PROVINCIE ANTWERPEN

ARRONDISSEMENT MECHELEN

GEMEENTE BERLAAR
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD
ZITTING VAN 30 mei 2017
Aanwezig:
Ingeborg VAN HOOF (Schepen van Cultuur), Johan Van Nuffel (Ambiance), Paul Heylen en Fons Minne (Heikantse
Bierliefhebbers), Ludo Winckelmans (Willen is Kunnen), Ursula Mariën (Heikantse Creatieven), Rosa Pelgroms (Femma BerlaarCentrum), Frie Verstrepen (Femma Heikant), Carine De Herdt en Ann Verhelst, (KVLV Berlaar Centrum), Chris Nijs (KVLV Berlaar
Heikant), Fred Steyaert (KWB Berlaar Heikant) Guy Tielemans (Landelijke Gilde), Koert Penne (Mondo vzw.), Kris Hosten (’t
Dolhuis), Lut Heremans (Toneel Bercklaer) Myriam Van Rompaey (Samana St Pieter Berlaar Centrum),
Nancy Cloos (verslaggever – gemeentelijk ambtenaar)
Verontschuldigd: Kelly Serneels (Baldertejater), Jean Verstraeten (Bib), Geert Adriaenssens (Davidfonds), Benny Van Dessel
(Heikantse toneelvereniging), Willy Windey (NSB Berlaar), Maria De Belser (St- Rumolduszangkoor), Machteld Fonteyn (CD&V),
Willem Kempenaers (VOSOG) Maria Eyskens (Samana Berlaar Heikant).
Afwezig:
Jan Augustijnen (KF Ste Cecilia), Rita Scheers (Kind en Preventie), Suzy Liekens (De Zingende Heikneuters), Joël Dumont (Get a
live),
De vergadering vindt plaats in het lokaal van de Heikantse Bierliefhebbers, tegenover Heistsebaan 38..
1. goedkeuring vorig verslag d.d. 13.02.2017
Ursula merkt op dat er ook bij haar een kerststal wordt geplaatst: Aarschotsebaan 304.
2.. We verwelkomen “’t Vlammeke”, zij willen toetreden tot de cultuurraad omdat hun werking hoofdzakelijk in Berlaar is. Voorlopig
is hun zetel nog in Kessel maar dit wordt verplaatst naar het adres van de KWARTO, Dorpsstraat 42-44.
Vzw ’t Vlammeke is een organisatie die mensen met financiële beperkingen toch de mogelijkheid wil geven om van een
menswaardig sociaal leven te kunnen genieten. Hun bedoeling is om juist deze mensen uit hun huis te krijgen. Zij hebben hiervoor
tal van mogelijkheden; naast zelf georganiseerde uitstappen en ontmoetingsdagen, helpen zij om een keuze uit het ruime aanbod
van de Vlaamse overheid te maken.
3. Zomerschilderdagen:
Dit is een initiatief van gemeente Heist-op-den-Berg waarbij je mits inschrijven, elke dinsdag van juli en augustus op een
verschillende mooie locatie kan gaan schilderen.
Sinds 2016 werd dit initiatief open getrokken voor heel de cluster van Kempens Karakter (12 gemeenten). In 2017 wordt er géén
locatie in Berlaar ter beschikking gesteld. De flyers met overzicht werden uitgedeeld.
4. projectsubsidie:
De aanvraag van de Heikantse Bierliefhebbers “Internationale Streekbierenmarkt’ wordt door de cultuurraad positief geadviseerd.
De markt met tentoonstelling over 30 jaar Heikantse Bierliefhebbers vindt plaats op 29 juli 2017 in zaal Familia.
5. Erfgoeddag:

Op zondag 23 april 2017 was het Erfgoeddag.
In het Woon en Zorgcentrum, St Augustinus telden we 80 bezoekers, in het nieuwe Rode Kruismuseum waren er 160
kijklustigen.
6. Muzikale Tuinen op 17 juni 2017
Er zijn reeds 130 kaarten verkocht!
7. GSV/11-juliviering
Volgende groepen werden geboekt: Jackobond ‘Zingt Marva’ en Hans De Booij bekend van ‘Annabel,..’

8. Kinderwandeling:
In het kader van het boekje “Van horen zeggen” een product ism Kempens Karakter waarbij in de 12 gemeenten van de cluster
een wandeling op kindermaat kan gedaan worden, gaan we onze wandeling gezamenlijk promoten. Per gemeente wordt het
parcours in de kijker gezet.
In Berlaar vindt dit plaats op 8 oktober 2017. Is er een vereniging die hier wil aan meewerken? Zij ontvangen hiervoor een extra
subsidie van 200 euro.
9. Open Monumentendag op zondag 10 september.
Ook hiervoor zijn we op zoek naar een vereniging die mee wil instaan voor het vlot verloop van het bezoek van de kerktoren van
de St. Pieterskerk.
10. Nieuwe subsidies
Momenteel bestaat er een reglement omtrent het toekennen van renteloze leningen voor erkende jeugd- en sportverenigingen.
Omdat de voorwaarden onhaalbaar blijken wordt er gekeken of dit kan omgevormd worden tot een investeringssubsidie.
Ook wordt het huidig subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen herbekeken. Mogelijks zal er in de toekomst een
huursubsidie kunnen uitgekeerd worden waarbij een tegemoetkoming kan bekomen voor de huur van locaties voor niet
winstgevende activiteiten. De streefdatum hiervoor is september 2017.
11. varia / activiteiten
Vrijwilligersfeest is op vrijdag 22 september 2017
Bal van de burgemeester is op zaterdag 23 september 2017
Buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 juni en 30 oktober 2017 maak je kans op gratis thematische animatie (een muziekgroepje
of een mentalist) indien je voldoet aan de voorwaarden.
Meer info www.ivarem.be/buurten.html
Ambiance op Wielen: Dit is een nieuw concept van Johan Van Nuffel waarbij 43 mensen met een pakwagen getrokken door een
traktor en hervormd tot feestbus, een leuke namiddag kunnen beleven.
Bank zoekt plek: Stem mee voor een nieuwe plek voor een zitbank tussen 15 juni en 15 juli – landelijke Gilde Berlaar
-Molenlei
-Geboortebos (Legrellestraat)
-Kerkhofpark (centrum)
Meer info: http://berlaar.landelijkegilden.be/Activiteiten/Activiteitdetail/activity/34053
10/6: Dolle zaterdag in ’t Dolhuis vanaf 18 uur ‘Komen eten’
11/6: Ochtendwandeling om 5 uur - KVLV en LG
13/6: Kruiden van overal; workshop in OC Ballaer - Femma centrum
15/6: Lezing van Gunther vd Bossche – lezing over geld – Mondo
19/6: Met de bus naar Blankenberghe - Heikantse Creatieven
2/7: Bingo-namiddag voor het goede doel ‘Fonds Salamon’ in zaal Familia – Heikantse bierliefhebbers
8 tot 11/7: Heikermis; Hier kan men op meerdere plaatsen mosselen eten bij verschillend Berlaarse verenigingen.
29/7: 30 jaar bierliefhebbers met internationale streekbierenmarktin zaal Familia
In het (3-maandelijks) ledenblad van de Bierliefhebbers kunnen Berlaarse verenigingen gratis adverteren! Informatie aanleveren 1
maand voor de verschijningsdatum. Volgende editie: juli-augustus-september
27/8: eetdag van ’t Vlammeke met motortreffen in zaal Kwarto
Laatste WE van augustus: bezoek aan Zeeland
17/9: Dag vd landbouw in de Kijfbossen
28/9: lezing ‘Wat met geld’ in ’t Dolhuis – Davidsfonds
14/10: Nacht vd duisternis; lichtjeswandeling (Landelijke Gilde)
18/10: Bingo-namiddag van Samana
8/11: voordracht De bouwmeester – Landelijke Gilde
18/11 – 25/11: toneel van Berchlaer
9/12: 10-jarig jubileum met ‘Cowboyconference’ met Gary Goossens in zaal Forum
Volgende cultuurraad de pakwagen ‘Ambiance op Wielen
Op dinsdag, 12 september 2017 om 19.30 uur!
Nancy Cloos
Verslaggever – gemeentelijk ambtenaar

