OVERLEG CULTUURCEL

26.08.2019 – Zomerterras Met Volle Goesting

Aanwezig: Greet Van Tiggelen , Roger Jacobs, Paul Helsen, Vladimir Tchervonisjenko, Jan/Pros
Jespers, Jean Huybrechts, Renate Themen, Sim Helsen, An Hermans, Katrijn Van Gorp
Verontschuldigd: Luc Blockx, Lize Helsen, Jan Van Gorp, Steven Beyers, Davy De Proost
1. Welkom + verslag vorige vergadering
We verwelkomen vandaag Renate, die interesse heeft om onze cultuurcel te vervoegen. Renate heeft
een brede interesse in cultuur en in wat een gemeenschap draaiende houdt. Ze is afkomstig uit
Suriname en woont intussen 20 jaar in Arendonk. Ze heeft een brede achtergrond, werkte o.a. in een
museum, heeft een foodtruck en organiseert (gospel) concerten. Van harte welkom!
2. Varia = ideeën, wat leeft er in Arendonk
Uitreiking Cultuurprijs voor de Kempen
Voor Arendonk werd De Wildeman vzw voorgedragen als kandidaat voor de Cultuurprijs van de
Kempen. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 4 oktober in de Kuub in Turnhout. Naast een delegatie
van De Wildeman, schepen voor cultuur, voorzitter cultuurraad en cultuurbeleidscoördinator is ook
een afgevaardigde van onze cel welkom om de avond bij te wonen. Renate heeft interesse.
Programma 50 jaar Cultuurraad voor de Kempen + uitreiking Cultuurprijs:
- Terugblik door eminente personen
- Lezing door Elke Plovie, docente aan UCLL: “Burgers in beweging”
- Toespraak door Michel Vanmechelen, voorzitter van de CRK
- Uitreiking van de Cultuurprijs van de Kempen 2019 door de minister van Cultuur van de
Vlaamse Gemeenschap
- De avond wordt opgeluisterd door vier Kempense academies
- Afsluitende netwerkreceptie
Katrijn schrijft in voor de afvaardiging uit Arendonk.
Vervolg Pimp het dorp
In het voorjaar werd de route van Pimp het dorp met nieuwe muurschilderingen en ‘gepimpte’
elektriciteitskasten voorgesteld (zie folder). Het concept van de muurschilderingen werd
vooropgesteld om elke twee jaar te herhalen. De elektriciteitskasten kunnen voorjaar 2020 reeds
uitgebreid worden met een nieuwe selectie. Het gaat hierbij om digitale bestanden die op stickers op
maat geprint worden. Voorstel van de cultuurcel is om te werken met een thema: Hoogspanning, In
shock, …
Overleg kerkbestuur
Begin september vindt een overleg plaats met het kerkbestuur van de Voorheide en het
gemeentebestuur om de mogelijkheden tot aanpassing van de zaal te bekijken, o.a. een aanpassing
van de toegangsdeuren. Idee is om gaandeweg meer culturele nevenactiviteiten mogelijk te maken
in de kerken. Wordt vervolgd.
3. Terugkoppeling herdenking 11 november

Na ons overleg met het herdenkingscomité in juni, werd een scenario opgesteld voor het
vredesmoment en werden de verschillende partners bevraagd voor hun concrete deelname aan de
herdenking.
Voorlopig scenario:
10.45u Schepencollege legt bloemen aan het standbeeld op de markt tijdens Last Post (ieder jaar
afwisselend fanfare/harmonie)
11.00u vredesmoment aan vredesboom Lamgodsberg:
Lied over vrijheid, vrede en hoop
Toespraak burgemeester
Lokaal oorlogsverhaal over Arendonk
Lied over vrijheid, vrede en hoop
Hedendaags oorlogsverhaal
Lied over vrijheid, vrede en hoop
Rode kruis/brandweer/politie/DGH: tekstje van onze zorgdragers
Gedicht/vredeswens kind. Gedicht/vredeswens wordt bij boom geplaatst.
Woordje algemeen directeur. Tasje soep voor alle aanwezigen.
Belangrijk is de lokale voeling met de oorlog. Lokale oorlogsverhalen staan centraal, bijvoorbeeld
verhaal Thea Claessen, Gerard Koninckx, … zie o.a. Jean Huybrechts, Staf Lasters, Maria De Bie, Oral
history SCC,…: genoeg voer voor de komende jaren. Daarnaast worden actuele oorlogssituaties niet
vergeten: hiervoor wordt Fedasil bevraagd.
! De herdenking mag niet te sterk lijken op Reveil. Het programma (teksten en muziek) is gelijkaardig
maar de inhoud (levensverhalen versus thema oorlog/vrijheid) verschilt.
Is er een alternatieve locatie bij regenweer? Ev. in de kerk? De Garve is niet mogelijk wegens
toneelvoorstellingen. In september wordt een overleg gepland met de deelnemers van 2019 voor het
concrete draaiboek.
4. Projecten najaar cultuurdienst
Openluchtcinema MOOOV
Zondagavond 1 september, de laatste zondag van de zomervakantie, gaat de openluchtfilm door in
de tuin van GBS St Jan in de Schoolstraat. Duimen voor mooi weer!
Open Monumentendag
Op zondag 8 september staat OMD in Arendonk in teken van het herdenkingsmonument op de
markt. Precies 100 jaar geleden werd dit opgericht. Aan het monument is doorlopend een gids
aanwezig, in het Witte huis gaat een tentoonstelling door. Een organisatie van Toerisme Arendonk
i.s.m. de cultuurdienst.
Culturele namiddagen voor senioren
De Senior cinema in ’t Onkrooid wordt vanaf dit seizoen afgewisseld met andere culturele
activiteiten: een geleid bezoek aan het heemhuis, een vertelproductie, een creatieve workshop. Elke
eerste dinsdag van de maand van oktober tot april.
Nacht van het Kempens Erfgoed
Op 19 en 20 oktober gaat de Nacht van het Kempens Erfgoed door, met 2 activiteiten in Arendonk:
heemmuseum rond het Arendonks dialect en een workshop pyrografie (houtbranden) in de
Wouwershoeve.

Reveil
Op 1 november gaat op het kerkhof aan de Kloosterbaan opnieuw Reveil door: lokale levensverhalen,
poëzie en muziek. Nababbel in het Sint Clara College.
Kunstendag voor Kinderen
Op zondagnamiddag 17 november nemen cultuurdienst en bibliotheek opnieuw deel aan de
Kunstendag voor Kinderen: gratis doorlopende workshop in verschillende kunstdisciplines in de
bibliotheek, voor iedereen van 2,5 tot 12 jaar.
5. Stand van zaken kunstbib
Intussen werden verdere stappen gezet voor een bibliotheek van kunstwerken, die dit najaar van
start zal gaan. Doel is om kunstenaars de kans te geven hun werken te tonen met behoud van
eigendom en om particulieren en bedrijven op een laagdrempelige manier in contact te brengen met
lokale kunst. Geïnteresseerden kopen een lidkaart voor de duur van een jaar, waarmee ze elke 3
maanden max. 2 werken kunnen uitlenen. Vier keer per jaar vindt een uitleenmoment plaats,
gekoppeld aan een Cultuurcafé met een laagdrempelige culturele activiteit (lezing, optreden,
gesprek,…).
Er wordt door de organisatie geen verzekering voorzien voor de kunstwerken. Er worden richtlijnen
meegegeven voor goed beheer. Voor de kunstenaars is het vooral een kans om zich kenbaar te
maken bij het publiek. We starten met een infoavond voor zowel kunstenaars als klanten. Hiermee
zetten we Arendonk verder op de kaart als kunstdorp.
6. Vragen staat vrij / allerlei
Intussen is de aanwervingsprocedure voor de nieuwe bibliothecaris afgerond. Vanaf september zal
Eric Broeckx uit Schoonbroek starten in de bibliotheek. Hij komt uit het onderwijs en is o.a.
medeoprichter van een theatergezelschap waarmee hij voorstellingen gaf in scholen en bibliotheken.
Het Nederlandse Vught is een prachtig voorbeeld van een innovatieve bibliotheek in een voormalige
kerk, waarin ook het heemmuseum, wereldwinkel, kantoren,… werden ondergebracht. Ook
Wassenaar is een inspirerend voorbeeld. Nederland is op dat vlak erg anders georganiseerd.
Intussen krijgen ook de adviesraden opnieuw vorm na de start van een nieuwe legislatuur. De
gebruikersgroep voor de bibliotheek moet nog van start gaan. De algemene vergadering van de
cultuurraad komt samen op 19 september.
Greet werd geselecteerd om deel te nemen aan de expertopleiding cultuureducatie van Canon
Cultuurcel: interessante materie.
7. Volgend overleg

De datum van het volgend overleg wordt via doodle bepaald. Voorkeuren voor de locatie mogen
doorgegeven worden aan de cultuurdienst.
Verslaggeving: Katrijn Van Gorp , cultuurdienst

