
Verslag Cultuurraad 13/03/2018 – Bezoekerscentrum 
 
Aanwezig AV 
Maurice Heymbeeck  t Alent   
Bieke Jorissen   Balletgroep Josée Nicola Wezemaal 
Lut Natens   Davidsfonds Rotselaar 
Christine Staes   Heemkring Groot-Rotselaar | Gulden Leeftijd 
Roger Patteet   Kulturele Kring Wezemaal 
Dieter Verschuren  Muzikevento vzw | KH Sint-Cecilia Rotselaar 
Greet Houben   Nieuw Wezemaals Toneel | Gezinsbond Wezemaal 
Theo Peeters   Steenen Muur vzw 
Linda Reniers   Theater Déjà Vu 
Molly De Clercq   Theater Déjà Vu 
Jacky Cools   Vlaanderen Morgen 
Johan Verhegge  Jongeren Parochiekoor Marcanti 
Guido Putzeys   KH Rotselaer’s Ware Vrienden 
Georges Verbeeck  KH Sint-Cecilia Rotselaar 
Chris Verhoelst   KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Michel Wouters   Sint Ceciliakoor Rotselaar St Pieter 
Rita Michielsen   Crea Ziekenzorg Rotselaar-Werchter-Wezemaal 
Cecilia Uytterhoeven  Femma Rotselaar Centrum | bestuurslid CR 
Nicole Verhoelst  Femma Rotselaar Heikant 
Frederik Foncke  Gezinsbond Rotselaar 
Francine Van Oosterwijck Hagelandse Tractorvrienden | Rotselaarse Reuzengilde 
Arlette Smets   Karnavalvrienden Wezemaal | P’kes van Wezemaal 
Ils Van Dijck   KVLV Werchter 
Hilde Wouters   KVLV Werchter 
Agnes De Rijcke  KVLV Wezemaal 
Johnny Gentens  KWB Wezemaal 
Maurice Van den Eynde Landelijke Gilde Werchter 
Christiane Kenes   Landelijke Gilde Wezemaal 
Yvette Bosmans  P’kes van Wezemaal 
Erik Wouters   Rotselaarse Reuzengilde 
Gisele Goovaerts  Samana Rotselaar Centrum 
Grazia Rossi   Samana Heikant 
Lucia Vanhelmont  Samana Wezemaal 
Valere Verbruggen  Sint Ambrosiusgilde Rotselaar en omstreken 
Jan Evers   Thuisrijders 
Marina Poortmans  Viva Rotselaar-Werchter 
Diane Discart   Viva Wezemaal 
Luc Van Asch   VRIENDEN | bestuurslid CR 
Annie Wouters   Cultuurdienst 
Dirk Jacobs   Schepen van cultuur 
Raf Van de Velde  Cultuurbeleidscoördinator 
 
Aanwezig buiten AV   Alexandra Verhagen | Bart De Vos | G. Verhoelst 
 
Verontschuldigd 
Bert Cornelis   Heemkring Groot-Rotselaar 
Hilde Walder   t kEItheater 
Rita Gilis   t kEItheater 
Willy Bollens   Kulturele Kring Wezemaal 
Peter Van Montfort  Muzikevento vzw 
Rieta Martens   t Spelgezelschap | Gezinsbond Wezemaal 
Floris Del Pio Luogo  Steenen Muur vzw 
Filip Gomand   Bayernvrienden 
Eric Meyers   Bayernvrienden 
Lutgarde Peeters  Viva Rotselaar-Werchter 
Anne-Marie Arnoets  Viva Wezemaal 
Ilse Taelemans   Deskundige 



1. Goedkeuring verslag AV CR 13/12/17 
Het verslag van 13/12/17 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2. Kennisname aanpassing contactgegevens verenigingen 
Samana Rotselaar Centrum 
Plaatsvervanger: Gisele Goovaerts (werd nieuw ingevuld) 
 
Bayernvrienden 
Filip Gomand wordt effectief lid i.p.v. Jan Hennes 
 
Thuisrijders 
Jan Evers wordt effectief lid i.p.v. Myriam Aerts 
 
3. Kennisname annulatie lidmaatschap deskundige cultuur 
Het lidmaatschap van deskundige Bart De Vos binnen de AV van de CR wordt geannuleerd omdat 
Bart sinds enige tijd een politiek ambt heeft opgenomen binnen de gemeente Rotselaar, dit conform 
het organiek reglement van de Cultuurraad. Hij blijft uiteraard welkom op de volgende AV. 
 
4. Project 100 jaar einde WO1 
Herdenking Slag aan de Molen / Bevrijdingsfeest / Zaterdag 08/09/2018 
Naar aanleiding van 100 jaar einde WO1 wordt de herdenking van ‘Slag aan de Molen’ uitgebreid met 
een ‘Bevrijdingsfeest’.  
Voormiddag: officiële gedeelte met misviering, optocht naar monument en herdenkingsplechtigheid 
aan monument. Extra: Naast gebruikelijk de muziekverenigingen, ook deelname van beide koren. 
Namiddag: Bevrijdingsfeest met deelname verenigingen en defensie. Timing: 13u30 tot 18u. 
Doel: Op verschillende locaties dynamische activiteiten aanbieden binnen kader van einde 100 jaar 
einde WO1. 
- Overdekt podium naast kerk: afwisselend muziek (muziek + koren) en balletdans  
- Provinciebaan: straattheater ‘Vlucht van het volk’ 
- ‘de Molen’: tentoonstelling ‘Diep in het geheugen van papavers’ 
- Plein gemeentehuis/T’Huis: aanwezigheid defensie 
- Centrum: drank- en eetstanden 
 
Deelnemers: 

Muzikevento Projectcoördinatie 

Sint-Ceciliakoor St. Pieter Rotselaar Koor 

KH Sint-Cecilia Rotselaar Muziek 

KH Rotselaer's Ware Vrienden Muziek 

Jongeren Parochiekoor Marcanti Koor 

KMV Sint-Cecilia Wezemaal Muziek 

Balletgroep Josée Nicola Wezemaal Balletdans kinderen 

Viva Rotselaar-Werchter-Wezemaal Drankstand met cava 

Landelijke Gilde Werchter Straattheater 'Vlucht van het volk' 

VRIENDEN Eten 

Femma Rotselaar Drank / Eten 

t Alent Tento 'Diep in het geheugen van papavers' 

Bayernvrienden Rotselaar Drankstand met tapwagen 

 
Promo: 
Opmaak van gezamenlijke brochure/flyer met een plannetje en overzicht van alle activiteiten en met 
vermelding van alle deelnemende verenigingen.  
 
Opmerkingen: 
- De samenwerking verloopt momenteel zeer goed, de verdere uitwerking gebeurt binnen de 
werkgroep en wordt steeds teruggekoppeld aan de AV. 



- Afstemmen activiteiten defensie op activiteiten verenigingen is van belang. Vraag wordt overgemaakt 
zodat er snel duidelijkheid hierover komt. 
- Niet-deelnemende verenigingen wordt gevraagd om zeker langs te komen om dit Bevrijdingsfeest 
mee te vieren. 
 
5. Advies uitbetaling werking- en projectsubsidie 2017 / Princiepsbeslissing CBS 05/03/18 
Toelichting van de aangeleverde princiepsbeslissing. 
Detailbedragen project- en werkingssubsidie werden aan iedereen bezorgd. 
De bedragen voor project- en werkingssubsidie liggen vast voor de gehele legislatuur. 
 
Projectsubsidie Cultuur        8.673,00 (30%) 
Kunstkerstmarkt – tAlent         
Noordzee Terminus – Theater Déjà Vu 
Stilstaan is achteruit gaan – KH Sint-Cecilia Rotselaar      
15 jaar – VRIENDEN 
 
Na indienen van de gedetailleerde financiële overzichten en facturen. 
Bedrag toereikend (maximaal 50% subsidie per project).  
De projecten worden elk voor 50% gesubsidieerd. 
Overdracht naar werkingsubsidie:       4.227,80 
 

In de marge 
 - Geen projectsubsidie voor Crea Samana Rotselaar-Wezemaal-Werchter / 40 jaar 
 Het project bleek winstgevend. Proficiat hiervoor. 
 - Voor de berekening werden zoals steeds enkel de werkingskosten gevalideerd. 
 Kosten i.v.m. mogelijke opbrengen (brouwer / verkoop drank) worden geannuleerd. 
 Giften (zowel inkomsten/uitgaven) worden geannuleerd. 
  
Werkingsubsidie Cultuur       20.238,00 (70%) 
Restbedrag projectsubsidie       4.227,80 
Totaal beschikbaar werkingsubsidie      24.465,80 
 
Na indienen van de verschillende dossiers. 
Totaal puntenaantal        11.837 
Puntwaarde         2,07 
Minus 0,86 euro per aanvrager (omwille van afrondingen) 
 
Stappen 
- Definitieve beslissing uitbetaling werking- en projectsubsidie cultuur 2017 / CBS 
- Uitbetaling werking- en projectsubsidie cultuur 2017 / Rekendienst 
 
De CR geeft unaniem positief advies voor verdeling van de werking- en projectsubsidie 2017. 
 
In de marge 
Naar de toekomst toe is er geen decretale verplichting meer om subsidies uit te keren via het 
bestaande puntensysteem. Bedoeling is dan ook dit systeem administratief te vereenvoudigen zodat 
dit makkelijker wordt voor verenigingen als ook voor de controle achteraf. 
Plan is om in de toekomst te gaan werken met systeem waarbij verenigingen eenmalig een overzicht 
aanleveren van alle gemaakte werkingskosten gestaafd door facturen. 
Voordeel hiervan is duidelijkheid en ook elke vereniging heeft al deze gegevens. 
 
Vraag naar de verenigingen: 
Gelieve tijdens april 2018 hiervan een dossier in te dienen bij de Cultuurdienst. 
Bedoeling is om de verscheidenheid aan werkingskosten (huur zalen, materiaal activiteiten, …)  van 
de verschillende verenigingen in kaart te brengen om uiteindelijk duidelijke parameters, in overleg met 
de Cultuurraad, te kunnen bepalen. 
 
Voor 2018 zal er niets veranderen en blijft de huidige reglementering gehandhaafd. 
 
 



6. Kennisname financieel overzicht CR 2017 | Budget CR 2018 
De penningmeester overloopt de afrekening 2017 en licht het budget 2018 toe. 
Financieel overzicht in bijlage. 
 
7. IGCS 
Jazzwood | 18/08/18 
Hoofdact werd bevestigd: Philip Catherine Quartet. 
 
Kunstroute Hageland 11/18 
Tweejaarlijkse kunstroute binnen de steden en gemeenten van de IGCS. 
Reeds op de planning: Ateliers kunstenaars / Tentoonstelling GC ‘de Mena’, cultuurhuis ‘de Jack-Op’, 
Bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn 
 
Avond van de Culturele Vrijwilliger | 05/12/18 
De editie 2018 is in Rotselaar, Sportoase ‘de Toren’. Nu al noteren in de agenda! 
 
8. Projecten CR 2018 
Viering 11/07 Rotselaar feest 
Uitstap met de bus naar Brussel | Bezoek Vlaams parlement en museum (nog te bepalen) 
Datum: vrijdag 13/07/18 
Uitnodiging en verdere details volgen later. 
 
Project 100 jaar einde WO1 / Bevrijdingsfeest 
Zie agendapunt 4. 
 
9. Varia 
Online ideeënplatform ‘Maak jouw buurt mee’ 
Startmoment was op 29/01. De verenigingen werden hierop uitgenodigd door de infodienst. 
Drie maanden lang kunnen inwoners hun ideeën lanceren om Rotselaar nog leuker en aangenamer te 
maken. Het participatietraject kwam er in samenspraak met alle politieke partijen van Rotselaar. 
Voor alle briljante ideeën: www.rotselaar.be. 
 
Stand van zaken beleidsplan Cultuur-Bib 14-19 
Schepen van cultuur en bib Dirk Jacobs geeft een toelichting over het huidige beleidsplan a.d.h.v. 
gerealiseerde acties binnen cultuur en bib. 
Als conclusie kunnen we meedelen dat het plan op dit moment zeer goed is gerealiseerd mede 
dankzij het bloeiende verenigingsleven binnen onze gemeente.  
Een welgemeende dank aan alle socio-culturele verenigingen. 
 
 Opmerking VRIENDEN 
 Opmaak van een uitleenlijst van materialen van verenigingen is er tot op heden niet. 
 Kan dit nog worden gerealiseerd? 

Verenigingen die materiaal ter beschikking hebben en dit wensen uit te lenen kunnen dit 
steeds kenbaar maken via cultuur@rotselaar.be. 

 
10 jaar VERDIEP 2 
Volgend cultureel seizoen reeds 10 jaar VERDIEP 2. 
Dat betekent een bescheiden feestje met een duidelijke link naar vrije tijd met allerlei (kinder)animatie, 
drankjes voor het goede doel, originele ofyr-hapjes en 2 trappen in het bijzonder. 
Iedereen van harte welkom op vrijdag 28 en zaterdag 29 september 18 in ‘de Mena’. #moet u bij zijn. 
 
Molen van Rotselaar 
Op 14/03/18 worden twee zaaltjes ingehuldigd in de Molen van Rotselaar. 
Deze kunnen ook worden gehuurd voor socio-culturele activiteiten. 
 
Dorpsdichter 
Enkele buurgemeenten hebben reeds een dorpsdichter. Vraag kwam of dit ook in Rotselaar kan? 
De Cultuurraad wenst hiervoor een promoactie te starten, najaar 2018, zodat kandidaten zich hiervoor 
kunnen inschrijven. 
 



t Alent 
Bij aanvraag voor huur van zalen in Scherpenheuvel en Aarschot werd steeds meegedeeld dat de 
zalen niet beschikbaar zijn. 
Opmerking wordt meegenomen naar vergadering van de IGCS. 
 
Talentenmix | 19-20/05/18 
Workshops Anne Brems | Tinne Vereeck | Veerle Defer | Christel Van Hove | Edith Vanwynsberghe 
Cultuurhuis ‘de Jack-Op’ Werchter 
Info: www.talentwerchter.be 
 
Actie voor het Goede Doel 
24u Levensloop Leuven – Stichting tegen Kanker 
05-06/05/18 | Heilig Hartinstituut Heverlee 
Info en inschrijven: www.levensloop.be/leuven / Flyer in bijlage. 
 
10. Voorstelling verenigingen: Steenen Muur vzw / Rotselaarse Reuzenvrienden 
Steenen Muur vzw / Theo Peeters 
- Vestigingsplaats: Abdijlaan 11 Wezemaal 
- Aantal bestuursleden: 6 
- Aantal leden: 25 
- Gemiddelde leeftijd: 68 
- Doel van de vereniging: 

Het inrichten en uitbaten van één of meerdere wijngaarden op de Wijngaardberg te Wezemaal, het 

maken van wijn en de organisatie van evenementen rond wijn met het oog op de toeristische promotie 

van de Hagelandse gemeente Rotselaar, deelgemeente Wezemaal in het bijzonder. 
- Activiteiten: 
Werken in de wijngaarden (elke zaterdagvoormiddag) 
Wijnoogsten (5 weken) en wijn maken 
Onderhoud wijngaard en snoeien (winterperiode) 
Organisatie wijnproeverijen (groepen vanaf 15 pers. / wijnproeverij in winkelder) 
Organisatie begeleide wandelingen naar wijngaarden op de Wijngaardberg met uitleg over werk in de 
wijngaard en het wijnproductieproces 
Organisatie cursussen wijnbouw 

Peter- en meterdag (eerste zondag juni) / wijnkelder open voor iedereen 

Deelname Wezemaal kermis / wijnkelder open voor iedereen 

Onderhoud stek van oudste wijnstok ter wereld.  Deze stek werd in 2013 aangeplant tegen de 

zuidkant van de pastorijmuur. Op zaterdagnamiddag van Wezemaal kermis vertrekt van hieruit ook de 

wijnstoet naar het bezoekerscentrum waarin we ook meestappen in uniform. 
- Grootste evenement: 
Wezemaalse wijnfeesten (laatste zaterdag augustus) 
- Clublokaal? Gebruikte lokalen?: 
Wijnkelder bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn 
In 1997 startten de werken om van het stapelkot en cachot van het oud gemeentehuis van Wezemaal 
een sfeervolle wijnkelder te maken. In september 1998 waren de werkzaamheden achter de rug en 
tijdens Open Monumentendag, september 1998, werd de wijnkelder plechtig geopend. 
Lokalen oude leegstaande hoeve in Beninksstraat (wijnproductie) 
- Wat is het grootste probleem bij het uitbouwen van de vereniging? 
De vereniging is opgestart in 1997 met 9 leden en groeide geleidelijk. Mensen die bereid zijn om zich 
vrijwillig in te zetten en zich op zaterdagvoormiddag kunnen vrijmaken om mee te helpen in de 
wijngaarden zijn welkom. Na een jaar te hebben meegewerkt met een positieve ingesteldheid kan 
men vast lid worden van de vereniging. 
- Wat is de grote uitdaging voor de toekomst? 
Het grootste probleem is niet zozeer het aantal leden. Momenteel kunnen wij het werk aan met het 

huidig ledenaantal. De leeftijd van onze leden wordt stilaan wel een probleem. Met het oog op 

opvolging in de toekomst zijn jonge, gemotiveerde personen welkom in onze vereniging. 
- Wat zijn de verwachtingen naar de cultuurraad toe? 
We broeden, samen met één of meerdere verenigingen, op de organisatie van een nieuw evenement 

aan onze wijngaarden op de Wijngaardberg in 2019. Hiervoor wensen we aanvraag tot projectsubsidie 

in te dienen. 

 



- Welk is je mooiste moment als lid van de vereniging? 
Ongetwijfeld op zaterdagvoormiddag, bij een kwartiertje pauze tijdens de werkzaamheden, genieten 

van onze zelfgemaakte wijn van op de picknickbank in onze wijngaard. 
 
Rotselaarse Reuzenvrienden / Reus Tone (voor de afwezigen: echt waar!) 
- Vestigingsplaats: Rotselaar 
- Aantal bestuursleden: 6 
- Aantal leden: 9 
- Gemiddelde leeftijd: 58 
- Doel van de vereniging: 
Reuzentraditie als erkend Vlaams erfgoed in Rotselaar niet laten verloren gaan en verder uitbouwen 
- Activiteiten: 
Bouwen en herstellen van reuzen, deelnemen aan diverse evenementen, opzoeken van historische 

feiten i.v.m. reuzentraditie, tentoonstellingen, … 
- Grootste evenement: 
Organisatie Rotselaarse Reuzenstoet (3-jaarlijks) 
- Clublokaal? Gebruikte lokalen?: 

Herberg t’Huis Rotselaar / de reuzen zijn ondergebracht bij de leden  
- Wat is de grote uitdaging voor de toekomst? 
Voldoende financiële middelen vinden 
- Wat zijn de verwachtingen naar de cultuurraad toe? 
De cultuurraad moet een plaats zijn voor overleg wat cultuur betreft en deze eisen ook kenbaar maken 
aan de overheid. Druk uitoefenen voor het bekomen van geschikte én betaalbare lokalen voor diverse 
culturele evenementen.    
- Welk is je mooiste moment als lid van de vereniging? 
Succes van de eerste Rotselaarse Reuzenstoet (september 2017) 
 

Voor de afwezigen spreekt Reus Tone nogmaals, zie bijlage. 
 
 
Volgende keer aan beurt: KVLV Wezemaal | t Alent 
Opmerking: t Alent wordt vervangen door Samana Rotselaar wegens reeds voorstelling bezorgd. 
 
Datum volgende AV CR 
De volgende AV van de CR wordt later meegedeeld. 
 
 
 
Ontwerp verslag 13-03-18 | Ter goedkeuring op de volgende AV van de cultuurraad. 
 


