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1. Welkom + verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van 22.02.2019, het verslag wordt goedgekeurd.
2. Cultuurprijs voor de Kempen
Tijdens een vorige bijeenkomst beslisten we deel te nemen aan de Cultuurprijs van de Kempen, die in
het najaar wordt uitgereikt. De cultuurraad dient een kandidaat voor te dragen. Het reglement van
de Cultuurprijs omschrijft de kandidaten als volgt: “personen of verenigingen van vrijwilligers,
amateurkunstenaars die zich inzetten voor socio-culturele, heemkundige, vormende, kunst- of
cultuurbeoefening”. Bepalende factoren zijn: de bijdrage die geleverd wordt aan het culturele leven,
originaliteit, creativiteit en publieksbereik en potentiële uitstraling in de Kempen.
De leden van de cultuurraad en erkende cultuurverenigingen werden opgeroepen een kandidaat
voor te dragen. Op basis hiervan komen we tot volgende short list:
- De Wildeman
- Heemkring Als Ice Can
- ARFOC
De cultuurcel beslist De Wildeman voor te dragen als kandidaat voor Arendonk. Dit omwille van het
brede culturele spectrum dat de vereniging aansnijdt met de verschillende projecten: o.a.
muziekvoorstellingen voor het basisonderwijs, Bergrock met Arendonkse artiesten, concerten in
diverse genres, stand up comedy, event Boeken en koeken met regionale kunstenaars en auteurs in
een uniek industrieel kader, festival Wetlands voor verschillende doelgroepen. Omwille van hun
professionele aanpak heeft de vereniging zich op korte tijd op de culturele kaart gezet, met een
bovenlokale uitstraling.
3. Varia / vragen staat vrij / allerlei
Eind mei start het huiskamerfestival Gluren bij de Buren. In Arendonk vinden 8 optredens plaats, o.a.
bij Greet de groep Opgeweckt. Iedereen welkom! Inschrijven en volledige programma via
www.glurenbijdeburenhuiskamerfestival.be.
Begin maart vond Boeken en koeken plaats, dit keer bij Iemants NV. Zowel voor kunstenaars als
bezoekers een geslaagde editie. De unieke locatie die anders moeilijk toegankelijk is, blijft een echte
troef.
Het project Pimp het dorp is volop bezig: verschillende kunstenaars zijn al gestart aan hun
muurschildering. De elektriciteitskastjes (door o.a. ARFOC) moeten nog volgen. Het eerste weekend
van juni worden de werken voorgesteld aan het publiek, tijdens de tentoonstelling van de WAK.
Kunnen de kunstwerken van editie 2017 opnieuw proper gemaakt worden?

De muziekverenigingen zijn bezorgd wat er met de subsidie van VLAMO zal gebeuren. De
(provinciale) financiële ondersteuning die zij structureel konden ontvangen (via een verdeling in
categorieën) wordt stopgezet. De steun zou mogelijk overgeheveld worden naar de gemeenten,
maar voorlopig is dit nog niet bekend. Wordt vervolgd.
Wat is de stand van zaken voor de nieuwe bibliothecaris? De sollicitatietermijn is intussen afgelopen.
In mei vindt de schriftelijke proef plaats, begin juni de mondelinge proef. De bemerkingen van de
cultuurcel omtrent het functieprofiel werden meegegeven aan het college en de personeelsdienst. In
afwachting werd afgesproken dat de huidige bibliothecaris aanblijft tot en met de eerste maand van
de vervanger om een goede overdracht te garanderen. De aanwervingsprocedure voor de nieuwe
directeur van de Academie is intussen afgerond.
De organisatie van de verschillende gemeentelijke adviesraden zal op de komende gemeenteraad
worden voorgelegd. Vervolgens zal een oproep verspreid worden om kandidaten aan te trekken, o.a.
ook voor onze cultuurcel.
Vandaag organiseerde de dienst vrije tijd onder een stralende zon de Buitenspeeldag: een initiatief in
heel Vlaanderen om kinderen meer buiten te laten spelen. Het was een geslaagde editie met een
groot activiteitenaanbod en veel volk. Enig minpuntje waren misschien de ballonplooiers waarbij de
kinderen erg lang in een rij moesten staan (i.p.v. actief te spelen).
4. Volgend overleg
Voorstel is om ons volgend overleg te weiden aan het nieuwe scenario voor de oorlogsherdenking op
11 november. In februari besliste het herdenkingscomité om in mei enkel een sobere plechtigheid te
behouden (met Last post en een kort woordje). Voor 11 november wordt de cultuurcel gevraagd een
scenario uit te denken voor een alternatieve en hedendaagse viering. Ook de partners van het
herdenkingscomité worden voor dit overleg (vrijblijvend) uitgenodigd.
De datum van het volgend overleg wordt via doodle bepaald. Voorkeuren voor de locatie mogen
doorgegeven worden aan de cultuurdienst.
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