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CULTUURRAAD

Zitting van 13 juni 2016
AANWEZIGHEDEN
aanwezig: Johanna Lelievre en Hans Breemersch voor Art feelings, Paula Langendries voor
Crescendo, Marie-Louise Selleslach voor Davidsfonds, Ida Van Rillaer voor De Postiljon, Mie Henderix
voor Femma Boortmeerbeek, Wim Daelemans voor gezinsbond Haacht station, Bruno Van hoof voor
de Heverse Filmclub, Simonne Servaes voor jong Femma Boortmeerbeek, Kris Vandergeest voor K.F
Albert, Sofie Geens en Christiane van Mol voor K.H. De Eendracht, Bernard Houpeline voor
Koninklijke landelijke Gilde Schiplaken, Alfonsine Mathijs voor Koor Heilige familie, Rita Verscheuren
voor KT De Morgenster, Celine Vandebroeck en Lutgard Van Camp voor KVLV Hever, Lies Asselman
voor KVLV Schiplaken en voorzitter, Godelieve Van Den Acker voor KWB Boortmeerbeek, Herman De
Coster voor KWB Hever, Daniel Bols voor Lenske, Willy Van den Brande voor NEOS, Karin Derua voor
Okta Schiplaken, Rita Van Den Balck voor Okra Boortmeerbeek, Jozef Crabs en Van Loo voor Okra
Hever, Armand De Lauw voor S plus, Nieke Baudet voor 't Palet, Jackie Benooit voor toneelkring De
Vlieg, Mark Bienstman voor Westvlamigranten, Sophie Moons voor de administratie
Verontschuldigd: VTBKultuur

1.
GOEDKEURING VERSLAG 15 FEBRUARI 2016
Het verslag van de cultuurraad van 15 februari wordt goedgekeurd.

2.

EVALUATIE GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN FEEST VAN DE FOLK, WAK SPORT- EN
CULTUURLAUREATEN
17/4 Herdenking transport XX
• zowel het koor als de fanfare zouden vroeger op de hoogte willen gebracht worden als er van
hen een publiek optreden verwacht wordt. De tijd om te repeteren is meestal te kort op.
29/4 Feest van de Folk - J(e)an Marcel
• Boortmeekbekenaar Jan Vanden Bergh en 3 bevriende muzikanten
• om 20 uur in de kerk van Hever
• naar schatting een 100 tal gasten
• afsluitend receptie
• jammer van het geluid. op sommige plaatsen was de zang niet te verstaan. Dit probleem was
blijkbaar te wijten aan de soundcheck in een lege kerk.
01/05 (T)huis in kunst - een kunstenroute doorheen Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken in het
kader van de week van de amateurkunsten.
• 23 kunstenaars
• 15 locaties
• een 10 tal verschillende disciplines
• volgens de aanwezige deelnemers is 1 dag te weinig. Vooral als je thuis tentoonstelt wa
uiteraard het opzet is van de kunstenroute
• sommige bezoekers vonden de weg niet naar de kunstenaar. misschien een goed idee om
volgende editie bordjes te verspreiden met een pijl.
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•

was niet voldoende publiciteit voor evenement gemaakt, bij veel mensen was het niet
bekend dat er een evenement was. Echter de activiteit heeft meerdere keren in
gemeentelijke nieuwsbrief gestaan, op de lichtkranten, op de gemeentelijke website en
facebookpagina, in de Uit in Boortmeerbeek vrijetijdsgid en een klein artikel in het laatste
nieuws (online). De deelnemende kunstenaars hebben ook allemaal een pakket affiches en
flyers gekregen. Sommige onder hen zijn extra promo materiaal komen bij halen en hebben
dit rondgedeeld in hun buurt, bij handelszaken, bij vrienden en familie.
De Heverse filmclub heeft een film gemaakt tijdens de kunstenroute, deze film wordt
getoond op 27/11 in de sporthal. Uitnodigingen zullen naar de deelnemers gestuurd worden.

18/5 Huldiging sport- en cultuurlaureaten, kampioenenploegen en vrijwilliger van 2015
• 9 sportlaureaten
• 4 cultuurlaureaten
• 2 kampioenenploegen
• 7 vrijwilligers
• 1 held van het jaar
• 1 record van het jaar
• cultuurlaureaten voor 2015 waren: Willy Bogaerts, Sophie Maes, Jan van den bergh en
winnares Svenja Vandriessche
• Vrijwilligers van het jaar: Mauritz Pauwels, Ferdinand Popleu, Ward Schits, Suzanne De
Meulemeester, Mie Henderix, Robert Van Craen en François Van Wassehove.
• Het diploma, aandenken, dat de kandidaat laureaten dit jaar in ontvangst mochten nemen
was een ganse verbetiring tegenover het opgerolde diploma vroeger. Ook de trofeeën en
medailles waren een tastbaar ereteken. Lies oppert het idee om de kandidaten bovenop nog
een gemeentelijke kadobon te schenken om zo ook onze lokale handelaren te steunen.
Helaas zit de gemeente met een beperkt budget voor de organisatie van het evenement.
Keuze zal dan moeten gemaakt worden tussen of trofee of bon. Degene die al eerder een
trofee of diploma in ontvangst mochten nemen geven aan liever het ereteken te ontvangen
dan een geschenkbon.

3.
VRIJETIJDSGIDS EN VERENIGINGENGIDS
UiT in Boortmeerbeek
komt uit in de week van 22 augustus 2016
kalender gemeentelijke activiteiten en activiteiten van onze partners (HaBoBIB, CBE Open school,
Vorming plus, Ravot)
Maand van de vereniging (september)
contactgegevens van de verenigingen
gemeentelijke infrastructuur
adviesraden
algemene (contact) informatie
aan verenigingen is gevraagd om hun contactgegevens na te kijken en aan te vullen indien nodig en
dit voor 10 juni. Echter van enkele verenigingen mochten wij nog geen informatie ontvangen. Er
wordt gevraagd dit zo snel mogelijk in orde te brengen als men in de gids wil vernoemd worden.
Bijgevoegd bij de brief en het formulier werd ook elke vereniging op de hoogte gebracht van de
voorwaarden voor opname in de verenigingengids op de gemeentelijke website. nog tot 31 augustus
2016 kan je je gegevens daar aanvullen. Is dit niet gebeurd dan wordt de niet up to date gehouden
informatie verwijderd.
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opgegeven staat. Deze persoon heeft alle gegevens ontvangen over hoe je dit kan aanpassen. Ben je
toch niet zo vertrouwd met de pc of klopt deze contactpersoon niet meer kan je contact opnemen
met Karina Bolsenbroek van het secretariaat.
De Uit in Boortmeerbeek die op de gemeentelijke website geladen wordt vanuit de UiT in Vlaanderen
databank werkt niet naar behoren. Je krijgt een lijst met een 20tal activiteiten te zien. Onderaan
staat een knop 'zie meer'. Steeds dezelfde activiteiten worden geladen. Hierdoor gaat de handigheid
van de kalender van alle verenigingen te raadplegen verloren.

4.
AANKOMENDE ACTIVITEITEN I.S.M. VERENIGINGEN
•Rommelmarkt: 15 augustus 2016
inschrijvingen lopen tot 8 juli 2016
enkele nieuwigheden dit jaar:
• elke standplaats bedraagd 5m
• na een opleiding coördinatie van grote evenementen wordt het volgende aangepast:
• het rode kruis en andere coördinerende diensten krijgen 1 centrale plek nl. het
gemeenteplein.
• er zal strenge controle zijn van brandweer en politie. vooral met het oog op een veilige
doorgang voor hulpdiensten en het gebruik van gekeurd materiaal voor gasvuren e.d.
• aan alle standhouders wordt een speciale oproep gedaan dat alle materiaal en afval weer mee
naar huis moet genomen worden.

•Boortmeerbeek Feest!: zondag 4 september van 14 - 18 uur
inschrijvingen zijn gemaild/verstuurd en lopen nog tot 1 juli 2016.
•
•
•

podium wordt gedraaid zodat ook de standhouders en de mensen op de markt meer kunnen
genieten van wat er getoond wordt.
drans wordt voorzien door de concessionaris van de sporthal. Er wordt aangedrongen van
een vlottere verdeling van drank bvb door meerdere togen.
Ook tafeltjes en banken moeten voorzien worden op het plein zodat mensen kunnen gaan
zitten.

•Kerstmarkt: donderdag 22 december 2016 van 13.00 uur tot 19.00 uur.
animatie word voorzien, vb. een dixiebandje, een kerstman die rondgaat in het dorp, eventueel
kinderanimatie, enz. (De gemeente kan voor tafels en aansluiting op het elektriciteitsnet zorgen,
maar niet voor tenten)
het standgeld is gratis.

5.
CURSUSAANBOD 2016 - 2017 ANTENNE NOORD DIJLELAND
Voor het 2e jaar op rij springen we mee op de trein van 'Altijd geslaagd Noord Dijleland' Samen met
onze partner Vorming plus Oost Brabant en de gemeente Keerbergen is er weer een gevarieerd
aanbod aan cursussen en vormingen voor u uitgewerkt.
Kleur in je interieur
Energiesparende klussen in huis
Kleren retoucheren kan je leren
Beheer je foto's in the cloud en

GC Den Bussel
GC Den Bussel
GBS Boortmeerbeek
GBS Boortmeerbeek

22 en 29 september 2016
12 en 19 oktober 2016
13, 20 27 oktober 2016
20 en 27 oktober 2016
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De winter door met kruiden
Baby massage
Dansen zoals in Cuba: Salsa
Mindfullmassage van hoofd, nek en
schouder
Word zelf tante Kaat:
milieuvriendelijke poetstips en
technieken
Persoonlijke uitstraling
Je auto onderhouden voor beginners
Spaans op reis converseren
Voor elke tuin een geschikte kip
Tapas
Eenvoudig converseren in het Frans
Als ik neen zeg, voel ik me schuldig

GC Den Bussel
GC Den Bussel
sporthal
Boortmeerbeek
CH Oude Pastorie

13 november 2016
26 november 2016
4, 11 en 25 februari 2017

CH Oude Pastorie

13 maart 2017

GC Den Bussel
Garage Jennes
GC Den Bussel

6 april 2017
18 en 24 april 2017
19 en 26 april, 3 en 10 mei
2017
19 april 2017
9 mei 2017
15, 22 en 29 mei, 5 juni 2017
18 mei 2017

CH Oude Pastorie
GBS Boortmeerbeek
CH Oude Pastorie
GC Den Bussel

14 februari 2017

Inschrijven voor deze cursussen kan al online via vorming plus vanaf 15 juni 2016.

6.

VARIA
•

Centrum Voor basis Educatie, CBE, zal vanaf september opnieuw starten met ps cursussen
voor beginners alsook met een cursus Engels voor beginners. deze cursussen lopen over 6
maanden en zijn 1 halve dag per week. Inschrijven is gratis.

•

Davidsfonds 16 juli deelname aan de zomerzoektocht (van 4juni - 18 sept in Roeselare en
Izegem)

•

Koninklijke Landerlijke Gilden 7 augustus Dorpsfeesten Schiplaken met rommelmarkt mosselen, bus dorpentoer en pop up café (op 5/8 is er een quiz georganiseerd door KLJ)

•

Femma, Jong Femma en KWB 7 augustus uitstap naar het mijn verleden in Beringen

•

Okra Hever 24 augustus busreis naar Duinkerke

•

K.H de Eendracht 26 tot 28 augustus, ronde punt feesten met o.m. rommelmarkt, koers en
coctailavond

•

De Postiljon 16 september daguitstap Olmen - Westerlo, 29 oktober Bingo-avond en 27/11
filmvertoning ism met Heverse Filmclub

•

Crescendo is op zoek naar zangers. bij voorkeur mannen maar iedereen is welkom

•

't Palet wil graag uitbreiden en jongeren aantrekken om mee te komen schilderen

•

Artfeelings biedt voor jongeren workshops aan in de schoolvakanties

volgende vergadering maandag 7 november om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

