PROVINCIE ANTWERPEN

ARRONDISSEMENT MECHELEN

GEMEENTE BERLAAR
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD
ZITTING VAN 13 november 2017
Aanwezig: Ingeborg VAN HOOF (Schepen van Cultuur),
Johan Van Nuffel (Ambiance), Kelly Serneels (Baldertejater), Joël Dumont (Get a live),
Fons Minne (Heikantse Bierliefhebbers), Rita Scheers (Kind en Preventie), Ludo Winckelmans (KF. Willen is Kunnen), Frie
Verstrepen (Femma Heikant), Fred Steyaert (KWB Berlaar Heikant), Lutgart De Voegt en Ann Verhelst, (KVLV Berlaar Centrum),
Guy Tielemans (Landelijke Gilde), Willem Kempenaers (VOSOG) Gerda Elsen en Emma Scheurwegs (Samana Berlaar Heikant),
Willy Windey (NSB Berlaar), Maria De Belser (St- Rumolduszangkoor), François Van Brandt (Toneel Bercklaer), Machteld Fonteyn
(CD&V), Stephanie van den Broeck en Leona Van den Bergh (’t Vlammeke).
Nancy Cloos (verslaggever – gemeentelijk ambtenaar)
Verontschuldigd: Benny Van Dessel (Heikantse toneelvereniging).Geert Adriaenssens (Davidfonds), Rosa Pelgroms (Femma
Berlaar-Centrum), Jan Augustijnen (KF Ste Cecilia), Chris Nijs (KVLV Berlaar Heikant), Guido DeCouvreur (Mondo vzw.), Kris
Hosten (’t Dolhuis), Myriam Van Rompaey (Samana St Pieter Berlaar Centrum), Jean Verstraeten (Bib), Ursula Mariën (Heikantse
Creatieven).
Afwezig:
De vergadering vindt plaats in het Rode-kruismuseum, Misstraat 17
1. goedkeuring vorig verslag d.d. 12.09.2017
2. subsidies
Worden uitbetaald ten laatste eind december. We verwachten géén moeilijkheden.
Meewerkende vereniging; opstelling, afbraak, permanentie op vraag van de gemeente en jaarlijks vastgesteld door college (
3. erkenning nieuw lid: ’t Vlammeke,
Zij hebben nu hun zetel in Berlaar. Leona Van den Berghe, Raoul Van Put en Fanny Van den Broeck zijn de afgevaardigden voor
de cultuurraad. Hun werking bestaat uit het houden van een sociaal restaurant (elke woensdag) en culturele belevingen mogelijk
maken voor mensen met een kleine portemonnee. Men kan hen steunen door op woensdag tussen 11 en 17 uur iets te nuttigen in
zaal Kwarto.
3. evaluatie vrijwiligersfeest: Deelnemers krijgen 5 bonnetjes wat (te) veel is. Het water op de tafel is al voldoende drinken voor
bij het eten. De overblijvende bonnetjes worden dan op het einde gebruikt om chocolade en chips van te kopen. Best géén
chocolade en chips meer voorzien.
Kinderwandeling: 65 deelnemers, 18 kinderen, slecht weer
Meewerkende vereniging Baldertejater was top!
Nacht vh Kempens Erfgoed: 2x 26 deelnemers
4. placemat: gegevens bezorgen!
Enkel activiteiten die voor niet-leden toegankelijk zijn.
5. verwachte gemeentelijke activiteiten – seniorenweek van 20/11-25/11: flyer uitgedeeld
- Burgerbabbel op 6/12 (OC Ballaer) op 13/12 (Familia Heikant): verplichte
omgevingsanalyse/ wat zijn de sterke punten van de gemeente?/wat kan beter? waar moet de komende legislatuur aan gewerkt
worden? We peilen graag naar de mening van onze inwoners, adviesraden en verenigingen. Wel je aanwezigheid bevestigen via
info@berlaar.be.
- 10/12: De Maalderij doet mee aan de warmste week (toelichting mail)
- Kerstshopping op 22/12
- Nieuwjaarszingen op 30/12 (in Berlaar: 160 zakjes aan 4-jarigen via de school)

- winterwandeling op 25/2/2018, vertrek aan voetbalkantine KFC Bevel, Laarstraat 5 te
2560 Bevel tussen 8 en 15 uur. Afstanden 6, 12 en 15 km.
- leerlingenconcert op 25/2 om 15 uur in St Pieterskerk SAMWD - €5 (50 jarig bestaan;
Boechout, Nijlen, Zandhoven) €5 inkom
- erfgoeddag op 22/4 – thema is “kiezen” – Wie wil meewerken?
- Lokale Helden op 27/4 de bedoeling is om het lokaal MUZIKAAL talent in Berlaar in de
kijker te zetten. Iedereen kan deelnemen: cultuurdienst, café muziekschool, verenigingen, …
- dansketting op 28/4: op verschillende plaatsen in Vlaanderen zal er een flasmop simpel
dansje te zien zijn waar men aan kan deelnemen (of waar eventueel al dansend van A naar B wordt gegaan). Dit in het kader van
de WAK (week vd amateurkunsten) of dag vd dans.
- 11-juliviering op 11/7: Terug samen met ‘de zomer van Balder’ met Jelle Cleymans en
groep.
- World cleanup day 15/9/2018: initiatief van LET’S DO IT! Belgium
De WORLD CLEANUP DAY zal op 15 September 2018 ’s ochtends van start gaan in Japan en met de zon mee als een golf de
wereld rondgaan om te eindigen in Hawaï. De ambitieuze doelstelling is om hiervoor 5 % van de wereldbevolking te mobiliseren:
380 000 000 deelnemers, en de wereld zwerfafvalvrij te maken op één dag tijd.
6. Tijd voor Creativiteit: - datum bepalen: zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018
- Wie wil meewerken?
- we behouden hetzelfde concept

7. varia / activiteiten:
In het (3-maandelijks) ledenblad van de Bierliefhebbers kunnen Berlaarse verenigingen gratis adverteren! Informatie aanleveren 1
maand voor de verschijningsdatum. Volgende editie: januari-februari-maart, deadline eerste week december.
1ste vrijdag van oktober-november-december: zangavond met Ambiance in ‘t Slootje
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)
22/12: Kerstshopping op en rond het dorpsplein van 18 tot 24 uur – verenigingen kunnen deelnemen (inschrijving wordt met het
verslag meegestuurd.)
23/12: Fanfare ‘Willen is Kunnen’: duo concert met fanfare van Eppegem, aldaar.
6/1/2018: Fanfare ‘Willen is Kunnen’: Nieuwjaarsconcert in zaal Familia
7/1: Nieuwjaarsreceptie gemeente Berlaar met hapje, drankje en animatie op het Marktplein tussen 11 en 13 uur.
7/1: Ambiance: Nieuwjaarsconcert ‘Johan intiem’ om 19 uur in Slootjenshoeve reserveren!
Van 5/1 tot 8/4/2018: De Heikantse Bierliefhebbers: wandel-fotozoektocht; inschrijvingsformulieren verkrijgbaar in café ’t Gehucht;
zij vragen hiervoor géén projectsubsidie.

We sluiten af met een bezoek aan het zeer interessante Rode-Kruismuseum!

Volgende cultuurraad in Kwarto, Dorpstraat 44
Op woensdag 10 januari 2018 om 20 uur met frit-stoofvlees!
Nancy Cloos
Verslaggever – gemeentelijk ambtenaar

