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1. Ontslag Katrien Neyt uit Ferm en cultuurraad.
Welkom Kirsten.

2. Wat met het kerstconcert: uitstellen tot volgend jaar in samenspraak met koor en kerkbestuur
Kruisstraat of laten doorgaan?
Na contact met de voorzitter van het koor, hebben zij zelf aangegeven liever nog niet op te treden in
december. Zij zouden graag uitstellen naar december 2021. Ook de kerkraad is akkoord om uit te stellen
naar volgend jaar.
Wat met gedichtendag: de cultuurraad is van mening dit te laten doorgaan, binnen de mogelijkheden.
Eventueel uitwijken naar grotere binnen locatie of buiten? Maurice neem contact op met dichteres Hind
Eljadid over de mogelijkheden/wensen. Robby vraagt na bij de turnzaal van De Vlinderdreef over
eventueel gebruik van de zaal op 28/01/2021.

Wat met de andere activiteiten in de Bib (filmavonden, winteravonden, buitenbeentjes op 12 october):
alles zal zo veel als mogelijk doorgaan. Een drankje achteraf nog niet, omdat volgens de huidige
maatregelen dit (nog) niet is toegestaan.
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3. Nieuwe kindergedichtenroute (info An Neetesonne). Route gemaakt door de klas van Ann, gebaseerd
op bestaande literaire wandelroute. Routes zullen verkocht worden in de bib voor €2,50. De kaart van
de literaire wandeling wordt gratis toegevoegd.
Cultuurraad zal officiële openingsmoment/start van de verkoop ondersteunen. Aanwezigheid van
betrokken leerlingen, pers en leden cultuurraad. Ann levert ‘haar’ adreslijst aan Talissa, zij zal gevraagd
worden dit moment de organiseren.
4. Werkgroep kunst op het perron.
Door Covid-19 is dit evenement in Stekene niet kunnen doorgaan in juni. De werkgroep gaat bij
volgende editie in 2021 bekijken of en hoe dit in Moerbeke georganiseerd kan worden in 2022.
5. Werkgroep bib: zijn er onderling al voorstellen gedaan rond opmaken bevraging?
Er zijn online enkele voorstellen gedaan voor het opstellen van een enquête. Echter, dit is niet de
periode om een dergelijk enquête uit te schrijven: lockdown, aangepaste openingsuren…dit zal
verplaatst worden naar later te bepalen moment.
6. Dvd-speler stand van zaken. Deze is goed ontvangen door Gunther. Bedankt Vincent.
7. Financiën cultuurraad. Overdracht mandaten zo goed als geregeld. Overige €500 werkingsgeld vanuit
de gemeente zou gestort moeten zijn. Nog niet gecontroleerd. Corrine heeft de bankkaart nog niet
ontvangen. Maurice vraagt na.
8. Herstellen smeden hekwerk rond beeld August Lippens Lindeplaats.
De technische dienst heeft de beschadigde delen opgeruimd. Onze voorzitter heeft Schepen Koen
Mertens gecontacteerd. Verder nog niets concreet. Robby vraagt na bij het bestuur.
9. Ronde van het Waasland door mensen Erfgoedcel.
Bezoek aan Moerbeke door Erfgoedcel wordt in overleg met de burgemeester en Erfgoedcel uitgesteld.
10. Anton Van Wilderode: inboedel huis geschonken aan gemeente.
Het gebouw is al eerder eigendom geworden van de gemeente Moerbeke, de inboedel was eigendom
van de familie. Het is altijd de bedoeling geweest het huis te behouden als herdenkingsplek voor Anton
Van Wilderode en zijn werk. Inboedel nu ook in beheersovereenkomst naar de gemeente. Officieel
publieksmoment overdracht is uitgesteld.
11. Afronden schenking kunstwerk Reinaertboek
Schenking kunstwerk aanvaard door de gemeente. Kunstwerk zou plaats krijgen in de bibliotheek. Voor
de officiële plaatsing persmoment organiseren: Talissa.
12. Moerbeke zomert
Verdeling van de subsidie: verdeeld in drie schijven.
De eerste schijf zou bedoeld zijn voor de uitbreiding van de terrassen, maar hiervoor is extra geld
verkregen waardoor vanuit deze schijf minder uitgaven waren dan gepland.
Helaas zijn de activiteiten niet kunnen doorgaan, waardoor ook vanuit de tweede schijf nog veel
subsidiegeld over is.
Deze worden allen toegevoegd aan de derde schijf: verdelen onder de verenigingen.
Voor deze verdeling wordt een werkgroep samengesteld met daarin de ambtenaren van de betrokken
diensten, de voorzitters en afgevaardigden vanuit de adviesraden.
Ook aandacht hebben voor betrokkenheid verenigingen die niet vertegenwoordigd zijn in adviesraden.
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13. Facebookpagina Cultuur.
Tijdens lockdown toch nog wat cultuur. Bedankt aan ieder die een bijdrage leverde.
14. Kunstwerken in het gemeentehuis
Maurice heeft van de algemeen directeur een lijst ontvangen met alle aanwezige kunstwerken. Deze
blijkt echter niet geheel te kloppen. Er zou een nieuwe inventarisatie gemaakt moeten worden en
bekeken wat te doen met de vele kunstwerken. Wellicht een blijvende wisseltentoonstelling? Er is een
werkgroepje samengesteld die dit verder zal opvolgen: Maurice, Patrick, Brenda.
15. Nieuwe communicatiemedewerker gemeente. Voor alle interne en externe communicatie zal vanaf nu
gezorgd worden door Talissa Dekeyser. Zij is ook samensteller van de 3 maandelijkse ‘Moerbeekse Info’
16. Leeszaal bib
Sinds 1 september is de leeszaal van de bib opnieuw geopend. Uiteraard rekening houdend met
opgelegde maatregelen.
17. Toelichting straatnamen
Op de oude website van Moerbeke stonden enkele straatnamen verder toegelicht, een volledig
overzicht zal ook op de nieuwe website toegevoegd worden. Eerst zal Ercus dit publiceren in hun
ledenblad.
18. Compostella genootschap (Patrick)
2021 is een heilig jaar voor de Compostella pelgrimage. Naar aanleiding hiervan zal er een
Jakobuskerkenpad ingewandeld worden op 7 juli 2021. Ook de kerken in Koewacht zitten in de route.
De vraag van Patrick: wil de cultuurraad bijdrage aan deze route bij de kerk op Belgisch Koewacht? Zou
er een Sint Jacobsschelp geplaatst kunnen worden, met informatiebordje, en tijdens de wandeling deze
officieel onthullen?
Wellicht dan ook de burgemeesters van Terneuzen en Hulst erbij betrekken?
Cultuurraad gaat akkoord.
Voorbeeld van een Sint Jacobsschelp met informatiebordje aan de gevel in Kemzeke:

19. Cursus Vorming plus ‘spreken voor een groep’.
Het is mogelijk deze cursus naar Moerbeke te halen. Uitstellen tot later moment. Sarah heeft deze reeds
gevolgd en is enthousiast.
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20. Varia
Maurice: project rond de ruïne van Boudelo is genomineerd voor de Wase Erfgoedprijs.
Toevoeging Robby: Erfpunt heeft de ruïne al eens bekeken en vreest dat de planten nu de muur
samenhouden. Delen van de ruïne zouden wellicht niet meer te redden zijn. Er is een lidmaatschap
aangevraagd bij Monumentenwacht. Zou leuk zijn om de open kelders opnieuw meer zichtbaar te
maken.
Brenda: Tour Elentriek. Project in Lokeren waarin elektriciteitscabines beschilderd worden. Kan
Moerbeke zich hierbij aansluiten? Blijkbaar is er ooit al een aanvraag geweest en heeft het bestuur van
Moerbeke hier negatief op gereageerd vanwege de hoge kosten. Deze hoge kosten zouden er nu ook
nog altijd zijn. Misschien een idee om dit project een eigen invulling te geven? Wellicht in samenwerking
met de jeugdraad?
Brenda: project ‘kunst aan het raam’. Hopelijk kan project volgende zomer uitgevoerd worden.
Maurice: waar komt het beeld van project ‘Onmisbaar veraf’ van Cultuurtuin Waasland vandaan? Alles
georganiseerd door de Cultuurtuin. Persbericht:
https://www.moerbeke.be/kunstenaars-geven-het-waasland-kleur
Gemeente krijgt het beeld voor eigen gebruik. Moerbeekse deelneemster Myriam Mestiaen.
Corrine vraagt de lijst op van de Moerbeekse kunstenaars bij Cultuurtuin Waasland

Volgende vergadering: maandag 9 november, 19:30. Online via ‘Teams’ of in de bibliotheek.
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