Verslag cultuurraad maandag 11 juni 2018

1. Project kansengroepen i.s.m. Cedes
Om de vrijetijdsparticipatie van bepaalde doelgroepen te verhogen werd de vrijetijdspas in het
leven geroepen. Mensen die het moeilijk hebben kunnen via deze pas rechtstreekse korting
krijgen voor de gemeentelijke activiteiten, maar ook een tegemoetkoming voor bv. lidgelden
van verenigingen. Elke eerste woensdag van de maand kan men via het Welzijnshuis een
aanvraag indienen om een vrijetijdspas te bekomen. Daarnaast heeft de gemeente ook een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw CEDES.
CEDES zal ons begeleiden bij een vormingstraject en een methodiek ontwikkelen in functie
van het drempelverlagend werken op het vlak van vrijetijdsaanbod in Kortenberg voor
kwetsbare inwoners.
We spelen deze avond een spel omtrent de toegankelijkheid van de verenigingen voor
kwetsbare inwoners. Wat zijn de troeven? Wat zijn de drempels?
Er wordt de verenigingen gevraagd om (vrijblijvend) het spel eens te spelen met hun bestuur
voor het einde van het jaar en de conclusies te bezorgen aan Stien.
Op die manier krijgen we een algemeen beeld van troeven/drempels over de verschillende
sectoren (jeugd/sport/cultuur) heen en kunnen we de goede voorbeeldjes er uit halen om
andere verenigingen mee te inspireren. De spelhandleiding wordt bij het verslag meegestuurd.

2. Goedkeuring verslag
Verslag wordt goedgekeurd.

3. Goedkeuring agenda
Verslag wordt goedgekeurd.

4. Activiteiten
a. Evaluatie Erfgoeddag
De erfgoeddag stond in teken van ‘kiezen’. Het erfgoedhuis werkte een tentoonstelling
uit. De opkomst was echter eerder beperkt. Kwam dit door het supermooie weer of door
het thema dat de mensen minder aansprak?
b. Evaluatie Aquart
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 opening, gepland op 13 mei, moest uiteindelijk binnen
doorgaan gezien de regen. De expo is nog te bezoeken tot eind september.

c.

Feestweekend: zomer op stelten (inclusief vrijwilligersbedanking)

Op het programma:


Vrijdag 29 juni: Kortenberg Zingt in Everberg – 20 tot 00 u. > podiumzangers gezocht



Zaterdag 30 juni:

o

Spel zonder grenzen

o

Langste tafel: 18.30 – 20.30 u: ook als vrijwilligersbedanking. Verenigingen kunnen
hun bestuursleden inschrijven tot 15 juni via de uitbalie. Max. 4 per vereniging.
Inwoners kunnen zich inschrijven via de website zomeropstelten.kortenberg.be

o


Camping in het abdijpark

Zondag 1 juli: Kortenberg Feest:
o

Van 13 – 17 u.: Straattheater, optredens van verenigingen, animatie,…

d. Zomerse parkdagen
Na een spetterend feestweekend om de vakantie mee te beginnen (meer info:
zomeropstelten.kortenberg.be), wil de dienst Cultuur je ook in de loop van de zomer
verwennen met leuke activiteiten. De ‘Zomerse Parkdagen’ staan garant voor fijne activiteiten
tijdens de zomermaanden in het mooie Park van de Oude Abdij.
Op de agenda:
Zondag 8/7 van 11 tot 17 u. - Yoga in ’t Park
Ontdek tussen 11 en 17 u. verschillende yogastijlen: onder andere rustige hatha, yin, actieve
flow-yoga, kinderyoga of arial/hangmatyoga. Kom gerust met het hele gezin alles proberen!
Hilde De Baerdemaeker en Sofie Verheirstraeten van Play Pauze en vele andere yogi’s laten
je van alle stijlen proeven.
Zondag 15/7 van 11.30 tot 15.30 u. - Picknick in ’t Park
Wat is er gezelliger dan een picknick met familie en vrienden in een mooie omgeving? Vul je
picknickmand en spreid vanaf 11.30 u. je dekentje. Oxfam Wereldwinkel Kortenberg voorziet
een lekker aperitiefje en een heerlijk dessertenbuffet met allerlei fairtradeproducten:
rabarberschuimtaart, chocoladedessertjes of een frisse fruitsalade met heerlijke papaja. Aan
jou de keuze!
De dienst Cultuur steekt deze middag in een retro-kleedje. DJ Mister Shoeshine trakteert je
met zijn vinylplaatjes op de leukste swing, fifties rock ‘n’ roll en rockabilly muziek. Heeft je
baard een beurt nodig? Laat je dan knippen door een echte barbier. Ook tweedehandswinkel
De Kapstok zal aanwezig zijn. Medewerkers van De Kapstok leren je om afgedankte kleren
een tweede leven te geven.
Zondag 22/7 van 11 tot 17 u. - Springen in ’t Park
Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan, dat is de samenvatting
van deze dag. Klein en groot zijn welkom om zich uit te leven op de leukste springkastelen.
Zondag 5/8 om 15 u. - Muziek in ’t Park: Optreden Nasty and the fliptones
In 2011 in Wespelaar ontstaan, ontpopte het zestal ‘Nasty and the Fliptones’ zich tot een
feestband bij uitstek met een uitgelezen selectie blues- en rockcovers. Schrik niet wanneer je
iets herkent van Stevie Ray Vaughan, ZZ Top, The Blasters of George Thorogood en laat je
meeslepen door het ongebreidelde speelplezier van Nasty and the Fliptones. Dit zestal stond
in augustus 2015 op het podium van Swing Wespelaar.
Dinsdag 14/08 Ontvangst: 21 u. Start film: 21.30 u. - Film in ’t Park
‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ gaat over Mildred Hayes die, nadat er maanden
verstreken zijn in de moordzaak van haar dochter zonder de dader gevonden te hebben, een
gedurfde stap maakt. Ze schildert drie billboards die weggebruikers naar haar stadje leiden
met daarop een controversiële boodschap gericht aan William Willoughby, de sheriff van de
stad. Als zijn hulpsheriff Dixon, een onvolwassen moederskindje met een voorliefde voor
geweld, betrokken raakt, wordt de strijd tussen Mildrid en Ebbings wetshandhavers alleen
maar verergerd. De film won verschillende prijzen op de Oscaruitreiking, bij de uitreiking van
de Golden Globes en de BAFTA Awards.

Breng je eigen zitje mee! Dit kan een strandstoel, een gekke sofa of een compact
vissersstoeltje zijn. Het kan ’s avonds fris worden. Voorzie een dikke trui of een dekentje om
gezellig samen onder te kruipen!
Zondag 19/08 om 15 u. - Muziek in ’t Park: Optreden Catch 23
Catch 23 ontstond in januari 2014 en is nu, 4 jaar later, nog steeds een enthousiaste
vierkoppige band die zorgt voor een strakke ritmesectie. Verwacht je aan muziek die varieert
van pittige rock 'n roll tot pianosongs met weerhaken.
Zondag 26/08 van 11 tot 17 u. - Yoga in ’t Park
Ga helemaal ontspannen de vakantie weer uit met tussen 11 en 17 u. een doorlopend aanbod
aan yogastijlen: yin/yang, zen-yoga, poweryoga, vinyasa-flow, kind/ouderyoga of
hangmatyoga in duo. Hilde De Baerdemaeker en Sofie Verheirstraeten van Play Pauze en
vele andere yogi’s krijgen er niet genoeg van en willen je alles laten uitproberen, met het hele
gezin.
Park van de Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
Parkeren aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

5. Ter kennisgeving
a. Stand van zaken accommodatieplan
OC Berkenhof:
- Afbraak begonnen – opbouw voorzien na bouwverlof
Bib van de toekomst:
- Eindrapport van ontwerpbureau Pars Pro Toto is klaar
- Voorstelling op dinsdag 26/6 om 20 u. in de raadzaal van het AC
- Komst bevestigen via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
6. Varia
a. Verenigingengids
Er werd recent (vrijdag 8/6) een mail verzonden naar alle verenigingen met de vraag een
aantal gegevens in te vullen. Dit zou gebundeld worden tot een verenigingengids die in de
tweede helft van augustus in de Kortenbergse brievenbussen valt.
De verenigingen geven aan dat ze de gevraagde info te beknopt vinden.
Dit is echter de bedoeling. Voor uitgebreide info kunnen mensen de verenigingengids
consulteren.
Er wordt gevraagd om een bon toe te voegen (gratis drankje, proefles,…). Suggestie wordt
in het achterhoofd gehouden voor ene volgende editie.

b. Volgende Cultuurraad: donderdag 27 september in OC De Zolder

7. Rondvraag
-

Voorstelling Markant
o Markant is nieuwe erkende vereniging
o Werking gericht op vrouwen
o 10 activiteiten er jaar (iedere maand, niet in zomervakantie) o.a. bezoeken,
lezingen,…

-

Infoportieken
o Op verschillende plaatsen zijn onderste borden niet zichtbaar
 Graag snoeien, maaien,…
 Eventueel borden in een nieuwe week dat er een andere plaats vrijkomt
verhangen
o Verbroedering: Werd aangegeven dat niet alle borden konden hangen wegens
plaats tekort, maar tijdens die weken bleken er toch vrije plaatsen te zijn
 Stien vraagt dit na

-

Beamer/scherm grote zaal Colomba
o Eerste offerte ontvangen: gaat over +/- 30.000 euro
o We doen bijkomende research / andere offertes
o Er wordt gesuggereerd om gemeente Haacht te contacteren
o Er wordt gesuggereerd om enkel scherm te voorzien en verenigingen beamer
via provinciale uitleendienst te laten ontlenen.
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