
 

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

Verslag  - Cultuurraad 
 
Datum:  01/12/2021 
Uur:   19u30 
Locatie:  Online 
 
Aanwezig: De Bock Brenda, De schepper Saskia, Dieleman Patrick, Fruytier Maurice, Heirman Sylvere, Huyghe 
Rita, Kostka Günther,  Van der Noll Corrine, Vervaet Danny, Willem Sarah 
 
Verontschuldigd: De Caluwé Robby, Fruytier Marc, Van der Linden Vincent, Neetesonne An 
 
Afwezig: Tollenaere Kirsten 
  



 

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

1. Vorig verslag goedkeuring 
Verslag van overleg op 15/10/2021 is 14 dagen na verzending naar leden cultuuradviesraad 
goedgekeurd.  

 
2. Ontslag leden 

- Maril van Waes heeft ontslag aangevraagd. De cultuurraad bedankt haar voor haar grote inzet de 
afgelopen periode, vooral bij het kunstproject afgelopen zomer. 

- Voorzitter vraagt ontslag aan voor Kaat De Hooghe. Zij heeft nog geen enkele vergadering 
bijgewoond en zich ook niet verontschuldigd. Ze blijkt niet bereikbaar te zijn. De voorzitter heeft in 
totaal 4 mails gestuurd zonder enig antwoord. Ook verscheiden mails m.b.t. te weghalen van haar 
kunstwerken kregen geen reactie.  De raad keurt het ontslag goed.  

 
3. Evaluatie kunstproject 

Op 15 september heeft er een evaluatie plaatsgevonden met enkele betrokkenen van het kunstproject. 
Het verslag stuurde is op 24 november naar alle leden van de cultuurraad gestuurd. Hierbij nogmaals in 
bijlage. 
Er zijn eerste voorstellen gedaan voor de eerstvolgende editie van de kunsttentoonstelling in zomer 
2023: Opnieuw olivier Deprez erbij betrekken? Meer gemeentepersoneel in de werkgroep, zoals dienst 
communicatie, dienst toerisme en technische dienst. Expo zal enkel kunnen doorgaan wanneer er 
voldoende subsidies gevonden zullen worden.  
 
In de zomer van 2022 zal de cultuurraad geen kunstproject organiseren. Wel willen ze de 
tentoonstellingsruimte in de bib gratis ter beschikking stellen aan kunstenaars die in de zomer hun werk 
in eigen organisatie daar willen exposeren.  Enige voorwaarde: op aankondigingen, persartikels en 
affiches vermelden: “in samenwerking met de culturele raad Moerbeke-Waas” 

 
4. Kerstspecial 

Het koor heeft laten weten dat zij door het huidige coronabeleid niet mogen repeteren. Omdat ze bij 
hun concerten de beste kwaliteit willen leveren is een optreden zonder repetities niet opportuun. De 
raad stemt in om opnieuw uit te stellen. Er zal gezocht worden naar een andere datum in het voorjaar.  
De bibliothecaris zal het nodige doen voor de annulatie op 11/12.  

 
5. Gedichtendag 

Er zal geen lezing plaatsvinden op 27 januari 2022, daar er geen zicht is op enige coronamaatregelen 
eind januari. Wel zal Moerbeke deelnamen aan het project ‘Weesgedichten’. Hierbij kunnen inwoners 
een gedicht adopteren welke in de week van de poëzie op hun raam zal verschijnen. Meer informatie 
hierover is te vinden op de gemeentewebsite: https://www.moerbeke.be/weesgedicht-zoekt-
adoptieraam 

 
6. Bibliotheek, activiteiten, stand van zaken 

Lezingen ‘Winteravond 1’ en ‘Buitenbeentjes’ zijn doorgegaan, met CST en mondmasker. Of 
‘Winteravond 2’ kan doorgaan op 16/12 hangt af van de dan geldende maatregelen.  
Schoolvoorstelling op 6/12 helaas voor de derde keer geannuleerd.  
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7. Stand van zaken tentoonstellingsborden 

Zoals in vorig overleg besproken is de bibliothecaris op zoek gegaan naar mogelijke 
tentoonstellingspanelen. Contact opgenomen met Stekene; zij hebben modulaire panelen vanaf 2004 en 
zijn er zeer tevreden over. Voor meer info: https://www.clipexpo.be/nl/tentoonstellingspanelen/ 
Natuurlijk zijn er meer aanbieders op de markt, zoals https://abcdisplay.nl/presentatiewanden/ maar 
daar zijn geen referenties van.  
Er zal een voorstel geformuleerd moeten worden, inclusief offerte, welke voorgelegd kan worden aan 
het CBS.  

 
8. Rondvraag 

Door Kunstwerkt, met steun van de Vlaamse overheid, is de oproep gelanceerd voor ‘Atelier in beeld’  
(https://atelierinbeeld.be/nl). De vraag wordt gesteld  of er Moerbeekse kunstenaars aan zouden 
deelnemen en of eventueel een bib-lokaal hiervoor gebruikt kan worden. Het project is echt gericht op 
het openstellen van de eigen ateliers, dus niet de bedoeling van ‘Ateliers in beeld’ om dit de organiseren 
in een openbaar gebouw.  
 

9. Volgende vergadering 
Datum van volgende vergadering: in overleg met de schepen zal dit op 2 februari gebeuren.  
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