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Verslag cultuurraad 13 februari 2020
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
2. Opbrengst OMD
- Foto’s MAF
€870 voor de foto’s. Er is gevraagd aan de luchthaven, Kasteel Ter Ham en de
Brabantse Golf om eventueel ook een foto te kopen van hun cultureel erfgoed. We
wachten nog op hun reacties.
- Opbrengst drank:
€668,79. Dit zal eveneens aan het MS-Center worden overgemaakt.
Argenta kan een grote cheque afleveren om het bedrag te overhandigen.
Zodra de verkoop van de foto’s achter de rug is, kunnen we een datum en locatie
afspreken om de overhandiging
3. Overzicht activiteiten
a) Pianodays 01/03/20 -> organisatie van IGS
Op zondag 1 maart zal er om 14u en 16u een pianoconcert plaatsvinden in de kerk
van Humelgem. Regiowerking Noordrand organiseert die dag op verscheidene
locaties pianoconcerten en heeft fietsroutes tussen de verschillende locaties
uitgestippeld. Meer info staat op de gemeentelijke website:
https://www.steenokkerzeel.be/pianodays1-maart-fietsroute
Die dag bieden we een drankje aan aan de bezoekers. Vandaar dat we graag aan
mensen van de cultuurraad vroegen om te komen helpen.
Vrijwilligers zijn Jozéke en Marc. We spreken af om 13u in de kerk van Humelgem.

b) ZID (Zomerpoëzie in ons Dorp)
Het logo is goedgekeurd.
4 wandelingen uitgestippeld door Marc: Humelgem, Steenokkerzeel, Perk en
Melsbroek. We kunnen een stippellijn tekenen op de plannetjes om de
verschillende wandelingen met elkaar te verbinden. Mochten de foto’s te groot zijn,
kunnen we deze online op onze website zetten en enkele exemplaren in het
gemeentehuis aan het onthaal aanbieden.
We zouden gaan voor 10 gedichten per wandeling. Indien het budget te weinig is,
zal het college het overige budget vrijmaken. De foto’s zouden nadien worden
gebruikt om op een openbare plaats in ons dorp permanent tentoon te stellen.
Folders, bladwijzers (180 à 240 gr) maken ter promotie (winkels, bib,...).
Lesgevers worden gecontacteerd voor de workshops te geven.
Werkgroep: Marc, Dirk, Marleen en Cathérine.
c) Steenokkerzeel Zingt (11/07)
Herbruikbare bekers. Hugo geeft de uitleg over de bekers (zie bijlage).
Er moet een bestelling gedaan worden voor de glazen.
Men moet dringend naar de café’s stappen om hen ons idee uit te leggen en te
vragen of ze mee willen doen. De 3 cafés op de markt krijgen voorrang!
De bak met de koppelstukken die Hugo heeft laten aankopen is alweer verdwenen
bij de werklieden.
d) OMD
Er is nog geen nieuws over de watertoren.
4. Meerjarenplanning
Geert wil dat een maandje opschuiven en zal de meerjarenplanning een 2-tal weken
voor de volgende vergadering doorsturen zodat iedereen dit al eens goed kan
bekijken.
5. Varia
- Hugo vraagt of er kleine flesjes kunnen voorzien worden voor de vergaderingen.
Zo moeten er geen halve flessen worden weggegoten. Dit is praktisch niet zo
handig omdat er een andere prijs op kleine flesjes staat dan op grote flessen. Dit
heeft gevolgen voor de prijsbepaling die werd goedgekeurd door de raad van
bestuur van het AGB. We kunnen deze opmerking in ieder geval meenemen naar
augustus, wanneer de drankenleveranciers alweer een prijsofferte moeten
indienen.
- Hugo heeft het beeldje uit de muur aan de kerk in Steenokkerzeel onder zijn
wagen teruggevonden. Alles wijst op vandalisme. Dit is echter eigendom van de
kerkfabriek, waardoor het met hen moet geregeld worden en de gemeente er niet
in kan tussenkomen.

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 13 februari 2020

1. Varia
Geen punten
Volgende vergaderingen:
-

Donderdag 12 maart
Donderdag 9 april
Donderdag 14 mei
Donderdag 11 juni
Donderdag 9 juli
Donderdag 10 september
Donderdag 8 oktober
Donderdag 12 november
Donderdag 10 december

