Het verhaal van onze
Larumse Tuin.
Laten we een drie-tal jaar terug
gaan in de tijd. Achter de Pastorij
van Larum was er een vijver. Was
ook mooi, maar je kon er maar
weinig mee aan. De eendjes
konden er hun gang gaan en de
bewoners van de pastorij konden
ervan genieten. Toen de laatste
bewoners er vertrokken bleef
deze tuin eenzaam achter. Ook
het gebouw moest een andere
bestemming krijgen. Toen kreeg
iemand een idee. Laten we er
een leuke plaats van maken , een
ontmoetingstuin, een receptietuin
een speeltuin, een petanque tuin,
een rustige plaatstuin , een…….,
een echte dorpstuin. Samen met
de dorpsraad, de verenigingen en
de Stad Geel werd er beslist om
er inderdaad een echte dorpstuin
van te maken. We vonden een
kandidaat, Jan Bens, om de
coördinatie op zich te nemen.
Vele vrijwilligers gingen aan het
werk om samen met de
stadsdiensten van die vijver een
echte ontmoetingsplaats te
maken. Het mooie resultaat
kunnen jullie nu bewonderen.
We hebben in Larum eindelijk
een openbare tuin, sommigen
noemen het den Hof van de
Pastorij, of het park van Larum.
Hoe dan ook de laatste 2 jaar
heeft deze tuin gebruist van
activiteiten, zitten mama’s en
papa’ samen met hun kids in de
buurt van de speeltuin en
wandelen Larumse bewoners
door deze tuin als ze ergens in ‘t
dorp moeten zijn. Loop er eens
langs en geniet ervan We mogen
er in Larum fier op zijn, met dank
aan al die vrijwilligers en de
stadsdiensten die er iets mooi
van hebben gemaakt.
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Geelse Cultuurprijs: stem op cultuurprijs 2018
KWB Larum: Den Hof van de Pastorij
Ga naar cultuurprijs.be
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Meer info
en maak je voorkeur bekend
Doe het nu want de tijd dringt

Op 16 november 2018 wordt de Geelse Cultuurprijs uitgereikt
De cultuurraad bestaat uit meer dan 140 aangesloten verenigingen. Om alles werkbaar te maken zijn er 3
deelraden: amateurkunsten, socio-culturele verenigingen en deelraad cultuur, erfgoed en vrije tijd. Elk jaar gaan er
cultuurprijzen naar de verenigingen, maar ook andere lokale culturele initiatieven komen in aanmerking voor de
publieksprijs! De Geelse cultuurprijs gaat door in zaal de Waai.
Wie kiest?
Elke deelraad kiest 1 winnaar uit zijn categorie. 3 prijzen dus, enkel voor aangesloten verenigingen.
De deelraden kiezen in hun Algemene Vergaderingen van het najaar. De winnaars maken we bekend op 16
november 2018.
Het overkoepelende bestuur van de cultuurraad (een groepje van 14 gedreven afgevaardigden) deelt ook een
prijs uit.
Zij houden rekening met jeugdig enthousiasme, persoonlijke verwezenlijkingen en bijzondere evenementen. De
prijs gaat ruimer dan de leden van de cultuurraad.
Tot slot kan jij kiezen. Alle genomineerden sommen we hier op. Stem en overtuig om te
stemmen.
Elke Gelenaar kan een persoon, vereniging of zichzelf opgeven als kandidaat om de
publieksprijs in de wacht te slepen. Let wel, je nominatie moet gaan over de periode van 1
oktober 2017 tot 1 november 2018.
Van 1 november 2018 tot en met 8 november 2018 kan via deze website gestemd worden.
Inschrijven
Ben je er graag bij de avond zelf? De Geelse cultuurverenigingen krijgen voorrang, maar daarnaast is iedereen
welkom. Om een idee te hebben van het aantal aanwezigen, vragen we om op voorhand in te schrijven voor de
cultuurprijs.
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