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Verslag cultuurraad 10 februari 2022
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van 25 november 2021 wordt goedgekeurd.
Het verslag van de algemene vergadering zal pas goedgekeurd worden op de
volgende algemene vergadering.

2. Raad van bestuur
Rik Biesemans neemt afscheid van de Cultuurraad.
Hij legt de geschiedenis van de Cultuurraad toe. De rest van zijn toespraak kan je in
bijlage aan het verslag terugvinden. Hij dient zo zijn ontslag als ondervoorzitter in. De
Cultuurraad accepteert zijn ontslag en bedankt hem voor zijn inzet de voorbije jaren.
Als opvolger voor afgevaardigde van Koor Andante komt Dirk Robberechts.
Brent Gillaerts neemt ook voor de eerste maal deel als cultuurdeskundige.
Volgens het reglement dient er bij het begin van iedere legislatuur, op de eerste raad
van bestuur, een voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester verkozen te worden.
Omdat de ondervoorzitter zijn ontslag indient, zullen op de volgende raad van bestuur

kandidaturen mogen ingediend worden. Indien er meerdere kandidaturen zijn, zal er
een geheime stemming plaatsvinden.
We merken dat sommige leden van de raad van bestuur al een gehele tijd niet meer
komen zonder verwittiging. Deze mensen zullen gecontacteerd worden met de vraag
of ze nog steeds geïnteresseerd zijn.
3. WAK
De WAK of de week van de amateurkunsten zal dit jaar ook doorgaan in mei. Dit jaar
zouden we nutvoorzieningskasten op straat willen opfleuren door er stickers op te
plakken. Inwoners van Steenokkerzeel kunnen tekeningen en ontwerpen doorsturen.
Hier maakt de cultuurraad een selectie die zullen afgedrukt worden op stickerpapier.
Welke sticker waar zal hangen beslist de cultuurraad. Op enkele locaties in het dorp
zouden we – in samenwerking met de Heemkring - ook foto’s van het vroegere
straatbeeld willen plakken. In het werkgroepje zitten Dirk, Hugo, Marleen en Maaike.
Volgende zaken zouden moeten bekeken worden tegen volgende vergadering:










In kaart brengen van alle nutvoorzieningskasten in Steenokkerzeel. Geert
contacteert Fluvius om te kijken of er een lijst beschikbaar is, wat de
afmetingen van de nutsvoorzieningskasten zijn en of er een reglement bestaat.
Eens de lijst van Fluvius voor handen is zullen enkele leden van de Cultuurraad
het dorp in trekken en foto’s maken van interessante locaties.
Dirk en Geert nemen contact op met de Heemkring.
Alle leerlingen van het 5e leerjaar van de vier basisscholen zullen ook een
tekening mogen maken. Per school selecteren we hier de mooiste uit die dan
op een nutvoorzieningskast aan de school zal komen. De scholen zijn hier
volledig vrij in. Jasper neemt contact op met de scholen hiervoor.
Kunstenaars uit het dorp spreken we aan via de communicatiekanalen van de
gemeente. We rekenen op hiervoor op Den Beiaard van april die eind maart
verdeeld wordt.
Geert stemt met Kurt af welke maten kunnen gescand worden.
Alle ontwerpen moeten tegen begin mei binnen zijn. Eind mei moeten alle
ontwerpen afgedrukt zijn.
Volgende Cultuurraad moet er een naam gekozen worden. Voorstel van deze
vergadering was al KOS (Kunst Onder Spanning) maar andere voorstellen
mogen zeker nog ingediend worden.

4. Steenokkerzeel zingt
Steenokkerzeel zingt zal in 2022 doorgaan op 9 juli. Ieder jaar speelt een uur voor de
show een live band. Voor een meerkost van €2.000 kunnen we in de plaats hiervan de
Meezingers laten optreden. Deze bestaan uit vier bekende gezichten die enkele
liedjes zullen zingen. De Cultuurraad is voorstander van dit idee. We zullen dan wel
een verhoging van het budget nodig hebben (staat nu op €14.500) aangezien de
organisatie zelf ook duurder is geworden tegenover 3 jaar geleden. Geert kaart dit al
eens aan op het college. Hugo, Dirk, Geert en Jasper zitten samen op 22 februari
(10u) om de details te bespreken. We nodigen binnenkort ook de cafébazen uit voor
een gesprek.

5. Brief IGS Noordrand
Marleen heeft een mail gekregen van IGS Noordrand. Zij willen graag hun werking
komen kenbaar maken op een algemene vergadering. Deze is pas in november 2022.
Marleen antwoordt hier op.

6. Open Monumentendag
Nog geen verder nieuws. Deze gaat sowieso in samenwerking met de family day van
de 15th Wing zijn.
7. Cultuurprogrammatie
16/02/2022 Onderland: Jozé, Pierre en Dirk komen helpen.
23/03/2022 Rudi Vranckx: Jozé, Maaike & Dirk komen helpen.
De programmatie van 2022-2023 ligt vast en ziet er als volgt uit:
22/09/2022: Absynthe Minded
20/10/2022: Lieven Scheire
4/11/2022: Te Gek!? Nerveuze Vrouwen
19/01/2023: Eva De Roovere
17/02/2023: Nicholas
2/03/2023: Erik Van Looy
27/04/2023: Armand
10/05/2023: Lukas Lelie
20/05/2023: Begijn Le Bleu Kijk! Fwiet! Fwiet! (wandeling)
Voor de programmatie van ’22-’23 zou er ook een brochure gemaakt worden. Dit
voorstel wordt door het college besproken.

8. Parkconcerten
Er is een externe die graag zijn concept ‘Parkconcerten’ wil organiseren in
Steenokkerzeel. Hij vraagt hiervoor aan de gemeente een locatie, logistieke en
financiële steun. Geert en Jasper zullen binnenkort samenzitten met hem.
9. Varia




Wanneer worden de borden van de ZID geplaatst? Dit staat gepland in mei
2022.
Dirk heeft een goede band ‘De Bonanza’s’ gezien als matinée voorstelling.
Deze is enorm in de smaak gevallen.
Omikron zoekt een halftijdse werkkracht die op zoek gaat naar satellietpunten
in Perk en Melsbroek die als sociaal restaurant kunnen dienen.
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Geen punten

Volgende Vergadering:
Donderdag 3 maart 2022 (ipv 10 maart 2022) om 19u in de grote zaal van GC De Corren.

