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A. overleg socio-culturele verenigingen
We starten de uitwisseling met een bijkomende vraag: welke activiteit is succesvol, wat kent minder
succes.
Femma Kortenberg:
 30 september: lezing: “Vragen over de Islam” i.s.m. Vrouw en Maatschappij en de Bib
 13 oktober, 10 en 24 november: koken uit de moestuin: werken met minder gekende groenten
die we leren verwerken in groenteschotels, groentequiches en pasta met groenten
 22 oktober: Halve dagreis: Sint-Truiden
 27 oktober: gezond de winter door: antibiotica met kruiden o.l.v. Anna-Maria Dierck, herborist
 10 december: Creatief met bloemen, kerstdemonstratie door Natalie Billast
 18 december: kerstfeest
Elke dinsdagnamiddag: “Nordic Walking” met de Buitenbeentjes.
Succesvol: kooklessen, uitstappen en activiteiten i.s.m. de Bib.
Curieus:
 September: bezoek aan het kasteel van Modave en Huy met gids
 Oktober: “Leven in Burundi” met Peter Verlinden i.s.m. de Bib.
 November: bezoek aan het Europees parlement
 December: Film “Mijnen” i.s.m. Gros
Succesvol: uitstappen en thema’s uit de actualiteit.
Die Blomme:
 Opendeurdag op 28 augustus. De lessen worden hervat vanaf 22 september;
 maandelijks vijf groepen met een totaal aantal deelnemers van 63 personen.
Succesvol: het aanbod.
Erfgoedhuis:
 6 augustus: Avonduitstap naar Diegem; bezoek aan de laatgotische St.-Katarinakerk en het
kasteel Marga.
 11 augustus: Bezoek aan het museum van de Schuttersgilden te Brussel.
 21 augustus: geleid bezoek aan de Basis van Beauvechain.
 25 augustus: bezoek aan “Memorial 1815” bij de leeuw van Waterloo en aan de kasteelhoeve
Hogoumont.




9 & 11 september: Voordracht archeologie: het mysterie van Everberg en de Kruisborrekapel
ontrafeld! In OC Oud Gemeentehuis
13 september: Monumentendag rond “Het Industrieel Erfgoed in Kortenberg”

KVLV Everberg:
 20 juli: daguitstap
 Vanaf september: wekelijks Zumba en wandelen
 Creatieve vergaderingen breien en haken op vrijdag
 Kookles: restjes verwerken
 Najaar: Bloemschikken
 Vervolg naaicursus.
 Restaurantdag in oktober
 Kerstmarkt in december.
Succesvol: naaien, koken en uitstappen.
Ziekenzorg E. Kwerps:
 Vormingsaanbod voor vrijwilligers:
 26 september: uitbreekmoment jaarmarkt Bertem
 29 oktober: Luistergesprek zingeving
 13 november: Dankfeest voor de vrijwilligers te Leefdaal
 4 december: Startdag
Succesvol: samenwerking met andere kernen.
Wijngaardberg:
 Keuring witte wijnen en schuimwijn op Kortenberg feest.
 September: keuring rode wijn.
 Experimenten met druivenrassen.
Succesvol: activiteiten rond kaas maken.
Bonzai:
 27 september: startviering: OAK
 15 november: viering OAK
 5 december: Sinterklaas-Klokstaminee
 29, 30 en 31 januari: Plussers- en gezinsweekend in Destelheide, Dworp
 19 maart: “De zeven kruiswoorden” door Willem Vermandere in de kerk van Erps.
Succesvol: last-minute concert, pinksterviering en picknick, de filmavond: grootste succes vb. film met
plussers(secundair).
VTB Kultuur Kortenberg
 2 juli: Cult. Brusselwandeling Duivelshoek, museum Vanhaerents
 4 juli: Cult. Brusselwandeling Duivelshoek, museum Vanhaerents
 5 juli: Beaufort 2015, ‘buiten de grenzen’, busuitstap Oostende, De Panne
 18 juli: “Hanzesteden aan de Oostzee”, 9-daagse Noord Duitsland
 1 augustus: “Hanzesteden aan de Oostzee”, 9-daagse Noord Duitsland
 30 augustus: Slowart, beeldende kunsten in open ruimte Kortenberg
 5 september: Stille Waters en musical Donkmeer, busuitstap Klein- Brabant en Berlare
 8 september: School van Tervuren in M Leuven
 11 september: Opendeuravond danscursus najaar
 13 september: School van Tervuren, in M Leuven
 16 september: Langs de oevers van de Duero van Valladollid tot Zamora en Salamanca, 5
daagse Spanje
 25 september: Dominicaanse Republiek, beeldreportage Kortenberg

29 september: Zuid-franse wijnen, wijnavond
3 oktober: Ledendag VTBkultuur Vlaams-Brabant Bergen op Zoom
5 oktober: Venetië en de Biënale, 5 daagse Italië
11 oktober: aperitiefconcert door Trio Khaldei Kortenberg
15 oktober: Cult. Brusselwandeling, Edith Cavell
16 oktober: Noorwegen, van Bergen tot de Noordkaap, beeldreportage
18 oktober: Cult. Brusselwandeling, Edith Cavell
30 oktober: Culinaire wijnavond Umbrië en Marke, Kortenberg
5 november: Cult. Brusselwandeling Kerkhof Brussel, Evere
8 november: Cult. Brusselwandeling Kerkhof Brussel, Evere
13 november: Ethiopië, beeldreportage
14 november: Van Gogh, 2 daagse Nederland
17 november: Californische wijnen: wijnavond Kortenberg
27 november: Kaaswandeling “Kaas en bier” 5-gangen kaasmenu, door Elsen Leuven,
Kortenberg
 29 november: Koor Scandinavische liederen, Kortenberg
 4 december: Terrines en paté’s in combinatie met wijn, wijnavond.
 11 december: Kreta, beeldreportage
 13 december: requiem voor Fauré, geacteerde musicale vertelling, Kortenberg
Succesvol: Meerdaags aanbod en het origineel programma.















Femma Erps-Kwerps:
 17 september: Café creatief: minicape/cocoonjas
 23 - 30 september: dansen op liedjes van Claude François
 7-14-21 oktober: Culinair: Simply Italian
 11 oktober: tweedehands speelgoedbeurs
 15 oktober: café creatief
 27 oktober: Bloemschikken het jaar rond
 13 november: Gezond de winter door
 19 november: Café creatief: Glazen rondjes
 4 december: Stijladvies
 15 december: Bloemschikken het jaar rond
 Elke dinsdagnamiddag: “Nordic Walking” met de Buitenbeentjes
Succesvol: Koken, vooral de eigen demo rond rauwfood, en het wandelen.

B. muziekoverleg
1. Planning van de concerten op elkaar afstemmen
Konec eendracht Kortenberg
 12 december: Groot Iers concert in GC Colomba met muziek en dans
 17 april 2016: ? verplaatst
 9 november 2016: Concert in GC Colomba
United Brass
 11 november: Try-out in de Polyvalente zaal te Erps-Kwerps
Everaert Ghesellen Everberg
 19 juli: Te Deum in de kerk

St. Antoniuskoor Meerbeek
 Geen geplande concerten
Happy art
 28 november: Concert/jubilieum i.s.m. de verbroedering & Blend
Popkoor Dames & heren
 Op aanvraag
Zangkoor cantate
 Op aanvraag
Jonge fanfare Meerbeek
 10 november: Concert in OC Atrium Meerbeek
 8 november 2016: Concert
Edelweiss
 21 november: Concert in de sporthal van Erps-kwerps
 8 mei 2016: Concert in de sporthal van Erps-kwerps
De Verbroedering
 28 november: Concert/jubilieum i.s.m. Happy art & Blend
Kortrock
 3 november: 2016: Berkenhof
Groovehall
 9 september: opendeurdag & inschrijf dag van 13 u. – 17 u., Vanaf 21u concert van Rhino en
Ghanashake
 Oktober: samenwerking met Sint-Jozef
 19 december: Santa-rocks in GC Colomba

2. Partiturenbibliotheek
 Er bestaat nog heel wat onduidelijkheid rond de toepassing van de partiturenbibliotheek en
bijhorende werkdruk die dit genereert bij de partners.
 SEMU bijdrage is nu én door de Gemeente én alle verenigingen apart betaald. Dus twee keer
betaald. Correctie doorvoeren > Jan neemt contact op met SEMU.
 Omdat SEMU al betaald is zou de lijst met een overzicht van alle muziekstukken in Kortenberg
toch al online moeten kunnen verschijnen.
 Start-up in fases organiseren
Conclusie: Er wordt beslist een nieuwe vergadering te organiseren met enkel de partners die
betrokken zijn bij de partiturenbib? Jan plant een nieuwe datum.

C. cultuurraad:
1.

Goedkeuring verslag vorige cultuurraad
Goedgekeurd
Verduidelijking: Het subsidiereglement op de website is voor de periode september t.e.m.
augustus.
Onder vind je de link naar de aanvraag
http://www.kortenberg.be/reglementen-en-aanvragen.html#eye25423179

2.

Goedkeuring agenda
Goedgekeurd

3.

Activiteiten
a.

Evaluatie erfgoeddag

In het kader van de erfgoeddag konden op zondag 26 april bezoekers terecht in het erfgoedhuis voor
de expo ‘Erf’.
Deze expo schetste aan de hand van maquettes, plannen, tekeningen, dagboeken en foto’s de
typische Brabantse vierkanthoeves waarin zich het economisch leven afspeelde met de graanteelt tot
1880 en recentelijk de witloofteelt.
Het weer stak tegen. Toch bezochten meer dan 350 mensen de tentoonstelling. De expo verhuisde
nadien naar de home in Erps-Kwerps waar ze veel bijval kreeg van de bewoners.

b. Kortenberg Feest
Op zondag 5 juli van 14 tot 18 u. viert Kortenberg volop feest.
Het wordt weer een gezellige dag met straattheateracts, workshops, springkastelen, optredens van
verenigingen en allerlei lekkers om te proeven.
Dit jaar is het park van de Oude Abdij de feestlocatie van dienst.
Verenigingen die willen meewerken aan deze dag mogen dit nog steeds laten weten aan de
cultuurdienst. Dit kan zijn om een optreden te verzorgen een workshop te geven, een standje uit te
baten,… kortom, vereniging extra in de kijker te zetten.
Momenteel op het programma: (zie bijlage 1)
-

Drankenstand: Vrolijke Schutters
Optreden: Vrolijke schutters
Demo/Workshop Kantklossen
Wafels / sangria: Groove Hall
Pensen / hamburgers: Cantate
Ijsjes: Oude Abdij vzw
c.

Zomerse parkdagen

Ook in 2015 zorgen de Zomerse Parkdagen voor vier leuke, muzikale zondagen in het Abdijpark.
Noteer alvast in je agenda:
Zondag 12 juli: Zsa Zsa Zsu (Jaren '20)
Zondag 26 juli: The Blues Vision (Blues)

Zondag 9 augustus: Kim Versteynen & Tim Finoulst (Jazz)
Zondag 23 augustus: Carl Durant & The Lost Kings (Cinematic pop-rock)
Zie bijlage 2
d. Open Monumentendag
De Open Monumentendag (13 september 2015) zal dit jaar in het teken staan van het Europees thema:
technisch en industrieel erfgoed.We zijn momenteel nog volop bezig een programma samen te stellen.
Het oorspronkelijke plan om Villa Eikelenhof open te stellen gaat niet door. Er wordt gezocht naar een
waardig alternatief.

4.

Advies
a.

Evenementenbeleid onder leiding van Schepen Ann Vanerem

Tijdens een vorige cultuurraad kwam Veerle Cammaerts, Diensthoofd Vrije Tijd het
evenementenreglement toelichten. Na de opmerkingen van vorige keer werden er enkele zaken
aangepast. De aangepaste versie vonden jullie bij de uitnodiging. (aanpassingen in het geel). Ook de
adviezen van de jeugd- en sportraad werden, zoals gevraagd op de cultuurraad, meegestuurd met de
uitnodiging.
Opmerkingen:
 De meeste verenigingen komen zelden of boven 500 deelnemers op het evenement.
Daardoor komen heel wat extra voorwaarden die in het nieuwe evenementenbeleid zijn
opgenomen niet in aanmerking.
 De term veiligheidsverantwoordelijke wordt als te beladen ervaren door de verenigingen. Het
voorstel om deze term te vervangen door veiligheidscoördinator wordt positief onthaald.
 Deadline aanvraag SABAM, 1 maand voor aanvang activiteit, wordt door sommige
verenigingen als te vroeg ervaren. Doch aangifte is digitaal erg eenvoudig, details kunnen na
afloop van het evenement worden aangevuld.
 Bij het afsluiten van een aanvraag wordt deze aanvraag automatisch verzonden naar politie.
 Als feitelijke vereniging kan je best een evenementenpolis afsluiten om verzekerd te zijn voor
gebeurlijke ongevallen.
Conclusie: Het nieuwe evenementenbeleid krijgt een positief advies

5.

Varia
a.

Vrijwilligersbarbecue

Het gemeentebestuur wil op zondag 28 juni graag de besturen van de verenigingen bedanken die
zich vrijwillig inzetten in onze gemeente. Dit jaar organiseren we een barbecue op de site Colomba.
Van elke vereniging verwelkomen we maximum 4 bestuursleden. Wanneer er na 1 juni nog plaatsen
beschikbaar zijn, kunnen de reeds ingeschreven verenigingen bijkomende bestuursleden, tot max. 6 in
totaal, opgeven. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk verschillende verenigingen deelnemen.
Aansluitend kan je deelnemen aan de fiets- en wandelhappening op dezelfde locatie.

Praktisch:
Zondag 28 juni 2015 van 12 tot 14 u.
Site Colomba
Gratis
Randanimatie: Live muziek
Wie: bestuursleden Kortenbergse verenigingen
Inschrijven is verplicht via uitbalie@kortenberg.be vanaf 5 mei en vóór 18 juni. Gelieve je vereniging en
functie te vermelden.

b. Info avond vzw’s
Op 29/9 organiseert de Cultuurraad een infoavond voor alle aangesloten en niet-aangesloten
verenigingen van Kortenberg. Het Vlaams Documentatiecentrum voor VZW’s (VSDC) verzorgt de
infoavond.
Thema
‘nieuwe vzw-wet’ (wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002)
duur: 2 uur zonder vraagstelling:
- vzw versus feitelijke vereniging
- verschil tussen effectieve en toegetreden leden
- structuren in een VZW: algemene vergadering versus raad van bestuur
- statuten: verplichte vermeldingen
- administratieve formaliteiten
- jaarlijkse verplichtingen
- verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Locatie: Kleine zaal – GC Colomba
Uur: 19 u. > 21 u.
Prijs: Gratis
Inschrijven: uitbalie@kortenberg.be
c.

Volgende cultuurraad

02/09 | 20 u.| OC Atrium Meerbeek |

6.

Rondvraag

Er is te veel vuil materiaal in de zalen bij verhuur. Verenigingen moeten meer aangespoord worden om
o.a. tafels, stoelen, podiumelementen na een feest of fuif proper te maken.
Vrolijke Schutters bedanken de gemeente voor de aankoop stoelen in de Sportzaal.
Gelieve uw komst te bevestigen via cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 82.
Wenst u de bijlagen via de post ontvangen, laat dit dan even weten? Bedankt.

Vriendelijke groeten,

Georges Tonla Briquet
Voorzitter cultuurraad

Lieve De Doncker
Secretaris cultuurraad

