OVERLEG CULTUURCEL

05.02.2020 – GBS St Jan

Aanwezig: Lize Helsen, Jan Van Gorp, Jan/Pros Jespers, Luc Blockx, Sim Helsen, Renate Themen, An
Hermans, Katrijn Van Gorp
Verontschuldigd: Vladimir Tchervonisjenko, Steven Beyers, Roger Jacobs, Jean Huybrechts, Greet Van
Tiggelen, Davy De Proost
1. Welkom + verslag vorige vergadering
We zijn te gast bij GBS St Jan, met dank aan Jan.
Het verslag van het overleg op 06.11.2019 wordt goedgekeurd.
2. Varia = ideeën, wat leeft er in Arendonk
Afgelopen donderdag vond in de bib de jaarlijkse poëzieavond plaats. Het was een goede editie. Wel
bereikt deze avond meestal hetzelfde publiek. Het zou fijn zijn mocht ook jeugd deelnemen. Dit is
een moeilijke doelgroep om te bereiken.
Tijdens de eerste bijeenkomst van dit jaar, ging de cultuurraad speeddaten tussen de verenigingen.
24 cultuurverenigingen, de bibliotheek en Toerisme Arendonk namen deel. Het is een fijne manier
om verenigingen en mensen te leren kennen. Het gebruikte doorschuifsysteem geeft echter weinig
flexibiliteit bij afwezigen en onverwachte deelnemers, waardoor er wat vertraging was aan de start.
Ook zagen sommige verenigingen vooral bekende in plaats van nieuwe gezichten. Voor een komend
netwerkmoment best een ander indelingssysteem zoeken. Het thema was dit jaar ‘samenwerking’,
volgens een aantal kernvragen die op de tafels lagen. Deze leidraad mag meer uitgewerkt worden.
3. Advies projectsubsidie gemeenschapsvorming ‘Boeken en koeken’
De Wildeman doet een aanvraag voor een projectsubsidie voor het evenement ‘Boeken en koeken’
op zondag 15 maart. Het boeken- en kunstevenement volgt deze editie een route van de OLV-kerk,
door het (oude) gemeentehuis, via de bibliotheek naar De Garve. Als blikvanger programmeren zij
een koorddanser op een slackline, vanaf de kerk naar het dak van het gemeentehuis. De highliners
geven ook een initiatie voor jongeren op Deroissart. Hiervoor vraagt De Wildeman financiële
ondersteuning van het gemeentebestuur.
De cultuurcel geeft een positief advies voor de projectsubsidie.
4. WAK 2020
Eind april gaat opnieuw de WAK door, op initiatief van Creatief Arendonk en de cultuurdienst.
Deelnemers kunnen inschrijven voor de tentoonstelling of het vrij podium, om zo veel mogelijk
kunstdisciplines aan bod te laten komen. De tentoonstelling en optredens gaan door op zaterdag 25
april van 14.00 uur tot 20.00 uur en zondag 26 april van 10.00 uur tot 18.00 uur in de oude
beeldhouwklassen achter de bibliotheek. Er vindt geen laatavondopening plaats, in 2019 ging het om
een speciale editie n.a.v. het 10-jarig bestaan.
Op zaterdag 25 april gaat ook een avondwandeling door van Toerisme Arendonk in het kader van
Erfgoeddag. De wandeling start aan de tentoonstelling van de WAK met een welkomstdrankje.

Verder vindt 25 en 26 april de garageverkoop plaats in Arendonk.
5. 75 jaar bevrijding / herdenking
Het aangepaste programma van de herdenking op 11 november werd positief onthaald. Enkel de
gebrachte teksten waren te lang. In het kader van 75 jaar bevrijding wordt de herdenking van de
Carabiniers dit jaar in een feestelijk jasje gestoken, nl. op zondag 17 mei om 10.00 uur. Het
herdenkingscomité stelde een programma voor: de traditionele herdenking op het Pelgrimsplein
wordt opgeluisterd door muziek van de harmonie, waarna een optocht onder leiding van de fanfare
naar het (nieuwe) herdenkingsmonument aan de vaartdijk (t.h.v. ’t Poeier) gaat. Onderweg zorgen de
basisscholen voor werkstukken in het thema. Aan het eindpunt wordt opnieuw muziek gespeeld , een
lokaal oorlogsverhaal verteld en krijgt iedereen een hapje en drankje.
Het gaat om een tocht van 2,5 km, dat is best lang. Er wordt busvervoer voorzien voor mensen die
slechter te been zijn. Kan er een short cut gemaakt worden over het kanaal, bijvoorbeeld met een
veerpont? Er zit geen misviering in het programma, deze vindt gewoonlijk wel aansluitend (vooraf)
plaats. Vanaf 2021 zal er één plechtigheid plaatsvinden voor beide herdenkingen op 11 november.
Kan een binnenlocatie gezocht worden als alternatief bij slecht weer?
6. Opvolging cultuurdienst
Vanaf maart is Katrijn niet langer tewerkgesteld in Arendonk. Een procedure voor vervanging werd
opgestart, maar kan mogelijk nog even duren. De lopende zaken worden intussen opgevolgd door de
collega’s van de dienst vrije tijd. Nieuwe projecten worden even uitgesteld, onder andere een
tweede ronde van het bestickeren van de elektriciteitskasten in het kader van ‘Pimp het dorp’.
Het overleg van de cultuurcel moet intussen blijven doorgaan, met ondersteuning vanuit het
gemeentebestuur. Het is belangrijk dat de nieuwe deskundige cultuur iemand is die openstaat voor
ideeën, kan omgaan en kan meedenken met mensen.
7. Vragen staat vrij / allerlei
Hoe loopt het cultuurcafé/de kunstbib? Morgen vindt de tweede editie plaats. Het is afwachten of
we veel nieuwe klanten en kunstenaars kunnen aantrekken. Het cultuurcafé wordt telkens
opgeluisterd met een klein optreden. Dit kan de drempel verlagen voor mensen die vrijblijvend een
kijkje willen komen nemen.
Intussen vinden we in Arendonk vele kunstwerken op openbare plaatsen, van verschillende
projecten in het verleden zoals Kunst in ’t Veld, 800 jaar Arendonk en Kunstzaken. Sommigen zijn
echter helemaal verkommerd (bijvoorbeeld trechter aan brug 5). De Academie plant alle
kunstwerken in kaart te brengen en waar nodig te restaureren.
Het is zaak deze openbare kunst levend te houden in Arendonk. In 2021 zal een volgende editie
plaatsvinden van ‘Pimp het dorp’ met muurschilderingen.
Het doek van het Witte huis, destijds een ontwerp van de Academie, werd na beschadiging
vervangen door Toerisme Arendonk in 2019. Het gemeentebestuur plant de schil en het dak van het
Witte huis te restaureren tijdens de huidige legislatuur.

De inschrijvingen voor de Teljoorlekkersdag gingen intussen van start. De gezinsnamiddag vindt dit
jaar plaats op zondag 21 juni, volgens het intussen gekende concept met terrassen van verenigingen,
een arts & crafts markt, enkele eetkraampjes en optredens op het podium.
8. 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

