
GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE Cultuurraad  

 
 cluster vrije tijd 

 
 

Verslag Raad van bestuur cultuurraad 
Maandag 5 maart 2018 

 
Aanwezig: Erik De Backer, Paul De Bisschop, Vera Timmermans, Maria Wilken-Keeve, Hans Eylenbosch, Chris Lockefeer, Leen de 

Winter, Mauro Van Hamme, Marie-Anne Straetmans 

Verontschuldigd: Chris Tas, Paul Smet, Erwin de Brabanter 

 

------------------------------------------------- 
1 Goedkeuring verslag van 20 november 2017 
 Wordt goedgekeurd 

 
2 Evaluatie  

2.1 UiTwisseling Steinfurt 
 Aangename en interessante ontmoeting met Steinfurt 
 Eventuele uitwisseling met jeugd van Steinfurt en Liedekerke school/toneelvoorstelling ev. meewerken als figurant. 
 Met Rita Triest te bespreken wat mogelijk is voor samenwerking met jeugd/toneelvereniging 
 Erik: gelegenheid blijvende samenwerking  

 
3 Seizoen 2017-2018 stavaza 

Alles draait goed 
Toppers : Workshops/familievoorstellingen 
Mevr. De Poes uitverkocht 
Els De Schepper uitverkocht 
Kris De Bruyne : OK 
Seizoensopener : niet OK  
Muziekprogramma blijft moeilijk (cfr seizoensopener) 

 
4 Programmatie seizoen 2018-2019 #UiTin1770 

4.1 Accenten / data / nieuwigheden 

 
Parkconcerten : Maspoe heel tevreden vorig jaar /willen samenwerking verderzetten  
Doen opnieuw oproep om bar te bemannen 
Cursussen  komen opnieuw op programma 
Leesgroep 
‘Praten in de Bib’ zoekt andere naam. 
Urban Dance 
Beweging tussen ouders en kinderen 
 
BIB zal ook open zijn in de voormiddag. Leescafé is open in de voormiddag. 

 
Berrevoets: Liedekerks festival  
 
Stan Van Samang: heeft voorstel gedaan / ticketprijs van 29 à 31 EUR om kostprijs te dekken. 
Stoelen zullen moeten bijgeplaatst worden (max. 380 stoelen) 
After party in de cafertaria en achter tribunes. 

 
Jacques Vermeiren: try out op vraag van ‘Jeroen events ‘ Denderhoutem ?: geen uitkoopsom 
Workshops  
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Smartcafé : ism Archeduc (hogeschool)  
 
Aperitiefconcert: Lieve Spits 
 
VIVA!Opera : mooiste aria’s uit bekende aria’s van Mozart, Gounod en Puccini (prijs basis 7 EUR en 5 EUR abo) 
Dit concert spreekt zowel de nieuwsgierigemuziekliefhebbers als de operaliefhebbers aan.  
 
Steven Delaere – Illusoirée : programma rond magie (Ketnet) ook voor volwassenen 
Nicolas vorig seizoen 
Boekenverkoop  
Jef Vermassen komt boek voorstellen 
 
11-november : bevreidingsconcert ikv einde Groote oorlog (2018) 
Herdenkingsmuur aan oud kerkhof met foto’s van mensen met verwijderde en foto’s van oudstrijders 
 
Idee: misviering- naar kerkhof voor inhuldiging van muur, nadien terug naar zaal voor (11u30) concertvoorstelling (50 min.) en 
nadien aperitief. 
 
Week van de smaak wordt nationaal niet meer georganiseerd :  
Speelgoedruilbeurs : voor sinterklaas eventueel  

 
Kookcarroussel : 4 sessies rond koken : Liedekerkenaar vragen om iets klaar te maken (voor een 10-tal personen) 
Turks : Aisha 
Vegetarisch: Daniel 
 
Mini kookworkshop: November-december en februari-maart (1 avond op maandagavond of zondagvoormiddag)  
Eerder advies op avond/af te checken met de deelnemende hobbykoks en leraars 
 
3- 5 januari : soort opvang voor kinderen (op vraag van ouders) met aansluitende circusvoorstelling voor ruimer publiek. 
 
Cursus keramiek 
 
Locatieproject : ‘Beer & Tango(muziek)’ : locatie wordt nog gezocht : bierproeving met Tangomuziek. 
 
Poëzie 
Snijtechnieken wordt hernomen 
Locatieproject II: orgelconcert omdat orgel gerestaureerd is, ism Parochie. 
 
Sport- en muziekzomer van 1976 (hete zomer) 
 
Blotevoetenwandeling / dagcursus smartphonefotografie 
 
Repaircafé 2: datum vast te leggen. 

 
4.2 Communicatie 

Boekje Uit in 1770 : geometrische vormen met de letters van Uit in en 1770 

 
4.3 Budget / ticketprijzen 

Wordt vervolgd 

 
5 Komende projecten 

5.1 Erfgoeddag 22 april 2018 
-Programmma 

Boekvoorstelling : een initiatief van Heemkundige Kring en uitgeving boek “oe zegdet in Likerk en likert” 
Kinjerspektaukel: kinderactiviteiten / voorleeshoek 
“De boemen klappen” ism GABK in park  
Virtrineklap: Tegel met Liedekerks gezegde op tegel  

 
-Aanvraag Ereburgerschap 

Geen ereburgerschap maar ander initiatief 
Ook Rubriek talent in de kijker in vaste rubriek in #1770 
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5.2 Foodtruckfestival i.p.v. Tinga Tinga - Zaterdag 30 juni 2018 

Subsidies vorig jaar worden afgerekend 
Voor een eerste organisatie kunnen zij projectsubsidie aanvragen volgens reglement te beoordelen 

 
5.3 Vlaanderen Feest / 1770 zomert ? –  

 
1770 ZOMERT, Vlaanderen feest in Liedekerke of Vlaanderen Feest in 1770 

 
Start om 15 uur tot 20 uur. 
Fietsen voor kinderen blijft  
MuziekBand op einde van de dag 
Volksfeest  
Arjaun of andere Nederlandstalige muziek 

 
  5.4   UiTbeurs 
Vorig jaar 2017 letterlijk in het water gevallen 
Opzetten van de tenten is een grote kost 
Logistiek probleem: overweging en suggestie de uitmarkt te laten doorgaan in de tent van Chiro op binnenkoer van de 
gemeente.  

 
6 GC Warande infrastructuur / lopende projecten 

6.1 Tafels en stoelen -1 
Voor de leslokalen en repetitielokalen worden nieuwe stoelen besteld. 

 
6.2 Toegangscontrole en zaalreservatiesoftware 

Nieuwe buitendeuren worden geleverd op 19 maart 2018. Het wordt een automatische schuifdeur. Daarna worden ook de 
badges geïntroduceerd voor het GC warandegebouw. 
 
Parochiehuis nog niet online maar te bevragen aan de Uit-balie in BIB. 

 
6.3 Wand cafetaria 

In behandeling een aantal pistes in vergelijking  

 
6.4 Backstage/keuken zaal 

 
7 Beleid 2020-2026 

7.1 Regionale samenwerking cultuur en bibliotheken 
7.2 Accenten cultuur en adviesorganen / aanzet visienota 

 
Wordt verschoven naar volgende vergadering - Zie nota te lezen tegen volgende vergadering 

 
8 Varia 

Aanvraag erkenning nieuwe vereniging ‘vzw GERWABEL’ 
Gemeenschap van Ruandeese onderdanen in België. Koepelorganisatie die een afdeling in Liedekerke.  
Kinjarwanda (taal) en culturele uitstappen. 
 
Wat zijn verwachtingen van de gemeente? 

------------------------- 
Einde vergadering : 22u30  
 
Leen De Winter, Coördinator Cultuur 
Chris Lockefeer, Voozitter 
Marie-Anne Straetmans, secretaris 

 


