman  Patrick X 

Fruytier Marc V 

Fruytier Maurice X 

Heirman Sylvere X 

Huyghe  Rita V 

Kostka  Günther X 

Neetesonne  An V 

Tollenaere Kirsten X 

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  04/05/2021 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Verslag werd goedgekeurd 

 
2. Aanpassing huishoudelijk reglement cultuurraad 

Verslag zal verstuurd worden binnen de week na vergadering. Reacties voor wijzigingen en goedkeuring 
tot 2 weken na versturen verslag. Na die periode is het verslag automatisch goedgekeurd. 
 

3. Erfgoedconvenant 
Het convenant 2021-2026 van de Erfgoedcel Waasland werd ter kennisname voorgelegd aan de 
gemeenteraad en de cultuurraad.  
Reactie Patrick: interessant om te weten is wat Interwaas doet en waar ze voor staan. Om de inwoners 
van Moerbeke ook wat informatie te bezorgen over de verschillende bestaande 
samenwerkingsverbanden en mogelijke voordelen (financieel, technisch, opleiding, begeleiding, .. ) 
zullen er korte artikels verschijnen in de ‘Moerbeke info’. In de info van juli-aug-sept verschijn deel 1: 
Erfgoedcel. Later komt nog Cultuurtuin Waasland en de algemene werking m.b.t. gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden  
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4. Kunstproject zomer 

• Sporen in het landschap. 

• De kerk is toegevoegd als expositieruimte. Permanentieschema moet nog grotendeels ingevuld 
worden. Enkele leden van cultuurraad hebben aangegeven te willen meehelpen. Een warme 
oproep naar de andere leden om ook hun steentje bij te dragen. 

• Kunst aan het raam 
- Inschrijving gestart, loopt tot 7/6. 
- WZC stelt ramen ter beschikking en wil ook iets met de bewoners gaan doen. 
- De verenging Vlaamse actieve senioren uit Lokeren zouden ook een begeleide fietstocht 

willen organiseren.  
- Promotieplan is opgesteld. Affiches zullen over een grote regio verspreid worden. Flyers 

met de routes af te halen in de bib en kerk. Deze zullen ook online beschikbaar zijn. Er 
worden 6 inschuifborden aangemaakt. Brenda beschikt over één tankbeurt (met 
factuur) om alle promotiemateriaal rond te voeren. Fietsroute naar Koewacht is 
afgevoerd. Deze naar de Rode Sluis wordt wel verder uitgewerkt. Voorzitter stelt voor 
om bij de terugkeer te rijden via polderstraat en Weststraat (aan huisnummer 31 hangt 
gedicht van Anton van Wilderode.) 

- Affiches en flyers van beide expo’s, alsook het plan SIHL vallen onder het budget 
professionele expo. Het plan van KAHR valt onder budget van de cultuurraad. 

- Van 5 oude postkaarten zouden statische raamstickers gemaakt worden, met afmeting 
rond 40x70 cm. Deze krijgen een plaats in de expo en kunnen nadien naar het WZC. 
Daarna een meer permante plek zoeken op de ramen in de bib? Navraag of dit is 
toegestaan op de ruiten bij de verzekering door de Schepen. Kosten: 48 euro per stuk, 
dus totaal 240 euro. Factuur voor cultuurraad. 

- Gedichten schilderen op de oude spoorwegbedding valt veel te duur uit. Er is een 
alternatief: academie wil poëzieborden maken. Kunnen langs de oude spoorwegbedding 
dicht tegen de Vlinderdreef geplaatst worden.  Zij zouden hiervoor nog wel 
multiplexplaten nodig hebben. Zijn er wellicht nog platen beschikbaar binnen de 
gemeente zodat deze niet aangekocht hoeven worden en zou de technische dienst 
kunnen helpen de borden met standaards te maken? Schepen vraagt na. Na de expo 
kunnen deze gedichten nog elders in de gemeente een plaats krijgen. Ook hierbij 
denken aan andere locaties ‘cultuur te brengen’, zoals de nieuwe sporthal. 
(kostenraming 200 euro, factuur cultuurraad) 

- Opening tentoonstellingen. Wat gaat mogelijk zijn? Twee scenario’s uitwerken: een 
ideale situatie en een plan B met enkel een persmoment.  

• Subsidies 
In de algemene vergadering van de Moerbeekse adviesraden is de gevraagde 7000 euro 
goedgekeurd. Aanvullend is er vanuit vzw Sport & vermaak 5000 euro voorzien voor Sporen in 
het landschap, de bijdrage vanuit de cultuurraad mag tot max 1000 euro (meer specifiek voor 
de promotie, affiches, posters, flyers…). Alle uitgaven dienen verantwoord te worden d.m.v. 
facturen.  
In samenwerking met Toonbeeld & Grensdorpen wordt geprobeerd nog een sponsoring te 
verkrijgen van North Sea Port.  

• Uitbreiding naar OMD (Open monumentendag 11 en 12 september) Kunstproject is op vraag 
van Erfpunt verlengd tot na OMD. Medewerking van heemkring Ercus in stationsgebouw. 
Tentoonstelling van enkele jaren terug herbruikbaar. Permanentie voornamelijk door Ercus. Ook 
Danny en Gunther zijn kandidaat. Openingsuren met permanentie in 5 blokken: zaterdag van 
13h tot 15h en 15h tot 17h en zondag idem, met een uitbreiding zondagvoormiddag van 10h tot 
12h. 
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Begeleide wandeling langs Moerbeekse monumenten en kunstwerken, start aan de bib. Patrick 
stelt zich kandidaat om ook enkele rondgangen op zich te nemen. Willemsfonds zou op zondag 
namiddag een tour o zich nemen. Brenda is nog met iemand in onderhandeling om een 
maquette in het station te plaatsen. Opstelling van Maquette, tentoonstelling Ercus en 
kunstwerken nog verder uit te werken.  
 
 

5. Rondvraag/varia 

• Vraag van een oud raadslid naar een lezing met Delphine Lecompte. Voor de poëzieavond 2022 
en de winteravonden editie 21-22 zijn in principe alle sprekers doorgeschoven vanuit de vorige 
edities. Wanneer er ‘een gat’ blijkt te vallen kan eens gepolst worden of er een mogelijkheid is 
Delphine Lecompte uit te nodigen. Veel zal ook afhangen van de kostprijs. Maar het is zeker een 
naam die we in gedachten houden.  

• Kerstconcert 2020 is verschoven naar december 2021. De voorzitter neemt binnenkort contact 
op met het koor Kratzfuss. 

• Brenda bezocht Michel Schauwvlieghe i.v.m. een overzicht van de kunstgeschiedenis dat hijzelf 
heeft samengesteld. Het huidige formaat is niet bruikbaar. Michel bekijkt en probeert een 
nieuw ontwerp. Verder op te volgen door Brenda. 

• Beeld Lippens Lindenplaats. Enkele raadsleden hebben samen met het diensthoofd technische 
dienst mogelijkheden ter plaatse besproken. Voorzitter heeft een afspraak gemaakt met een 
oud Moerbekenaar en kunstsmid om de mogelijkheden voor herstel te bespreken. Andere 
optie: hekwerk compleet verwijderen en het beeld een opknapbeurt te geven. 

• Erfgoeddag: QR-wandelingen zijn uitgezet en bordjes hangen. Routes af te halen in de bib en via 
www.cirque-totale.be/projecten. De bordjes blijven nog hangen tot eind augustus. 

• Gebruikersonderzoek bib. Graag deel ‘Corona-impact’ invullen en zo veel mogelijk delen!: 
https://bevraging.impactcorona.be/index.php?r=survey/index&sid=293373&lang=nl 
Bevat ook 2 vragen over openingsmomenten (dag in de week en dagdeel) 
Link is verstuurd naar alle actieve leners, staat op de gemeentewebsite, bib-catalogus,  
facebook… 

 
 

Volgende vergadering:  maandag 14 juni 2021, 19:30. Online via ‘Teams’  
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