OVERLEG CULTUURCEL

06.11.2019 – Oude beeldhouwklassen

Aanwezig: Jan ‘Pros’ Jespers, Paul Helsen, Roger Jacobs, Jan Van Gorp, Renate Themen, Sim Helsen,
Luc Blockx, Jean Huybrechts, Vladimir Tchervonisjenko, Katrijn Van Gorp
Verontschuldigd: Greet Van Tiggelen, Steven Beyers, An Hermans, Davy De Proost
1. Welkom + verslag vorige vergadering
We koppelen nog even terug naar het verslag van 26.08.2019. Voor een volgende reeks
elektriciteitskasten van het project “Pimp het dorp” werd voorgesteld te werken met een thema.
Voor sommige kunstenaars kan dit een inspiratie zijn, voor anderen net een drempel. Moeten we de
kunstenaars niet de vrijheid laten? Beter de keuze laten om aan te sluiten bij een v oorgesteld thema
of niet. De bestaande beplakte kasten blijven behouden (kunnen nog even mee).
2. Varia = ideeën, wat leeft er in Arendonk
We vergaderen vandaag in de oude beeldhouwklassen, blijkbaar een geliefde plek voor
“hangjongeren”. Ook aan de Academie gebeurt dit vaak. Zijn er geen plaatsen waar zij terecht
kunnen? Het jeugdhuis is enkel in het weekend geopend. Het vrijetijdsaanbod van verenigingen
tijdens de week is zeer groot. Er zal altijd een deel jongeren zijn dat hier geen aansluiting bij vi ndt.
Mogelijk een actie om via ’t Onkrooid ideeën te sprokkelen voor nieuwe projecten voor deze
jongeren? Het samenkomen van jongeren op openbare plaatsen op normale tijdstippen vormt op
zich geen probleem.
Onze kandidaat “De Wildeman” won begin oktober de derde prijs op de uitreiking van de
Cultuurprijs van de Kempen. De eerste prijs ging naar Reggae Geel, de tweede prijs naar Bloedgroep
K uit Turnhout. De Wildeman deelde de derde plaats met het kinder- en jongerenkoor Villanella uit
Laakdal. Komdis uit Dessel kreeg een eervolle vermelding. Een fijne erkenning voor onze Arendonkse
vereniging!
De afgelopen editie van Reveil was een succes, met 270 bezoekers. Omwille van de
weersvoorspellingen ging deze binnen door. Dit was minder intens, maar bracht mogelijk ook meer
volk op de been. Het was een zeer donkere avond waardoor minder mensen lang op het kerkhof zelf
bleven, ondanks de sfeervolle verlichting op het hoofdpad. Het programma voor 2020 zit al bijna vol,
verschillende mensen hebben zich hiervoor aangemeld.
Tijdens de Nacht van het Kempens Erfgoed was de dialectavond in het heemhuis een grote
publiekstrekker. Mogelijk door de aanwezigheid van enkele bekende Arendonkenaren voor de cd voorstelling van "Ujt lè-er ôt de telouwer", met liedjes over Arendonk in het dialect. Jammer was dat
vooral veel geprojecteerd en afgespeeld werd tijdens deze avond, terwijl er net veel live dialect
(woord en muziek) gebracht had kunnen worden. Voer voor een volgende gelegenheid! De
heemkring wil in de toekomst ook de slechte akoestiek van de zaal aanpakken.
3. Opstart kunstbib
Op 7 november vindt het eerste uitleenmoment van de kunstbib plaats, hier in de oude
beeldhouwklassen. Op de infoavond in oktober waren een dertigtal aanwezigen, vele kunstenaars.
Het wordt afwachten of we vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen. Het is sowieso een

proefproject. De huidige opgestelde principes kunnen gewijzigd worden naargelang de werking zich
uitrolt.
Sommige kunstenaars haken af gezien de klanten lidgeld betalen, maar de kunstenaar zelf geen
vergoeding krijgt. Het project is vooral bedoeld om lokale kunst te promoten. Het lidmaatschap wil
een garantie inbouwen zodat deelname niet te vrijblijvend is en wordt gebruikt voor materiaalkosten
en ev. kleinschalige lezingen of optredens.
Ook werd al meermaals de vraag gesteld naar een catalogus. Voorlopig is dit praktisch niet haalbaar.
Kunstenaars worden aangemoedigd om enkele foto’s te posten in de besloten facebookgroep
‘Kunstbib Arendonk’, om een idee te geven welke werken en stijlen in de bib terug te vinden zijn.
Door ter plaatse te kijken en te kiezen tijdens de uitleenmomenten, willen we ook ontmoeting en
debat over kunst stimuleren (cultuurcafé). Belangrijk is de focus op lokale kunst te bewaren,
buitendorpse kunstenaars mogen niet de bovenhand krijgen.
Het netwerk kan uitgebreid worden door het gericht aanschrijven van dokters, praktijken,… en
Arendonk onderneemt. Wordt vervolgd!
4. Buurtprojecten/verduurzaming buurtbudget
Arendonk was afgelopen jaar pilootgemeente voor het “Buurtbudget”, een project van het Sociaal
huis i.s.m. Thomas More en Vormingplus gesubsidieerd door LEADER. Een buurt kreeg hierbij een
budget ter beschikking waarmee ze zelf initiatieven konden realiseren. De strate n De Bellekens, De
Horeman, De Leggen, De Muite, De Rennen, De Valkborch, Kooiman en Weihof werden gekozen om
het pilootproject uit te testen. Een participatief project waarbij de buurtbewoners onderling de
projectideeën moesten uitdenken én waarmaken. Volgende ideeën werden uiteindelijk gerealiseerd:
een petanquebaan, picknickbanken en zitbanken, bloemen in de bloembakken, een fietskar, de
tulpenboom aan de Horeman in de schijnwerpers, een maandelijks buurtkrantje en de opstart van
verschillende buurtactiviteiten hierrond. Dit project werd financieel ondersteund door LEADER, wat
nu eindigt. Momenteel zoeken zij naar een manier om het project te verduurzamen in de gemeente.
Daarnaast is ons huidig projectsubsidiereglement voor buurtactiviteiten aan herzie ning toe, o.a. door
de subsidiëring van eenmalig bruikbare materialen en de administratieve last (aanvraag vooraf +
verslag na afloop). Mogelijk kan dit leiden naar een nieuwe regeling van financiële ondersteuning in
twee vormen: voor activiteiten en evenementen enerzijds en voor infrastructuurprojecten (zoals
petanque, banken, buurtbib,…) anderzijds. Aandachtspunt hierbij is het onderhoud en de opvolging
achteraf: wie is verantwoordelijk? Sowieso wordt de evaluatie van het Buurtbudget project
afgewacht en worden de buurtverenigingen betrokken om hierover mee na te denken.
De huidige ondersteuning voor de buurtverenigingen blijkt goed te werken: 55 buurtverenigingen
zijn intussen erkend en een tweede Buurtbabbelbank is in de maak. De evenementenwagen (een
aanhangwagen die de vroegere evenementencaravan vervangt) is nog niet zo goed gekend. Deze
moeten de buurtverenigingen zelf ophalen in Ravels. We zetten de verschillende vormen van de
ondersteuning nog eens in de kijker voor aanvang van het “buurtseizoen”, mogelijk in het 2370magazine?
5. 75 jaar bevrijding / herdenkingen
Maandag gaat de herdenking van Wapenstilstand door. De fanfare haalt de brandweer op via de
processietour zodat zij om11.00 uur aan het monument op de markt aankomen waar bloemen

worden neergelegd en enkele liederen worden gespeeld. Vervolgens gaat de optocht naar de
vredesboom aan de Lamgodsberg. Daar zal Staf Lasters het verhaal van de joodse Marguerite-Rose
Birnbaum vertellen die tijdens WOII in Arendonk verbleef. Sabine Van Dael van Fedasil vertelt met de
getuigenis van Salah een hedendaags oorlogsverhaal. Enkele leerlingen van GBS St. Jan brengen een
gedicht over hoop, dat nadien bij de vredesboom wordt geplaatst.
De jaarlijkse herdenking van de carabiniers in mei wordt volgend jaar n.a.v. 75 jaar bevrijding een
uitgebreidere viering. De uitwerking wordt nog bekeken met mensen van de heemkring en het
herdenkingscomité.
6. Vragen staat vrij / allerlei
Op 10 november zijn er verschillende activiteiten in Arendonk: het herdenkingsconcert van De
Gezellen in de kerk, een kleinkunstnamiddag van De Wildeman in ’t Onkrooid en een wandeling
georganiseerd door 11.11.11. Kan dit niet beter op elkaar afgestemd worden? Het afstemmen van
activiteiten is een weerkerend probleem. Vroeger gaven verenigingen dit door aan de gemeente,
sinds enkele jaren moeten ze dit zelf ingeven op Uitinarendonk.be, wat niet altijd (tijdig) gebeurt.
Mogelijk kan het evenementenloket dat de gemeente wil uitbouwen hiervoor een oplossing bieden.
Eigenlijk is het grote aanbod aan activiteiten in Arendonk een luxeprobleem.
Is er ergens een overzicht van Arendonkse artiesten? In het 2370-magazine van december zal een
oproep gelanceerd worden aan Arendonkse muziekgroepen, solo artiesten en dj’s om zich te
registreren op vi.be: een artiestenplatform van Poppunt. Hier kunnen organisatoren gemakkelijk
lokale artiesten terugvinden en vinden (beginnende) artiesten speelkansen.
Op zaterdag 23 november brengt een delegatie Arendonkenaren een bezoek aan Kobern-Gondorf.
De Duitse gemeente Kobern-Gondorf viert dan het 50-jarig bestaan van hun fusie, het 25-jarig
partnerschap met Arendonk en het 40-jarig partnerschap met de Franse gemeente Corbigny. Ook de
leden van de cultuurcel zijn welkom om deel te nemen aan dit bezoek. De busreis start om 12.00 uur
in Arendonk. In de namiddag is er een historische dorpswandeling en ’s avonds vindt het officiële
gedeelte plaats met nadien een moezelavond. Omstreeks 23.00 uur vertrekt de bus terug in KobernGondorf. Indien je wil deelnemen, graag zo snel mogelijk een seintje aan Katrijn!
7. Volgend overleg
Periode: januari 2020.
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

