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CULTUURRAAD 
 

AANWEZIGHEDEN: 
Artfeelings (Hans Beemersch), Crescendo (Paula Langendries), Davidsfonds (Marie-Louise Selleslach), 
De Postiljon (Ida Van Rillaer), Femma Boortmeerbeek (Chris Vandenberghe), Gezinsbond Haacht-
Station (Wim Daelemans), Heverse Filmclub (Ida Van Rillaer), Simonne Servaes, K.F. Albert Hever 
(Justin Daerden), K.H. De Eendracht (Sara Delaure en Sofie Geens), Koninklijke Landelijke Gilde 
Schiplaken (Devadder Herman), Koor Heilige Familie (Alfonsine Mathijs), KVLV Hever (Lutgart Van 
Camp), KWB Boortmeerbeek (Gedelieve Van den Aker), KWB Boortmeerbeek (Herman De Coster), 
Lenske Boortmeerbeek (Rik Jennes), Natuurpunt (Tom Meulemans), Neos (Willy Van den Brande), 
Okra Schiplaken (Karin Derua), Okra Hever ( Rita Van den Balck), Okra Hever (Jozef Crabs en Annie 
Van Loo), Parochiekoor Hever (Geertrui Lejeune), SPlus (Josée Naets), t Palet (Nieke Baubet en 
Magda Vermeulen), Toneelkring De Vlieg (Hugo Barmans), VTB Kultuur (Chris Glorie), VOSOG (Hugo 
Barmans) 
 
Verontschuldigd: De Morgenster (Rita Verschueren) 
 

1. GOEDKEURING VERSLAG 7 NOVEMBER 2016 
De cultuurraad keurt het verslag van de vergadering van maandag 7 november 2016 goed 
 
 
2. NIEUWE STRAATNAAM 
Kantoorstraat 
gelegen tussen het Hertogin van Brabantplein en het verlegde van de straat Schippersbos 
verwijzend naar de lokale geschiedenis waar in de nabijheid van de straat een tolkantoor was 
gevestigd dat in de volksmond de naam 'het kantoor' kende. 
Advies:  
De cultuurraad geeft een positief advies voor de straatnaam 'Kantoorstraat' 
 
 
3. PROGRAMMATIE 2017-2018 ANTENNE 'ALTIJD GESLAAGD NOORD DIJLELAND' 
Voor het seizoen september 2017 - juni 2018 
cursussen in Boortmeerbeek: 

• klinken repareren en meubels fantaseren 
• Zin in zen 
• Time-management voor spitsuurouders 
• Positief constructief communiceren 
• simplify life 
• introductie in de wereldkeuken 
• basiscursus snoeien 
• je huis aanpassen aan je oude dag 
• app-tijd voor smartphones en tablets 
• Beginnerscursus PC en internet 

 
cursussen in Keerbergen 

• meubelen maken met steigerhout 
• Gitaarspelen voor beginners 
• voetreflexologie 
• juwelen met zilverklei 
• basiscursus koken 
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• BBQ (geen veggie) 
• kleur en stijladvies 
• spaans voor beginners 
• sociale media plus! 
• inleiding in de digitale fotografie 

 
 
5. WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 2017 
Kunstroute 'thuis in kunst' op zaterdag 29 en zondag 30 april 2017. 
Net zoals vorig jaar nodigt de gemeente zijn artistieke inwoners uit om deel te nemen aan de 
kunstroute 'thuis in kunst' Hopelijk krijgen we wederom een mooi gespreid en divers aanbod. 
De kunstenaars zullen te bezoeken zijn op zaterdag en zondag tussen 13 en 18 uur. 
 
Op vrijdag 28 april 2017, aan het begin van de Week van de Amateurkunsten, organiseert Poppunt 
samen met iedereen in Vlaanderen en Brussel die wil meedoen de tweede editie van Lokale Helden. 
In Boortmeerbeek zal het jeugdhuis 't Oogpunt hiervan de coördinerende taak op zich nemen. 
 
 
6. SPORT- EN CULTUURLAUREATEN + VRIJWILLIGER VAN 2016 
woensdag 24 mei 2017 vanaf 19.30 uur 
(opgelet niet op dinsdag 23/5 zoals vermeld in de Uit in Boortmeerbeek gids.) 
 
kandidaat cultuur- of sportlaureaat 2016 of vrijwilliger kunnen voorgedragen worden tot vrijdag 10 
maart 2017. 
 
Jo met de banjo zal zoals de afgelopen jaren weer instaan voor de presentatie. 
 
 
7. CULTUURSUBSIDIES 
De aanvragen voor de subsidies van 2017 moeten binnen zijn voor dinsdag 14 februari 2017. Van de 
meerderheid zijn de aanvragen reeds binnen gekomen. Nog enkele worden verwacht. 
 
De cultuursubsidies van 2016 zijn uitbetaald in januari 2017.  
De schepen van cultuur, Karin Derua, biedt haar excuses aan voor de late betaling. 
 
8. ERKENNING NIEUWE CULTUURVERENIGING VOSOG 
VOSOG staat voor vereniging van oud-scouts en oud-gidsen. VOSOG is een Vlaamse groepering met 
ondertussen al meer dan 35 jaar een lokale afdeling in Hever - Schiplaken. 
 
De vereniging staat open voor iedereen die ooit actief was binnen een erkende jeugdbeweging. 
Zij organiseren voornamelijk activiteiten die betrekking hebben op natuur beleving, cultuur, sociaal 
contact en andere waarden eigen aan het vroegere jeugdwerk zoals fietsen, petanque, kamp, 
teerfeest. sommige activiteiten zijn enkel voor leden maar er is zeker ook een open aanbod voor 
iedereen. 
momenteel telt de vereniging ongeveer 50 leden uit Boortmeerbeek. 
Voor de erkenning van de vereniging worden er stembriefjes uitgedeeld. 1 stembriefje per 
vereniging. Uit de anonieme stemming kwamen er 23 JA stemmen en 1 NEE. 
Advies:  
 
De cultuurraad geeft als gevolg op de anonieme stemming  een positief advies aan het college van 
burgemeester en schepenen voor de erkenning van VOSOG als socio-culturele vereniging. 
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Omdat de aanvraag dateert van 9 december adviseerd de cultuurraad dat de betoelaging vanaf 
januari 2017 kan plaatsvinden. 
 
9. VARIA 
 
 GEDICHTENDAG 2017 
Op donderdag 26 januari vond gedichtendag plaats in gastgemeente Haacht kon je op zaterdagavond 
naar een avondvullend programma Pazzi di Parole met Ann Van Dessel (gemeente dichter van 
Haacht) 
 
Namen deel: 4 dichters uit Boortmeerbeek, 8 uit Haacht 
ingezonden: 6 gedichten uit Boortmeerbeek , 23 gedichten van Haacht 
 
Wat naar volgend jaar toe als Boortmeerbeek de organiserende gemeente is? 
voorstellen om opnieuw een poëzieworkshop te organiseren. Workschops in de school om de 
leerlingen te leren genieten van poëzie. avondvullend programma? 
 
 PLANTJESVERKOOP KOTK - 14, 16 EN 17 SEPTEMBER 2017 
Het vaste vrijwilligersteam van de plantjesverkoop voor Kom op tegen Kanker  is dit jaar helaas 
verhinderd.  
Omdat we in Boortmeerbeek na 11 jaar trouw op post al een mooie traditie hebben opgebouwd met 
de azaleaverkoop en de schrik er is om van alles wat we hebben opgebouwd na een jaartje 
afwezigheid te verliezen zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen helpen deze mooie 
traditie in ere te houden. 
 
op donderdag 14 september 2017 worden er plantjes verkocht op de wekelijkse markt van 
Boortmeerbeek van 13 - 17 uur op zaterdag 16 september 2017 plantjes aan de ingang van AD 
Delhaize, Okay en Albert Heyn van 9 tot einde voorraad (of 16 uur). 
Indien nog een grote voorraad wordt ook op zondag nog plantjes te koop aangeboden bij AD 
Delhaize en Albert Heyn. 
 
Vele handen maken lichter werk. Dus met hoe meer vrijwilligers we zijn hoe beter we de taken 
kunnen spreiden. Uiteraard hoeft de vrijwilliger zich niet de ganse dag in te zetten, wij zijn al blij met 
enkele uurtjes. Hoe meer volk dus.... daarom graag een warme oproep in uw vereniging lanceren 
naar vrijwilligers die dit mooie doel willen helpen slagen. 
 
Vorig jaar verkochten we 1000 plantjes, hoeveel halen we er in 2017? 
 
 UITLEG WEBSHOP BOORTMEERBEEK 
De gemeente heeft een nieuw reserveringssysteem uitgewerkt op de gemeentelijke website. Je kan 
er de vrije uren van de sporthal en het cultuurhuis raadplegen en zelfs online een optie aanvragen. 
Via de link naar deze webshop kan je ook online inschrijven voor heel wat gemeentelijke activiteiten. 
Sophie geeft een beknopte presentatie hiervan 
 
 AGENDA 
elke eerste maandag van de maand zomers winkelen in Hever 
elke 2e dinsdag van de maand Bingo in de sporthal met S Plus 
elke 2e dinsdag van de maand Schilderen bij 'tPalet in het cultuurhuis 
17 februari Marc Van Loonbeeck voor Neos in Silo's 
18 februari Fotosalon Lenske van 14 - 22 u in GC Den Breugel (Haacht) 
19 februari aperitiefconcert fanfare Albert in zaal Bosuil 
3 maart Josse Van Steenberghen voor Davidsfonds 20 u Carpus 
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4 maart 2e handsverkoop Femma en pannenkoeken in de Gildezaal 
5 maart nationale filatelie bij de Postiljon in de cafetaria van de sporthal 
18 maart vlaaienloten KWB om 19 u 
25 maart Crescendo - Volkse klanken in de gildezaal om 19u30 
26 maart knipoogdag VTB Kultuur 
26 maart - fabeltjes en fantasie 19u bosuil 
24 mei uitstap Scherpenheuvel met Okra Hever 
4 juni wandelzoektocht zangkoor Heilige familie bij zaal Bosuil 
krokusverlof en paasverlof elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag schilderworkshop bij 
Artfeelings 
 
 
 
volgende vergaderingen 19 juni en 6 november 2017 om 19 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis 
 
 


