
Verslag Cultuurraad 20/10/2021 – Bezoekerscentrum 
 
Aanwezig AV 
Frans Van Eylen  Davidsfonds Rotselaar 
Bert Cornelis   Heemkring Groot-Rotselaar 
Gerrit Van den Breede  t kEItheater 
Joke Mannekens  t kEItheater 
Roger Patteet   Kuturele Kring Wezemaal 
Greet Houben   Nieuw Wezemaals Toneel vzw 
Theo Peeters   Steenen Muur vzw 
Linda Reniers   Theater Déjà Vu 
Inge Vaesen   Theater Déjà Vu 
An Vandeputte   Wijngilde De Winghe 
Johan Verhegge  Jongerenkoor Marcanti 
Chris Verhoelst   KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Michel Wouters   Sint Ceciliakoor Rotselaar St. Pieter 
Eric Meyers   Bayernvrienden Rotselaar 
Mick Deloof   Femma Rotselaar Centrum 
Agnes De Rycke  Ferm Wezemaal 
Frederick Foncke  Gezinsbond Rotselaar 
Francine Van Oosterwijck Hagelandse Tractorvrienden | Rotselaarse Reuzengilde 
Kris Uytterhoeven  Hagelandse Tractorvrienden 
André Deroy   Karnavalvrienden Wezemaal 
Roger Mergaerts  Kon. Sint-Sebastiaansgilde Werchter 
Jozef Vogeleer   KWB Rotselaar Centrum 
Staf Van Espen   KWB Werchter 
Achilles Wouters  KWB Werchter 
Johnny Gentens  KWB Wezemaal 
Conrad Ramaekers   Landelijke Gilde Wezemaal 
Yvette Bosmans  P’kes van Wezemaal 
Erik Wouters   Rotselaarse Reuzengilde 
Kris De Cat   Sint Ambrosiusgilde Rotselaar en omstreken 
Jan Evers   Thuisrijders Rotselaar 
Jan Hennes   Thuisrijders Rotselaar 
Luc Van Asch   VRIENDEN vzw 
Jan Vanborren   Vuurbakens - Comedy in Rotselaar 
Patrick Vervoort  Schepen van cultuur 
Raf Van de Velde  Cultuurbeleidscoördinator 
 
Verontschuldigd 
Maurice Heymbeeck  t Alent 
Peter Van Montfort  Muzikevento vzw 
Dieter Verschuren  Muzikevento vzw | KH Sint-Cecilia Rotselaar 
Benoit Pauwels   KF De Vlaamse Leeuw Werchter 
André Van Aerschot  KF De Vlaamse Leeuw Werchter 
Chris Sterckx   Femma Rotselaar Centrum 
Ils Van Dijck   Ferm Werchter 
Maurice Van den Eynde Landelijke Gilde Werchter 
Gisele Goovaerts  Samana Rotselaar Centrum 
Eddy Vandezande  Samana Rotselaar Centrum 
Marina Poortmans  Viva-SVV Rotselaar-Werchter 
Anne-Marie Arnoets  Viva-SVV Wezemaal 
Ilse Taelemans   Deskundige 
Lieven D’Haese   Deskundige 
Carl Van Leemput  Medewerker cultuurdienst 
 
Aanwezig buiten AV 
Jos Verbeeck 
 
 



1. Goedkeuring verslag AV CR 24/06/21 
Het verslag van 24/06/21 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2. Advies adviesregister straatnamen – adviescommissie straatnamen  
Na analyse en voorbereidend werk van de adviescommissie voor straatnamen wordt een 
adviesregister met maar liefst 79 voorstellen van straatnamen voorgelegd met specificaties naar 
locatie en cultuurhistorische achtergrond. Het definitieve adviesregister (zoals bezorgd aan de 
cultuurraad) omvat naast de eerdere voorstellen vanuit de cultuurraad, de voorstellen van inwoners 
als ook eigen voorstellen vanuit de adviescommissie voor straatnamen. 
 
De cultuurraad blijft in de toekomst op dezelfde manier verder betrokken partij als adviesorgaan bij 
een eventuele toekenning van een straatnaam binnen de gemeente Rotselaar. 
 
De cultuurraad geeft unaniem positief advies voor het ingediende adviesregister met voorstellen van 
straatnamen. 
 
Opmerking Kulturele Kring Wezemaal 
Vraag om de naambodjes van de rivieren en de beken (zie Losting) zichtbaar te plaatsen. 
 
3. Kennisname verlenging projectsubsidie 2020-2021 / Beslissing CBS 09/07/21 
De cultuurraad neemt kennis en is verheugd over de beslissing voor de verlenging van 
projectsubsidies (2020-2021) naar 2022. 
 
4. Advies aanvragen projectsubsidie cultuur 2022 / Princiepsbeslissing CBS 20/09/21 
Aanvragen projectsubsidie 2022 socio-culturele verenigingen / cultuurraad 
De Rotselaarse Reuzengilde stelt het project voor aan de cultuurraad. 
 
Siska van Rotselaarfeest 17/09/2022 – Rotselaarse Reuzengilde 
Geplande acties: Verkiezing Siska en haar advocaat / Toneel en volkslied i.s.m. lokale toneelgroep en 
lokaal koor / Geboorte reuzin Siska 
Ramingen: uitgaven 17.750,00 / inkomsten 2.050,00 / saldo 15,700,00 / subsidie 7.850,00 
 
Oproep naar verenigingen 
Wie wil meewerken  (artistiek / productioneel) kan contact nemen met de Rotselaarse Reuzengilde via 
rotselaarsereuzengilde@gmail.com. 
 
Extra 
Heuglijk nieuws van een zwangere reus. Geboortedatum uitgerekend voor september 2022. Proficiat! 
 
Uittreksel subsidiereglement 
Artikel 5 Onder een ‘project’ wordt verstaan elke welomschreven culturele activiteit: 
- beperkt in ruimte en tijd (binnen een tijdspanne van 1 jaar). 
- dat zich afspeelt binnen de gemeentegrenzen. 
- dat de specifieke jaarwerking van de socio-culturele vereniging overstijgt. 
- gericht op een brede doelgroep zonder afbakening van leeftijd. 
- met duidelijk een zelfstandige identiteit. Als het project deel uitmaakt van een groter organisatorisch 
geheel, moet het ingediende project getuigen van een grote zelfstandigheid en herkenbaarheid. 
- dat is georganiseerd uit een maatschappelijk engagement waarin de eerbied en stimuli voor meer 
democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid en creativiteit duidelijk blijken. 
- waarvan de organisatie van het project een aanwijsbaar financieel risico inhoudt. 
 
Financiën 
Totaal beschikbaar budget (op basis van huidige cijfers): 8.673,00 + restbedrag projectsubsidie 2022 
(na aftrek subsidiëring cultuurprojecten 2020-2021) 
Projecten worden voor max. 50% gesubsidieerd na voorlegging afrekening (inkomsten/uitgaven) en 
facturen. 
 
De cultuurraad geeft unaniem positief advies voor het ingediende project. 
Princiepsbeslissing van college burgemeester en schepenen wordt gevolgd. 
 



5. Advies straatnaam Delphine Dockx 
Inrichting nieuwe verbinding tussen Hof Leopold Dockx (Vleugtweg) en de Aarschotsesteenweg te 
Wezemaal. Het gaat om een verkeersveilige verbinding (als alternatief voor het drukke kruispunt) die 
kan gebruikt worden door fietsers en voetgangers en verbindt VBS De Rank naar Tennis Wezemaal. 
 
Delphine Dockx (°1898 Wezemaal +1983 Leuven) woonde op de Aarschotsesteenweg, ter hoogte van 
de huidige assistentiewoningen, te Wezemaal. Van 1923 tot 1959 was Delphine Dockx onderwijzeres 
in de gemeentelijke  jongensschool, een absolute uitzondering in die tijd: een vrouwelijke  leerkracht in 
een jongensschool. Bij haar pensionering  was er meer tijd voor haar vrijwillige engagement bij de 
Boerinnenbond / KVLV Wezemaal, het huidige Ferm Wezemaal. Delphine Dockx was voorzitster van 
Boerinnenbond Wezemaal van 1932 tot 1972. Bij haar afscheid als voorzitster werd ze sterk 
gewaardeerd  om haar sterke leiding, haar juiste beoordeling, haar initiatieven en haar inzet  om van 
de KVLV (vormingswerk van landelijke vrouwen) een bloeiende gemeenschap te maken. Delphine 
Dockx zorgde met haar inzet voor verbondenheid, voor vorming, voor ontspanning, voor samenzijn, 
voor een warm sociaal weefsel in Wezemaal. Tijdens haar voorzitterschap legde ze ook de basis voor 
de werking van het Wit Gele Kruis. 
 
De naam Delphine Dockx is één van de straatnamen die werd opgenomen in het adviesregister voor 
straatnamen vanuit de adviescommissie voor straatnamen. 
 
De cultuurraad geeft unaniem positief advies voor de ingediende straatnaam. 
 
6. Bespreking aanvraag werkingssubsidie cultuur 2021 
Voor 2021 is er geen restbedrag van de post projectsubsidie. Het restbedrag van de projectsubsidie 
wordt overgedragen naar 2022 voor financiering van de uitgestelde projecten. 
 
Voorstel werkingssubsidie 2021 / corona 
Voor de werkingssubsidie 2021 (vast gedeelte) komen de verenigingen in aanmerking die kunnen 
aantonen dat er 1 of meerdere activiteiten georganiseerd werden in 2021 (zie cliché bijlage 3 / 
overzichtslijst). Dit blijft onveranderd. 
 
Voor de werkingssubsidie 2021 (variabel gedeelte) wordt voorgesteld om het restbedrag nogmaals 
forfaitair te verdelen (identiek aan de werkwijze voor werkingssubsidie van 2020, omwille van corona). 
Verenigingen die hiervoor in aanmerking wensen te komen, dienen zoals binnen het reglement 
voorzien, bijkomende gegevens in te vullen (zie cliché bijlage 1 + 2) en stavingstukken te bezorgen. 
Rekenformule: restbedrag werkingssubsidie (na aftrek vast gedeelte) / aantal verenigingen met 
behaalde punten (zie cliché bijlage 1 + 2). 
 
De cultuurraad geeft unaniem positief advies voor deze verdeelsleutel voor de aanvragen voor 
werkingssubsidie 2021 en bijgevolg de werkwijze te hanteren als het vorige werkingsjaar 2020. 
 
7. Rotselaar koestert 
De eerder geplande uitwerking van gedichtenwandelingen wordt geannuleerd omdat er tijdens de 
coronaperiode reeds heel veel wandelingen zijn gemaakt en georganiseerd. 
Via het nieuwe initiatief ‘Rotselaar koestert’ i.s.m. dorpsdichter Jef Lemmens en de cultuurdienst 
wenst de cultuurraad de dichtkunst verder onder de aandacht te brengen. 
 
Promotekst 
Na ‘Rotselaar beraamdt’, in samenwerking met de dienst cultuur en de cultuurraad, plannen we voor 
2022 samen een nieuwe actie die de dichtkunst verder in de kijker zet. 
 
Met ‘Rotselaar koestert’ zoeken we de mooiste plekjes van onze gemeente. De meest originele en 
minst gekende plekjes verzamelen we, samen met een foto van een lokale kunstfotograaf in een 
heuse dichtbundel. De ingestuurde verhalen en herinneringen aan die plekjes worden al dichtend mee 
verwerkt door onze dorpsdichter Jef Lemmens.  
 
Bezorg ons uiterlijk 30 maart via cultuur@rotselaar.be je meest beminde, weinig gekende maar 
gekoesterde plekje en je verhaal of herinnering. 
Uit alle ingestuurde plekjes maken we samen met onze dorpsdichter een gevarieerde selectie. 
Laat dus eenmalig in je ziel kijken en verwen iedereen in de gemeente met je meest beminde plekje. 



 
8. Verlenging termijn dorpsdichter 
Omwille van corona wenst het bestuur van de cultuurraad de aanstellingstermijn (extra 3 jaar) van de 
dorpsdichter te verlengen tot het jaar 2025. Huidig dorpsdichter Jef Lemmens is hiermee akkoord. 
 
De cultuurraad geeft unaniem positief advies voor de verlenging van de aanstellingstermijn van 
dorpsdichter Jef Lemmens tot 2025. 
 
9. IGCS 
Kunstroute Hageland 11/2021 
 
Folders worden uitgedeeld. Extra folders te verkrijgen op de cultuurdienst of bij de kunstenaars. 
Alle info ook gebundeld op de website van de Kunstroute. 
Gezamenlijk openingsweekend Rotselaar 13-14 november | Info: www.kunstroutehageland.be 
 
Deelnemers Rotselaar 
VERDIEP 2 GC ‘de Mena’ | Jong Talent 
Elise Verstraeten (15) | Esther Verstreken (19) | Roos Potters (15) | Sterre Van Dael (19) 
06-07-10-11-12-13-14/11 telkens van 14u tot 18u 
Verschillende disciplines 
 
Thuisateliers Rotselaar / telkens 10u-17u 
Absolufoufolle / Stijn Jughmans - An Claus & Sandra Peeters | WTC - Spikstraat 9 Wezemaal | 13-14-
20-21/11 | Brons - Keramiek & Grafiek 
Aliana Jacobs | Vakenstraat 51 Rotselaar | 13-14/11 | Verschillende disciplines 
Anne Cornil - Pol Lemaire | Grotestraat 199 Werchter | 13-14/11 | Beeldhouwen 
Brigitt Van de Wouwer | Tijluilenspiegelpad 6 Wezemaal | 13-14/11 | Verschillende disciplines 
Britt Weynants | Wijngaard 39B Rotselaar | 13-14-20-21/11 | Schilderkunst 
Carolien Willems | Dennenlaan 17 Rotselaar | 13-14-20-21-27-28/11 | Fotografie - Schilderkunst 
Edith Vanwynsberghe | Broekstraat 43 Rotselaar | 13-14-20-21/11 | Schilder- en papierkunst 
Fons Valkenaers | Aarschotsesteenweg 199 Wezemaal | 13-14/11 | Fotografie 
Francine Vandevenne | Panoramalaan 20 Rotselaar | 06-07-13-14/11 | Grafiek - Schilderkunst 
Gerda Valgaeren & Martin Verheyden | Bosbessenlaan 16 Rotselaar | 06-07-13-14-20-21-27-28/11 | 
Keramiek - Kunststof - Fotografie 
Ineke Van Nugteren | Steenweg op Wezemaal 128 Rotselaar | 13-14-20-21/11 | Beeldhouwen 
Jack Franken | Kwikstaartweg 100 Rotselaar | 06-07-13-14-20-21-27-28/11 | Keramiek 
Joris Peeters | Abdijlaan 44 Wezemaal | 13-14/11 | Fotografie 
Mie Lauwers | Bergenhof 15 Wezemaal | 06-07-13-14-27/11 | Vilt 
Maurice Heymbeeck & Tine Herremans | Hanewijk 129 Werchter | 13-14-20-21/11 | Fotografie - 
Textielkunst 
Mieke Coeckelbergh | Beverlaak 30 Werchter | 13-14/11 | Schilderkunst 
Nanda Neefs | Bessenlaan 35 Rotselaar | 13-14/11 | Grafiek 
Stef Oers | Steenweg op Nieuwrode 28 Wezemaal | 13-14-20-21-27-28/11 | Fotografie 
Veerle Van den Broeck | Groenstraat 18 Rotselaar | 13-14-21-28/11 | Keramiek 
Vera Beckx | Demerstraat 11 Rotselaar | 13-14-20-21/11 | Schilderkunst 
Walter Vannetelbosch | Hanewijk 84 Werchter | 13-14-20-21/11 | Schilderkunst 
Youd / Monique Van Hellemont e.a. | Klaverstraat 11 Rotselaar | 06-07-13-14/11 | Keramiek 
 
10. Verenigingenbeurs 2022 
In de loop van 2022 wordt een nieuwe verenigingenbeurs ingepland. 
 
De exacte datum, als ook een mogelijke samenwerking met de ‘Dag van de Inwoner’ van de 
gemeente wordt nog bekeken tijdens een overlegmoment met de burgemeester. 
 
De voorzitter houdt de cultuurraad verder op de hoogte. 
 
11. Varia 
Uitstap CR 
De geplande uitstap naar het Europees parlement wordt geannuleerd voor 2021. 
Voorstellen voor een alternatief zijn steeds welkom via cultuurraadrotselaar@skynet.be. 



 
Ferm Wezemaal 
Aan de verenigingen die een uitnodiging kregen voor de receptie n.a.v. 100 jaar bestaan, graag tijdig 
laten weten of jullie al dan niet aanwezig zullen zijn. Verwittigen, zie uitnodiging. 
 
 
 
Datum volgende AV CR 
De volgende AV van de CR wordt later meegedeeld.  
 
 
 
Ontwerp verslag 20-10-21 | Ter goedkeuring op de volgende AV van de cultuurraad. 


