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Verslag  - Cultuurraad 
 
Datum:  01/06/2022 
Uur:   19u30 
Locatie:  Bibliotheek 
 
Aanwezig:, Robby De Caluwé, Saskia De schepper, Maurice Fruytier, Sylvere Heirman, Corrine van der Noll, 
Danny Vervaet, Sarah Willem 
 
Verontschuldigd: Brenda De Bock , Patrick Dieleman, Marc Fruytier, Rita Huyghe, Günther Kostka, An 
Neetesonne, Kirsten Tollenaere , Vincent Van der Linden 
 
Afwezig:  
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1. Demo tentoonstellingspanelen  

Demo kon niet doorgaan. Wordt verzet naar later moment 

 
2. Vorig verslag goedkeuring 

Verslag vergadering 30/3/2022 goedgekeurd 
 
De teleurstelling werd uitgesproken dat er veel afwezigen zijn voor de huidige vergadering.  

 
3. Voorbije activiteiten 

Kooroptreden 7/5. Zeer positieve reacties. Benoemd als een van de beste kooroptredens geweest in 
Moerbeke. Ook hier werd de teleurstelling uitgesproken betreffende de lage opkomst van de 
cultuurraadleden. Nog eens dank aan de kerkfabriek voor de medewerking en de hulp. 

o Waarborg kerk (€100) is teruggestort. Rechten muziek: factuur Unisono €152,64. 
o Totaal aan briefgeld dat naar de bank gebracht zal worden:  €335 (+ rest briefgeld 

inkomsten winteravond wat achter gehouden was als wisselgeld). Muntgeld (€32,50) blijft in 
de bib, wisselgeld voor volgende cultuuractiviteit.  

o Idee voor een volgende activiteit: vervoer organiseren vanuit het centrum. Het is namelijk 
niet voor iedereen evident zich te verplaatsen om deel te nemen aan de culturele 
activiteiten.  

o Kerstconcert 2022 zou volgens volgorde in organisatie zijn van de kerkfabriek. De voorzitter 
neemt met hen contact op.  
 
 

4. De Wase Regiobib 
Persbericht:  
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/05/17/10-wase-bibliotheken-worden-1-grote-regiobib/ 

 
5. Medewerking aan voorstelling boek en podcast ‘De Duivelsjager’. 

Opnames: vrijdag 15, zaterdag 16, dinsdag 26 juli. Sleutel via Marleen De Plukker, de voorzitster van 
toneelkring Baudeloo 
Voorstelling podcast & boek: zaterdag 26/11, 20 uur. 

 
6. Rondvraag/Varia 

• Poëzieavond, donderdag 26/01/2023. Bibliothecaris zal contact opnemen met Delpine 
Lecompte. Inmiddels is dit gebeurd maar zij heeft die avond al een voordracht vastgelegd in 
Middelkerke.  

• Enquête bib21. Enquête gesloten op 31/05, aantal respondenten rond de 82. Eind juni mogen 
we rapport verwachten. In volgende vergadering zullen resultaten kort toegelicht worden. 

• Leesgroep zal na de zomer terug opstarten. Vanuit de bib zal promotie gemaakt worden voor 
deelnemers. 
In de winter zullen de filmavonden opnieuw plaatsvinden. Alle administratieve afhandelingen 
(vertoningsrechten, promotie…) gebeuren door bibliothecaris.  

• 15 september vindt een overleg plaats met alle voorzitters van de adviesraden over de fusie. 
Gevraagd wordt dat vanuit elke raad een advies gegeven wordt.  Om dit voor te bereiden zijn de 
leden van de cultuuradviesraad uitgenodigd voor een extra overleg op maandag 4/7/2022, 
19u30 in de bibliotheek.  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/05/17/10-wase-bibliotheken-worden-1-grote-regiobib/


 

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

• Verschillende activiteiten op de agenda:  
o 25 & 26 juni tentoonstelling kapelletjes in de bib door Ercus ism Bibliotheca Wasiana 
o Open Monumentendag 11 september, ism Ercus: de heemkring van Lokeren (De 

Soevereinen) zal een fietstocht organiseren vanuit Lokeren naar het pompgemaal. Er is 
hulp voor permanentie gevraagd die dag in het pompgemaal. Geïnteresseerden graag 
doorgeven aan de voorzitter. 

o Opentuindagen 4 juni, Velt Samentuin 
o Wandeling gezinsbond, 17 juni, Heerlijk in de schuur 
o Fietstocht Ercus, voor leden. 3 september, sporen naar Lokeren 

• Kunstproject zomer 2023.  
Voorstel thema: changing boundaries. Idee is positief ontvangen.  

o De schepen zal in Lokeren navragen of ons concept past in een Lokerse activiteit (bijv. 
Festivelo) en of daar mensen zijn die het project willen trekken. 

o Om subsidies te verkrijgen zou er gezocht moeten worden naar iemand die 
professionele ervaring heeft met dergelijke subsidieaanvragen. Binnen de 
cultuuradviesraad is zo’n persoon niet aanwezig. 

 

7. Volgende vergadering 

• Extra overleg voor vormen advies fusie: maandag 4 juli, 19u30, bibliotheek 

• Volgende vergadering cultuurraad: woensdag 21 september, 19u30, bibliotheek 


