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1. Goedkeuren vorig verslag 

Het vorige verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Opvolging nieuwe leden 

 
- meyhofke 
 
Wij zijn twee zussen (Kristien en Karolien Meyvis) en hebben een zorgboerderij opgestart. Samen met mensen met 
een psychische kwetsbaarheid  werken we met bloemen: het aanplanten, onderhouden van de bloemenweide, 
verpotten van planten, voorzaaien en zoveel meer. Op die manier bieden we psychische ondersteuning en fysieke 
activiteit binnen een groen kader. 
Iedereen kan bij ons terecht voor een vers boeket rechtstreeks van het veld aan een eerlijke prijs. 

 art .7 a) om een stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering te kunnen worden, moet de 
organisatie een actieve culturele werking kunnen aantonen gedurende minstens één jaar in de 
gemeente. Deskundige personen dienen de bewijzen van hun deskundigheid op een bepaald 
domein te leveren. Bovendien moeten deze activiteiten of domeinen behoren tot één van de volgende 
culturele aangelegenheden:  
- de bescherming en de luister van de Nederlandse taal;  
- de aanmoediging van de vorming van navorsers;  
- de kunsten, met inbegrip van toneel en film;  
- het cultureel patrimonium, de musea en andere wetenschappelijk-culturele instellingen;  
- de bibliotheken, de discotheken en soortgelijke diensten;  
- de permanente opvoeding en de culturele animatie;  
- de vrijetijdsbesteding en het toerisme;  
- de radio-omroep en televisie; 
 
RVB is van mening dat dit initiatief niet past binnen één van de voorwaarden van art.7 van het 
huishoudelijk reglement en verwijst deze organisatie opnieuw door naar welzijnsraad. (Werd  Jobtuin 
ondersteund door gemeente? Samenwerking van verschillende cultuurverenigingen uit Sint Job) 
 
Er werd opgemerkt dat de RVB het vaker moeilijk vindt te oordelen welke verenigingen wel/niet 
voldoen om lid te worden van de cultuurraad als het gaat om niet-klassieke activiteiten. 
 

 
- kunstenaar Luc Maris (gepensioneerd leerkracht kunstonderwijs, illustrator binnen- en buitenland, expo) 
 aanvaard 



 

 
- liefhebbers van het leonardusorgel 
 aanvaard 

 
 

3. Aanvraag projectsubsidies 

 Nieuwe aanvraag: buurtschap De Vondel organiseert op zondag 18 november 23018 een 
dialectwandeling. 

 Bewijzen van buurtfeesten: Hensel-Molenstraat + welkomstraat + P.Wabbeslaan dienden 
bewijsdossier is. Deze buurtschappen krijgen de uitzonderlijke subsidie van 150 euro gestort. 

 Bewijs nog in te leveren: buurtschap Biest en Eyndoven 
 

4. Kasverslag door Vera 

Momenteel heeft de cultuurraad  15 168,42 € op de rekening. 

 Afrekening feeeest in het park 

Overzicht in en uitgaven Feest in het park 2018 (Vera) 

Datum IN   UIT 

30/01/2018 35,00  € Tamu   

31/01/2018 35,00  € Martens Mieke   

31/01/2018 25,00  € Jacobs Constant   

1/02/2018 25,00  € Reijniers Vera   

2/02/2018 25,00  € Roggeman Sjoera   

2/02/2018 25,00  € De Winter Nicole   

6/02/2018 25,00  € Buscher  Ines   

14/02/2018 35,00  € Verhoeven Wendy   

15/02/2018 35,00  € Van Hoydonck-D'Huyvetter   

26/02/2018 25,00  € Vervloet Natascha   

28/02/2018 35,00  € Martens Gitte   

28/02/2018 35,00  € Barboza Tessilimi   

28/02/2018 25,00  € Van Roosendaal Godelieve   

1/03/2018 35,00  € Van Innis-Van Dyck   

7/03/2018 25,00  € Polspoel Leentje   

12/03/2018 35,00  € Gilissen An   

13/03/2018 35,00  € Koenders Jan   

15/03/2018 35,00  € Van Geem Sven   

23/03/2018 35,00  € VTBKultuur Brasschaat   

23/03/2018 35,00  € Van Limbergen Daniëlle   



 

23/03/2018 35,00  € Oxfam-Wereldwinkel Sint Job   

29/03/2018 25,00  € Szczepanski-Monnissen   

29/03/2018 35,00  € Vermander-Vriens   

3/04/2018 35,00  € Lambrechts Katrien   

9/04/2018 35,00  € Beyers Lore   

10/04/2018 35,00  € Verhaar Peggy   

11/04/2018 25,00  € Lauwers Maria   

11/04/2018 25,00  € Vergauwen Linda   

18/04/2018   Lauwers Maria 12,50 € 

23/05/2018 35,00  € Delannoye   

25/05/2018 35,00  € Braspennincx Lorenz   

8/06/2018 35,00  € Van Camp Marianne   

8/06/2018 25,00  € Paasman Roos   

11/06/2018 25,00  € DG-Scolopendra   

11/06/2018 25,00  € Versmissen Brenda   

20/06/2018 25,00  € Raats Ines   

28/06/2018 25,00  € Langlet Karen   

29/06/2018   Teruggave deelnemers  370,00 € 

29/06/2018   Wisselgeld 700,00 € 

4/07/2018   De Schakel 150,00 € 

4/07/2018   Curieus Brecht 150,00 € 

4/07/2018   T-Live Solutions 100,00 € 

4/07/2018   Poppe Rani 150,00 € 

5/07/2018 6 610,00  € Opbrengst Fip + teruggave wisselgeld   

5/07/2018   Drank Geysen (via gemeente Brecht ) 2 058,23 € 

5/07/2018   Van Looveren-Vrints 180,00 € 

9/07/2018   Tristan Kruithof; Exoot 2 050,00 € 

19/07/2018 311,00  € Klein geld Fip ( via Nationale Bank )   

3/08/2018   Kabuki Events bvba 532,40 € 

6/08/2018   Brouwerij Het Schietveld 255,70 € 

16/08/2018   Atelier Allerhanden bvba 597,74 

Totalen 8 021,00  €   7 306,57 € 

    
 

 Afrekening atv 
 

Nog te betalen : 
Catering 106,35 €  
Uitkoopsom 2420 € 



 

5. Oppepper 
 
We organiseren een nieuwe editie in januari.  
Inhoud:  
- toelichting Decreet over bijklussen (niet enkel focus op sport) 
- publieksopwarmer bv. Sven De Leijer  
- netwerking met receptie. 

 
 

6. Straatnaam  
 

 Straat 1: 
 

Het binnengebied grenzend aan de woningen gelegen Zandstraat 80 tot en met 88 werd verkaveld. Om toegang 
te verlenen tot deze nieuwe kavels wordt er een nieuwe wegenis voorzien. De meeste woningen worden 
gerealiseerd rond een centraal groen plein waarrond het autoverkeer circuleert. Om een duidelijk en logisch 
adressenbestand te behouden moet er een nieuwe straatnaam gekozen worden. Aangezien het karakter van dit 
project wordt aangeraden om voor een straatnaam te kiezen met -plein. 
 
We vroegen advies aan het college van burgemeester en schepenen en aan collega’s. We kregen volgende 
suggesties: 
 
- Plein (Gert Van Riel) 
- Valère Depauwplein (nabestaanden contacteren? Er kunnen geen straten worden vernoemd naar nog 
levende personen. Als de gemeente overweegt een straatnaam te vernoemen naar persoon waarvan nog naaste 
familie in leven is, is het aangewezen de familie vooraf te contacteren of zij opgezet zijn met het idee) 
- Zandplein  
 
Advies van de cultuurraad: 

- Zandplein (verlengde van Zandstraat, verwarring voor hulpdiensten?) 
- De Catersplein (familie van baron De caters hadden in verleden daar mogelijks eigendommen) 

 
 Straat 1: 

 
Aan de Kempendries en de Schoolstraat is een vergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden. Voor 
deze wegenis zoeken we nu een nieuwe straatnaam.  
 
Er wordt advies gevraagd aan Geschied- en oudheidskundige kring. 
 
Advies van cultuurraad: 

- Straatnaam kiezen met –dries. 
 

 
7. ’t centrum 

 
Kris Kenis geeft stand van zaken over ’t centrum 
 
 
 
 
 



 

8. Varia 
 

- Waarom wordt kerstmarkt niet meer georganiseerd? De organisatie gebeurde door voorheen 
Unizo…. 

 
- Voorstelling Laïs in kerk Sint Lenaarts: oproep bij verenigingen voor drankstandje te bemannen bv. 

Glühwein en warme chocomelk 
 

- Brainstorm budget cultuurraad: 
 

 Boek van Brecht (Kim Decombes) cadeau geven aan alle voorzitters tijdens de Algemene 
Vergadering. 

 Opnieuw brunchconcert (als afscheid van legislatuur?) 

 Wedstrijd kerststallen 

 Free podium 

 Wandeling georganiseerd door verenigingen (animatie, eet- en drankstalletjes…) 

 Opening ‘t centrum 
 

 
 
 
 


