Verslag Cultuurraad
30 maart 2016
Administratief centrum

Aanwezigen:

Coeckelberghs Jackie, voorzitter
Borms Marie-Louise, De Cock Emiel, Leroy Frans, Moeyersons Fons,
Saterdag Lieve, Taelemans Herman, Van Beylen Tine, effectieve
leden
De Donder Bram, vervangend lid
Verhulst Gerda, schepen van cultuur
Van den Eede Monique, secretaris

Verontschuldigd:

De Vis Werner, Dierickx Gunter, Gunst Stefaan, Trap Jean,
Vandenbroeck Mark, Van Muylder Diane, Vereecken Franky,
effectieve leden

Afwezigen:

Lemmens Marleen, Moeyersons Kris, Ools Frans, Verbelen Maurice,
effectieve leden

Edwin Deschepper vervoegt de vergadering bij het variapunt in verband met Olijfje.
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VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van de vergadering van 25 november 2015 wordt goedgekeurd.
Cultuurdienst ontving volgende vraag van Gunter Dierickx: “Blijft verbroedering met
Gladenbach voor gemeente officieel bestaan? Zo ja, in welke vorm en welke acties worden
gepland om deze te stimuleren?
De schepen benadrukt dat voor haar een verbroedering meer inhoud moet hebben dan een
uitwisseling tussen een beperkt aantal personen. Zij vindt dat een culturele uitwisseling
een meerwaarde geeft vb. kunstenaars van Londerzeel stellen tentoon in Gladenbach en
omgekeerd.
Volgende opmerkingen komen eveneens naar voor:
- Wat houdt een verbroedering precies in, hoe vullen andere steden/gemeenten dit
in?
- Moet in eerste instantie een uitwisseling zijn tussen gemeenschappen,
kennismaking met de plaatselijke gebruiken o.a. Hoppluk.
- Uitwisseling/samenwerking
van
verenigingen,
kunstenaars,
schrijvers,
muziekacademie, verschillen tussen beide gemeenten o.a. bier – wijn
- Hoe is de verbroedering ontstaan? Reden? Toen? Nu?
Het is wellicht wenselijk om de muziekvereniging Ritmico uit te nodigen om het
project toe te lichten en te informeren naar hun vooruitzichten voor de toekomst.
- De omstandigheden zijn ondertussen veranderd: beide gemeenten hebben
momenteel andere burgemeesters
- Het is belangrijk om te weten of de interesse bestaat om de verbroedering te laten
voortbestaan, niet alleen in Londerzeel, maar ook in Gladenbach.
- Afhankelijk van de ingewonnen informatie kan een werkgroep opgericht worden
voor het uitwerken van mogelijke activiteiten.
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De schepen is eveneens van oordeel dat wanneer deze verbroedering openstaat
voor een breder publiek de gemeente hiervoor mogelijk steun kan geven ter
aanmoediging.
RIK POOT: HERDENKING 10-JARIG OVERLIJDEN RIK POOT

De schepen licht dit agendapunt toe. In december is het 10 jaar geleden dat kunstenaar
Rik Poot overleed. Zij stelt zich de vraag of Londerzeel als gemeente hierrond iets dient te
organiseren.
Er wordt beslist om een werkgroep op te richten die zich buigt rond mogelijke activiteiten.
Als externe deskundige zal Bert De Clercq uitgenodigd worden.
Geïnteresseerde leden: Lieve Saterdag en Miel De Cock.
Tine Van Beylen suggereert om te informeren bij de Academie van Mechelen.
Ook Willy Van Ingelgem wordt vernoemd.
De vraag wordt gesteld of de weduwe – Blanchette – nog leeft.
De vergadering doet alvast volgende suggesties:
- Workshop boetseren
- Tentoonstelling van schetsen van Rik Poot
- Een permanent gegeven uitwerken, kenmerkend voor straatbeeld: vb. met paarden
refererend naar Paasgebeuren op den Dries in Opdorp
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Monique verduidelijkt dat de activiteiten die georganiseerd worden door de cultuurdienst
kaderen in acties die vastgelegd zijn in de meerjarenplanning 2013-2019.
De opsomming van de acties en de huidige invulling van activiteiten wordt bij het verslag
gevoegd. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de Erfgoeddag op zondag 24 april 2016
 een aanrader!
Suggesties voor mogelijke activiteiten:
- Kunst in de etalage
- Open Atelierdag
- Tento juwelen
- Natuur en kunst: kunstwerken met natuurlijke materialen in Groene Long
- Mogelijke invulling Wak: Bordje voor raam plaatsen “Ik ben een kunstenaar” (naar
buiten treden met talenten, verzamelaars, ….)
- Graffiti: borden aanmaken met graffiti (voor de minder gekende plaatsen in
Londerzeel …)
- Vlaamse films in de kijker
- Cultuur op verschillende domeinen
- Zomerzoektocht ism KWB Malderen
- Zomerzoektocht in café’s  Terraskeszoektocht!
Met uit te voeren opdrachten, woorden zoeken waar klinkers weggelaten zijn, foto’s
van verdwenen café’s, camping Diepvennen bij betrekken, detailfoto’s
- Gevelkapellekes
Meerdere suggesties / voorstellen zijn altijd welkom en kunnen bezorgd worden aan de
cultuurdienst.
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Lieve Saterdag vermeldt de persconferentie rond de restauratie van de
muurschildering Olijfje: woensdag 20 april om 10.30 uur in de bibliotheek.
Restauratie wordt uitgevoerd door restaurateur Johan Van den Eede. Edwin
Deschepper sluit aan met de opsomming van de sprekers tijdens de persconferentie
en mogelijke sponsoring.
Fons Moeyersons suggereert sponsoring door het verfbedrijf.
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Volgende vergadering van de cultuurraad: woensdag 20 april om 20 uur in het
gemeenschapscentrum G. Walschap: Toelichting van de aanvragen voor het Fonds
Alfred Van Roy en adviesvorming door JAL – sport- en cultuurraad. Ter informatie:
er werden 13 aanvragen ingediend.
H. Taelemans vindt het belangrijk dat feedback komt van de verenigingen die vorig
jaar geld ontvingen. Hoe is de toestand nu? Wat werd gerealiseerd? Is subsidiegeld
besteed zoals gevraagd?
Deze informatie zal opgevraagd worden aan de verenigingen.
Namens de cultuurraad

Monique Van den Eede
secretaris
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