
PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT MECHELEN 

 
GEMEENTE BERLAAR 

 
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD  

 
ZITTING van 7 mei 2019 

 
Aanwezig: Ingeborg Van Hoof (Schepen van Cultuur),     
Johan Van Nuffel (Ambiance), Anne-Marie en Pauline Van den Eynde (Cultuurhuis Station Balder), Rosa Pelgroms (Femma 
Berlaar-Centrum), Frie Verstrepen (Femma Heikant), Ludo Van Hout (Fanfare ‘Willen is Kunnen’),  Laura Celis (KF Ste Cecilia), 
Ann Verhelst en Lutgart De Voegt (KVLV Berlaar Centrum), Chris Nijs (KVLV Berlaar Heikant), Lut Heremans (toneel Bercklaer),  
Kris Hosten (’t Dolhuis), Ursula Mariën (Heikantse Creatieven), Dries Boets (Heikantse toneelvereniging) Rita Scheers (Kind en 
Preventie), Fred Steyaert (KWB Berlaar Heikant) Maria Eyskens (Samana Berlaar Heikant), Karolien Goris (Samana St. Pieter): 
Paul Heylen (De Heikantse Bierliefhebbers), Kelly Serneels (Baldertejater) Geert Adriaenssens (Davidfonds), Fons Minne (De 
Heikantse Bierliefhebbers)  
Eveline Vande Vyvere (plaatsvervangend verslaggever – gemeentelijk ambtenaar) 
 
Verontschuldigd: Rita Dekkers (NSB Berlaar), Andre Mollekens (Baldertejater), Maria De Belser (St- Rumolduszangkoor), Dries 
Milbou (La Tirette), Raoul Van Put en Leona Van den Bergh (’t Vlammeke), Guido De Couvreur (Mondo vzw.), Myriam Van 
Rompaey (Samana St Pieter Berlaar Centrum), Wim Ceulemans (Landelijke Gilde Guido Peeters (Gregoriaans koor), Nancy Cloos 
(verslaggever – gemeentelijk ambtenaar) 
 
Afwezig: Jean Verstraeten (bib), Willem Kempenaers (VOSOG), Joël Dumont (Get a live) 
 
De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Markt 3 te Berlaar. 
 

1. Goedkeuring vorig verslag d.d. 19/2/2019 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 
2. Samenstelling nieuwe cultuurraad 

We verzamelen de documenten.  De formulieren dienen ten laatste op 27/5 bij de dienst Vrije Tijd aan te komen. 
Je kan op het formulier ook aanduiden of je voorzitter wil worden. 

 
3. Evaluatie activiteiten 

 

 Circus Ronaldo 

Het was een inhoudelijk sterke show.  Alle voorstellingen waren uitverkocht.  We kunnen spreken van een groot succes.  Het 
rusthuis heeft een ingekorte voorstelling gekregen.  Er zijn enkele bedenkingen over de brandveiligheid.  De nooduitgangen 
zouden niet aangegeven zijn.  Johan zal dit bespreken met de organisatie. 
 

 Erfgoeddag  

Er waren 105 deelnemers in de zaal, 96 mensen volgden de rondgang en 60 personen bezochten het Rode Kruis-museum. 
 
 
Evaluatie 
 
Het was een mooi aanbod.  De zaal was mooi ingekleed.  Ook de bierliefhebbers waren tevreden.  De gidsen waren kwalitatief niet 
allemaal gelijk.  Sommigen waren heel summier, anderen juist heel uitgebreid.. 
Het is spijtig dat de deelnemende verenigingen de wandeling niet kunnen meedoen.  Een volgende keer bedenken of die 
wandeling dan vlak voor de start al voor de helpers kan georganiseerd worden. 
Er waren opmerkingen over het ‘gratis eten’ voor voorbijgangers.  De cafetaria was niet opgezet met dit systeem.   
 



 Winterwandeling 

Het was een heel goede editie.  Door de vele mensen was het vertrek aan de start moeilijk omdat er groepjes mensen voor de 
pijlen stonden.   De inschrijvingen zouden beter buiten georganiseerd worden en dit op 2 punten. 
De cultuurraad stelt ook voor om een plannetje op te hangen zodat mensen een overzicht hebben zodat ze kunnen zien waar ze 
evt. kunnen afsnijden.  Mogelijk ook digitaal ter beschikking stellen (via een qr-code) 
 

4. Organisatie activiteiten 

 

 Muzikale Tuinen, 22/6 

Volgende tuinen worden opengesteld: ’t Land, WZC Kloosterhof, Berlaarhof en het Kerkhofpark.  Zeker op die laatste plek komt er 
gepaste muziek.  Vertrekken doen we aan WZC Kloosterhof omdat dat de enige plek is waar gemakkelijk geparkeerd kan worden.   
De kaarten zijn te verkrijgen bij de verenigingen, in het gemeentehuis maar ook online sinds dit jaar. 
 

 11-juliviering op woensdag 10/7 als eerste avond van BALder Zomer (nieuwe naam van de Zomer van Balder). 

Deze groep speelt Vlaamse muziek 
Er zal een beperkt officieel gedeelte zijn.  Het gaat vooral over feesten en genieten van de muziek.  Een tweede groep op het 
programma kan evt. de Kreunaers.  De cultuurraad waarschuwt dat deze groep: stevige muziek speelt en dus zeker niet aan het 
begin van de avond mag geprogrammeerd worden. 

 

 OMD op 15/9 

Het eerste idee was om het Berlaarhof open te stellen maar dat kan niet omdat er op dat moment al werken zullen bezig zijn. 
 
Andere ideeën voor de Open Monumenten Dag: 
Cinema’s in Berlaar 

 in de stationsstraat 

 Zaal Rubens 

 bij Drukman 

Het is echter totaal niet duidelijk of daar nog genoeg te zien is. 
 

 winterwandeling 2020 zal doorgaan op 16/2/2020 

De trage wegen zullen in de kijker gezet worden. 
 

5. Subsidies 

Vanaf dit jaar dienen de subsidies tegen 1/9 ingediend te worden.  Dit gebeurt nu ook online door het invullen van een formulier op 
de website van de gemeente. 
Mensen die dit niet zien zitten kunnen een afspraak maken bij de dienst Vrije Tijd om de aanvraag samen te doen. 
De mensen die vorig jaar de subsidies indienen mogen een mail verwachten met een login.   
 

6. Varia en verwachte activiteiten 

Uitdelen nieuwe toeristische folders - juni 
 
berlaarhof 
De raad vraagt naar de ontwikkelingen in het gebouw.  De schepen licht toe. 
Het Berlaarhof is via een erfpachtovereenkomst in beheer van Villa Vip.  Zij voorzien een gezinsvervangend tehuis waar max 10 
gasten zullen verblijven onder begeleiding van een zorgkoppel.  Dat koppel of gezin woont in en wordt geacht samen te leven.  
Elke bewoner heeft wel zijn eigen slaapkamer, badkamer en salon maar er wordt samen gekookt en geleefd.  De bewoners zullen 
ook uit de buurt komen en er zal voorrang zijn voor Berlaarnaren. 
 
Kvlv heikant 
zondag 12/5 - bloemenruikers op bestelling 
 
  



Stationbalder 
Vrijdag 14/6 - afterwork 
2 en 3 augustus rock balder 
 
Willen is Kunnen 
Zondag 29/9, 11u – Aperitiefconcert -> ander datum dan gezegd op de vergadering! 
 
Femma berlaar centrum  
Zondag 15/9 - avond rond aperitief en - hapjes 
Zaterdag 18/5 - uitstap naar Ronse en Oudenaarde 
 
Femma heikant  
Zondag 16/6 - ontbijt aan huis 
 
Landelijke gilde  
Donderdag 16/5 – Quinoa-avond ten voordele van Trias 
 
Kvlv en Landelijke Gilde  
Zondag 2/6 - ochtendwandeling 
Vrijdag 7/7 - fietstocht Turnhout 
 
Davidsfonds 
Zaterdag 15/6, namiddag en avond: Afrikaanse avond (variatie op kokina colora) 
Senegalees eten, Afrikaanse muziek 
 
Dolhuis 
Zaterdag 8/6, 18u - Dolle Zaterdag: avond met 1 hoofschotel en verschillende desserten, ten voordele van het blijvend onderhoud 
van het dolhuis, ook gewoon iets komen drinken is mogelijk 
Inschrijven is niet nodig 
 
Ambiance 
Jodelfeesten 25/5, Alpenfever, PZ Putte 
Heikant kermis, 12/7 Marina Wally op de foute party 
Zaterdag 28/9, Cultuurcentrum Heist op en den Berg: Johan Intiem, kaarten via cc 
Kerstallentocht gaat ook dit jaar terug door.  De formule wordt een beetje aangepast want er worden ook ode gebouwen 
opengesteld om door te wandelen 
 
Bierliefhebbers 
Zondag 7/7, bingonamiddag, voor’t goed doel 
Zaterdag 13/7, Petanque samen met de club van’t Stapveld, voor’t goed doel 
 
Kind en preventie 
Het huis van het kind organiseert van 15/5 tot 22/5 de week van de opvoeding.  Meer info op de website. 
 
Avondmarkt 
Dit jaar wordt er voor stil vuurwerk gekozen.  Er zal staatanimatie zijn en een deathride 
 
 
 
Volgende cultuurraad: donderdag 13/6 installatievergadering, in markt 3 
Ondertussen is die datum veranderd naar 4/6. 

Eveline Vande Vyvere 
         Verslaggever – gemeentelijk ambtenaar 


