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Verslag cultuurraad 12 april 2018
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
Geen opmerkingen
2. Activiteiten 2018
a. WAK: (van 27/04 tot 06/05)
65 deuren zijn al opgehaald.
Decoratiematerialen zijn aangekocht.
Deuren laten plaatsen door de werkmannen.
Niemand kan mee helpen met de scholen.
Persmoment op vrijdag 2/04 om 12u te Perk. Dit zal later nog bevestigd
worden.
Workshop op 21/04 van 14u tot 17u. Rose-Marie, Dirk V. en Marleen komen
helpen. Marc probeert ook langs te komen.

b. Steenokkerzeel Zingt:
De vraag is gevallen of er herbruikbare bekers kunnen gebruikt worden omdat
dit milieuvriendelijker is en achteraf niet zoveel afval te vinden is? Er zijn
blijkbaar meer negatieve aspecten dan positieve (afwassers, niet
gebruiksvriendelijk, extra belastend voor de kassa,…). Best dit jaar te houden
zoals vorige jaren.
De grijpers van Interza waren op de lenteschoonmaak veel handiger dan die
van de gemeente. Eventueel koopt de gemeente er enkele aan?
Reeds 3 jaar is er met de marktleider gesproken om afspraken te maken voor
de markt op 15 juli, doch liep dit steeds fout. We proberen het dit jaar
nogmaals.
Zondag 12 juni worden de borden van de Rommelmarkt overplakt met de
affiches van de 11-juli viering.
Scherm voetbal wordt voorlopig niet warm onthaald door het college.
3 vlaggenmasten van de 10 zijn reeds beschadigd. We vragen aan de
uitleendienst om ze na te kijken en voorzichtiger te behandelen.
Rik Biesemans laat weten dat de KVLV van Perk kandidaat zijn om een
eetstand te bemannen. Vorige cultuurraad was echter al voor het goede doel in
Melsbroek (t.v.v. mucoviscidose) voorgedragen. Eventueel voor volgend jaar?
c. OMD:
Vorige week zijn we met een aantal mensen naar de kerk geweest. We gaan
een rondleiding in de kerk doen (door de Heemkring) en een bezoek aan de
beiaard (door de kerkfabriek). Eveneens een kleine tentoonstelling (trommels,
klokken vanuit de kelder van De Camme) zal plaatsvinden in de kapel.
Cultuurdienst zal een oproep doen in Den Beiaard van juli-augustus. Het is
misschien informatiever om vooraf een film te maken. Hiervoor contact
opnemen met Arnaut Van Halle.
Beiaard laten bespelen door leerlingen van de beiaardschool in Mechelen.
Wanneer het maximum aantal inschrijvingen bereikt is, op tijd communiceren
naar de bevolking dat de beiaard niet meer beklommen kan worden, maar
alsnog de rondleiding in de kerk kan gevolgd worden.
d. Bevrijdingsbal (11/11)
Andante heeft toestemming gekregen om het concert met op het programma
“The Armed Man, a Mass of Peace” van Karl Jenkins in de turnzaal van
Melsbroek te organiseren.
Receptie in de kerk? Dit wordt nog nagekeken door Kurt met Pastoor Capoen.
Lieve Vranckx stelt voor om het voorstellen van het boek los te koppelen van
de 11-november viering. Het is niet in dezelfde sfeer (bal vs herdenking). Ze
zouden de boekpresentatie graag op zaterdag 10 november in De Camme
organiseren.
3. Varia
Pierre Peeters wenst terug te komen op het Gecoro-verhaal van vorige vergadering. Dit
verhaal wordt rechtgezet: de vraag is wel degelijk gesteld geweest aan de cultuurraad. Deze
heeft Remi Cresens afgevaardigd. Zijn kandidatuur werd niet weerhouden omdat hij in een
politieke partij zetelt.
Jean-Pierre wil wel even vermelden dat hij teleurgesteld is dat hij nooit een antwoord heeft
gekregen dat Remi’s kandidatuur geweigerd werd.
Volgend jaar zal er weer een oproep gelanceerd worden om zich kandidaat te stellen voor
alle raden (inclusief Gecoro).

Jean-Pierre is naar de bijeenkomst van de kerkenbeleidsplan geweest. Hij vond dat de
kerkfabriek reeds een plan had voorgelegd zonder de gemeente of inwoners daarin te
kennen. De volgende vergadering zal meer duidelijkheid scheppen.
Hugo Cloetens laat weten dat er op 3 mei een info-avond rond afval en afvalbeleid
plaatsvindt.
Hugo vraagt ook hoe het zit met de haken in de kelder van het gemeentehuis om de
vlaggenmasten op te hangen? Dit zou met Geert Baro besproken zijn.
Lieve vraagt of iedereen op het bevrijdingsbal verkleed komt? Eventueel op de affiche zetten
dat men zich vrijblijvend mag verkleden en de helpers ook te laten
Als Marcel oldtimers vindt die te maken hebben met de oorlog 14-18, zijn die zeker welkom,
maar geen must.
VERSLAG VERGADERING vaste commissie van 12 april 2018
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
Geen opmerkingen.
2. Varia
Het eerste ontwerp van de muurschildering van De Corren was niet naar verwachting.
De artiest werkt een nieuw ontwerp uit.
Het AED-toestel kan verzet worden. Dit wordt opgenomen in de planning.

Volgende vergaderingen vallen op
- Donderdag 17 mei 2018
- Donderdag 14 juni 2018

