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Verslag cultuurraad 2 september 2021
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen op het verslag.
2. Activiteiten 2021
a. MS-cheque
De cheque zal overhandigd worden op woensdag 10 november om 17u.
Praktische afspraken moeten nog gemaakt worden.
b. Steenokkerzeel Zingt
De alternatieve editie werd zeer gesmaakt. We hebben veel positieve
commentaren ontvangen. Mensen vonden het fijn om getrakteerd te worden op
straattheater terwijl ze iets konden drinken op een terras in eigen dorp. Zeker in
Melsbroek was het een groot succes. Dit lag waarschijnlijk vooral aan de
inplanting van het dorpsplein: 1 café vlak naast de kerk gaf een gezellig gevoel.
c. Cultuurprogrammatie najaar 2021
Programma voor het najaar, met vrijwilligers die zich reeds opgaven:
- 9/9: Jelle Cleymans (Jozé, Pierre, Maaike)
- 10/9: Ann Cnop (kerk Perk)

-

8/10: Metejoor (Jozé)
26/11: Kate Ryan (Dirk, José, Maaike, Marleen)
4/12: Guga Baul

d. Steenokkerzeel Zingt Winter Editie
Omwille van de steeds wisselende coronamaatregelen wordt er beslist om dit
jaar geen wintereditie te organiseren. We hopen allemaal dat we in 2022 terug
een normale editie in juli zullen kunnen organiseren.
Zaterdag 9 juli 2022 werd reeds bevestigd bij de organisatie.
e. ZID-borden
Dit kon omwille van drukke agenda’s en personeelstekort nog niet worden
opgenomen. Er zal echter zeker werk van gemaakt worden om de ZID-borden
geplaatst te hebben tegen de nieuwe editie van WAK (Week van de
Amateurkunsten).
f. Open Monumentendag (19 september 2021)
Jasper licht de afspraken met het leger, het dagverloop en de verschillende
taken toe. Taken voor de leden cultuurraad worden ook verdeeld.

3. Varia
a. Pol Briers laat weten dat hij de scholbon niet ontvangen heeft. Geert heeft dit
nagevraagd. Deze werd per vergissing niet bezorgd, maar gezien deze actie
ondertussen is verlopen, kan dit helaas niet worden rechtgezet. Pol had ook de
opmerking dat de subsidies niet eerlijk waren verdeeld daar elke vereniging
hetzelfde bedrag had gehad als het jaar ervoor. Geert licht deze
beleidsbeslissing nogmaals toe.
b. Marc vraagt of de cultuurraad ook in participatieproject rond mobiliteit wil
stappen. Dit zal op de algemene vergadering besproken worden.
c. Marc deelt mee dat de Heemkring volgend jaar in november iets gaan
organiseren rond hun 25 jarig bestaan en vraagt aan de cultuurraad om
medewerking.

VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 2 september 2021

1. Varia
Geen punten

Volgende vergadering:
Donderdag 7/10/2021 om 19u in de Corren.

