OVERLEG CULTUURCEL

11.05.2017 – zomerterras “Met Volle Goesting”

Aanwezig: Jan Van Gorp, Roger Jacobs, Greet Van Tiggelen, Davy De Proost, Jan/Pros Jespers, Joke
Segers, Katrijn Van Gorp
Verontschuldigd: Steven Beyers, Lize Helsen, Sim Helsen, Paul Helsen
1. Welkom + verslag vorige vergadering
Wnd. voorzitter van de cultuurraad heet iedereen welkom. Met dank aan Greet voor de ontvangst.
Het verslag van het overleg op 27.03.2017 wordt goedgekeurd.
2. Varia = ideeën, wat leeft er in Arendonk
- Het Sint-Claracollege, Basca en Clara’s Hofke vieren dit najaar het 300 jaar bestaan van het klooster.
Op zaterdag 18 november zullen hierrond een aantal activiteiten georganiseerd worden. De
academie zal ter ere van deze viering een kunstwerk creëren. De organisatie vraagt een subsidie aan
bij Erfgoed Noorderkempen. Ook de heemkring zal een tentoonstelling hieraan wijden, die
waarschijnlijk opent op 20 oktober tijdens de Nacht van het Kempens erfgoed.
- De heemkring kan voor de vernieuwing van het heemmuseum rekenen op financiële ondersteuning
van de provincie.
- De muurschilderingen in de Hufkens werden tijdens de Week van de Amateurkunsten voorgesteld
aan het publiek. Heel veel positieve reacties, ook op Facebook; een leuke ervaring die uit de schoot
van de cultuurcel is ontstaan. Er werden postkaartjes gemaakt als promotiemateriaal /aandenken,
beschikbaar in het gemeentehuis.
- De oproep voor een nieuwe bestemming van het Witte Huis werd verspreid. Zowel privépersonen
als rechtspersonen kunnen zich tot 15 september kandidaat stellen door een dossier (met visienota
en businessplan) in te dienen bij het gemeentebestuur. Zowel commerciële, educatieve als culturele
functies zijn mogelijk, bij voorkeur met een (semi-)openbaar karakter.
3. Opvolging vorige vergadering
- Overleg kerkbestuur
In april nodigde de cultuurdienst het kerkbestuur uit voor een overleg rond het gebruik van de kerken
voor culturele activiteiten. Hier kwam naar voor dat er in principe wel mogelijkheden zijn mits goede
afspraken. Het kerkbestuur benadrukte het belang van respect voor de kerk. Commerciële activiteiten
zijn uit den boze; drankverkoop mag zeker niet. De cultuurcel ziet hier toch een gemiste kans.
Aanvragen moeten tijdig doorgegeven worden aan het kerkbestuur omwille van de vieringen;
vervolgens worden afspraken gemaakt over de inhoud van de activiteit.
- Herdenking 100 jaar Groote Oorlog 2018
Eind april werd een inspiratiemoment georganiseerd voor verenigingen en geïnteresseerden, met een
heel beperkte opkomst. Toch kwamen hier een heel aantal bruikbare ideeën naar boven:

geocaching aan traject doodendraad, publicatie werk Els Lenaerts, oorlogsrepertoire
muziekverenigingen, stambomenonderzoek Arendonkse oud-strijders, processietour uitbreiden, …
De start wordt gegeven met het CWxRM atelier in maart 2018. In november zal er spiegeltentenfestival
georganiseerd worden waaraan verenigingen kunnen meewerken, met allerlei mogelijke activiteiten:
bal populaire (in tenue van toen), vertelavond, filmmatinee, slotmoment scholenproject, …
Wat betreft een mogelijk evenement van de muziekverenigingen in de kerk, zal de cultuurdienst ev.
activiteiten van verenigingen bundelen en voorleggen aan het kerkbestuur.
- ARO-studie
Er zijn geen aanwezigen die de infoavond op 13 april bijwoonden. Het project – gecoördineerd vanuit
de provincie om o.a. de groene zones in Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout te valoriseren – is een
lange termijn plan.
4. Kandidaat oproep nieuwe leden
De cultuurdienst ontving één kandidatuur, nl. van Laura Vargas. Zij is een illustratrice afkomstig uit
Colombia die sinds 2014 in België woont. Zij maakt deel uit van het kunstenaarscollectief Amorika en
nam o.a. deel aan het muurschilderingenproject in de Hufkens.
Zij wordt uitgenodigd op het volgende overleg van de cultuurcel en haar kandidatuur wordt
voorgelegd op de algemene vergadering van de cultuurraad in juni.
5. Projecten
- Openluchtcinema zomer
De afgelopen jaren werd de laatste zondag van augustus een openluchtcinema georganiseerd i.s.m.
MOOOV. Ook dit jaar willen we dit graag herhalen; locatie wordt de tuin van het woonzorgcentrum
Sint Isabella in het centrum. Bedoeling is om in de namiddag een activiteit hieraan te koppelen voor
de senioren, in samenwerking met het animatieteam van het rusthuis.
Jan stelt de tuin van de basisschool in de Schoolstraat voor als mogelijk locatie, een mooie plek in het
centrum die normaal niet openbaar toegankelijk is. Het is leuk de film steeds op “unieke” plaatsen te
organiseren.
Ook een zwart wit film met live muziekbegeleiding (in samenwerking met de muziekacademie) kan
een mooi project zijn.
- SamenBuurten
Joke stelt het project “Samen Buurten” voor: een project vanuit ouderenbeleidscoördinator Karine
Soenen i.s.m. Thomas More Geel, waarbij buurten gestimuleerd worden om initiatieven te nemen
om de leefbaarheid binnen de buurt te vergroten met financiële ondersteuning van de gemeente.
Het project wordt vervolgens in eigen beheer van de buurt gerealiseerd. Bedoeling is om o.a.
senioren meer te betrekken binnen de buurt. Een subsidieaanvraag voor het project werd ingediend;
Arendonk zou een pilootgemeente worden.

De cultuurcel merkt op aandachtig te zijn met de communicatie rond het project: de ondersteuning
moet duidelijk gescheiden worden van de bestaande projectsubsidies voor buurtactiviteiten
(straatfeesten).
6. Vragen staat vrij / allerlei
- Roger kondigt een activiteit aan van de harmonie: tijdens het jaarlijkse sinksenfestival zal op
zaterdag 3 juni een kasteelwandeling plaatsvinden. De avondwandeling van ca. 10 km gaat langs
onbewandelde paden op het domein van Cartier met een stop en selfie-standje aan het kasteel, en
eindigt met een bier- en wijnproeverij.
- Auteur Guy Didelez werkt aan een nieuw boek dat dit najaar gepubliceerd wordt. Greet leverde
hiervoor veel input over de Chinese cultuur. Mogelijk kan het boek ook in Arendonk gepresenteerd
worden. In de bibliotheek of een school? De doelgroep is 14 en 15 – jarigen. De presentatie zou
gebeuren via een dubbelinterview met de auteur en Greet.
- Op welke manier kunnen we het project “Pimp het dorp” in de toekomst herhalen? Er was veel
interesse van deelnemers en er werden ook al nieuwe plaatsen voorgesteld: andere paadjes,
elektriciteitskasten, onder een brug, … De cultuurcel raadt aan het project tweejaarlijks in te richten,
gezien het engagement van de artiesten.
7. Volgend overleg
We hopen de BuurtBabbelBank in juni te lanceren; de cultuurcel zal uitgenodigd worden voor het
feestelijke lanceringmoment. Voorlopig mikken we hiervoor op 21 juni, het begin van de zomer.
De datum van het volgend overleg wordt via doodle bepaald. Voorkeuren voor de locatie mogen
doorgegeven worden aan Katrijn.

Verslaggeving: Katrijn van Gorp, cultuurdienst

