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Verslag cultuurraad 10 oktober 2013
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd zonder opmerking
2. Activiteiten 2014
a. WAK: grote oorlog?
i. Linken aan fotografie en film?
ii. Terug een project in de scholen + tekeningen
iii. Filmzaal
iv. Weekend 25-26-27 april 2014
b. Erfgoeddag: thema grenzeloos
i. we zien niet direct een goede link, voorlopig geen plannen
c. 11 juli viering
i. 12 juli 2014
ii. We gaan verder met het concept maar herbekijken we de
jeugdnamiddag. (later beginnen en beter aansluiten op het
hoofdprogramma)
iii. Het wordt groter met meer randfenomenen. Een bescheiden
aanwezigheid van de politie zou goed zijn.
d. Open monumentendag: Er is nog geen thema
i. We wachten nog af

ii. We hebben wel verwachtingen gecreëerd, kunnen we dit nog doen?
iii. Het kasteel Ter Ham nogmaals openstellen, vele mensen konden niet
binnen. Het gaat misschien op middellange termijn niet meer kunnen.
iv. Het domein van Perk zouden we graag nog eens openstellen. We gaan
een officieel schrijven doen aan de graaf van Perk.
v. Koppelen aan de grote oorlog, maar hebben we een goed monument?
e. Freepodium
i. 28 november 2014
ii. We nemen contact op met de jeugddienst
f. 100 jaar grote oorlog
i. De heemkring heeft al eens samengezeten om te bekijken wat er kan
gebeuren.
ii. De herdenking zou gespreid worden over 4 jaar. Info zie bijlage.
iii. Kunnen we samenwerken met cultuurraden/heemkringen vanuit de
westhoek om materiaal naar hier te halen? We gaan kleinere
gemeenten aanschrijven. Peter gaat een paar contacten leggen.
selecteert de gemeenten.
iv. Open monumentendag koppelen aan de activiteiten in september? Dit
bekijken we nog  heemkring heeft het dan druk om nog andere
projecten op te nemen.
v. Cinema Novelty koppelen aan dit thema? Wie kent er films gelinkt aan
WOI?
3. Begroting 2014
a. Geert geeft nog een overzicht van ons budget van vorig jaar.
b. De afrekeningen voor de evenementen zijn nog niet volledig. We hernemen dit
later.
c. We hebben doorgegeven dat we €25000 wensen om activiteiten te
organiseren. Nu is het wachten op de begroting om te weten hoeveel we
effectief kunnen gebruiken.
4. Varia
a. Nieuwe datum bedankingsmoment OMD: 29 november om 20u in het kasteel.
Uitnodiging volgt
b. Vorming betreffende uitstappen en wegkapiteins:
i. Er bestaan veel misverstanden over.
ii. Hugo heeft al eens gepolst bij de politie om opnames te doen met
figuranten. En daarna een vorming te organiseren.
iii. Daarna plaatsen we dit filmpje op de site.
iv. We brengen uiteraard al de adviesraden op de hoogte.
v. Hugo neemt initiatief en laat weten of er eventueel een budget nodig is.
c. Uitstap/vorming cultuurraad:
i. The last post in Ieper? Volgend jaar?
ii. Red star line museum in Antwerpen. Groepen kan pas vanaf januari.
iii. Het legermuseum in Brussel op 14 december in de namiddag.
d. Gratis workshop sociale media voor de steenokkerzeelse verenigingen op 21
oktober in De Corren.
e. 23 november optreden in De Linde van de Klakson blues club.
f. 10 november concert van Russisch jongenskoor (organisatie Andante) kerk van
Perk
g. Datum Nieuwjaarsdrink op het binnenplein van het kasteel Ter Ham
i. Vrijdag 17 januari 2014 vanaf 19u
ii. Beperkte optredens
- Andante
- Harmonie van Melsbroek

-

Rondleidingen heemkring? Neen het kasteel niet openstellen, te
veel kans op slecht en nat weer. Wel kandelaars achter de ramen.
iii. Lieve, peter en Hugo willen het geheel trekken en komen samen met
vertegenwoordigers van de gemeente op maandag 28 oktober om
20u30 in het gemeentehuis.

