Cultuurraad donderdag 27 september 2018
0. Terugkoppeling cultuurraad juni
-

Infoportieken zijn soms leeg terwijl verenigingen te horen krijgen dat alle plaatsen bezet zijn:
Het wekelijks verhangen van borden in de lege plekken (er zijn 89 plaatsen) is erg
tijdsintensief en zou leiden tot een overbelasting van de werkplaatsen. In samenspraak met de
Uitvoeringsdiensten is er om praktische redenen gekozen dat borden minstens 2
aaneengesloten weken moeten hangen op eenzelfde locatie. Om die reden zie je soms een
lege plek gedurende 1 week, tussen 2 hangperiodes in, die niet wordt ingevuld.

-

Beamer en scherm Coloma
Worden nog bijkomende offertes gevraagd.

1. Goedkeuring verslag
Verslag wordt goedgekeurd

2. Goedkeuring agenda
Twee bijkomende puntjes bij varia door Stien: planningsvergadering Colomba + Vrijetijdsgids

3. Activiteiten
a. Evaluatie Feestweekend: zomer op stelten

Het begin van de zomervakantie werd ingezet met een heus feestweekend.
Vrijdag 29/6 – Kortenberg zingt – Everberg
- Fijne ambiance
- Goede opkomst
Zaterdag 30/6 – Spel zonder grenzen – Park van de Oude Abdij
- Geannuleerd wegens gebrek aan inschrijvingen
Zaterdag 30/6 – Camping – Park van de Oude Abdij
- Volzet
- Heel veel positieve reacties
Zaterdag 30/6 – Langste tafel – Park van de Oude Abdij
- Bestuursleden verenigingen + 70 campingasten + 30 inwoners
- Volzet
- Gezellige sfeer
Zondag 1/7 – Kortenberg Feest – Park van de Oude Abdij
- Heet
- Leek minder opkomst dan anders: te warm? Of gewoon ver verspreid in het park?

 Feedback cultuurraad
o Spel zonder grenzen misschien beter op een ander moment zodat ook de
jeugdverenigingen actief kunnen deelnemen
o Veel positieve reacties over camping gehoord
o Formule vrijwilligersbedanking: lekker en leuk concept met de verschillende standjes
b. Evaluatie Zomerse parkdagen
De Zomerse parkdagen werden dit jaar in een nieuw kleedje gestoken. Vorige edities waren er steeds
muzikale optredens in het park van de Oude Abdij. Dit jaar waren er naast muzikale zondagen ook
yogasessies, een muzikale-retro-picknick met desserten buffet, een springkastelenfestival en een
filmavond onder de sterrenhemel. De eerste reacties op het aanbod waren positief.
 Feedback cultuurraad
o Vanuit verenigingen die drankenstand bemanden: een muziekoptreden was al snel
gedaan + weinig verkocht tijdens filmvoorstelling
o Toiletten beter aanduiden of bijkomende toiletten voorzien in het park
c.

Evaluatie Open Monumentendag

Op zondag 9 september ging de Open Monumentendag door. Bezoekers konden meegaan op een
rondleiding in het centrum van Erps met een focus op het Klooster waar in de toekomst
assistentiewoningen van gemaakt zullen worden. Er werden zo’n 450 bezoekers geteld. Het weer was
mooi en de smoutebollen heerlijk. Wie suggesties heeft voor ene volgende open monumentendag
mag dit steeds laten weten!

d. Dag 1
Vorig jaar moest DAG 1, omwille van het slechte weer, op de laatste knip verhuizen van het park naar
GC Colomba. De verhuis naar de binnenlocatie werd positief geëvalueerd. Op dinsdag 1 januari zal
DAG 1 opnieuw doorgaan in en rond GC Colomba met als thema ‘China’. Geïnteresseerde
verenigingen om een handje te komen helpen mogen steeds een seintje geven aan de cultuurdienst
(02 755 22 83 of cultuur@kortenberg.be). En natuurlijk ook hartelijk welkom om te komen meevieren!
 Feedback cultuurraad: minder warme dranken voorzien indien het binnen doorgaat

e. Bib-activiteiten
Het leek ons interessant om ook het aanbod van de Bib in de kijker te zetten tijdens de cultuurraad. Er
zijn flyertjes met alle activiteiten tot het einde van het jaar met als blikvangers grote namen als
Herman Brusselmans en Jan Leyers. Allen welkom!

4. Ter kennisgeving
a. Stand van zaken Berkenhof






De afbraakwerken zijn afgerond
Kelder voorzien voor gemeentelijk archief
Gunning aan de aannemer De Brandt
Start van de werken was voorzien op 5 november
Bemaling nodig waarvoor vergunningsaanvraag werd ingediend bij de milieudienst



Melding van bemaling is waarschijnlijk niet mogelijk door groot volume grondwater dat moet
opgepompt worden. Dus stedenbouwkundige vergunning nodig waarvoor looptijd van max. 75
dagen nodig is.

b. Nieuwe inschrijvingssoftware: Kwandoo
De gemeente heeft een nieuwe inschrijvingssoftware gekocht. De bedoeling is dat men hier voor
verschillende activiteiten gebruik van kan maken: inschrijvingen kinderkampjes, warme maaltijden,
activiteiten in de bib, sporteldag,.. Je kan hiervoor als gebruiker een account aanmaken maar voor
eenvoudige inschrijvingen zoals een lezing in de bib zal dit ook kunnen door enkel gebruik van je
mailadres. De eerste test gebeurt op zaterdag 6 oktober voor de inschrijvingen voor de activiteiten van
de herfstvakantie. https://kortenberg.kwandoo.com/

5. Advies
a. Bib van de toekomst
Voorzitter stelt voor dat iedereen het verslag van het onderzoek naar ‘De Bib van de toekomst’ nog
eens doorneemt om zo op de cultuurraad van december een tweeledig advies te kunnen formuleren:
- Bib van de toekomst
- Verhuis van de Bib naar de kerk
Alle info is terug te vinden op: https://www.kortenberg.be/bib-van-de-toekomst-nevenbestemmingolvkerk-kortenberg-20180626_presentatiepdf

6. Varia
a.

Project kansengroepen i.s.m. cedes

Tijdens de sportraad van mei, de cultuurraad van juni en de jeugdraad van september daagde CEDES
vzw, een vereniging die zich engageert om armoede te bestrijden, de verenigingen uit om via een
spelmethodiek de toegankelijkheid van hun verenigingen voor kwetsbare inwoners in kaart te
brengen. De vrijetijdsdienst zal de conclusies van deze spelen tegen het einde van het jaar bundelen.
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. Uiteraard is dit vrijblijvend. We zijn ook al blij als er binnen de vereniging gewoon
eens nagedacht wordt over de problematiek.

b. Herinnering vernieuwing erkenning
Jullie (de contactpersonen van de verenigingen) ontvingen een mail met de vraag om jullie erkenning
te vernieuwen. Wie dit nog niet deed heeft nog de tijd om dit in orde brengen tegen 1 oktober.

c.

Toelage werkingen cultuurvereniging

Het is opnieuw tijd om de subsidiedossiers in te dienen voor het werkingsjaar 2017-2018. Jullie
kunnen een online aanvraagformulier en reglement op de nieuwe website terugvinden.
http://www.kortenberg.be/subsidie-erkende-cultuurvereniging-2 . 5 oktober is de uiterste datum om in
te dienen.
d. Cultuurkampioen > tegen 20 november

De Cultuurraad is op zoek naar cultuurkampioenen. Ken jij iemand waarvan je denkt ‘hij/zij/deze
vereniging heeft dit jaar iets strafs gepresteerd’? Draag deze dan voor als cultuurkampioen. Iedereen
uit de gemeente mag 1 persoon of vereniging voordragen waarvan hij/zij vindt dat deze in 2018
(tussen december 2017 en december 2018) iets bijzonders gedaan of bereikt heeft. Een boek
gepubliceerd, een wedstrijd gewonnen, …
Kandidaturen (motivatie – gegevens en eventueel foto) worden ten laatste op dinsdag 20 november
verwacht via cultuur@kortenberg.be.
Alle cultuurkampioenen worden gehuldigd op de cultuurraad van donderdag 13 december.

e.

Volgende Cultuurraad

Donderdag 13 december in OC De Zolder

f.

Planningsvergadering Colomba

Op dinsdag 4 december gaat de planningsvergadering door om de activiteiten in GC Colomba voor
het jaar 2020 vast te leggen. Een uitnodiging volgt nog.

g. Vrijetijdsgids
De vrijetijdsgids is te bekijken via https://www.kortenberg.be/vrijetijdsgids-2018-2019
Er zal vermoedelijk nog een bevraging aan de verenigingen volgen naar hun idee over de
vrijetijdsbeurs. Er wordt nu al aangegeven dat de periode (september) niet zo goed is en dat mei – juni
beter zou zijn.

7. Rondvraag
Lionsclub:
-

Oproep naar jongeren tussen 15 en 18 jaar die zich inzetten voor de maatschappij. Zij kunnen
een bijdrage krijgen voor hun project. Contactpersoon is Eddy Gilissen: gilissen.e@telenet.be
of 0475 65 10 01.

-

Vrijdag 7 december organiseert het Welzijnshuis in samenwerking met verschillende partners
opnieuw de ‘Warmste kerstmarkt’.

Bonzaï:
-

Lezing door Manu Keirse over rouwen en rouwverwerking i.s.m. het welzijnshuis en 55+ op
woensdag 3/10 in GC Colomba.
‘kerst met een korreltje zand’ op zaterdag 1/12 in de kerk van Kwerps. Een creatieve
bewerking van het kerstverhaal in afbeeldingen die omgevormd worden door zandkunstenaar
Immanuel Boie. Hij brengt ook een verteller en live muzikanten en een koor mee.

Erfgoedhuis:
- Presentatie boek ‘ W.O.I, een kruispunt in het alledaagse leven of een veranderende Vlaamse
samenleving’ door Dr. Hist. Henri Vannoppen en door Maria Rütten op zaterdag 6/10 om 14 u. in de
Raadszaal van het Administratief Centrum. Dit boek vormt de basis voor een wandeling van 5 km in
het centrum van Kortenberg. Deze wordt diezelfde dag geopend om 15 u. (alle activiteiten in kader
van WOI kan je vinden op: https://www.kortenberg.be/groote-oorlog-2)
- Kersthappening te Everberg op zaterdag 8/12

- Geleid bezoek aan de expo’s ‘Adellijke Wonen. Het kasteel in Heverlee, van Croÿ naar Arenberg’ en
‘De Arenbergs’ in Leuven op zondag 9/12.
- Tijdens de receptie van het Te Deum op zondag 15 juli is er een en ander misgelopen met het
voorzien van vrijwilligers voor de receptie. Voor de receptie van zondag 11/11 zal hiervoor een
oplossing gezocht moeten worden.

Cantate:
-

Optreden van Cantate i.s.m. De Vrolijke Schutters ter nagedachtenis van WOI op 13/10 in de
kerk van Erps. (alle activiteiten in kader van WOI kan je vinden op:
https://www.kortenberg.be/groote-oorlog-2)

-

16/12 optreden met kerstliederen in het rusthuis.

KVLV Everberg:
-

Deelname aan de wereldmarkt op zondag 2/12

-

Deelname aan de kerstmarkt in Everberg op zaterdag 8/12

Verenigingsraad Everberg:
-

Op zaterdag 10/11 gaat er een bevrijdingsbal door in kader van de herdenking van WOI in OC
Oud Gemeentehuis. (alle activiteiten in kader van WOI kan je vinden op:
https://www.kortenberg.be/groote-oorlog-2)

Femma Erps-Kwerps:
-

Zaterdag 1/12 slotactie van de inzamelactie van lege inktpatronen t.v.v. Think Pink in de klok.
Er staan inzamelboxen in de kerken van Erps en Kwerps.

Aanwezig
Ann Vannerem
Ann Vannetelbosch
August De Busscher
Bea Vrebos
Bernadette Verbelen
Chantal Van Campenhoudt
Daisy Ringoot
Daniël Janssens
Donald Coorevits
Eddy Gilissen
Elfrid Mels

Schepen voor cultuur
Dansgroep JAGIDELIFA
De witte merel
KVLV Meerbeek
KWB Erps-Kwerps
United Brass
Verenigingsraad Erps-Kwerps
penningmeester cultuurraad
Verenigingsraad Everberg
Lionsclub
Jumelage Kortenberg - Parcé

Erna Leaerts
Evelyne Bekaert
Frank Iwens
Gaby leaerts
Georges Tonla Briquet
Gerd Van Kogelenberg
Jan De Koninck
Jean-Marie Beuten
Jean-Marie Schollaert
Jetta Palmans
Johan Debruyne
Kristel Porczynska-Troski
Luc Dosselaere
Marc De Weerdt
Maurits Roeckx
Mia Gielis
Micheline Matterne
Monique Meys
Noëlla Dewit
Robert De Kloe
Rosa Verdeyen
Stephanie Claerhout
Stien Pardon
Sven Mellaerts
Toos Janssen
Wis Devriese

Sint-antoniuskoor
Dames en heren
Wijngaardsberg
Everaertghesellen
Voorzitter cultuurraad
Happy-art Meerbeek
Dames en heren
Kunstatelier Het Kader
Conek
Curieus
Edelweis
Femma Erps-Kwerps
Thaleia
Bijenhouders regio Kortenberg
Gezinsbond erps-Kwerps
Neos
Die Blomme
Erfgoedhuis
De Jonge Fanfare
Groove Hall
Cantate
Bonzaï
Cultuurfunctionaris
De Vrolijke Schutters
Secretaris cultuurraad
KVLV Everberg

Verontschuldigd
Alain Bertrand
Guido Craps
Johnny Vrijens
Luk Arnalsteen
Michel Cappan

Jeugd Verbroedert
vtbKultuur
Davidsfonds
Gezinsbond Meerbeek
Gezinsbond Kortenberg

