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CULTUURRAAD 
 

 
Zitting van  9 maart 2020 

 
AANWEZIGHEDEN 
 
Aanwezig: Art feelings (Hans Breemersch), Cresendo koor BMB (Paula Langendries), Davidsfonds 
Culturele kring (Marie-Louise Selleslach), De Postiljon (Van Rillaer Ida), Femma Boortmeerbeek (Mie 
Henderickx) , Gezinsbond Haacht Station ( Wim Daelemans), Gildezaal ( Rudiger Verbruggen), 
Heverse Filmclub (Bruno Van Hoof), K.H De Eendracht (Sara Delauré), K.F. Albert Hever ( P. Lemmens) 
K. Landelijke Gilde Schiplaken (Bernard Houpeline), Koor Heilige Familie (Alfonsine Mathijs), K.T. De 
Morgenster (Verscheuren Rita), Ferm Hever (Herlinda Van Rompaey), Ferm Schiplaken (Lies 
Asselman), KWB Boortmeerbeek (Yves Verbruggen), KWB Hever (Herman De Coster), Lenske 
Boortmeerbeek (Rik Jennes), Natuurpunt (Erna Jansens), Neos (Willy Vanden Brande), Okra 
Boortmeerbeek (Vandenberghe Chris), Parochiekoor Hever (Geertrui Lejeune), Toneelkring De Vlieg 
(Jackie Benooit), ’t Palet ( Lucie Breesch), Voorzitter van de cultuurraad ( JohannavLelievre),Schepen 
van cultuur (Denis Bosny), Dienst vrijetijd (Sophie Moons). 
 
Verontschuldigd:  
 

1. GOEDKEURING VERSLAG VAN 2 december 2019 
 
Het verslag van de cultuurraad van 2 december 1019 wordt goedgekeurd. 
De onvrede van Herman over het niet accuraat zijn van het verslag en de uiteindelijk (laconieke) loop 
van het voorstel tot cultuursubsidies wordt besproken bij punt 3 van dit verslag. Dat het uiteindelijke 
verloop anders is dan het verslag opgemaakt na de vergadering van 2 december kan niet aan het 
verwoorden van de vergadering in het verleden liggen. De schepen van cultuur wijst er op dat de 
eerste prioriteit was het nieuwe bestuur in te leiden in zijn taak. Doordat de tijd te kort op was is er 
de regeling zoals voorgesteld bij de uitnodiging, welke inderdaad niet volledig overeenstemt met de 
intentie van december. Hoewel Denis niet kan beloven dat er iets zal veranderen staat hij wel open 
voor een respectvolle communicatie 
 
Willy merkt op dat de inhaalbeweging van de gemeentelijke administratie wat betreft het openbaar 
delen van de verslagen op de website gewaardeerd wordt. Echter op de meest recente verslagen 
moet de administratie wachten op de goedkeuring van de adviesraad zelf (doorgaans de vergadering 
die volgt op) en nadien het ter kennis nemen van het verslag door de gemeenteraad. 
 
 Het verslag wordt bij deze dus goedgekeurd. 
 
 

2. SVZ Sport- en cultuurlaureaten - Boortmeerbeek Feest 
 
Op dinsdag 26 mei 2020 – viering van de sport en cultuurlaureaten 2019; 
      Vrijwilliger van 2019; 
      Kampioenenploegen 2019; 
      Laureaten van de arbeid.  
Kandidaturen kunnen nog ten laatste tot 20 maart binnengebracht worden. 
 
Oproep deelnemers BoortmeerbeekFeest! 6 september 2020  
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De brieven worden binnenkort verstuurd. 

 Kandidatuur binnen ten laatste: vrijdag 17 april 2020 

 info voor de vrijetijdsgids september 2020 – januari 2021, alle informatie binnen ten laatste: 
vrijdag 17 april 2020 

Informatie die niet binnen gediend is tegen deze data zal niet in rekening worden genomen. 
 
 

3. SVZ subsidies 2020 
 
Momenteel ziet het bestuur van de cultuurraad en de schepen van cultuur geen nood aan een 
wijziging van dit reglement. Voor 2020 blijft het bestaande reglement dus gewoon van kracht. 
Het bestuur van de cultuurraad en de schepen van cultuur verzekeren dat het regelement neutraal 
werd bekeken en is er zich van bewust dat er geen regeling bestaat die iedereen voor 100% gelukkig 
kan maken. 
 
Echter staat het bestuur van de cultuurraad en de schepen van cultuur open voor andere visies en 
opmerkingen. Om iedere vereniging die dit wenst de kans te geven ongestoord gehoord te worden 
en zijn of haar visie voor te stellen heeft iedereen een link naar een Doodle (agenda) ontvangen per 
mail. Mensen die niet via de Doodle een afspraak kunnen maken kunnen altijd contact opnemen met 
de dienst vrije tijd. (best bereikbaar op dinsdag- of vrijdagvoormiddag ) 
Op maandag 6 april of woensdag 8 april ontvangt het bestuur van de cultuurraad en de schepen van 
cultuur u graag in het schepenlokaal om hier een half uur lang samen ‘open minded’ over te 
communiceren/brainstormen 
 
De voorstellen die uit de communicatie van 6 en 8 april naar voor geschoven worden zullen worden 
voorgelegd op onze volgende vergadering. 
 
 

4. toelichting Uit in Vlaanderen  
Sophie toont hoe je een activiteit op de website van www.uitinvlaanderen.be kan zetten. 
Alle activiteiten die doorgaan op grondgebied 3190 en 3191 worden automatisch opgeladen op de 
gemeentelijke website.  
Bij uitstappen best het adres van de opstapplaats (in de gemeente) noteren, de plaatsnaam kan in de 
titel of omschrijving verduidelijkt worden. Noteer je de plaats van de uitstap anders wordt de 
activiteit niet opgeladen op onze website, vermoedelijk wel in de gemeente waar de uitstap 
plaatsvind. 
 
Reclame voor Uit in Boortmeerbeek mag zeker nog wat meer bekendheid kennen. Het zou aan te 
raden zijn dit op te nemen in de volgende Vrijetijdsgids - ADVIES 
 
In bijlage de gebruiksaanwijzing 
 
 

5. varia 
 
Ida draagt haar gedicht voor dat ze ingezonden heeft naar aanleiding van Gedichtendag 2020, 2 
ingezonden gedichten van Nieke worden voorgedragen door de voorzitster. 
 
Parochiekoor Hever stopt met haar activiteiten (en bestaan) in juni 2020 wanneer de pastoor op 
verdiend pensioen gaat. 
 
KVLV is veranderd van naam en heet FERM 

http://www.uitinvlaanderen.be/
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10 maart 
21 maart Zwerfvuilactie van Natuurpunt – start in de 3 dorpskernen 
21 maart Vlaaienloten – KWB Hever 
22 maart Humor - kerk Boortmeerbeek – Crescendo 
22 maart Eetdag van K.F. Albert 
30 maart tuin v/d toekomst – start zet je dag in de zonnebloem – Landelijke Gilden Schiplaken 
Elke dinsdag &  Schilderen voor jeugd bij Artfeelings 
donderdag in de paasvakantie 
11 april  50 jaar Postiljon 
13 april  Paaseierwandeling – Landelijke Gilden Schiplaken 
18 maart Quiz – KWB Hever 
19 april  Kamsalamanders en waterdraakjes – bezoek aan de poel - Natuurpunt 
19 april  Steak van de K.H De Eendracht 
24-26 april ‘Terrasje doen’ ten voordelen van de parochiecentrum Carpus - Toneelkring De Vlieg 
26 april  concert ‘Disney’ door K.H. De Eendracht 
1 mei   ‘Terrasje doen’ ten voordelen van Het zorghuis - Toneelkring De Vlieg 
3 mei  (H)eerlijke ontbijtwandeling van Natuurpunt in samenwerking met Oxfam  
8 mei  vrije begeleiding rijopleiding – Gezinsbond Haacht-station 
17 mei  Happen en trappen – Landelijke Gilden Schiplaken 
25 juni  Daguitstap naar Zutendaal, Borgloon en Sint Truiden met de Postiljon 
 
 
 

 
Volgende cultuurraad: maandag …………………….om 19uur in de raadzaal van het gemeentehuis 

 

 


