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Verslag cultuurraad 20 februari 2014
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Betreffende de jumelage werd er positief geadviseerd om dit verder uitwerken
en dan terug te brengen op de vergadering. Daarna zullen we een definitief
advies overmaken aan het college.
b. Goedgekeurd
2. Planning AV
a. Inhoud:
i. Overzicht activiteiten voorbije jaar
ii. Overzicht activiteiten komend jaar (groote oorlog!)
- Wat moeten we doen?
- Wie doet wat?
iii. Reglement + activiteiten gemeenschapscentrum (folder organisatoren)
iv. Nieuwe leden?
v. Eigen punten van de verenigingen?
b. 8 mei om 20u in de grote zaal van De Corren.
3. Activiteiten 2014
a. Evaluatie nieuwjaarsdrink
i. Leuk evenement

ii. Locatie voor receptie personeel & adviesraden was klein.
iii. Muzikale acts waren een schot in de roos zowel de verenigingen als de
folkgroep.
iv. Veel volk gelet op de weersomstandigheden, volgend jaar zal er meer
volk zijn.
v. Hopelijk kunnen we nog veel evenementen op het plein doen, ook al
komen er nieuwe eigenaars in het kasteel, kunnen we deze boodschap
nog doorgeven aan de Vlaamse gemeenschap?
b. Groote oorlog
i. Het college was akkoord om een sfeerbal te organiseren en dus toch
een decaporgel naar De Corren te halen. Dit gaat door op 25/3 om 15u.
ii. Wie wil er affiches hangen bij de middenstand?
- Melsbroek: Hugo,
- Perk: Rik M. en Louis
- Wambeek: Lieve
- Steenokkerzeel: Jean-Pierre.
iii. Wie kan er helpen tijdens het sfeerbal? Jean-pierre, Rik M, Louis, Lieve
(tot 16u), Marleen na (16u), Paul & Jose.
iv. Mensen van Melsbroek kunnen beroep doen op vervoer van Floordam
voor het sfeerbal!
c. 11 juli-viering: Steenokkerzeel
i. Het college is akkoord met het voorstel van de cultuurraad
ii. We doen geen extra voorprogramma. Vlaanderen zingt zal in het
voorprogramma meer Vlaamse hits steken.
iii. JH Echo wil weer zorgen voor een Nederlandstalige fuif.
iv. Programma:
- 16u00-17u00 springkastelen en volksspelen
- 17u30-18u30 kinderzangstonde tussen de kinderen
- 19u00-20u00 Voorprogramma Vlaanderen zingt
- 20u00-20u10 Speech burgemeester
- 20u00-23u00 Vlaanderen zingt
- 23u00 Nederlandstalige fuif
d. Freepodium eind november
i. We wachten op een delegatie van de jeugdraad. Dan start de werkgroep
op.
e. Open monumentendag
i. Het lijkt ons toch niet zo evident om hetzelfde te herhalen als vorig jaar.
ii. We willen het kasteel toch openstellen maar een gewone editie zonder
inkleding en extra promotie.
iii. De gidsen van de heemkring moeten dit wel zien zitten, Lieve neemt het
mee.
iv. Werkgroep: Lieve, Hugo, Jean-Pierre, Geert …bekijkt de praktische kant
van de zaak. Samenkomst op 10/3 om 11u in het gemeentehuis.
4. Varia
a. Leden cultuurraad
i. Werner Vanderborght heeft enige tijd geleden ontslag genomen wegens
te weinig tijd.
ii. Georges Derons is niet langer de vervanger van Lieve voor de
heemkring. De heemkring zal een nieuwe plaatsvervanger voorstellen.

b.

c.
d.

e.

f.
g.

iii. Louis zou eventueel willen zetelen vanuit de ouderenadviesraad. Thierry
zou dan voor de kennisbeurs zetelen en Dina Pirnay zou
plaatsvervanger zijn.
- We zoeken uit tegen volgende vergadering kan en maken een
advies voor de Algemene Vergadering.
Jumelage
i. Rik heeft nog geen tijd gehad om dit verder uit te zoeken. Dit Is voor een
volgende vergadering.
Om affiches rond te dragen zouden we eens een lijst moeten maken met alle
handelaars zodat we dit makkelijk kunnen verdelen.
Hugo haalt nog even aan dat bij de organisatie van grote evenementen strikte
afspraken belangrijk zijn met personen en verenigingen die meewerken. Zo
was er een misverstand betreffende het aantal medewerkers van de
digivrienden tijdens OMD. Goede en duidelijke afspraken en communicatie zijn
belangrijk, we nemen dat mee naar volgende evenementen.
Klakson blues
i. 15 maart St.-Patricksday: in de linde.
ii. 12 april klakson blues optreden.
iii. Digivrienden zijn welkom om daar eens foto’s te maken.
The cast in concert
i. 28 februari in de corren
Foto’s digivrienden: kunnen deze op de website van de gemeente geplaatst
worden?
i. Momenteel worden ze al op facebook geplaatst. Onze huidige website
heeft geen foto-module. In 2015 zou er een nieuwe website komen.

Volgende vergadering op 13 maart 2014 om 20u in de cafetaria van De Corren.

