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Aanwezig: Ingeborg VAN HOOF (Schepen van Cultuur),     
Johan Van Nuffel (Ambiance), André Mollekens (Baldertejater), Geert Adriaenssens (Davidfonds), Joël Dumont (Get a live),   
 Paul Heylen (Heikantse Bierliefhebbers), Rita Scheers (Kind en Preventie), Ludo Winckelmans (Willen is Kunnen), Ursula Mariën 
(Heikantse Creatieven),  Rosa Pelgroms (Femma Berlaar-Centrum), Frie Verstrepen (Femma Heikant), Lutgart De Voegt en Ann 
Verhelst, (KVLV Berlaar Centrum), Chris Nijs (KVLV Berlaar Heikant), Guy Tielemans (Landelijke Gilde), Kris Hosten (’t Dolhuis), 
Lut Heremans (Toneel Bercklaer) Willem Kempenaers (VOSOG) Gerda Elsen en Emma Scheurwegs (Samana Berlaar Heikant), 
Stephanie van den Broeck en Leona Van den Bergh (’t Vlammeke). 
 
Nancy Cloos (verslaggever – gemeentelijk ambtenaar)  
 
Verontschuldigd: Jan Augustijnen (KF Ste Cecilia), Fred Steyaert (KWB Berlaar Heikant) Koert Penne (Mondo vzw.), Myriam Van 
Rompaey (Samana St Pieter Berlaar Centrum), Jean Verstraeten (Bib), Willy Windey (NSB Berlaar), Maria De Belser (St- 
Rumolduszangkoor), Machteld Fonteyn (CD&V). 
 
 Afwezig: Benny Van Dessel (Heikantse toneelvereniging). 
 
 De vergadering vindt plaats in de wagen van Johan Van Nuffel ‘Ambiance op wielen’ 
 
1. goedkeuring vorig verslag d.d. 30.05.2017 
 
2. evaluatie MT: 
Heel goed – Topeditie 
Johan VN had voor zijn klanten hapjes (braadworsten) voorzien. Voorstel is om volgende keer ook hapjes voorzien? 
De gids moet een pillicht of lamp meebrengen. Wegens het aanhoudende droge weer konden de lichtjes (kaarsjes van LG) niet 
gebruikt worden (=brandgevaar) en was het heel donker op het domein van Mark Moris. 
 
3. evaluatie GSV : Hans De Booy/ Jackobond  
Jackobond was goed, Hans De Booy wat minder. 
De speech van Staf Geysemans mocht nog wat korter en de thema’s worden best aangepast. 
 
4. OMD: 650 bezoekers 
Topeditie, In de kapel van het klooster was de akoestiek slecht. 
Met weinig middelen werd een geslaagde edite verwezenlijkt. 
 
5. Vrijwilligersfeest  inschrijvingen 
Niet de bedoeling om partners mee uit te nodigen, sommigen hebben 30-tal bestuursleden. 
 
6. subsidies 
Iedereen de formulieren ontvangen? 
• Maatschappelijke zetel:  in Berlaar? 
• Indien vzw = Ondernemingsnummers: controle met kruispuntbank 
• Rijksregisternummers voorzitter en secretaris en penningmeester controleren 
• Statuten bijgevoegd indien eerste keer als vzw  
• 2 aanvragers / 2 handtekeningen? 
• Jaarverslag (ineens ook vragen naar activiteiten voor placemat?) 
• Rekeningnummer correct? 
• Minstens 1 activiteit 
• Géén andere subsidies 



• Meewerkende vereniging? 
• Fanfares: gemeentelijke optredens? 
• Vergadering cultuurraad aanwezig of verontschuldigd (reglement meenemen) 

7. placemats 
Iedereen bezorgd de informatie tegen november. Nancy stuurt nog herinnering 
Lay-out: voorstellen? De informatie/activiteiten is/zijn het belangrijkste. 
  
   
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. Meewerkende vereniging is Baldertejater Zij ontvangen hiervoor een extra subsidie 
van 200 euro. 
Inschrijven kan tussen 14 en 16 uur. 
 
9. varia / activiteiten: 
Klaprozen: de gemeente kan zaadjes van klaprozen bekomen om openbare plaatsen te bestrooien. De verenigingen brengen 
locaties aan. Dit is in het kader van de herdenking van de eerste wereldoorlog. 
Dodenhuisje wordt opgeknapt. Er zal ook een toilet voorzien worden. Er komt de mogelijkheid tot exposeren. 
Vrijwilligers verjaardagsbezoekjes, oproep! 
 
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  
 
In het (3-maandelijks) ledenblad van de Bierliefhebbers kunnen Berlaarse verenigingen gratis adverteren! Informatie aanleveren 1 
maand voor de verschijningsdatum. Volgende editie: oktober-november-december  
 
17/9: Dag vd landbouw in de Kijfbossen 
23/9: Bal vd burgemeester 
28/9: lezing ‘Wat met geld’ in ’t Dolhuis – Davidsfonds  
14/10: Nacht vd duisternis; lichtjeswandeling (Landelijke Gilde) lege propere bokalen mogen nog binnen gebracht worden bij 
Achterhoek 1; Vertrek aan ’t Stapveld. 
14/10: Dolle zaterdag in ‘t Dolhuis 
18/10: Bingo-namiddag van Samana 
20/10: Nacht van het Kempens erfgoed: ‘Rituelen in de kerk’ Leer meer over kerkelijke gebruiken en tradities in ’t Dolhuis; om 
19 en 20.30 uur. 
27,28,29/10: Heikantse bierfeesten 
1ste vrijdag van oktober-november-december: zangavond met Ambiance in ‘t Slootje 
8/11: voordracht De bouwmeester – Landelijke Gilde (ism Groen) 
18/11 – 2/12: toneel van Berchlaer ‘Deu de deur deu’ in ’t Dolhuis 
23/11: Kind en Preventie - Peuters in actie; opm 10 u voor kindjes van 1.5 tot 2.5 jaar 
9/12: 10-jarig jubileum met ‘Cowboyconference’ met Gary Goossens in zaal Forum van 2 tot 5 uur – ’t Vlammeke ’s avonds 
optreden ‘De zingende schoenmaker’ en daarna discobar (bal populair) 
16/12: Kerstconcert Davidsfonds + Landelijke Gilde 
22/12: Kerstshopping op en rond het dorpsplein van 18 tot 24 uur – verenigingen kunnen deelnemen (inschrijving wordt met het 
verslag meegestuurd.) 
 
Volgende cultuurraad bij rode kruis?  
Op maandag 13 november 2017 om 20 uur. 
 

Nancy Cloos 
         Verslaggever – gemeentelijk ambtenaar 

http://www.ivarem.be/buurten.html

