Verslag cultuurraad donderdag 14 december 2017
1. Goedkeuring verslag
Opvolging verslag
-

Op de planningsvergadering voor activiteiten in Colomba in 2019 van 7/12 waren alle
grote gebruikers samen aanwezig. Hier werd een rondvraag gedaan naar de
voorkeur voor de locatie(s) van het/de scherm(en): vooraan/achteraan/links/rechts.
De resultaten worden nu verzameld en dan wordt er bekeken naar welke opstelling
de meeste voorkeur geniet.

-

De grote Kortenberg enquête: komt later in de vergadering opnieuw aan bod

-

Er zal een vorming komen over de nieuwe GDPR-wetgeving (gegevensbescherming)
die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. We organiseren een info-avond voor alle
verenigingen omdat dit ook voor hen belangrijk is: gegevens in ledenbestand,
mailings naar geïnteresseerden,… De datum wordt nog gecommuniceerd.

2. Goedkeuring agenda: agenda wordt goedgekeurd
3. Activiteiten
a. Terugblik Open Monumentendag (OMD):
In september ging de OMD in het Pachthof van de zeven slapers in Meerbeek. Er was een
goede samenwerking met de eigenaars en de opkomst was mooi. Bezoekers waren
enthousiast. De toneelkring voerde ook een toneelstuk op, er waren pannenkoeken, een
huifkarrentocht,…
Er wordt nog opgemerkt vanuit de cultuurraad (CR) dat het evenement moeilijk toegankelijk
was voor andersvaliden en dat het leuker zou zijn om een gids vanuit eigen streek te hebben
voor de rondleidingen. Deze aandachtspunten worden meegenomen naar een volgende
editie.
b. DAG 1
Op maandag 1 januari wordt het park van de Oude Abdij de gezelligste plaats van heel
Kortenberg.
DAG 1, het nieuwjaarsevenement voor de Kortenbergse inwoners, staat dit jaar in het thema
van ‘Hygge’. ‘Hygge’ komt van het Oudnoors, de taal van de Vikingen, en verwijst naar het
gevoel van het vinden van een schuilplaats na een lange dag in de vrieskou te hebben
vertoefd.
Gezellige lichtjes, een warme kom soep, elkaar eens goed vastpakken en het beste wensen
voor het nieuwe jaar,…
Daarnaast kan je deze dag ook genieten van een optreden van Alexandra Gadzina en haar
band. Deze Kortenbergse zangeres won het voorbije jaar de zangwedstrijd ‘Talent der Lage
Landen’. Een goochelaar zorgt voor nog wat extra magie op deze eerste dag van het nieuwe
jaar.
Trek je stevige schoenen en warme jas aan en kom mee ‘hyggen’ tussen 17 en 19 u.

We zijn nog dringend op zoek naar helpende handen. Wie nog wil meewerken mag dit
steeds melden aan Stien (cultuur@kortenberg.be): soep uitschenken, warme choco
maken,… Er is een vergoeding van 20€ p.p. ten voordele van de vereniging.
c. Erfgoeddag: 22/4 – thema: ‘kiezen’
1. Film ‘Kobe de Groenen Doktoor’ op zondag 25 maart 2018 om 10, 14, 16 u. op de ‘Zolder’
De film ‘Kobe de Groenen Doktoor van Midden-Brabant’ werd georganiseerd in het kader
van Het jaar van het Dorp 1978, dus 40 jaar geleden. Het thema was kiezen tussen
verstedelijking of urbanisering of … het landelijke of ruralisering. Midden-Brabant koos voor
het landelijke en dat komt duidelijk aan bod in deze film. In deze film kan je zeker bekende
figuren tegenkomen.
2. Expo ‘kiezen voor…’ op zondag 22 april van 13 tot 18 u. in het erfgoedhuis.
De verkiezing van de abdis in de abdij van Kortenberg in het Ancien Régime, van de
moeder-overste in het klooster Van Erps, van het bestuur van de ‘Sussen’ te Meerbeek met
de afsplitsing van de ‘Duvelen’en van de dirigent van de fanfare Eendracht te Erps met
afsplitsing van De Vrolijke Schutters te Kwerps, van Miss Witloof en Miss ‘Uitsteek’ volgen
elkaar op.
Wil je weten of je overgrootvader 1, 2, 3 of 4 stemmen had in 1912, raadpleeg dan even in
de kiezerslijst van toen. Echt alles wat je moet weten over kiezen!

d. Aquart: 13/5
Aquart is de nieuwste editie van de Kortenbergse Kunstkabinetten, de openlucht expo die
doorgaat om de drie jaar. In 2018 loopt de expo van half mei tot eind september in het park
van de Oude Abdij, met een uitbreiding naar woonzorgcentrum Hertog-Jan en is het thema
‘water’. De selectie van de kunstenaars werd reeds gemaakt. De opening is gepland op 13
mei. Er zullen ook mogelijkheden voorzien worden om de expo te bezoeken met een gids.
e. Kortenberg Feest: 1/7
Zal doorgaan op 1/7 op het terrein aan de Kasteelstraat in Erps-kwerps. Denk alvast eens na
of je vereniging zin heeft om op te treden, een standje uit te baten,…

4. Advies
a. Advies cultuurraad op grote Kortenberg Enquête
Op donderdag 23 november kwamen de verschillende gemeentelijke adviesraden samen om
luisteren naar de resultaten van de Grote Kortenberg Enquête. De adviesraden wordt
gevraagd om op basis van deze resultaten een advies te schrijven naar het beleid tegen 19
januari. Op 23 november werd hier al een eerste hand aan gelegd. We vertrekken van de
versie van 23 november en komen tot volgende adviespunten:
Charterprincipe ‘Open gemeenschap met plaats voor ontmoetingen’:
Advies:
-

De bestaande platformen beter praktisch uitwerken met als doel de samenwerking
tussen verenigingen te bevorderen en de afstemming van de verschillende
activiteiten te vergemakkelijken.

o Dit impliceert ook een gelijklopende reservatieperiode voor alle gemeentelijke
zalen
o Ook scholen betrekken bij dit platform
-

Bekijken en in kaart brengen van alle gemeentelijke infrastructuur en welke functies
hieraan gegeven kunnen worden in de vrije tijd (scholen, jeugdhuizen,…) met
idealiter ook de mogelijkheid om lezingen/theater/… te kunnen brengen in een
hiervoor eventueel beter uitgeruste zaal. (of kerk?)

Charterprincipe ‘Een solidaire samenleving’
Advies:
-

Openbaar vervoer
o Het bestaande openbaar vervoer verbeteren zodat het mogelijk is om vanuit
de verschillende Kortenbergse hoeken, op verschillende momenten van de
dag, met het openbaar vervoer te kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.
(Gemeentelijke opdracht naar de lijn)
o Het uitwerken van lokaal vervoer waarop beroep gedaan kan worden voor het
bijwonen van vrijetijdsactiviteiten (vb. systeem shuttlebussen Zaventem)

-

Het uitbreiden en ruimer bekend maken van de Vrijetijdspas. Een uitbreiding naar
deelname van culturele activiteiten van het verenigingsleven is wenselijk. Dit zou
gefinancierd kunnen worden met budget vanuit de cultuurraad.

“Bijgaande adviezen worden meegegeven aan de gemeente en vloeien voort uit de korte
bespreking omtrent de conclusies van de enquête die recent gehouden werd op initiatief van
de chartergroep.”

5.

Ter kennisgeving
a. Stand van zaken accommodatieplan

OC De Zolder:
-

Tijdens de kerstperiode worden er akoestische panelen geplaatst in de grote zaal
Daarnaast wordt Den Eemel geïsoleerd zodat hier opslagruimte is voor het materiaal
dat wekelijks gebruikt wordt van de vereniging

OC Berkenhof:
-

-

Er is een rondgang gebeurt om te bekijken welk materiaal er in de nieuwbouw
hergebruikt kan worden
Januari: materiaal in container, afsluiten nutsvoorzieningen en inleveren sleutels
Het bestek staat op de agenda voor de gemeenteraad van januari. Omdat er niet
genoeg budget is zijn enkele kosten voorlopig uit het bestek gehaald. Op die manier
kunnen de werken toch al van start gaan. Bij de begrotingswijziging worden deze
kosten terug opgenomen (vb. geluidsinstallatie grote zaal,…)
Er wordt vanuit de CR gevraagd om zeker voldoende aandacht de besteden aan de
toegang voor andersvaliden.

Kerk:
-

-

Er is een studiebureau aangesteld om te onderzoeken hoe de ‘bibliotheek van de
toekomst’ er moet uitzien: Hoe houden we de bib maatschappelijk relevant? Welke
functies behouden we wél of niet,… Het is meer dan een verhuis van rekken en
boeken, men wil de verhuis aangrijpen om de bib en haar werking te vernieuwen.
Vanuit de CR maken sommige personen zich zorgen om het prijskaartje en/of de
religieuze context waardoor sommige bezoekers misschien niet meer naar de bib
zouden komen.

6. Varia en rondvraag
a. Altijd Geslaagd > Ideeën
Altijd Geslaagd is het samenwerkingsverband tussen Kortenberg, Herent, Huldenberg,
Tervuren, Bertem en Vorming Plus Oost-Brabant. Cursussen over allerlei thema’s worden in
de verschillende gemeentes aangeboden. Als vereniging kan het zeker interessant zijn om je
karretje te koppelen aan dit project. Zo kan je een iets organiseren rond een thema dat
misschien wat moeilijker aanslaat of waar je de juiste docent niet voor hebt of…? Vorming
Plus zorgt voor de geschikte docenten. Er is geen kost aan verbonden voor de verenigingen.
Verenigingen die mee willen instaan voor een vorming/workshop mogen dit zeker laten
weten aan de cultuurdienst.
b. Toekomst vormingsoverleg / muziekoverleg
Het muziekoverleg en vormingsoverleg beperken zich momenteel tot het uitwisselen van
data. Dit biedt weinig meerwaarde. Er wordt afgesproken om het muziekoverleg 2x per jaar
te laten doorgaan en het vormingsoverleg voorlopig af te schaffen. Indien er toch de nood
wordt gevoeld om dit terug te organiseren kunnen we dit zeker doen.

c. Opmerkingen subsidiereglement
Er werden voor de derde keer subsidies uitbetaald volgens het nieuwe subsidiereglement.
Vanuit de cultuurdienst leek het dat dit al vlotter verliep dan de eerste keer. Dossiers werden
beter en vollediger aangeleverd. Normaal gezien zou de uitbetaling hebben plaatsgevonden.
Individuele vragen kunnen aan Stien gesteld worden.
d. Feestweekend: 26/5
Tijdens het weekend van 26-27 mei 2018 plant de gemeente Kortenberg een aantal grotere
activiteiten. Het exacte programma is nog niet volledig gekend. Op het programma staan
voorlopig een spel zonder grenzen, de ‘langste tafel’ en een camping in het park van de
oude abdij. Wel is het zo dat er tijdens dat weekend niet veel feestmateriaal beschikbaar zal
zijn voor niet-gemeentelijke activiteiten. Hou hier al rekening mee bij de organisatie van
eventuele evenementen door je vereniging.

e. Lokale Helden: 27/4
Lokale helden is een jaarlijks initiatief van Poppunt vzw. De twee basisregels zijn simpel: je
organiseert iets op 27 april 2018 met muzikaal talent dat een link heeft met je lokale scene.

Verder is het project jouw speeltuin. Of je nu een singer-songwriter of dj in je huiskamer zet,
of één op iedere straathoek in je dorp, of je met je vaste concertzaal aan de slag gaat of een
van de pot gerukte locatie omvormt tot Lokale Helden-podium: anything goes. In 2017
stonden meer dan 1.000 artiesten geprogrammeerd op zo'n 460 podia in maar liefst 190
gemeenten! Poppunt zet, met de medewerking van De Standaard en Studio Brussel, een
overkoepelende Lokale Helden-campagne op waar alle initiatieven in vermeld worden.
Zij voorzien ook affiches die gebruikt kunnen worden.
Zijn er vanuit de cultuurraad mensen met goesting om hier een initiatief rond uit te werken?
De gemeente kan financieel en logistiek ondersteunen.

f.

Vakantiewijzer

De vakantiewijzer is een boekje dat in de scholen bedeeld wordt met daarin het aanbod voor
kinderen tijdens de vakanties. Ook verenigingen kunnen hun aanbod hierin publiceren. Voor
de zomereditie (paas- en zomervakantie) moeten de teksten worden ingeleverd tegen 5
januari. Dit kan naar vakantiewerking@kortenberg.be
g. Data cultuurraden 2018

CR: Di 13/3 > Administratief Centrum
CR: Ma 11/6 > Colomba
CR: Do 27/9 > Zolder
CR: Do 13/12 > Zolder

Huldiging cultuurkampioen
Fotograaf Jos Verhoogen uit Erps-Kwerps wordt gehuldigd als cultuurkampioen.

Aanwezig
Vereniging

Naam

Lionsclub

Hans Braes

Bijenhouders regio Kortenberg

Marc De Weerdt

Everaert-Ghesellen

Alice Thys

Sint-Antoniuskoor

Ilse Gielis

Dames & heren

Jan De Koninck

Dames & heren

Evelyne Bekaert

900 jaar Meerbeek

Danny Laes

De Jonge Fanfare Meerbeek

Marit Mellaerts

De Vrolijke Schutters
Edelweis

Sven Mellaerts
Johan Debruyne

KWB Erps-kwerps

Bernadette Verbelen

Gezinsbond Meerbeek

Luc Arnalsteen

Thaleia

Luc Dosselaere

Curieus

Hendrik Stubbe

Die Blomme

Micheline Matterne

Die Blomme

Lena Clerix

VTBKultuur

Guido Craps

Happy Art

Gerd Van Kogelenberg

Jagidelifa

Ann Vannetelbosch

Femma Erps-Kwerps

Kristel Porczynska-Troski

Neos Kortenberg

Mia Gielis

Verenigingsraad Erps-Kwerps

Daisy Ringoot

Femma Kortenberg

Irena Gille

KVLV Everberg

Wis Devriese

Cantate

Roza Verdeyen

Wijngaardsberg

Marc Hanssens

Gezinsbond Kortenberg

Michel cappan

KWB Erps-Kwerps

Bernadette verbelen

Jeugd Verbroedert

Alain Bertrand

Conek

J.M. Schollaert

Penningmeester

Daniël Janssens

Secretaris

Toos Janssen

voorzitter cultuurraad

Georges Tonla Briquet

cultuurfunctionaris

Stien Pardon

Schepen voor cultuur

Ann Vannerem

Verontschuldigingen
Bonzaï

Svenja Roevens

Erfgoedhuis
Het kader - Tekenschool
Davidsfonds

Monique Meys
Jean-Marie Beuten

