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CULTUURRAAD 
 

 
Zitting van  19 juni 2017 

 
1. AANWEZIGHEDEN: 
 
Artfeelings (Hans Beemersch & Johanna Lelievre), Crescendo (Paula Langendries), Davidsfonds 
(Marie-Louise Selleslach), De Postiljon (Ida Van Rillaer), Femma Boortmeerbeek (Chris 
Vandenberghe, Mie Henderickx), Gezinsbond Haacht-Station (Maai Beyens), Heverse Filmclub (Ida 
Van Rillaer, Bruno Van Hoof),  K.H. De Eendracht (Sara Delaure en Sofie Geens), Koninklijke Landelijke 
Gilde Schiplaken (Bernard Houpeline), Koor Heilige Familie (Alfonsine Mathijs), KT De Morgenster 
(Rita Verschueren), KVLV Schiplaken (Lies Asselman), KWB Hever (HJohny Winnelinckx), Natuurpunt 
(Tom Meulemans), Neos (Willy Van den Brande), Okra Schiplaken (Karin Derua), Okra Hever (Annie 
Van Loo), t Palet (Nieke Baubet), Toneelkring De Vlieg (Jackie Benooit), VTB Kultuur (Chris Glorie), 
Westvlamigranten (Mie Henderickx) 
 
Verontschuldigd: Simonne Servaes 
 
2. GOEDKEURING VERSLAG CULTUURRAAD VAN 13 FEBR 2017 
 
De cultuurraad keurt het opgestelde verslag van de vergadering van 13 februari 2017 goed. 
 
3. CULTUURPARTICIPATIE 17-18 / VRIJETIJDSGIDS 
 
aanbod sept '17 - aug '18 
 
Wat er al vast staat: 
van april - oktober  Zomers winkelen in Hever 
3/9/17   Boortmeerbeek feest 
15/9/17   Plantjesverkoop KOTK 
21/09/2017  sporteldag Blankenberge 
23-24/09/2017  Kermis Boortmeerbeek 
20/10/17  Dag van de jeugdbeweging 
11/11/17  Herdenking gesneuvelden WOI en WOII 
19/11/17  kunstendag voor kinderen 
30/11/17  Sinterklaasmarkt 
21/12/17  Kerstmarkt 
25/01/18  Gedichtendag 
18/4/18  Buitenspeeldag  
../4/18   sporteldag 
../4/18   Herdenking Transport XX 
27-29/4/18  WAK 
19/05/18  Seniorenfeest 
21/5/18  Jaarmarkt + kermis 
23/05/18  Huldiging sport en cultuurlaureaten 
../06/18  Seniorenreis 
15/8/18  rommelmarkt 
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Vorming plus 
Voor het 3e 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. 
inschrijven kn al vanaf medio juni via de vorming plus 
 
Inleiding in de digitale fotografie  25/09/2017 20:00  GC Den Bussel  
Beginnerscursus pc en internet   26/09/2017 19:30  Cultuurhuis Oude Pastorie Hever  
Simplify Life: hoe begin je eraan?  17/10/2017 19:30  Cultuurhuis Oude Pastorie Hever  
Basiscursus snoeien    28/10/2017 9:00  Cultuurhuis Oude Pastorie Hever  
Kleur en stijl     6/11/2017 20:00  GC Den Bussel  
Initiatie juwelen met zilverklei   30/11/2017 19:30  GC Den Bussel  
Oude meubeltjes opknappen   18/01/2018 19:30   Cultuurhuis Oude Pastorie Hever  
Voetreflexologie: introductie   22/01/2018 19:30   GC Den Bussel  
Sociale media plus!    1/02/2018 13:30  GC Den Bussel  
Positief en constructief in het leven staan 6/02/2018 20:00  Cultuurhuis Oude Pastorie Hever  
Gitaar spelen voor beginners   19/02/2018 20:00  GC Den Bussel  
Introductie in wereldkeuken: Indonesië 13/03/2018 18:00  GBS Boortmeerbeek  
Basiscursus gezond koken   18/04/2018 18:00  GC Den Bussel  
Van pallet tot tuinmeubel   28/04/2018 13:00  GC Den Bussel  
Timemanagement voor spitsuurouders 8/05/2018 19:30 Cultuurhuis Oude Pastorie Hever  
Je huis aanpassen aan je oude dag 9/05/2018 20:00  Cultuurhuis Oude Pastorie Hever  
Spaans op reis voor beginners   16/05/2018 20:00   GC Den Bussel  
Beter BBQ-en     25/05/2018 19:00  GC Den Bussel  
@pptijd! Apps voor smartphones en tablets  5/06/2018 19:30 GC Den Bussel 
 
 
4. BOORTMEERBEEK FEEST! 
 
zondag 3 september 2017 doorlopend van 13- 18 uur 
opstellen vanaf 11 uur afbreken vanaf 18 uur 
 
gemeente zorgt wederom voor tentjes  
inschrijvingen werden uitgedeeld + worden deze week nog verstuurd naar wie niet aanwezig was op 
de cultuurraad. 
inschrijving voor 15 juli 2017 . Dranken worden enkel verdeeld door de concessiehouder van de 
sporthal.  etenswaren max 2x hetzelfde. Aanvragen worden chronologisch verwerkt! 
 
aansluitend evenement Oxfam 20 jaar vanaf 17 uur. 
 
5. MEMORANDUM 
 
Een memorandum heeft tot doel om vanuit de administratie aan de beleidsverantwoordelijken 
materiaal aan te bieden waaruit ze eventueel inspiratie kunnen putten bij het uitwerken van hun 
eigen beleidsopties.  
Daarom proberen we als administratie enerzijds een stand van zaken te geven over waar we staan 
met concrete dossiers, maar proberen we ook een beeld te geven van de uitdagingen waar we als 
administratie mee worden geconfronteerd en van de signalen die we als administratie vanuit de 
samenleving ontvangen over mogelijke noden naar de toekomst toe.  
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om over te filosoferen: 
zowel lokaal als bovenlokaal te bekijken 
- Welke maatschappelijke evoluties zien we op ons afkomen en met welke van deze evoluties 
  zal het volgende gemeentebestuur rekening moeten houden? 
- Welke specifieke noden in de gemeente worden door de doelgroep (jeugd, senioren,…) als 
  van belang voor het volgende gemeentebestuur naar voren geschoven? 
- Welke raakvlakken met andere sectoren zullen in de toekomst van belang worden? 
- Wat zijn de maatschappelijke tendensen 
welke uitdagingen zijn er voor het toekomstige bestuur? welke knelpunten schuilen er? 
 
6. PLANTJESVERKOOP KOTK 
 
Na de oproep op de vorige vergadering hebben al enkele verenigingen vrijwilligers voorgedragen 
voor de plantjesvarkoop van 14/9 op de markt en 16/9 aan Delhaize, Okay en mss Carrefour market. 
Uiteraard zijn alle extra helpende handen welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugde en hoe lichter 
de inspanning. We mikken er op dat we zaterdag uitverkocht zijn. Indien niet ook op zondag aan 
Delhaize en Carrefour market. 
 
Geef de namen en contactgegevens van je vrijwilliger(s) door aan de dienst vrije tijd in het 
gemeentehuis.  
 
7. VARIA 
 
De digi borden liggen al enkele weken in panne. Het gemeentebestuur heet een fors budget 
uitgetrokken om deze zo snel mogelijk weer op te lappen. 
 
Wak 2017 - Wat is er gebeurd?? weinig mensen op de been om te komen bezichtigen. 
De verwijzing in de nieuwsbrief naar de website werkt niet voor een groot deel van de bevolking. Ida 
geeft aan dat de adressen in een tabel vermelden al een ganse stap vooruit zou zijn. 
Niet steeds dezelfde formule toepassen. kunstenroute wordt in 2018 weer een tentoonstelling in het 
cultuurhuis. het programma attractiever maken door bvb workshops is ook een mogelijkheid. 
 
agenda: 
v.a. 3/7/17  Zoektocht in Lier van het Davidsfonds 
25-27/8/17  Rondepunt feesten K.H. De Eendracht 
24/7/17  clubreis de Postiljon 
19/9/17  bezoek nieuwe Damiaanmuseum met de Postiljon 
di en do in de schoolvakanties Kinder schilderatelier bij Art feelings 
elke maandag   Gevoel voor tumor bij Art Feelings naar aanleiding van tv serie 
dit project zal in de toekomst ook ondersteund worden door de gemeente. 
dorpsfeesten Schiplaken in augustus 
23/8/17  Maredsous + bottocht met Okra Hever 
1/7/17   Schiplaken op staat met a live again 
30/7/18  KWB 75 jaar 
7/7/17   Jan Smet + initiatie volksdan bij Vlas 
volgende vergadering 6 november 2017 om 19 uur in de raadzaal 
 
 
Lies Asselman 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

  
 

  

 


