
Verslag cultuurraad 12 februari 2018 

Aanwezig: 

 

 

1. Verslag vorige bijeenkomst 

Als gevolg van de ziekte van Sophie Moons werd het verslag van de vorige bijeenkomst nog niet 

rondgestuurd en wordt dit tijdens de zitting verdeeld. Het verslag wordt zonder opmerkingen 

goedgekeurd. 

2. Vrijetijdsgids 

- De verdeling van de vrijetijdsgids door de post is ditmaal zonder problemen verlopen. Alle 

aanwezigen bevestigen dat ze de gids hebben ontvangen. 

- Het concept waarbij vertrokken wordt van een kalender als basis, wordt nog steeds als positief 

ervaren. 

- De vraag wordt gesteld om in een volgende uitgave opnieuw een geactualiseerde lijst van de 

erkende verenigingen met hun contactgegevens op te nemen. 

- Kalender: de communicatie rond de verdeling van deze kalender heeft blijkbaar gehaperd. Voor 

wie alsnog interesse heeft voor deze kalender, worden op de vergadering zelf exemplaren ter 

beschikking gesteld. De kalender kan uiteraard ook digitaal worden opgevraagd. 

 

3. Inspiratienota  

Lies Asselman meldt dat met enkele vertegenwoordigers van verenigingen een eerste maal werd 

samengezeten voor de opmaak van het cultuurluik in de inspiratienota. Het eindresultaat zal later aan 

de cultuurraad worden voorgelegd. De inspiratienota zelf zal voor de gemeenteraadsverkiezingen aan 

alle politieke partijen worden bezorgd. 

 

4. Subsidies 2018 

De verengingen hebben het aanvraagformulier voor het bekomen van subsidies ontvangen. Wie deze 

aanvraag nog niet heeft ingediend, heeft hiervoor nog tijd tot 14 maart 2018. Patrick Vissers dringt 

erop aan dat de verenigingen deze datum zouden respecteren.  

Hans Breemersch merkt op dat verenigingen die een aanvraagformulier indienen hiervan geen 

ontvangstbewijs vanwege de gemeente ontvangen zodat ze niet weten of de aanvraag wel degelijk 

door de gemeente werd ontvangen. Patrick Vissers engageert zich om na te kijken of een 

ontvangstmelding mogelijk is zonder dat dit al te veel administratieve rompslomp met zich meebrengt. 

5. Varia 

- Patrick Vissers signaleert dat het aantal kandidaturen voor de jaarlijkse huldiging van sport- en 

cultuurlaureaten voorlopig erg beperkt is. Kandidaten kunnen nog tot 1 maart 2018 worden 

aangemeld. 

- Karin Derua kondigt twee activiteiten aan die door de gemeente in het gemeentehuis worden 

georganiseerd en die voor iedereen openstaan: 

o Een infosessie rond erfenisrechten, gegeven door Paul Nijs, docent recht en wetgeving, en 

specialist ter zake, op dinsdag 27 februari 2018. Om iedereen de kans te bieden deze 

uiteenzetting bij te wonen, wordt de infosessie tweemaal georganiseerd, een keer om 13.30 

uur en een tweede maal om 19 uur. 



o Op 27 maart 2018 verzorgt de preventieadviseur van de brandweer een infosessie over 

brandveiligheid in de woning en welke maatregelen preventief kunnen worden genomen. Ook 

hier is er een sessie om 13.30 uur en een volgende om 19 uur.. 

- Kinderkunstendag: Karin Derua brengt verslag uit over de voorbije Kinderkunstendag die in 

Boortmeerbeek voor de eerste maal op zondag 19 november 2018 werd georganiseerd. Onder 

begeleiding van Else Vanmeldert werd die dag door de kinderen een groot kunstwerk gecreëerd 

dat nu de muur van de Vrije Basisschool Boortmeerbeek siert. Maar ook de tentoonstelling met 

kunstwerkjes van kinderen in het gemeentehuis kon op heel wat positieve reacties rekenen. De 

gemeente onderzoekt of in de toekomst ook bij andere gelegenheden tentoonstellingen in het 

gemeentehuis mogelijk zijn. 

- Karin Derua verspreidt onder de aanwezigen een flyer waarop de nieuwe regeling met bijhorend 

nieuw telefoonnummer (1733) wordt toegelicht wanneer iemand contact wil opnemen met een 

huisarts met wachtdienst. 

- Vanaf maandag 5 maart 2018 is er opnieuw ‘Zomers winkelen in Hever’. Of dit een succes zal 

worden hangt allicht af van een aantal kritische succesfactoren zoals de beschikbaarheid van een 

horecazaak en een voldoende groot aanbod aan producten. Karin Derua benadrukt dat vanuit de 

gemeente behoorlijk wat inspanningen worden geleverd om marktkramers te motiveren een 

standplaats in te nemen maar dat het nog niet duidelijk is of deze inspanningen ook het nodige 

resultaat zullen opleveren. 

- WAK 2018. De WAK wordt dit jaar op zondag 29 april 2018 opgebouwd rond het thema ‘Kunst 

Buiten’ en zal zich ditmaal in hoofdzaak concentreren in het cultuurhuis ‘de Oude Pastorie’. Naast 

de gebruikelijke tentoonstelling van werken van lokale kunstenaars wordt in de tuin van het 

cultuurhuis een ‘kunstmarkt’ georganiseerd. De WAK wordt afgesloten met een concert door 

Harmonie De Eendracht op zondag 6 mei 2018 om 19 uur in de kerk van Schiplaken. 

Door verenigingen aangekondigde activiteiten: 

18 februari 2018 Gezinsbond Haacht-
Station 

Poëtische vertelling in parochiezaal Haacht-
Station 

22 februari 2018 Gezinsbond Haacht-
Station 

‘Veiling online’ in VBS Haacht-Station 

1 maart 2018 Okra Shownamiddag in de stadsfeestzaal Aarschot met 
bus vanuit Boortmeerbeek 

2 maart 2018 Davidsfonds  Lezing door Jos Meersman over ‘Our great Mr. 
Händel’ in de Oude Pastorie 

3 maart 2018 Femma Verkoop tweedehandskledij & 
pannenkoekenhoek 

4 maart 2018 De Postiljon Nationale filateliebeurs in sporthal 

11 maart 2018 Fanfare Albert 3e aperitiefconcert 

17 maart 2018 Crescendo Musical-operette-opera in kerk Boortmeerbeek 

20 maart 2018 Davidsfonds Nacht van de Geschiedenis – Actief pluralisme. 
What’s in a name? Levenbeschouwing in 
Vlaanderen. 

Paasvakantie 2018 Artfeelings  Schilderworkshops voor jeugd 

20 april 2018 Davidsfonds Reisreportages door Luc en Anne-Marie 
Schauvaerts over Jordanië en Marokko 

22 april 2018 Koninklijke Harmonie De 
Eendracht 

Steak- en eetfestijn in zaal Bosuil 



27 april – 28 april – 
29 april 2018 

De Vlieg Kindertoneel ‘De Bremer stadsmuzikanten’ 

28 april 2018 De Postiljon Clubfeest in cafetaria sporthal 

Januari 2019 KT De Morgenster Toneelopvoeringen 

 

Data volgende bijeenkomsten cultuurraad: maandag 14 mei 2018 en maandag 12 november 2018 

(telkens om 19 uur) 

 


