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1. Vorig verslag goedkeuring 

Het verslag van de vergadering van 2/2/2022/2021 is 14 dagen na verzending naar leden 
cultuuradviesraad goedgekeurd.  
Er is een nota nagestuurd met enkele opmerkingen. Geen opmerkingen op de nota. 

 
2. Koor, nieuwe datum 

Koor heeft verschillende data doorgegeven en deze zijn overlegd met de kerk: hieruit blijkt 
zaterdagavond 7 mei 19u30 de beste optie. 
Entree: 5 euro, inclusief drankje 
Praktisch afspraken zullen later per mail vastgelegd worden. 

 
3. Intentie tot fusie 

De Burgemeester geeft een korte toelichting, zie bijlage. 
De gesprekken moeten nog opgestart worden waardoor op dit moment nog geen antwoord gegeven 
kan worden op de vragen. Ook op de vraag hoe de Cultuurraad verdergezet zal worden na een fusie is 
nog niets bekend. De twee cultuurraden zouden samengevoegd kunnen worden, of in Moerbeke blijft 
een eigen (deel)raad bestaan. De voorzitter zal navraag doen bij andere gemeentes hoe zij de werking 
hebben opgelost na ontstaan van deelgemeentes.  

 
4. Bibliotheek, activiteiten, stand van zaken 

• Winteravonden. 
Vier namen bekend: Guy Verlinde / Oorlogsstemmen, Christophe Vekeman / ‘Literaire cowboy’ van 
de Lage Landen, Hajo Beeckman / Vlaanderen uit de knoop, Nele Colle / ‘Rust in je huis, ruimte in je 
hoofd’ of ‘Waarom nee zeggen zo moeilijk, maar zo belangrijk is’.  

• Medewerking gevraagd aan voorstelling boek en podcast ‘De Duivelsjager’, Patrick Bernauw.  
De vraag was gesteld of Patrick Bernauw voor een podcast ruimtes in de bib mag gebruiken voor 
opnames (juli) en erna de voorstelling van boek & Podcast in november. Cultuurraad positief over 
het voorstel. De bibliothecaris zal verder contact opnemen met Patrick.  

• Bib21 onderzoek. De bib doet mee aan een groot gebruikersonderzoek. Vraag aan de leden van de 
cultuurraad om zelf ook deel te nemen en link mee verder te verspreiden binnen Moerbeke: 
https://www.cult22.eu/be/5674 

 
5. Rondvraag/Varia 

• Erfgoeddag. Thema: erfgoedddag maakt school.  
Moerbeke neemt deel met het ‘weekprogramma’ voor de scholen, en breder publiek. In 
samenwerkingen met de voorzitster van Ercus wordt een tentoonstelling voorbereid met daarbij 
enkele opdrachten. Moerbeke gaat zo mee in de grotere communicatie rond Erfgoeddag. 
Tentoonstelling vanaf 24/4 in de bib te bezoeken. 

• Tentoonstellingspanelen. Goedkeuring vanuit de cultuurraad om een demo vast te leggen door de 
firma Clipexpo. Datum volgt.  

• Gebruik bibliotheeklokalen. 
De vergaderruimte en tentoonstellingsruimte staan overdag veelal leeg. Er zijn al meerdere vragen 
gekomen vanuit de burger of deze ruimtes overdag gratis gebruikt kunnen worden door 
Moerbeekse verenigingen voor een overleg o.i.d. Op dit moment kan dit niet volgens het huidige 

https://www.cult22.eu/be/5674


 

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

reglement voor de zaalverhuur. Met ook de toekomstvisie van ‘bibliotheek als derde plek’ in het 
achterhoofd zou het heel mooi zijn wanneer de ruimtes intensiever gebruikt zouden kunnen 
worden. Zowel de leden van de cultuurraad als de schepen reageren positief, al moet er wel het 
een-en-ander goed vastgelegd worden. Ook zal het huidige reglement aanpast dienen te worden.  
De secretaris van de cultuurraad zal een eerste voorstel indienen bij het CBS. 

• Vraag naar Oekraïense en Russische boeken voor vluchtelingen. In de bib hebben we deze talen niet 
in de collectie. Na het overleg kwam het bericht binnen dat er Oekraïne en Russische titels 
toegevoegd zullen worden aan de e-boeken collectie.  

• Open Monumenten Dag. Tijdens een brainstorm met Erfpunt Waasland is de voorzitter 
aangesproken door An Vervaet (dienst toerisme Lokeren) voor een eventuele samenwerking.  
Het thema is duurzaamheid en daar past het werk en de opdracht van De Polders perfect in. De 
mogelijkheden worden onderzocht om het pompgemaal op de Eksaardsedam open te stellen voor 
het publiek. Een samenwerking met heemkring Ercus is mogelijk. Daarbij wordt ook een fietstocht 
overwogen. Op 7 april is er een vergadering in het Stedelijk Museum Lokeren waar de 
mogelijkheden worden bekeken. De voorzitter zal daar aanwezig zijn.  

• Op 25 en 26 juni zal er in de bib een tentoonstelling door Ercus te bezoeken zijn over de Kapelletjes. 
Chris Stoop van Bibliotheca Wasiana inventariseerde alle kapelletjes in het Waasland. Per gemeente 
is een uitgave met foto's voorzien. Daarbij per gemeente ook een tentoonstelling. Heemkring Ercus 
zal deze tentoonstelling mee coördineren in Moerbeke op 25 en 26 juni, daarbij op vrijdagavond een 
kleine receptie gesponsord door Bibliotheca Wasiana.  

• Idee voor een lezing over ‘opfrissen wegcode’, ‘bordenkennis’…mogelijk meer iets voor de 
mobiliteitsraad, gezinsbond e.d., niet direct een onderwerp voor cultuur. 

• Graag nog voor de fusie een gidsenpool aanleggen. Zo zou de Moerbeekse pool dan t.z.t. kunnen 
opgaan in die van Lokeren.  

 
6. Volgende vergadering 

Woensdag 1 juni, 19u30, bibliotheek 
Overleg start met een demo door ClipExpo (tentoonstellingspanelen) 


