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Verslag cultuurraad 8 december 2016
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a) Hugo was wel aanwezig
b) Goedgekeurd
2) Activiteiten 2017
a) WAK (28/04/2017 – 7/05/2017): recyclage kunst
i) De werkgroep is een eerste keer bijeen geweest en licht hun voorstel toe.
ii) Er zijn verschillende ideeën:
(1) fototentoonstelling in het containerpark (digivrienden): 20-tal banners op
nadarhekken, eventueel extra foto’s in containers. Er moet nog samen gezeten
worden met Jan van Interza om te bekijken wat mogelijk is.
(2) Workshop voor kinderen van 5e en/of 6e leerjaar. Deze workshop doen we op
voorhand zodat ook de kinderen hun kunstwerkjes kunnen tentoonstellen in de
containers
(3) Recycle tentoonstelling in de corren: kunstenaar werd gecontacteerd

(4) Op woe 3 mei zal er een extra activiteit georganiseerd worden voor kinderen, in
samenwerking met Rina van de welzijnsdienst. Deze activiteit wordt gekoppeld
aan de welzijnsnamiddag.
(5) Eventueel nog een workshop voor volwassenen? Hier wordt nog over
nagedacht.
(6) Experiment: we laten een autowrak een bepaalde tijd in het containerpark staan
en mensen mogen zelf langskomen om hier een kunstwerk van te maken bv
met graffiti. Ook hier moeten we bekijken met Jan van Interza wat mogelijk is.
iii) Louis suggereert een samenwerking met de aquarelgroep van de kennisbeurs. We
nemen dit mee naar een volgende editie aangezien er geen specifieke link met
recyclage is.
iv) Interza wil zeker meewerken en het containerpark mag gebruikt worden (subsidie
is niet mogelijk). We gaan snel met hen samenzitten om te zien wat er kan.
v) Opgelet het tweede weekend is ook het weekend van de plechtige communies!
b) Vlaanderen zingt
i) Het concept Vlaanderen zingt voor kids zal vermoedelijk niet beschikbaar zijn in de
zomer 2017. We zoeken verder naar een zangconcept met de kinderen (het stuk
van Pinkelinker mag ook zeker terugkomen)
c) Andere activiteiten?.
i) OMD
(1) De gesloten centra? Dat lijkt ons niet opportuun (veiligheid en sociale aspect)
(2) 15de wing, zijn loodsen? Het dreigingsniveau is nog steeds te hoog.
(3) De loods van Koekoeckx? Dit is eerder cultureel erfgoed.
(4) Biercultuur: de camme + Gillaerts + Hof Ten As. September is ook de
provinciale biermaand.
(5) De watertoren moeten we nog uitzoeken
(6) De kerk van Perk blijft de moeite + het gerstaureerde orgel
(7) De kerk Rumoldus en den beiaard. Beklimmen is moeilijk, maar er zijn ideeën
om in de kerk een aantal klokken tentoon te stellen. Nog niet voor dit jaar? Op
een zondag is ook niet evident gelet op de markt.
(8) Categorieën voor OMD zijn in 2017
(a) Voor families
(b) Uitzonderlijk open
(c) Herbestemming en restauratie
(d) Europees thema: erfgoed en natuur

5.

Varia
1. Marcel is geen lid meer van de wapenbroeders, maar wordt tweede
vertegenwoordiger van de hobbyclub Teniers.
2. Jan Van Hoof wordt voorgedragen als nieuwe vertegenwoordiger voor de
gewezen wapenbroeders in het bestuur van de cultuurraad
3. Op de folders/affiches voor de Sint-Maartensstoet stond het logo van de
gemeente, wat een voorwaarde is voor de projectsubsidie
gemeenschapsvorming. Ze hadden echter geen subsidie aangevraagd. Dit was
een misverstand binnen de organisatie.
4. Wie subsidies krijgt voor een project binnen het reglement subsidie
gemeenschapsvorming zou ook een banner van de gemeente moeten hangen.
We leggen dit voor aan het college.
5. Andante gaat binnen het koorproject een aantal optredens doen op de
kerstmarkt van Grimbergen en de spiegeltent van Vilvoorde.
6. Zondag is er kerstmarkt in het LDC Omikron.
7. Er gaat dit jaar geen budget van cultuur naar de kerstmarkt.
8. Data voorjaar 2017:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12 januari
9 februari
9 maart
13 april
11 mei
8 juni

Volgende vergadering op donderdag 12 januari 2017 om 20u00 in De Corren.

