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Verslag 03/03/2021
Mededeling van de voorzitter: alle leden van de cultuurraad ontvangen in de loop van de week een
cadeaubon van de gemeente als dank voor de vrijwillige inzet.

1. Goedkeuring verslag 13/01/2021
Verslag wordt goedgekeurd
2. Voorbije activiteiten: gedichtendag
Positieve reacties op de alternatieve, digitale, gedichtendag. Echter, niet voor herhaling vatbaar wegens
regels rond auteursrechten. De voorzitter heeft een Webinar gevolgd rond streaming en daaruit blijkt dat
dit niet kan. iets om te onthouden voor de toekomst.
3. Kunstprojecten zomer: stand van zaken
- Kunst aan het raam
Er zijn 2 overleggen geweest van de werkgroep met Toonbeeld uit Terneuzen. Ook cursisten van hen
kunnen deelnemen. Toonbeeld zal een selectie maken uit de kunstwerken van Moerbeekse deelnemers,
welke werken later een plaats kunnen krijgen in de tentoonstelling in Terneuzen.
Veel locaties ondertussen toegezegd, fietsroute is in ontwikkeling. Hiervan zal t.z.t. een routekaart
gepubliceerd worden met daarop ook wat informatie over de kunstwerken.
Aanmeldingsformulier zal verder uitgewerkt worden door de werkgroep. Formulier zal op de
gemeentewebsite geplaatst worden en genoemd worden in het infokrantje. (info binnen bij Talissa voor
15 maart.)
Aan de cultuurraad is gevraagd of zij een financiële bijdragen kunnen leveren aan het project. Dit heeft
goedkeuring gekregen. De cultuurraad zal instaan voor promotiekosten zoals die gemaakt zullen worden
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voor inschuifborden, affiches e.d. Dit promomateriaal zal verkregen worden via de overeenkomst die de
gemeente reeds heeft met een drukker.
Middenschool De Moerbei heeft enthousiast gereageerd op een samenwerking binnen dit project. Zij
gaven zelfs aan graag een meer structurele samenwerking op te willen zetten.
Er is een artikel verschenen in de pers over dit project. Dit artikel was op naam van de voorzitter
geschreven en zijn foto stond er bij; Dit was niet zozeer de bedoeling maar heeft de journalist zelf zo
vormgegeven. Voor komende perspublicaties over dit project zal erop toegezien worden dat de feitelijke
stuwende kracht Brenda meer in beeld zal komen. Brenda stuurt eigen foto door naar voorzitter.
- Grenzeloos Sporen
Helaas was de subsidieaanvraag te laat waardoor de ‘pot al leeg was’. Er wordt nu gezocht naar een
alternatief projectbudget. Mogelijke bronnen zijn het budget dat te verdelen is door de verschillende
adviesraden en eventuele privé sponsors. De werkgroep zet een bedrag van 7000 euro voorop.
Daarover is overleg met de voorzitters op 10 maart. Brenda zal als trekker dit bedrag verdedigen. Daar
de 1000 euro werkingsgeld voor de cultuurraad van 2020 door corona niet is uitgegeven wordt dit door de
cultuurraad toegezegd.
4. Schenking schilderij Romain Malfliet aan gemeente (foto in bijlage)
Aan de gemeente is de vraag gesteld voor ontvangst van een schenking. De schilder is in 1910 geboren
in het Waasland (Sint-Niklaas) en op het schilderij is een deel van het Heidebos te zien. Voorwaarde voor
de schenking is dat het schilderij een plaats krijgt in het gemeentehuis.
Cultuurraad geeft positief advies over de schenking: er is een band met Moerbeke en schilderij is van
goede kwaliteit.
5. Corona subsidies stand van zaken
Op 4 maart zal een volgend overleg plaatsvinden. Verslag hiervan volgt.
6. Bib: nieuwe leners 2020 overzicht.
Bestand zat als bijlage bij de uitnodiging. Er lijkt zo op het eerste zicht niet significant iets veranderd te
zijn.
Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de gevolgen van de crisis zou deelname aan het groot
gebruikersonderzoek ‘Bib21’ door onder meer de Universiteit Antwerpen een aanrader zijn. Naast een
algemeen gebruikersonderzoek over het gebruik en publiek van de bibliotheek zal er een extra luik in het
onderzoek zitten over de gevolgen van de crisis.
Mogelijks kunnen bibliotheken nog zelf extra vragen laten toevoegen aan het onderzoek. Wanneer in de
opgestelde vragenlijst geen vragen zouden staan over openingsuren zou de cultuurraad deze graag extra
toegevoegd zien.
7. Crossroads
Meer informatie is te vinden op de gemeentewebsite: https://www.moerbeke.be/ontdek-crossroads-inmoerbeke
De samenwerking met de cultuurraad, zoals daar beschreven, moet voornamelijk gezien worden in de
link naar het project ‘kunst aan het raam’ en het gebruik van de ramen in bibliotheek (onderdeel van
Moerbeke Cultuur).
8. Mailadres cultuur@moerbeke.be
Mails naar dit adres komen in de mailboxen van de voorzitter en secretaris van de cultuuradviesraad en
de Schepen van Cultuur.
Voor het project ‘kunst aan het raam’ wordt een apart mailadres aangemaakt dat onder meer gebruikt
kan worden voor de aanmeldingsformulieren: kunstaanhetraam@moerbeke.be
9. Wat met het werkingsgeld CR jaren 2020-2021
Budget dat niet gebruikt werd in 2020 zal worden ingezet voor de kunstprojecten in de zomer van 2021.
(zie punt 3)
Budget voor 2021 kan (hopelijk) gebruikt worden voor reeds geplande activiteiten zoals het kersconcert in
december.
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10. Erfgoeddag
Door de gekende situatie kon de Erfgoeddag in april 2020 niet doorgaan. De bedoeling was dat op locatie
bij de ruïne Coudenborm verhalen verteld zouden worden. Besloten is toen om dit te verschuiven naar
april 2021. Maar helaas is dit nu nog altijd niet mogelijk. Net zoals in andere Wase gemeentes is er een
alternatief uitgedacht. De uitwerking is nog in volle gang. Er zal een wandelroute uitgestippeld worden
langs bestaande knooppunten, bestaande uit 2 lussen. Per lus zal via QR-codes een verhaal beluisterd
kunnen worden, gebracht door Cirque Totale.
11 Rondvraag/varia
- Hek beeld Lippens: Patrick, Sylvere en Maurice bekijken samen met Bart van de technische dienst op
donderdag 11 maart ter plaatse de mogelijkheden en de te volgend stappen tot mogelijke restauratie.
- Schade brug ruïne Coudenborm: reeds gemeld bij verzekering. Schepen volgt verder op.
- Vraag aan cultuurraad voor ideeën viering ‘bevrijdingsfeest’. Eventuele samenwerking met Curieus
voor muzikale invulling. Nog andere voorstellen zeker welkom.
- Door de Coronacrisis zal de Compostellawandeling een jaar uitgesteld worden.
-

Volgende vergadering:
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