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1. Notulen  
Corrine is verontschuldigd, Patrick Dieleman zal optreden als notuleerder (waarvoor dank) 

 
2. Vorig verslag goedkeuring 

Het verslag van de vergadering van 1/12/2021 is 14 dagen na verzending naar leden cultuuradviesraad 
goedgekeurd. Punten 5, 6, 7, 8 komen op de dagorde i.v.m. de opvolging van het verslag.  

 
3. Gedichtendag/Week van de poëzie – resultaten 
- Er werd een weesgedicht getekend op het raam van de bib en een tweede in de Hospicestraat (nr. 75) 

De leerlingen van de Moerbei konden hun bijdragen nog niet leveren, omdat zij met de klas in 
quarantaine zitten. 

 Todo: Vraag aan de schepen van cultuur om volgend jaar die zaken meer te promoten.  
De voorzitter feliciteert Patrick met zijn gedicht dat gekozen werd en in Sint-Niklaas ophangt/ophing 
(Tulpenstraat 24) 

 
4. Werking bibliotheek 
- De lezingen zijn doorgegaan. De laatste gaat door op 17/2. Als je zelfs in Covid-tijd veertig mensen 

samen krijgt is dit een succes en de onderwerpen en sprekers mochten er zijn. 
- Voorleesuurtjes konden nog niet doorgaan: te weinig inschrijvingen en/of geen vrijwilliger door 

ziekte/quarantaine. Volgende voorleesuurtje: 16/2 
- Lezingen scholen. 18/11 Reine de Pelseneer, 3e  leerjaar. 9/2 Stefan Boonen, 1e en 2e leerjaar. 9/3 Guy 

Didelez, 5e en 6e leerjaar. 31/3 Sabien Clement, 1 & 2 Moerbei.  
- Maart: jeugdboekenmaand 
- Cijfers van de bib (zie bijlage). 

Waar het aantal lezers in 2020 op peil bleef was er wel een knik in 2021. Opvallend is een sterke 
achteruitgang in het aantal kinderen. Dit kan deels verdoken zijn door het feit dat sommige ouders de 
boeken van hun kinderen op hun kaart laten zetten en ook leerkrachten boeken komen ontlenen voor 
hun leerlingen, om te vermijden dat die zelf naar de bib moeten (Covid). De actieve lezers komen wel 
meer naar de bib. In 2020 heeft de toestroom van nieuwe lezers wegens lockdown een stuk de afname 
van de trouwe lezers gecompenseerd. Die occasionele lezers zijn niet teruggekeerd in 2021, wellicht 
hadden sommigen ook schrik (Covid). In 2020-2021 zijn ook minder klassen naar de bib geweest. 
Gunther denkt dat het wegvallen van de leesjury ook invloed heeft. Todo: Corrine vragen of dit opnieuw 
kan opgestart worden. 
Een andere mogelijkheid: ligt het aan de openingsuren? Todo: Eventueel kan de verhouding 
jeugdboeken/volwassenenboeken ook een indicatie geven. Als dat niet zo uit het systeem kan gehaald 
worden, eventueel met een steekproef. 
 

5. Stand van zaken tentoonstellingsborden 
- Corrine vroeg een offerte op bij Click Expo. Het zijn panelen van 1x2 m 

             PA21 PANEEL 1 X 2 M   328 

             KB01 BESCHERMPLINT 1 M   17 

             APL21 2 M BUIS ALUMINIUM    45 

          WCC21 AX2 
VERSTEVIGDE TRANSPORTKOFFER  OP 

WIELTJES 2 x 1 M 
  567 
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- Dus 10 panelen, 10 beschermplinten en 11 buizen à (328x10) + (17x10) + (45x11) = 3945euro excl. BTW 
en levering. In één koffer kunnen 10 panelen. Zij kunnen ook een demo komen geven. Na aankoop 
geven ze een ‘opleiding’ over het gebruik. 

- Opmerking: de heemkundige kring gebruikt de oude panelen recto/verso, zijn ze zo bruikbaar? Volgens 
de website wel. HK plant een tentoonstelling kapelletjes, waarvoor zeker meer dan 10m panelen nodig 
zijn. Met 10m max 20 kapelletjes en er zijn er toch nog een veertigtal in Moerbeke. 

- Op termijn zouden ook verplaatsbare glazen tentoonstellingskasten nuttig zijn voor tentoonstellingen, 
zowel enkele liggende als staande. Maurice zag enkele verschillende modellen in Ikea. Met slot en 
verlichting komt dat toch snel op 150 tot 200 euro. Todo: Maurice zoekt de specificaties op en bezorgt 
die aan Robby, die dat opneemt met de financiële dienst. 

- Als die panelen af en toe moeten verhuizen (school, gemeentehuis, kerk) zou die koffer heel interessant 
zijn voor de levensduur. Eén paneel weegt 4 kg, dus dat lijkt hanteerbaar met 10. Is het een optie om 
meerdere firma’s te laten komen om hun materiaal ter plaatse te tonen? 
 

6. Atelier in beeld, deelnemers? 
- Maurice kreeg daar vandaag een uitnodiging voor. De vraag is dat Moerbeekse kunstenaars op 1 mei 

hun atelier openstellen. We kunnen niet deelnemen als cultuurraad maar kunnen wel mee helpen om 
het te promoten. Todo Maurice stuurt die uitnodiging door naar iedereen.  
 

7. Deelname erfgoeddag 2022 
- Thema: erfgoeddag maakt school., de erfgoeddag op 24 april en aansluitend van 25 tot 29 april 

een week waarop samengewerkt wordt met de scholen. Corrine contacteerde Saskia voor een 
kleine tentoonstelling. Saskia heeft al zoiets gedaan voor het jubileum stedelijk onderwijs. 
Ideeën: Onder meer leefregels, een zoekopdracht, voorbereidings-/verwerkingsmap voor 
leerkrachten. Het wordt verder uitgewerkt. Todo Corrine en Saskia. Dit zou opgesteld worden 
in de bib, maar het stuk over leefregels moet ook bruikbaar zijn voor een uurtje in de klas. 

- Maurice vertelt dat men in het Waasland heemkunde en erfgoedwerking wil promoten. Er is 
een tekort aan mensen die willen opzoeken, inventariseren. Vanuit Erfgoedcel Waasland noemt 
men dat ‘klasbakken’, cfr. Website. 15 scholen gaven zich op om met enkele klassen een les te 
krijgen van een deskundige heemkundige. GBS De Vlinderdreef zou toegezegd hebben om mee 
te doen. Ze mochten een thema kiezen. Moerbeke koos voor ‘verras mij’, digitale skills’, ‘ICT’, of 
‘Erfgoed vanuit wetenschappelijk perspectief’. Vanuit de Erfgoedcel vroeg men ook naar 
vrijwilligers om ergens te gaan spreken. Maurice was wat verrast over de onderwerpen, en gaat 
eens luisteren bij Nico van Kemseke van de Erfgoedcel wat daar onder valt. Maurice is 
geïnteresseerd om zelf iets te gaan vertellen. Saskia wil eventueel bijspringen als het uitkomt in 
haar agenda. 
De erfgoedcel maakt momenteel werk van de matching tussen de klassen en de erfgoedexperts 
die zich hebben aangemeld. Het is voor de erfgoedcel budgettair mogelijk om de 
erfgoedexperts als duwtje in de rug een vergoeding van max. € 110,52 te geven. Dit als 
vergoeding voor de gemaakte lesvoorbereidingen, losstaand van het aantal keer de ‘les’ wordt 
gegeven. Er zou worden gewerkt aan de hand van het systeem van de forfaitaire 
kostenvergoeding, waarbij elke vrijwilliger max. €36,84 per dag mag krijgen. De vrijwilligers 
worden m.a.w. vergoed voor 3 dagen werk ter voorbereiding van de les (€36,84 x 3 = €110,52). 
De erfgoedcel bekijkt momenteel met Interwaas de mogelijkheden om op dergelijke manier te 
vergoeden. 



 

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

8. Rondvraag/Varia 
- Robby koppelt terug uit de Cultuurtuin Waas (Robby bestuursgroep,  Corrine operationeel betrokken). 

Robby bezorgt een link naar de nieuwsbrief:  https://interwaas.us20.list-
manage.com/subscribe?u=02dce7dbad9e3728e78f5f150&id=c6c99e1d07.  
De website is www.cultuurtuinwaas.be. 
Samenwerking bibliotheken Waasland: Men denkt als eerste fase voor een verdergaande samenwerking 
aan één bibliotheekreglement voor heel het Waasland, o.m. met als bedoeling dat Waaslanders met 
één lidkaart naar alle bib’s kunnen gaan. Dat gaf problemen met 2 gemeenten, met name Sint-Niklaas 
(zouden 30.000 euro/jaar verliezen, wegens hun duurder boetesysteem) en Zwijndrecht (betalend 
lidgeld, wat de Oost-Vlaamse gemeenten niet doen wegens provinciale subsidie). Voor Moerbeke zou 
dit financieel weinig verschil uitmaken, maar het is bijvoorbeeld een voordeel voor de inwoners van de 
Koewacht, die dan met dezelfde lidkaart ook naar de bib in Stekene kunnen. Start? Wellicht ergens op 
een duidelijk tijdstip (begin jaar of kwartaal). Nu betaal je als gebruiker de transportkosten (De Post) als 
je een boek aanvraagt uit een andere bib. De ambitie is om dit dan gratis te doen binnen het Waasland. 

- Covid toelage: Corrine bezorgde een oproep i.v.m. covid toelage. Todo iedereen: Gelieve verenigingen 
te attenderen om de vragenlijst in te dienen. 

-  

9. Volgende vergadering 
30 maart (hopelijk fysiek en met nieuwjaarsdrink) 

https://interwaas.us20.list-manage.com/subscribe?u=02dce7dbad9e3728e78f5f150&id=c6c99e1d07
https://interwaas.us20.list-manage.com/subscribe?u=02dce7dbad9e3728e78f5f150&id=c6c99e1d07
http://www.cultuurtuinwaas.be/

