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Cultuurraad Wervik 2019-2024 
 

Verslag vergadering maandag 14 november 2022 

Aanwezig: Patrick B., Anaïs, Bernard, Dirk, Lieven, Patrick R., Lionel, Bjorn, Dorine, Tania, Ulla 

en schepen Bercy. 

Verontschuldigd: Pol en Jos. 

1 Verwelkoming door de voorzitter. 

 

 

2 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering en toestemming om het 

openbare verslag te publiceren. 

 

3 Het Cultuurvademecum: duurdere kostprijs en beslissing om cultuurcheques te laten 

vallen. Stand van zaken voorstelling Cultuurvademecum 2023. 

Tegen de opening zullen er een 275-tal exemplaren gedrukt zijn. De rest wordt 

verdeeld in de brievenbussen van Wervik-Geluwe in de tweede helft van december. 

De voorstelling is om 10.30 u. De drank bij de bijhorende receptie wordt betaald door 

de stad Wervik. De bediening is door de leden van de Cultuurraad. 

4 “En’ dikken merci”: afspraken en beslissingen. Een scherm op het podium zou handig 

zijn voor de beelden en waar er ook een livestream kan op getoond worden. Er is een 

technieker nodig, ook voor de technische omlijsting. Voor de plechtige zetel zorgt 

Patrick R., Anaïs haalt op en brengt terug.  

 

Uitnodiging: digitaal en enkele exemplaren op papier. 

 

Scenario: 9.30 u. onthaal, 09.40 u. huldiging van de verdienstelijke inwoners, 12.00 u. 

receptie, 13.30 u.-13.40 u. maaltijd. 

 

Volgorde huldiging: Gudrun, Stijn, Dorine, Steven, Karel. Tijd voor de peter/meter: 

max. acht minuten en max. acht minuten voor de mysterie guest. 

 

Muzikale omlijsting: zanger en accordeonist Yves Bondue. Vraagt om een micro en 

een DI. Op de algemene repetitie op donderdag 15 december om 19.00 u. zou hij er 

het best zijn. 

 

Aandenken: tekening van André Nollet, Patrick zorgt hiervoor. En een boeket 

bloemen voor de partners, Anaïs zorgt hiervoor. 
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Receptie in de foyer en de klaslokalen: alle aanwezigheden, dat zijn een aantal 

familieleden (gemiddeld twintig kaarten per gast, verdeeld door de peter/meter), de 

mysterie guest en partner, de bestuursleden van de Cultuurraad, het CBS en een 

delegatie van de culturele verenigingen. Voorstel: traiteur/brasserie van Triamant en 

drank via de brouwer. Bediening: vragen of dit door de stadsdiensten kan.  

 

Op de maaltijd worden naast de genomineerden en hun partner ook de mysterie 

guest en partner, de bestuursleden van de Cultuurraad en partner en de leden van 

het CBS, eventueel met partner, uitgenodigd. De maaltijd vindt plaats in de 

polyvalente zaal van GC Gilwe, door Gerdy en Joke. De CR zorgt voor de drank en de 

bediening ervan (wijn aankopen bij wijnhandel in Geluwe en frisdrank/water van GC 

Geluwe).  

 

De CR zal de zaal op zaterdag klaarzetten en de tafels dekken, Gerdy en Joke zorgen 

voor borden en bestek. Op zondag alles weer opruimen. De plaatsen worden vooraf 

gekozen en met een naambordje aangeduid. 

 

5 Algemene Vergadering: maandag 30 januari om 19.00 u., in De kier, invulling: 

cultuurcafé met evaluatie van de werking van de cultuurraad en evaluatie voor het 

subsidiereglement + uitleg met beeldfragmenten over de Uit-databank. 

 

Volgende algemene vergadering: maandag 24 april om 19.00 u. in De knippelaar, 

invulling: goedkeuring van het subsidiereglement en de veranderde statuten.  

 

De volgende vergaderingen van de Cultuurraad zijn telkens op de tweede maandag 

van de maand, behalve op maandag 17 april.  

 

6 Toekomst site Oosthove: het subsidiedossier is niet goedgekeurd door de provincie. 

Wat betekent dit voor de toekomstplannen van de site Oosthove? Een woordje uitleg 

van de schepen.  

 

7 Varia 

 

- GC Gilwe: inschrijven voor de receptie en het ontbijt. Woensdag wordt het 

gebouw opgeleverd. Het hele weekend door zijn er rondleidingen. Wie nog 

interesse heeft om rond te leiden op zaterdag of zondag, graag een berichtje aan 

Bjorn. 

- Naam van de theaterzaal: de Dorre. En eventueel het gedicht van Gezelle erbij. 

- Meenemen naar de volgende vergadering: evaluatie van de Leiekantwandeling. 
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