Verslag Cultuurraad 19/11/2019

Aanwezig:
Aper
De Bock
De Schepper
Dieleman
Fruytier
Heirman
Huyghe
Kostka
Neetesonne
Neyt
Van Der Linden
van Waes
Vervaet
Willem
De Caluwé
van der Noll

Johan
Brenda
Saskia
Patrick
Maurice
Sylvere
Rita
Günther
An
Katrien
Vincent
Marie-Louise
Danny
Sarah
Robby
Corrine

X
X
V
X
X
X
X
X
X
V
X
X
X
V
X
X

Aanwezig = X, Verontschuldigd = V, Afwezig = 0

Verslag 19/11/2019
1. Goedkeuring vorig verslag
Verslag wordt goedgekeurd.

2. Terugkoppeling brainstormsessie door schepen van cultuur
De schepen toont in een PowerPoint de hoofdzaken die aan bod zijn gekomen tijdens de
gezamenlijke bijeenkomst van alle adviesraden op 4/11/2019. De BBC wordt toegelicht. Het
beleidsplan vertelt enkel over nieuw beleid, huidige voortzettingen zijn hier niet in opgenomen
maar worden uiteraard wel opgenomen in de begroting.
Ook zijn de 5 beleidsdoelstellingen aan bod gekomen. Een algemene insteek is wel dat er meer
samenwerking zou moeten plaatsvinden tussen de verschillende raden. Op 9 december zullen
alle voorzitters dan ook een eerste maal samenkomen.
De schepen meldt nog dat er gewerkt zal worden aan een vernieuwing van het infomoment voor
nieuwe inwoners en er in de toekomst meer personen gehuldigd kunnen worden voor een
verdienstelijke inzet naast nu enkel de sportlaureaten.
Op maandag 6 januari zal de jaarlijkse Nieuwjaarsdrink van de gemeente plaatsingen, ook de
leden van alle adviesraden zullen hiervoor worden uitgenodigd.
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3. Terugkoppeling infodag IGS in Beveren
Vanuit de cultuurraad zijn 4 personen aanwezig geweest. Het was een zinvolle dag met nuttige
informatie en mogelijkheid tot netwerken. De organisator Erfgoedcel Waasland plant
vervolgmomenten.

4. Aanvraag tot deelname cultuurraad Cirque Totale
Cirque Total is een vzw die staat voor een theatrale totaalbeleving. Van speltheater tot
verteltheater, van cursussen in groep tot workshops op maat, van theorie tot praktijk, van
thematisch tot cultuur-educatief, van poëzie tot dialogen, van fantaseren en improviseren tot
performen op de planken en alles wat ertussen zit. Kwaliteit, totaalbeleving en cultuur-educatief
zijn termen die centraal staan. Cirque Total is door de gemeente reeds erkend als Moerbeekse
vereniging.
Vraag aan de cultuurraad om een afgevaardigde te mogen sturen, dit zou Marc Fruytier zijn,
voormalig schepen van Cultuur. De leden gaan akkoord. De voorzitter verwittigd Marc Fruytier .
5. Gedichtendag 2020 laatste donderdag januari
Tijdens de gedichtendag op 30/1/2020 zal Patrick Dieleman eigen werk voordragen. Hij heeft
samen met Ann Coppens een fotoboek uitgeven (leven voor de lens), waarin hij de foto’s van
poëtische teksten heeft voorzien. Naast deze werken zal hij nog andere poëzie brengen en dit
omlijsten met muziek.
Voorafgaand aan de gedichtendag vindt een fototentoonstelling plaats in de bibliotheek over het
hiervoor genoemde boek. De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdag 10/1/2020 (uitnodiging
volgt) en de foto’s zullen te bezichtigen zijn tot zaterdag 2/2/2020.
Voor de promotie: Patrick zal tekst en afbeelding aanleveren voor de facebook pagina’s van
Moerbeke en de Uitkalander. De inschuifborden zullen geplaats worden door de technische
dienst (reeds een goedkeuring voor ontvangen).
Oproep: graag eigen contacten van ‘cultuurgeïnteresseerden’ doorsturen naar Patrick. Hij zal een
mailgroep aanmaken waarnaar culturele uitnodigingen verzonden kunnen worden. Graag ook
andere suggesties voor genodigde doorsturen.
De cultuurraad verzorgt en betaald de receptie tijdens de vernissage.
Gedichtendag 2021: voorstel om Hind Eljadid te vragen. Op YouTube zijn filmpjes van haar terug
te vinden. Zij was in november te zien bij “poezie op zondagmorgen” in St Niklaas en de eerste
vrijblijvende contacten zijn gemaakt door de voorzitter. Vraagprijs 400 euro.
In dit kader bracht Brenda De Bock het voorstel naar voor om een poëziewedstrijd te
organiseren. Echter, er bestaan al twee wedstrijden van dien aard: Poëziewedstrijd Anton Van
Wilderode in Klein-Sinaai: jaarlijks vindt er een jeugd poëziewedstrijd plaats met mooie prijzen
waar ook de gemeente Moerbeke toe bijdraagt. Helaas zijn er elk jaar maar weinig inzendingen
uit Moerbeke. Het zou mooi zijn mochten de scholen meer gemotiveerd worden deel te nemen.
Ook buiten de scholen meer promotie voor maken. De andere wedstrijd wordt jaarlijks door het
Willemsfonds Oost-Vlaanderen georganiseerd onder de naam Poëziewedstrijd Willy Bultereys;
ook daar staat de wedstrijd open voor jongeren van het eerste en tweede jaar secundair (1e
graad) en ook voor het derde en vierde jaar secundair (2e graad). Dit jaar nog organiseerde
de Moerbeekse afdeling de Poëziewedstrijd 'Rijmen met een vossenstaart’. Er is dus meer dan
genoeg aanbod.
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6. Erfgoeddag 25/4, thema ‘nacht’ mogelijks koppelen aan "artistieke lente" vorming
werkgroep
Vanuit de Erfgoedcel worden, minimaal 2 volksverhalen aangeleverd per gemeente. Op de avond
van 25/4 zullen deze door professionele vertellers voorgedragen worden bij de ruïne van
Boudelo (Voor Moerbeke wordt gekeken naar Frank Pollet). De kosten voor de vertellers worden
gedragen door de Erfgoedcel, net als de algemene promotie. Gunther gaf aan dat ook het
wijkcomité Boudelo graag een steentje wil bijdragen die avond. Gunther en Corrine bespreken
dit en de praktische zaken op een later moment.

7. In de periode half oktober - eind november 2020 organisatie van een projectmaand rond
rouw
In een samenwerking tussen cultuur en sociaal huis zullen er een maand lang verschillende
activiteiten georganiseerd worden rond het thema rouwen/de dood.
Mogelijks uit te werken ideeën: een lezing en/of creatieve workshop door Barbara Claeys,
tentoonstelling door Ercus, wandeling en/of speurtocht (jeugd) op het kerkhof, ‘nocturne’ op het
kerkhof, filmavond in het thema, samenwerking met de Halloweenwandeling van de voetbal?,
…., meer ideeën zijn welkom. Er zal wellicht t.z.t. een werkgroepje rond opgericht worden.
8. Website cultuur (onderdeel van website Moerbeke)
De huidige website van Moerbeke heeft een make-over gekregen welke volgens de planning op
19 december omgeschakeld zal worden.
Vraag van Maurice: op de huidige website vind je het oude huishoudelijk reglement van de
cultuurraad terug. Wil elk lid dit eens doorlezen en eventuele suggesties ter verbetering
doorsturen naar de voorzitter en Corrine?
9. Monumentenroute (kleine en grote), vorming werkgroep
De Cultuurraad is het erover eens nog te wachten met het vormen van concrete werkgroepen
totdat bekend is wat de visie/missie van de cultuurraad is en hoe het financiële kader er uit ziet.
Op 5/12 zal de cultuurraad opnieuw samenkomen om dit voor te bereiden aan de hand van de
input uit de brainstormsessies van afgelopen zomer. Ook zal de financieel directeur eens
uitgenodigd worden het een en ander toe te lichten.
Wel kan over dit agendapunt gezegd worden dat er reeds een monumentenwandeling bestaat in
Moerbeke waarbij ook alle monumenten van informatieborden zijn voorzien. Deze is uitgewerkt
door de vorige cultuurraad. Gunther wijst de cultuurraad nog op een APP met
erfgoedwandelingen.
10. Kunstroute, vorming werkgroep
Zie punt 9 over vorming van werkgroepen.
11. Open Monumentendag begin september 2020 wie is geïnteresseerd.
Heemkring Ercus denkt er aan om eens iets te doen rond het pompgemaal. (andere
monumenten kunnen zijn: het gemeentehuis,…)
12. Financiën, hoe moet het verder
Zoals aangegeven onder punt 8 zal voor een volgende vergadering de financieel directeur
uitgenodigd worden om toelichting te geven.
Moerbeke Cultuur
Statiestraat 4
B-9180 Moerbeke

Tel. 09 346 79 50
www.cultuur.moerbeke.be
bankrekening BE40 6528 2757 3063

Tijdens het overleg met de voorzitters van alle raden (9/12) zal mogelijks de verdeling van het
beschikbare gemeentebudget besproken worden)
13. Diversen
• Op 15/11 is een mail gestuurd met de vraag naar ‘helpende handen’ tijdens verschillende
lezingen. Van enkelen is een reactie ontvangen, waarvoor dank. Het al dan niet slagen
van deze culturele activiteit hangt ook zeker af van de vrijwillige hulp. Per avond zouden
1 of 2 vrijwilligers nodig zijn. Graag een bericht naar Corrine als je een keer kunt helpen.
• Vincent laat weten dat er ook voor in 2020 verschillen activiteiten gepland staan vanuit
Curieus, waaronder een dorpsquiz tegen het einde van het jaar.

Volgende extra vergadering: donderdag 5/12/2019, 19u30 in de bibliotheek.

Volgende vergadering: woensdag 15/1/2020, 19u30 in de bibliotheek.

ADDENDUM vergadering 05 december 2019
1. De voorafgaande bevraging leverde de volgende top drie m.b.t. werking, doelstellingen, beleid.
a. Communicatie: er gebeurt veel in Moerbeke, ook op cultureel vlak. Alleen, er is grote
nood om dit duidelijk en frequent te communiceren naar de bevolking toe.
b. Intergemeentelijke samenwerking: de raad stapt mee in de visie van Erfgoedcel
Waasland om via samenwerking met andere gemeenten grensoverschrijdende
activiteiten te steunen en mogelijks aan mee te werken. Let wel: we zijn er ons van
bewust dat Moerbeke een kleine gemeente is en bij een activiteit met bijvoorbeeld
Lokeren (f.i. festivelo) de uitgaven evenredig de bevolking zouden verdeeld worden.
c. Cultuur naar de bevolking brengen via stimuleren en ondersteunen en/of uitwerken
tentoonstellingen, kunstroutes (kleine, grote, etalage…), kunstevenementen, etc.
2. De voorzitter krijgt de opdracht om tijdens de vergadering van de voorzitters van de adviesraden
op 9 december 2000 euro te vragen om mogelijks het project “kunst op het perron” dat al
enkele jaren in Stekene wordt georganiseerd, te ondersteunen. Indien financieel mogelijk kan
dan een werkgroep worden opgericht.
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