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Naam vereniging
Andante Perk
Andante Perk
Heemkundige Kring Ter Ham
Heemkundige Kring Ter Ham
Hobbyclub David Teniers Perk
K.H. St.-Martinus Melsbroek
K.H. St.-Martinus Melsbroek
Kennisbeurs
Kennisbeurs
LGB Den Eekhoorn
Koninklijke Gewezen Wapenbroeders
LDC Omikron
Move Libre
OKRA Steenokkerzeel
OKRA Steenokkerzeel
P.C.K. Streven
P.C.K. Streven
Tenten Cloetens
Schepen van cultuur
Cultuurbeleidscoördinator
Medewerker cultuur
Cultuurdeskundige
Cultuurdeskundige
Cultuurdeskundige
Klakson Blues Club
Gemeenteraadslid

Naam
Biesemans
Merckx
Vranckx
Verelst
De Coninck
Cresens
De Ridder
Meeus
Dewallef
Blockmans
Van der Elst
Meulemans
De Wandeler
Briers
Vanhoegaerden
Geerens
Peeters
Cloetens
Laureys
Baro
Buyens
Verwilghen
Deprins
Merckx
Caere
Berckmans

Voornaam
Rik
Rik
Lieve
Marc
Jean-Pierre
Remi
Roger
Louis
Thierry
Pierre
Marcel
Hilde
Veerle
Paul
Jose
Jacques
Pierre
Hugo
Geert
Geert
Rose Marie
Dirk
Rony
Marleen
Peter
Annie

Aanwezig
X
X

Verontschuldigd

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Verslag cultuurraad 10 april 2014
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd
2. Algemene vergadering
a. Voorstel om de geplande datum van 8 mei te verplaatsen naar het najaar (de
uitnodiging werd nog niet verzonden)
i. In het najaar zal het eerste jaar van de nieuwe beleidsplanning
geëvalueerd worden en zal er input gevraagd worden voor 2015. Nu is
het nog te vroeg.
ii. In het najaar kunnen we ook een betere planning van de activiteiten
maken.
iii. We zouden de AV dan ook structureel verplaatsen naar het najaar.
iv. Voorstel nieuwe datum: Donderdag 9 oktober om 20u in De Corren
3. Activiteiten 2014
a. Groote oorlog
i. Steenokkerzeel mobiliseert en sfeerbal: evaluatie
- Geert L. was zeer aangenaam verrast door het succes. Vooral op
dinsdag.

-

De mobilisatie gaf soms het verkeerde beeld dat je iets moest
bijhebben, het was moeilijk te communiceren dat je ook gewoon
mocht langs komen..
- Dank aan de cultuurraad om het sfeerbal mee te organiseren, dit
was een grote publiekstrekker van de juiste doelgroep.
- Er was vraag om dit vaker te doen. We hopen om samen met Guy
Koekoeckx (man van de orgels) verder te werken. Ook vanuit de
ouderenadviesraad komen er initiatieven voor dansnamiddagen.
- De heemkring was zeer tevreden over het verzamelde materiaal.
- Binnen 5 jaar 75 jaar einde WOII, een nieuwe mobilisatie?
ii. Tentoonstelling: uitbreiden locatie?
- We hebben veel verzameld, gaan we ook de kunstwerken van de
WAK nog kunnen plaatsen?
- We moeten met de heemkring contact opnemen om te zien
hoeveel materiaal ze hebben verzameld.
a. De school (turnzaal) er komen sowieso werken van de
scholen ook. Of eventueel buiten?
b. De kerk?  sluit wel beter aan bij het thema van WOI.
c. De oude noodwoning (nu kerkfabriek)
- Bakker Kemps bakt figuurbroden, kan hij iets maken ter
gelegenheid van dit evenement?
b. Steenokkerzeel zingt
i. Er zijn reeds voldoende podiumzangers
ii. De cultuurdienst werkt verder uit.
c. Open Monumentendag: 2014
i. Eerste communicatie zal reeds in volgende beiaard verschijnen. Zodat
de mensen van Steenokkerzeel reeds kunnen inschrijven voor de
rondleidingen.
4. Varia
a. Het college van burgemeester en schepenen heeft besloten om de officiële
procedure op te starten tot het toekennen van een straatnaam aan de nieuwe
straat voor de verkaveling gelegen langs de Vanderborghtstraat te Melsbroek
tussen de woningen nrs. 6 en 10. Het college stelt voor om deze nieuwe straat
de “Jos Lauwersstraat” te noemen gelet op zijn verdienste voor de gemeente.
i. De cultuurraad geeft een gunstig advies, want deze man heeft een grote
waarde voor onze gemeente, hij heeft de geschiedenis van onze
deelgemeenten op papier gezet.
b. Vanuit de dienst vrije tijd komt er een algemene vraag aan alle verenigingen
wie er op evenementen standen wil uitbaten. Zo kunnen we een beurtrol maken
voor alle evenementen van de gemeente en de adviesraden.
i. We moeten goed oplijsten wat er van hen verwacht wordt en aan welke
regels ze zich moeten houden. De dienst vrije tijd zal dit doen.
c. Groene corridor wil de groene vallei doortrekken van herent tot in Berg (nu
reeds) tot in Perk. Er zijn plannen om in de oude boerderij van het kasteel een
belevingscentrum te openen. Later meer
Volgende vergadering op 8 mei 2014 om 20u in de cafetaria van De Corren.

