
1

Geïntegreerd werkingsverslag
lokaal cultuurbeleid 2010



2 | werkingsverslag 3

Werkingsverslag Cultuur 2010

Inhoudstafel

Algemene inleiding 12

Hoofdstuk I: Verslag gemeenschappelijke acties vzw Lokaal Cultuurbeleid 14

Algemene inleiding 14

Hoofdstuk II: verslag bibliotheekwerking 27

Algemene inleiding 27

Overzicht middelen bib 27

Lokale werking van de bibliotheken: De openbare bibliotheken Antwerpen 
(OBA) bieden een volwaardige dienstverlening op maat aan voor diverse 
doelgroepen en de bibliotheek is gekend als vanzelfsprekende partner voor 
deze doelgroepen

28

2.1. Operationele doelstelling: De openbare bibliotheken Antwerpen 
(OBA) realiseren in samenwerking met lerende stad een bijzondere 
dienstverlening op maat voor baby’s en peuters en hun begeleiders.

28

2.2. Operationele doelstelling: De OBA bouwen in samenwerking 
met lerende stad en andere partners verder aan een aangepaste 
dienstverlening op maat voor kinderen van 3 tot 6 jaar en hun 
begeleiders.

29

2.3. Operationele doelstelling: De OBA bouwen in samenwerking 
met lerende stad en andere partners verder aan een aangepaste 
dienstverlening voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun begeleiders

31

2.4. Operationele doelstelling: De OBA bouwen in samenwerking 
met lerende stad en andere partners verder aan een aangepaste 
dienstverlening voor jongeren en hun begeleiders.

35

2.5. Operationele doelstelling: De openbare bibliotheek acteert als 
een belangrijke partner voor hogescholen, bibliotheekopleidingen en 
levenslang leren.

37

2.6. Operationele doelstelling: De OBA realiseren in samenwerking met 
stedelijke diensten en OCMW een dienstverlening op maat voor senioren.

38

2.7. Operationele doelstelling: De OBA onderzoeken samenwerkings-
mogelijkheden met organisaties voor kansarmen en dit om de 
toegankelijkheid van de openbare bibliotheken te verhogen.

40

2.8. Operationele doelstelling: De openbare bibliotheek werkt een pakket 
diensten uit voor anderstalige inwoners en nieuwkomers van Antwerpen.

41

2.9. Operationele doelstelling: De openbare bibliotheek neemt jaarlijks 
deel aan promotieacties op bovenlokaal en lokaal niveau.

43

Hoofdstuk III: verslag werking cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra 49

Algemene inleiding 49

Infrastructuur en middelen 50

1.2.1. Nagestreefde doelstelling: masterplan infrastructurele restyling 
cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra

50

2.1.1. Operationele doelstelling: Realisatie van het masterplan 
cultuurcentrum Hoboken tegen 2010

50

2.1.2. Operationele doelstelling: Realisatie van het masterplan 
cultuurcentrum Berendrecht-Zandvliet-Lillo tegen 2010

50

2.1.3. Operationele doelstelling: Realisatie van het masterplan Ekeren 51

2.1.4. Operationele doelstelling: Voorzien van de nodige middelen voor 
het uitbaten van de bestaande en de nieuwe stedelijke infrastructuren

52

Stedelijke begroting 2010 52

Gewone begroting 52

Buitengewone begroting 52

Voorziene inkomsten 2010 52

Verhuringen 52

Provincie 53

Vlaamse Gemeenschap 53

Stedenfonds 53

Prioritaire infrastructuurwerken 2010 53

1.2.2. Nagestreefde doelstelling: In elk district is er een culturele 
voorziening met ankerfunctie

54

2.2.2. Operationele doelstelling: Voorzien van voldoende mensen en 
middelen voor de bestaande en nieuwe culturele voorzieningen met 
ankerfunctie

54

1.2.3. Nagestreefde doelstelling: Er is een netwerk van culturele en/of 
ontmoetingsinfrastructuur op niveau wijk/doelgroepen

54

2.3.1. Operationele doelstelling: Uittekenen werking cultureel 
ontmoetings-centrum binnen decretale opdrachten en binnen lokale 
en stedelijke visie

54

Personeelsluik 54

Werking en communicatie: per operationele doelstelling 56

Nagestreefde doelstelling: Het netwerk van de Antwerpse cultuur- en 
culturele ontmoetingscentra streeft een boeiende en uitdagende 
werking na voor alle inwoners en bezoekers van de stad en districten 
en dit zowel voor het lokale als het bovenlokale aanbod, de actief-
receptieve en de receptieve werking

56



4 | werkingsverslag 5

district Merksem 74

district Wilrijk 74

Project 4: Verbeteren en versterken scholenaanbod en 
scholenwerking

75

district Antwerpen 75

district Berchem 76

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 76

district Borgerhout 77

district Deurne 77

district Ekeren 77

district Hoboken 78

district Merksem 78

district Wilrijk 78

Project 5: Lokale netwerkmakelaar voor festivals en grote stedelijke 
cultuurspelers

79

district Antwerpen 79

district Berchem 80

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 80

district Borgerhout 80

district Deurne 81

district Ekeren 82

district Hoboken 82

district Merksem 82

district Wilrijk 82

Project 6: Cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra realiseren 
vanaf 1 januari 2008 een jaarwerking

83

district Antwerpen 83

district Berchem 84

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 84

district Borgerhout 85

district Deurne 85

district Ekeren 85

district Hoboken 85

district Merksem 86

2.1. Operationele doelstelling: De cultuurcentra werken samen met 
zoveel mogelijk lokale actoren aan een evenwichtige culturele werking

56

Project 1: Cultuurcentra participeren actief aan overlegmomenten 
op districts- of wijkniveau en nemen een actieve rol op in het 
lokale cultuurbeleid van het district (zie ook structuur lokaal 
cultuurbeleid.)

56

district Antwerpen 57

district Berchem 58

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 58

district Borgerhout 59

district Deurne 60

district Ekeren 60

district Hoboken 60

district Merksem 61

district Wilrijk 61

Project 2: Samenwerking met lokale en stedelijke partners in functie 
van lokale projecten en werking

62

district Antwerpen 62

district Berchem 64

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 64

district Borgerhout 65

district Deurne 66

district Ekeren 67

district Hoboken 67

district Merksem 67

district Wilrijk 68

Project 3: Jaarlijks per centrum drie gemeenschapsvormende 
projecten en tweejaarlijks in samenspraak met andere lokale 
actoren per district 1 samenwerking rond cultureel (materieel of 
immaterieel) erfgoed

68

district Antwerpen 69

district Berchem 70

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 71

district Borgerhout 71

district Deurne 72

district Hoboken 73



6 | werkingsverslag 7

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 100

district Borgerhout 101

district Deurne 101

district Ekeren 101

district Hoboken 101

district Merksem 101

district Wilrijk 102

4.1.4. Operationele doelstelling Vrijwilligerswerking 102

district Antwerpen 103

district Berchem 103

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 103

district Borgerhout 104

district Deurne 104

district Ekeren 105

district Hoboken 105

district Merksem 105

district Wilrijk 105

4.1.5. Operationele doelstelling: verbeteren en diversifiëren 
publiekswerking, communicatie (intern en extern) en dienstverlening

106

Project: Verbeteren dienstverlening 106

district Antwerpen 106

district Berchem 107

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 107

district Borgerhout 107

district Deurne 108

district Ekeren 108

district Hoboken 109

district Merksem 109

district Wilrijk 109

Project: publiekswerking 110

district Antwerpen 110

district Berchem 110

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 111

district Wilrijk 86

2.2. Operationele doelstelling: Een uitgebalanceerd aanbod 
cultuurspreidende activiteiten binnen district en stad en met aandacht 
voor een evenwicht in dag- en avondaanbod

87

Project 1: Cultuurcentra bedienen blinde vlekken 87

Project 2: Cultuurcentra realiseren een boeiend en relevant aanbod 
voor district en stad

87

Hoogtepunten 2010 88

district Antwerpen 89

district Berchem 89

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 90

district Borgerhout 90

district Deurne 91

district Ekeren 92

district Hoboken 92

district Merksem 92

district Wilrijk 92

Project: cultuurcentra stimuleren en ondersteunen de 
cultuurcreatie.

93

district Antwerpen 93

district Berchem 94

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 95

district Borgerhout 95

district Deurne 96

district Ekeren 96

district Hoboken 96

district Merksem 96

district Wilrijk 97

4.1.3. Operationele doelstelling: De centra consolideren en 
optimaliseren hun receptieve en actief receptieve werking

97

Project: Integratie in SRO van verhuursysteem 97

Project: Een helder verhuurbeleid 97

Project: Versterken actief-receptieve werking 98

district Antwerpen 99

district Berchem 99



8 | werkingsverslag 9

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 120

district Borgerhout 120

district Deurne 120

district Ekeren 120

district Hoboken 121

district Merksem 121

district Wilrijk 121

Project: Diversiteit in aanbod/werking 121

district Antwerpen 121

district Berchem 122

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 123

district Borgerhout 123

district Deurne 123

district Ekeren 124

district Hoboken 124

district Merksem 124

district Wilrijk 124

Project: Diversiteit in publiek 125

district Antwerpen 125

district Berchem 126

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 126

district Borgerhout 126

district Deurne 127

district Ekeren 127

district Hoboken 127

district Merksem 128

district Wilrijk 128

Project: Diversiteit in personeel 128

district Antwerpen 129

district Berchem 129

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 129

district Borgerhout 129

district Deurne 130

district Borgerhout 111

district Deurne 111

district Ekeren 112

district Hoboken 112

district Merksem 112

Project: Lokale cultuurcommunicatie: de cultuurcentra nemen 
lokaal hun rol om de cultuurcommunicatie te verstevigen/
efficiënter beheer van de lokale cultuurmiddelen

112

district Antwerpen 113

district Berchem 113

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 113

district Borgerhout 114

district Deurne 114

district Ekeren 115

district Hoboken 115

district Merksem 115

district Wilrijk 115

Project: Verbeteren digitale communicatie 115

district Antwerpen 116

district Berchem 116

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 116

district Borgerhout 116

district Deurne 116

district Ekeren 117

district Hoboken 117

district Merksem 117

district Wilrijk 117

Project: Op stedelijk niveau organiseren de cultuurcentra 
gezamenlijke communicatie-acties, al dan niet in samenspraak met 
andere actoren

118

4.1.6. Operationele doelstelling: Representatieve diversiteit in aanbod, 
raden van bestuur, personeel en publiek

118

Project: Structureel overleg met doelgroepenpartners 118

district Antwerpen 119

district Berchem 119



10 | werkingsverslag 11

Werkten mee aan dit verslag:

Karel Hermans, Astrid Thoné, Ingrid Kemna, Ken Veerman, Liesbeth Johnson, 
Inge Callot, Geert Gielis, Tine Mallentjer, Bart Verdeyen, Stijn Van Bouwel, 
Jan Pandelaers, Eva Staes, Paulette Vermeersch, Dirk Wyns, Liliane Pauwels, 
Vonneke Groeneveldt, Niels Dupon, Marleen Maes, Liesbeth Damen, 
Jean Loyens, Renilde Pauwels, Vera de Laet, Mandy Flebus, Jan De Vocht, 
Jan Didelez, Lieve Meeuwsens, Heleen Vanden Bergh, Filip Martens, Lieve Petit, 
Kristof Wouters, Steven Van Goethem, Helga Allaert, Steven Warmenbol, 
Rita Herremans, Filip Baeyens, Alexander Van Gool, Gunter Lots, Max Temmerman, 
Inge Ceuppens, Christophe Côme en Katrien Roos.

D/2011/0306/175
Verantwoordelijke uitgever: Karel Hermans, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

district Ekeren 130

district Hoboken 130

district Merksem 130

district Wilrijk 130

Project: Diversiteit in raden van bestuur 130

4.1.7. Operationele doelstelling: Hervormen raden van bestuur 
cultuurcentra naar vzw’s lokaal cultuurbeleid

131

4.1.8. Operationele doelstelling: organiseren van een efficiënte 
en effectieve ondersteuning voor de ontwikkeling van het eigen 
programma en de werking van de centra

131

Hoofdstuk IV: werkingsverslag cultuur districten 132

Algemeen 132

Overzicht personeel 133

Werkingsverslag cultuur districten 133

district Antwerpen 134

district Berchem 136

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 140

district Borgerhout 142

district Deurne 146

district Ekeren 150

district Hoboken 153

district Merksem 157

district Wilrijk 159

Bijlagen 162

Registratiegegevens activiteiten / deelnemers cultuurcentra  
(incl. De Roma & ’t Werkhuys)

162

Eigen activiteiten 162

Receptieve activiteiten 168

Educatieve activiteiten 174

Activiteiten voor scholen 176

Afrekening netwerk CCA 2010 178

Locatieoverzicht Bibliotheken, Cultuurcentra en Cultuurantennes 182

Bibliotheken 182

Cultuurcentra 185

Cultuurantennes 186



12 | werkingsverslag 13

Algemene inleiding
2010.
Alweer een bijzonder jaar, een jaar om te onthouden en te vergeten.
Wat precies dat leest u in de volgende 100 en zoveel bladzijden.

Het actieplan 2010 beloofde een stad vol acties 
en activiteiten die de cultuurbeleving van 
alle Antwerpenaren een boost zouden geven.  
Het beloofde diversiteit en initiatieven die de 
kwaliteit van het samenleven ten goede zouden 
beïnvloeden.
Een ferme stap richting integratie zou zorgen voor een versterkend effect van al onze 
individuele inspanningen.  Wat ervan geworden is lees je in dit werkingsverslag. 

2010.
Een jaar vol verandering.  Natuurlijk is elk jaar een jaar vol verandering, maar toch: er zijn 
topjaren en er zijn er meer bescheiden, net als bij de wijn.  
Met veel gedruis, letterlijk – het gebouw aan de overkant stortte in toen we toekwamen – 
vierden we de verhuis van een aantal diensten naar den Bell.  Het nieuwe administratieve 
centrum van de stad Antwerpen liep geleidelijk aan helemaal vol.  In februari waren wij bij 
de eersten om onze intrek te nemen op de schitterende vierde verdieping.  Daar bouwde CS 
sterke ondersteunende cellen uit voor financiën, HR, patrimonium en ICT; voor cultuur wordt 
per domein één verantwoordelijke aangesteld – de ‘schakelcellen’ – die het aanspreekpunt is 
en het beleid opvolgt voor de drie partners; bibliotheek, cultuurcentra en cultuurantennes.  
Ten slotte kwamen het overlegteam cultuurcentra en een aantal medewerkers van de bib de 
cultuurbeleidscel versterken en samen vormen ze nu het kenniscentrum. 
Het sluitstuk van de organisatie wordt gevormd door de staf cultuur.  In mei wordt er een 
directeur cultuur aangesteld die het geheel moet aansturen, en meer in het bijzonder werk 
moet maken van de integratie zowel op stedelijk niveau als in de districten.   
De staf bestaat, naast de directeur cultuur, verder nog uit de directeur bibliotheken, de 
cultuurbeleidscoördinator en de coördinator cultuurantennes. 

2010.
En dan blijkt 2010 toch ook weer niet helemaal in actieplannen te vangen.  Net voor 
de zomer besluit de directeur bibliotheken om een nieuwe uitdaging aan te gaan en de 
stad te verlaten.  In september wordt slokdarmkanker vastgesteld bij Roel Verniers, de 
pas benoemde directeur cultuur.  Hij wordt onmiddellijk opgenomen voor een reeks van 
intensieve behandelingen die nog steeds voortduren.  De cultuurbeleids-coördinator neemt 
tijdelijk de taak op zich van directeur cultuur en samen met twee verantwoordelijken van de 
cultuurcentra en 3 verantwoordelijken voor de bibliotheken wordt een nieuwe staf cultuur 

samengesteld om toe te zien op de uitvoering van het actieplan, om de veranderingen in de 
organisatie te managen en de integratie zowel op stedelijk niveau als in de districten verder 
uit te tekenen. 

2010.
Een bewogen jaar!  Een jaar van enthousiaste plannen, een jaar vol overgave en vertrouwen.  
Maar dus ook een jaar van instortende gebouwen, van pijn en angst.  Met dank voor de 
inzet, de collegialiteit en het engagement van alle medewerkers hebben we niet alleen onze 
opdrachten van het voorbije jaar gerealiseerd, maar hebben we ook samen een nieuw en 
ambitieus actieplan 2011 geschreven.
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Een reeks van zestien cultuurstraten brachten sterke artistieke acts en enthousiaste 
bewoners bij elkaar.  Het steeds groeiende aantal cultuurstraten vraagt wel dringend om 
een vereenvoudiging van de format.

Wintervuur op Linkeroever werd een mooie mix van lokale initiatieven en een artistieke 
programmatie met een stedelijke uitstraling.  De vliegerhappening tenslotte bracht een 
vijfhonderd vliegeraars of kijklustigen naar Linkeroever.

district Berchem

2010 bleek een jaar van verandering voor de vzw.  Zo besliste de voorzitter van de vzw er 
eind 2010 een punt achter te zetten, had in het voorjaar de cultuurantenne een andere 
uitdaging gezocht en werd die in het najaar vervangen en kwam er ook een nieuwe collega 
aan het hoofd van de bibliotheek.  Bovendien kwam er aan het hoofd van het district een 
nieuwe districtssecretaris.  Dit alles resulteerde in een bijna volledig nieuwe, dynamische 
ploeg maar bracht ook mee dat sommige plannen vertraging opliepen.

Door een verdere operationele integratie van de cultuurantenne binnen het cultuurcentrum, 
kon in afwezigheid van een cultuurantenne toch heel veel opgevangen worden.  Zo 
bekommeren stafmedewerkers van het cultuurcentrum zich nu over enkele van de vaste 
activiteiten van het district.  Daarbij denken we onder andere aan de 11 juli-viering, het 
nieuwjaarsconcert en de Sinterklaasstoet/-feest.

Een andere belangrijke versterking van de werking in het afgelopen jaar bleek het verknopen 
van activiteiten.  Zo werden WK Berchem en 11 juli-viering in één weekend geïntegreerd, 
werden de Sinterklaasstoet en het Sinterklaasfeest van het cultuurcentrum op elkaar 
aangesloten en waren de eerste familiedagen een groot succes.  Waar de krachten 
gebundeld werden op logistiek, communicatief en programmatorisch vlak bleek succes in 
kwaliteit en publieksopkomst gegarandeerd.  Het lijkt dan ook logisch dat we verder gaan 
op deze weg.  Dit vergt aandacht naar planning en programmatie, maar ook duidelijke 
afspraken over verantwoordelijkheid tussen veelal district en cultuurcentrum waarbij 
vaak ook de vzw wordt overstegen.  De districtssecretaris zit hierin steeds vaker op een 
sleutelpositie om de lijnen te bewaken.  Uit het overzicht dat hieronder volgt, zal u kunnen 
opmerken dat in Berchem veelvuldig en met graagte wordt samengewerkt door de diverse 
partners.  Onderstaande lijst is overigens niet volledig, maar geeft wel een goed beeld van 
wat er ‘bougeert’ in Berchem.

• Vrijwilligersfeest:  Het eerste vrijwilligersfeest van de vzw overschreed meteen 
de grenzen van de vzw.  Ook vanuit Posthof werd eraan meegewerkt.  Het succes 
van deze eerste editie, maakte dat het districtscollege besliste om in 2011 ook met 
andere beleidsdomeinen te participeren.

• Koer en Jardin:  Deze wandeling door de buurt, langsheen tuinen en binnenplaatsen 
was uitverkocht.  De eerlijkheid gebied echter dat door de aard van de organisatie 
slechts een beperkt aantal deelnemers kon participeren.

• WK Berchem bleek zonder enige twijfel het hoogtepunt van het jaar, mede door de 
hierboven vermelde verknoping met de 11 juli-viering werd het één groot feest.  Niet 
minder dan 13 verschillende ploegen participeerden en maakten er een geweldig 

Hoofdstuk I: Verslag gemeenschappelijke 
acties vzw Lokaal Cultuurbeleid

Algemene inleiding
In dit hoofdstuk krijgt u een overzicht van wat er in de verschillende districten aan 
geïntegreerde acties werd gerealiseerd.  En deels krijgt u ook het verhaal van de vzw’s.   
Elk district bepaalt namelijk zijn eigen koers en bepaalt zelf in welke mate de vzw wordt 
ingezet als instrument voor de realisatie van het geïntegreerde lokaal cultuurbeleid.   
Zo heeft in 2010 naast Berchem en Berendrecht-Zandvliet-Lillo nu ook het district Wilrijk een 
uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen vzw en stad.

Vooraf vermelden we hier nog het resultaat van enkele stedelijke acties die van belang zijn 
voor de werking in de districten.

Vanaf 2010 kunnen de districten de gemeenschapsvormende werking van de verenigingen 
ondersteunen via de inzet van de 1€-middelen. 

• In het kader van het participatiedecreet bestaat er sinds 2009 een lokaal netwerk 
ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.  Het netwerk 
bestaat uit stedelijke partners (cultuur, sport & jeugd), OCMW en verenigingen die 
mensen vertegenwoordigen die in armoede leven.   
Voor de ondersteuning van acties ter bevordering van de cultuurparticipatie 
voor deze doelgroep heeft Antwerpen ook in 2010 een subsidie van € 223.951,00 
ontvangen van de Vlaamse overheid.

• Vanaf maart 2009 is er een 2€-pas beschikbaar waarmee mensen die in armoede 
leven kunnen deelnemen aan alle activiteiten van alle cultuurcentra voor 2 euro per 
activiteit.  Eind 2010 waren er meer dan 10.000 2€-passen in omloop.

• De A-kaart, de Antwerpse vrijetijdskaart, werd officieel gelanceerd op 17 december 
2010.  De bibliotheken, de cultuurcentra, de musea en de zwembaden zijn de 
eerste partners die ingestapt zijn in het systeem en hun aanbod openstellen voor 
de A-kaarthouders.  De 2€-pas is van bij de start geïntegreerd in de A-kaart.  Dat 
wil zeggen dat alle Antwerpenaren die houder zijn van een omniostatuut van de 
voordelen van de 2€-pas kunnen genieten bij het gebruik van de A-kaart.

• De resultaten van een breed onderzoek naar de toegankelijkheid van onze culturele 
instellingen werden gepresenteerd in juni.  Aanbevelingen worden, samen met de 
partners en de betrokken experten uit de doelgroepen, systematisch omgezet in 
acties.

district Antwerpen

Dankzij structureel overleg en sterk engagement van alle betrokken partners kon het 
lokaal cultuurbeleid van district Antwerpen in 2010 mooie resultaten voorleggen.  
Voetbaltoernooien in kader van WK voetbal werden gemeenschapsvormende feesten in vier 
wijken mét een vriendschappelijke startmatch tussen districtscollege en wijkploeg.
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mensen op zomerse middagen in een groene omgeving te laten genieten van 
een klassiek concert en een picknick.  De weersomstandigheden zaten tegen 
waardoor beide optredens naar binnen getrokken werden, maar haalden wel een 
behoorlijk bezoekersaantal.  In 2011 wordt onderzocht of in samenwerking met de 
seniorenconsulente een concertreeks in de RVT’s kan worden opgezet, zonder de 
nadruk op klassieke muziek te leggen.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Senioren en kansengroepen
In samenwerking met de seniorenwerking uit het district werd een senioren-programmatie 
voor en door senioren opgesteld.  Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en CC De Schelde 
werkten eveneens mee aan het jaarlijkse ontmoetingsfeest, waarmee 370 senioren bereikt 
werden.

Mensen met visuele en gehoorbeperkingen
De vzw lokaal cultuurbeleid zette in 2010 in op de toegankelijkheid van cultuur voor mensen 
met beperkingen.  Zo werd er een ringleiding geïnstalleerd in CC De Schelde en werden 
de uitleenmogelijkheden in bibliotheek Viswater voor mensen met visuele beperkingen 
uitgebreid (Daisy-boeken, audioboeken, …).

Communicatie en online communicatie
De vzw lokaal cultuurbeleid zette ook in 2010 in op toegankelijke communicatie.   
De programmabrochure van CC De Schelde kreeg een nieuw jasje en er werd nauwer 
samengewerkt door de verschillende partners inzake gezamenlijke communicatie (affichage, 
zomergids, …).  Van deze brochure worden ongeveer 4.000 exemplaren verspreid.

Herbestemming oud gemeentehuis
Verschillende mogelijke trajecten werden uitgewerkt, maar er werd nog geen consensus 
bereikt.  Wel zal het oude gemeentehuis te Zandvliet de uitwijklocatie worden, wanneer de 
renovatiewerken aan CC De Schelde beginnen.

Liefhebber
In samenwerking met Liefhebber en Jeugd werd opnieuw het kunstenfestival Passe‑partout 
georganiseerd.  Een 80-tal deelnemers stelden hun werken tentoon.  De winnaars van de 
gelijknamige wedstrijd werden bekend gemaakt op een slotdag in de spiegeltent.

Cultuurstraten
CC De Schelde organiseerde in samenwerking met OpSinjoren voor de tweede maal 
Cultuurstraten.  Dit jaar kwamen de Kapelstraat, de Zandvlietse Dorpstraat en de 
Dorpsbeekstraat aan de beurt.

Muziek in de Wijk
In samenwerking met de Zomer van Antwerpen organiseerde het district Berendrecht-
Zandvliet-Lillo in samenwerking met CC De Schelde opnieuw Muziek in de Wijk.  Vier 
zaterdagen in augustus streek het multiculturele festival neer in Zandvliet en kon rekenen 

weekend van.  Deze originele combinatie van sport en cultuur maakte heel wat los 
in het district, zodat de roep om een nieuw WK blijft weerklinken.  Sportweekend 
wijdde er zelfs een reportage aan.

• Cultuurstraten is in Berchem stilaan een vaste waarde geworden.  Steeds meer 
straten willen participeren zodat een evenwichtige keuze zich opdringt.  Veel volk, 
fijne acts, contente mensen.  Omdat stilstaan achteruitgaan is, willen we naar 2011 
toe wel de formule herdenken, met meer oog voor inbreng van de straat zelf.

• 11 juli-viering:  Raymond Van het Groenewoud in open lucht op een zomerse 
zondagavond na een geslaagd WK Berchem.  Veel volk dus, heel veel volk en een 
geweldige sfeer.

• Berchem Bruist is weer zo’n voorbeeld van waar het bundelen van krachten werkt.  
De jaarlijkse Open Deurdag van het district werd technisch ondersteund door het 
cultuurcentrum en werd van een fijn slot voorzien met een eerste Berchemse Bal 
Populair.  De cultuurantenne zorgde voor de culturele invulling overdag.

• Maanpraatjes in de bibliotheek werd dit jaar ingevuld door het ongewone duo Els 
Dottermans en Tom Pintens.  Els las voor, Tom begeleidde en samen zongen ze.  
Uitverkochte voorstelling uiteraard.

• Tijdens Berchem On Tour gingen de hemelsluizen geregeld open, maar eens het 
publiek in de cafés was geraakt kon het zijn hartje ophalen.  Niet minder dan 14 
cafés participeerden en in het cultuurcentrum werd als afsluiter een fijn feestje 
gebrouwen door The Internationals.

• De familiedagen waren een nieuw concept in 2010.  Uit recent onderzoek blijkt 
nogmaals dat de voornaamste voorwaarde voor participatie aan cultuur het van 
kinds been af beleven van cultuur in gezinsverband is.  In Berchem wisten we dat 
al langer en geven we de kans aan gezinnen om op zondagnamiddag heel het huis 
te verkennen.  Naast vaste voorstellingen is er een ruim gratis aanbod dat gaat van 
beeldende ateliers, over bewegingsateliers tot vertelmomenten, schminkstand, 
voorleeshoekjes, filmvoorstellingen…  De voorstelling is betalend en voor een 
bepaalde leeftijd, maar de rest van de namiddag is gratis en voor alle leeftijden.  
Zodat gezinnen uit Berchem weten waar naartoe op zondagnamiddag.

• Zoals hierboven al vermeld, was de verknoping van de Sinterklaasstoet in het 
district en het Sinterklaasfeest van het CC een geweldig succes.  De sint werd op de 
luchthaven verwelkomd door de stadsdichter en het districtscollege, trok vervolgens 
langs duizenden kinderen doorheen het district en werd als een ster onthaald in 
het cultuurcentrum waar kinderen van de Academie voor Muziek en Woord en een 
afgeladen zaal hem toezongen.

• Ook op communicatief vlak groeiden de partners van de vzw naar mekaar toe.   
Vanaf het najaar van 2010 spreken we niet meer van een CC Be-zine, maar van een 
Be-zine: een uitgave van de vzw over de vzw, waarin activiteiten van de bib, het 
district en het cultuurcentrum samen worden toegelicht en er ook ruimte is voor 
andere activiteiten in het district.

• Naast bovenstaande activiteiten was er ook nog de samenwerking rond Schools’ 
Out, de jeugdboekenweek, de ochtendlezingen en de aanzet tot Verzet de Stad, 
wat stilaan maakt dat de gehele literatuurwerking van het cultuurcentrum in 
samenspraak met de bibliotheek wordt gerealiseerd en regelmatig ook de steun 
geniet van het district.

• Met Pique Nique Classique werd een nieuw initiatief in het leven geroepen om 
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publiek.  Niet enkel verschillende culturen, maar ook verschillende leeftijden genieten van 
dit feest.  Door de verbeterde dialoog met De Lijn, politie en Rode Kruis is de praktische 
organisatie quasi probleemloos verlopen.  Op vijf duidelijke podia werd een uitgebreid en 
divers programma aangeboden aan 35.000 bezoekers.  Belangrijk is om erover te waken dat 
het event niet uit zijn voegen barst.

Tijdens de Borgerhoutse Septemberfeesten (artie 24) werden er allerlei activiteiten 
gebundeld en gepresenteerd aan de bewoners.  Een werkgroep, bestaande uit verschillende 
districtsdiensten, slaagde erin een uitgebreid programma samen te stellen.  Deelprojecten 
waren de fotoshoot van de Gekwetste Reus, Borgerhart, Reuskensbal, 500 Jaar beiaard, 
Suikerfeest in De Roma, Wrap The Body, Cultuurstraten,…

Tijdens de Septemberfeesten vond het beeldende kunstenproject Borgerhart 2010 (actie 
25) plaats.  Meer dan 22 deelnemers toonden op meer dan 20 verschillende plekken in het 
district hun werk.  De groepstentoonstelling in De Roma is goed verlopen.  Wel merken we 
dat deze locatie geen goede plek is om beeldende kunst te presenteren.

In samenwerking met OpSinjoren, De Roma en ’t Werkhuys werden er opnieuw 
Cultuurstraten (actie 27) georganiseerd.  In zeven straten konden ongeveer 400 bewoners 
genieten van een aanbod.  Organisatorisch is het project perfect verlopen en was er meer 
aandacht voor interactie met de straatbewoners.

Tijdens de maand december konden organisaties projecten indienen voor de Liefhebber 
Cultuurmaand (actie 28).  Om concurrentie te vermijden beperkte het district zich opnieuw 
tot vijf grote(re) projecten die een voldoende groot draagvlak hebben.  Samen met De Roma 
was er opnieuw een editie van Bekoorlijk.  In ’t Werkhuys kregen allerlei huisgebruikers de 
kans hun talenten te tonen tijdens het feest 10 jaar Werkhuys.

Het district organiseerde een brainstorm Reuzenjaar (actie 29).  Bewoners, verenigingen en 
organisaties konden op deze bijeenkomst hun eerste ideeën spuien voor het feestjaar dat 
zal plaatsvinden van september 2011 tot september 2012.  Door de goede opkomst was het 
moeilijk om alle ideeën te stroomlijnen.  De districtsadministratie werkte tegen september 
een kapstok uit.  Vervolgens startte de stuurgroep met partners als De Roma, ’t Werkhuys, 
De Dagen vzw, Rataplan…

In samenwerking met bibliotheek Vredegerecht nam ’t Werkhuys deel aan de Gedichtendag 
2010.  Vijf rappers uit vijf verschillende provincies kwamen hun verhaal in hun eigen taal 
vertellen onder leiding van Kris Strijbos, alias Mc Scale.

In samenwerking met de Roma, Recht-Op vzw en bib waren er maandelijks Cultuurcafés.  
Muziekvoorstellingen in de Roma werden afgewisseld met literaire avonden in ’t Werkhuys.

Uit Liefde voor de Letter; een leesbevorderingsproject van ’t Werkhuys, bibliotheek 
Vredegerecht en Recht-Op vzw was een groot succes, mede door de samenstelling van de 
groep: zowel mensen in armoede als andere lagen van de bevolking.

’t Werkhuys was een ondersteunende partner voor de voorstelling ‘Cucinema’ die in 
samenwerking met De Roma en Laika werd gerealiseerd.

op een recordopkomst van een duizendtal bezoekers over de vier edities heen.

Onthaalavond nieuwe inwoners
Voor de eerste keer communiceerden de verschillende partners en de lokale adviesraad voor 
cultuur als 1 cultuuraanbieder op de onthaalavond voor nieuwe inwoners.  De onthaalavond 
werd eveneens cultureel ingekleurd door de programmatie van muzikale acts.

Ondersteuning verenigingsleven
Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, CC De Schelde en bibliotheek Viswater 
ondersteunden verschillende grotere evenementen in ons district, zoals het open tuin- en 
vijverweekend, de kerstboomverbranding, de Highland Games,…   
Deze ondersteuning kon zowel inhoudelijk (optredens, expertise,…) als logistiek 
(communicatie, personeel, materiaal,…) zijn.  Bij de eigen programmatie werd er - waar 
mogelijk – ook altijd rekening gehouden met de programmatie van verenigingen, lokale 
markten en kermissen.

district Borgerhout

Vertrekkende van het lokaal cultuurbeleidsplan en het Borgerhoutse bestuursakkoord 
stelden de cultuurantenne, bibliotheek Vredegerecht, De Roma en ’t Werkhuys een 
gezamenlijk actieplan 2011 (actie 1) op, dat werd geadviseerd door de Borgerhoutse 
cultuurraad.

Ter voorbereiding van de vzw lokaal cultuurbeleid organiseert het district Borgerhout een 
professioneel cultuuroverleg (actie 8).  Drie keer per jaar roepen we de professionele 
cultuurwerkers uit Borgerhout samen om de programma’s op elkaar af te stemmen.   
Uit dit overleg zijn een paar structurele samenwerkingen gegroeid (Erfgoeddag, BorgerRio, 
Cultuurstraten…).

De oprichting van de vzw Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout (actie 9) is uitgesteld naar eind 
2012.  In overleg met de cultuurcentra Antwerpen, de bibliotheken Antwerpen, De Roma en 
‘t Werkhuys leggen we tijdens het professioneel overleg de basis van deze vzw.

In samenwerking met bibliotheek Vredegerecht organiseerde het district op 21/03/2010 
voor de tweede keer een Sprookjeskasteel (actie 19) in het districtshuis Borgerhout.  
Deze activiteit bewijst dat het districtshuis ook een unieke plek kan zijn voor culturele 
evenementen.  De kwaliteit van Theater Froefroe en de goede samenwerking met de 
jeugddienst resulteerden in een succeseditie.

In 2010 heeft het district deelgenomen aan de Erfgoeddag 2010 (actie 20) met als 
thema “Fake”.  De ondersteuning door de Erfgoedcel wordt vanaf dit jaar beperkt tot een 
overkoepelende infobrochure.  Op initiatief van ’t Werkhuys vond er een theatervoorstelling 
plaats met Borgerhoutenaar Johan Petit.  De opkomst was goed.  De link met het centrale 
thema was wel wat zoek.

BorgerRio (actie 22) was een gigantisch succes.  Dit immense project heeft een positieve 
uitstraling voor het district.  Opvallend was opnieuw de aanwezigheid van het diverse 
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voor de samenwerking school/bib.
• Deurne Leeft is sinds 2010 de geïntegreerde cultuurbrochure van de partners van 

het lokaal cultuurbeleid, een uitgebreide culturele menukaart die steeds breder en 
fijnmaziger toegang vindt bij de potentiële klant.  Naast een presentatie van het 
nieuwe programma, biedt deze brochure eveneens veel praktische informatie aan.

• Half juni verscheen er in de vijver van het Rivierenhof plots een 7 meter hoge 
windmolen.  De windmolen was het symbool en sluitstuk van het project Deurne 
Draait Door, een sociocultureel project rond energie met de Deurnese buurthuizen 
en samenlevingsopbouw als partners.

• Er werden meer dan 3.000 kleine windmolentjes gemaakt, aan de hand van een 
zelfbouwpakket dat erg breed verspreid werd naar zeer uiteenlopende doelgroepen 
toe.  Iedereen die een molentje maakte nam ook het engagement op om zelf energie 
te besparen door het volgen van enkele eenvoudige tips.   
Al deze engagementen samen zijn goed voor een vermindering van de CO2-uitstoot 
met 56 ton!

• De Kunstroute is de jaarlijkse hoogdag voor kunstenaars en socioculturele 
verenigingen uit Deurne.  Ook in 2010 stonden weer meer dan 40 (amateur-) 
kunstenaars en verenigingen paraat om hun kunnen te tonen aan het grote publiek 
in de centrale dreef van het Rivierenhof.  Vele duizenden bezoekers genoten van 
dans- en muziekoptredens en bezochten de standjes. 
Mede dankzij een grote delegatie van Deurne Draait Door! liep de Kunstroute in 2010 
over van de positieve energie.

• Tien straatfeesten in Deurne kregen afgelopen zomer dankzij de cultuurstraten een 
culturele make-over.  Originele optredens, voorstellingen of doe-activiteiten maakten 
van de klassieke barbecue een onvergetelijk evenement, waar buren nog jaren 
over kunnen napraten.  De cultuurstraten werden mogelijk gemaakt dankzij een 
fijne samenwerking tussen OpSinjoren, district Deurne, cultuurcentrum Deurne en 
bewoners uit de deelnemende straten.

• In 2010 ging Vila Cabral voor de 7de keer door in Deurne.  Samen met 11.11.11 
koos de werkgroep bewust voor het thema Congo, naar aanleiding van 50 jaar 
onafhankelijkheid.  Vila Cabral was een succes, enkel de slotactiviteit kende een 
magere opkomst.  In 2011 wordt bekeken of dit kan gekoppeld worden aan het 
winterfestival Deurne Wintert.

• District Deurne en cultuurcentrum Deurne hebben ondertussen een mooie 
traditie opgebouwd met de organisatie van matineevoorstellingen.  De Radio 
Minerva Dansnamiddagen in zaal Familia werden weliswaar stopgezet, maar de 
samenwerking met de grootste seniorenradio van Vlaanderen werd verder gezet 
onder de noemer ‘de Bonte radio Minerva-trein’.

• De culturele zomer vindt elk jaar zonder discussie plaats in het openlucht-
theater met de gratis vrijdagconcerten.  2010 was opnieuw een daverend succes 
waarbij we op 15 concerten de kaap van de 20.000 bezoekers overschreden.  De 
namiddagconcerten voor senioren raken stilaan ingeburgerd; getuigen het 
enthousiasme en de groeiende opkomst van een steeds diverser publiek.

• Niemand minder dan The Scene stond op de affiche tijdens het feest van de 
Vlaamse gemeenschap.  Met het concert van Balthazar en Sweet Coffee tijdens 
de bevrijdingsfeesten mochten we bij die cijfers nog eens 1.407 verkochte tickets 
bij tellen.  Het officiële gedeelte van de 11 juli-viering ging opnieuw door in het 

district Deurne

Deurne leeft, hoe langer hoe meer zelfs, en dit doordat de bibliotheken, de cultuurdienst en 
het cultuurcentrum – samen met vaste kompanen als de jeugddienst, samenlevingsopbouw, 
de Academie, de Arenbergschouwburg en talloze andere partners – hoe langer hoe meer 
culturele zuurstof via hun gemeenschappelijke netwerk van aderen toevoeren aan de harten 
en hoofden van de Deurnenaars.

Niet alleen wordt er productioneel, communicatief en programmatorisch steeds nauwer 
samengewerkt, er wordt ook steeds meer gezamenlijk nagedacht hoe we meer cultuur 
naar meer Deurnenaars krijgen.  Dat de samenwerking, integratie en output steeds 
groter en duurzamer worden, getuige deze bloemlezing van gezamenlijke evenementen, 
voorstellingen, communicatie- en publiekswerkingsacties, gemeenschapsvormende en 
diversiteitsprojecten. 

• De Cultuurprijs Deurne 2010, waarmee het district haar belangrijke culturele 
ambassadeurs wil vieren, ging dit jaar naar twee bijzondere Deurnenaars.  Tenor en 
docent Jan Van Elsacker en Antwerps stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen mochten 
de titel ‘Laureaat van de Kunst’ in ontvangst nemen in de Spiegeltent aan de 
Ruggeveldlaan, waar ze het publiek trakteerden op een succulente selectie muziek 
en woord.

• Met het concept Hoven van Plaisantie wil de Cultuurdienst van het District, 
ondersteund door het cultuurcentrum, het publiek laten kennismaken met 
onroerend erfgoed én met jazz en klassieke muziek, naar analogie met de vroegere 
Deurnese kasteelheren.  Die formule blijkt nog steeds goed te werken.  Vier 
oude kastelen openden hun deuren voor enkele gevestigde, grote namen en het 
voorprogramma werd verzorgd door leerlingen van de Academie.

• De bibliotheek en het cultuurcentrum organiseerden samen Las Vegas: Kurt & 
All that jazz, een introductie tot jazzmuziek in bib Couwelaar.  De lezing met 
muziekfragmenten was prima promotie voor het genre en een uitgelezen uitnodiging 
om te grasduinen in de collectie.

• Creatieve of informatieve cursussen voor een breed publiek of specifiek voor 
senioren.  District Deurne en cultuurcentrum Deurne zorgden ook in 2010 voor 
een afwisselend vormingsaanbod in ontmoetingscentrum Den Tip met plaats voor 
langlopende cursussen, workshops en lezingen; zowel overdag als ’s avonds.

• Sinds 2007 staan de koude wintermaanden synoniem met culturele hoogdagen.   
Het cultuurcentrum verzorgde, samen met de cultuurdienst, bibliotheek, 
jeugddienst en tal van andere (al dan niet culturele) partners voor de vierde keer 
op rij Deurne Wintert; twee dagen festival met niet minder dan 14 activiteiten, 
1.750 deelnemers en bijna uitsluitend uitverkochte voorstellingen.  De verhuis van 
de festivalsite naar het districtshuis van Deurne (dat zijn 50ste verjaardag vierde!) 
zorgde voor een verrassende vernieuwing die erg goed onthaald werd.

• Op 22 oktober 2010 namen meer dan 50 leerkrachten van 7 verschillende Deurnese 
scholen deel aan het gezamenlijk info-, feedback-, en verwenmoment ingericht door 
de partners van Deurne Leeft.  Het op elkaar afstemmen van verwachtingen van de 
leerkrachten en het aanbod van onze diensten geeft perspectieven voor de toekomst.  
Voor de bibliotheek was dit het startmoment van een algemene scholenbevraging 
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kunstacademie en de lokale erfgoedpartner het Genootschap.  Op het grasveld naast de 
O.L.V-kerk werden in de week voor erfgoeddag mysterieuze ‘opgravingen’ gedaan.  Op 
erfgoeddag zelf kwam het publiek tijdens drie voorstellingen met Vitalski en vrienden alles 
te weten over deze vondsten en over 875 jaar geschiedenis van Hoboken.  De attributen bij 
de vertellingen werden gemaakt door de kunstacademie.  Het publiek kon de vertellingen 
zeer goed smaken.  De attributen zijn nog steeds te bewonderen in de etalage van Casa 
Louisa.

Kunstenfestival Liefhebber 1 mei
In samenwerking met het kunstenfestival Liefhebbber werd met Novonov een muziekfestival 
uitgewerkt.  Het was een goede samenwerking met de lokale cultuurpartner Novonov.  De 
samenwerking met Novonov, als plek voor kleinschalige podiumactiviteiten, wordt het 
komende jaar zeker verder uitgewerkt en versterkt.

Cultuurmaand: cultuurmarkt 19/9
De Hobokense cultuurmarkt is een moment voor de verenigingen om zich aan elkaar en aan 
het publiek voor te stellen.  Deze activiteit is een van de activiteiten tijdens de cultuurmaand 
van liefhebber.  Er zijn nog andere activiteiten in dat weekend die voor een ruime publieke 
opkomst zorgen.  We willen de verenigingen in de toekomst aanzetten meer aandacht 
te besteden aan het decoreren van hun stand.  Ideaal moment om samen naar buiten te 
komen als één geheel: cultuur in het district (ongeacht de aanbieder district, bibliotheek, 
cultuurraad of vzw lokaal cultuurbeleid).  Voor volgende editie zal de bibliotheek nog meer 
betrokken worden.

Cultuurmaand: jaarmarkt 20/9
Traditioneel brengt de jaarmarkt veel volk op de been, weer of geen weer.  Dat is een goed 
moment om de bezoekers aan deze jaarmarkt, jong en oud, op een laagdrempelige manier 
kennis te laten maken met professionele straatanimatie.   
De jaarmarkt heeft plaats tijdens de cultuurmaand.  Het publiek verwacht zich hier niet 
aan en wordt aangenaam verrast.  Het district en de vzw lokaal cultuurbeleid werkten een 
programma uit met zowel mobiele acts als animatie op een vaste plek.

Gemeenschapsvormende activiteiten
In samenwerking met de vzw lokaal cultuurbeleid district Hoboken werden met de middelen 
van de enveloppe toelage voor gebieden (districten of grote wijken in district Antwerpen) 
waar nog geen neutrale socioculturele infrastructuur aanwezig is, volgende projecten 
uitgewerkt:

• Hoboken viert 875:  Het College stelde een externe projectcoördinator aan voor het 
project Hoboken Viert 875!  De vzw lokaal cultuurbeleid Hoboken zorgde voor de 
financiële afhandeling van de vergoeding voor de projectcoördinator en een aantal 
projecten.

• De vzw werkte logistiek mee aan volgende gemeenschappelijke activiteiten 
erfgoeddag; 

districtshuis met muzikanten en woordperformers van de Stedelijke Academie voor 
Woord en Muziek Jozef van Poppel.

• Strafste voorbeeld van onze geïntegreerde werking moét de vrijwilligerswerking 
Deurne Leeft zijn.  In 2010 werden de plannen gesmeed en de eerste concrete 
stappen gezet om ook de vrijwilligerswerking van de drie partners te integreren.  
We kunnen vanaf nu dan ook spreken van één geëngageerde, dynamische en 
diverse ploeg die ingezet wordt op de verschillende locaties van Deurne Leeft, één 
gezamenlijk intakeformulier, één aanspreekpunt voor het intakegesprek en één 
planningsdocument waarop iedereen kan intekenen.

district Ekeren

Gans 2010 was het cultuurcentrum een katalysator en facilitator voor een reeks van 
laagdrempelige en kwalitatieve cultuurfestivals.  Het pionierswerk verricht in 2008 en 2009 
resulteerde in een aantal sterke samenwerkingsverbanden met lokale actoren.  Het gebrek 
aan socioculturele infrastructuur leidde er toe dat het cultuurcentrum, de bibliotheek en het 
district met verenigde krachten een reeks van succesvolle en toegankelijke evenementen op 
verschillende locaties organiseerden.

De tweede editie van de Ekerse Parkfeesten werd het hoogtepunt van het jaar en lokte 
duizenden bezoekers.  Niet alleen cultuur kwam aan bod, maar de hand werd ook 
uitgestoken naar de andere beleidsdomeinen (senioren, jeugd en sport).

Door de samenwerking met Liefhebber, het district en cultuurstation Tracé werd april een 
bruisende cultuurmaand.  Kers op de taart van deze cultuurmaand was het erfgoedfestival 
in het Veltwijckpark.

Begin van de zomer stond de 11 juli-viering op het programma.  Het optreden van Laïs in de 
Academie Ekeren muziek-woord zorgde voor een volle zaal.  ’s Middags vond de première van 
het Nationaal jeugdkoor van België plaats.  Een spetterend zangfeest voor en door jongeren.

Het jaar werd in stijl afgesloten met de kersthappening.  Het cultuurcentrum bood een 
divers programma aan voor jong en oud in een fantasievolle spiegeltent.   
De combinatie met de kerstmarkt van het district zorgde voor een talrijke opkomst het ganse 
weekend.

district Hoboken

Nieuwjaarsreceptie 16 januari
De nieuwjaarsreceptie is een feestelijk ontmoetingsmoment.  Een ideale gelegenheid om op 
een laagdrempelige manier cultuur te brengen aan een ruim publiek onder de vorm van een 
professionele straatanimatie.  Ruim 1.500 Hobokenaren genoten van muziek, hapje, drankje 
en randanimatie.

Erfgoeddag 24 april
Deze activiteit stond in het teken van 875 jaar Hoboken en werd mee uitgewerkt met de 
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aantrekkelijke en kwalitatief ontworpen campagne gepromoot werd, is daarvan het beste 
voorbeeld.  Het betrof immers niet alleen een gezamenlijk stuk communicatie (met als 
afzender het district), maar ging ook over het afstemmen van de timing van verschillende 
activiteiten van verschillende partners om zo een goed gestructureerd zomeraanbod te 
maken.

Door de verhuis van de ticketbalie en kantoren van het cultuurcentrum, groeide de 
Nieuwdreefsite al gauw uit tot dé culturele uitvalsbasis van Merksem.  Het huis is veel meer 
geworden dan een optelsom van cultuurcentrum, academie en bibpunt.

In 2010 organiseerden de drie partners lokaal cultuurbeleid in wisselende samenwerking 
de theatervoorstelling ‘De Openbaring’ van het Huis van Bourgondië (een samenwerking 
van cultuurcentrum en bibliotheek, in de Parkbibliotheek) en de cultuurstraten (een 
samenwerking tussen cultuurcentrum en district, zie verder).

De opvolger voor de Zesdaagse van Merksem werd het ZOMERksem-festival, dat kaderde in 
de gelijknamige geïntegreerde campagne rond het culturele zomeraanbod in het district.  De 
klassieke ingrediënten (Nocturne, Bal Populair, Terrasrock, Familiedag) werden behouden.  
Het resultaat was wisselvallig.  Waar de Nocturne en de Familiedag sterker dan ooit waren, 
bleven de bezoekerscijfers voor Terrasrock zwaar onder de verwachtingen.  Een evaluatie 
voor 2011 dringt zich op.

De 11 juli-viering werd herzien en was meteen een schot in de roos.  We verruilden de 
wat traditionele invulling voor een gezellige barbecue-met-muziek en trokken meer dan 
500 hongerige bezoekers.  De geplande combinatie met Duveltjesstrand lukte evenwel niet 
wegens de moeilijk verenigbare timing van de twee evenementen.

Buitenspelen! groeide uit tot een succesvol voorjaarsevenement in openlucht voor gezinnen 
met kinderen.  De samenwerking met Liefhebber en de jeugddienst werd verder uitgebouwd.
district Wilrijk
De vzw lokaal cultuurbeleid (LCB) eigent zich stilletjes aan een prominente plaats toe in het 
Wilrijkse culturele leven.  Door de uitwisseling van expertise tussen de lokale actoren, het 
gebruik van elkaars accommodatie, het bieden van onderlinge technische en administratieve 
ondersteuning worden steeds meer gemeenschappelijke projecten gerealiseerd.

Literatuurbeleid
Meerdere literaire acties kenden een succesvol verloop in 2010.   
Andy Fierens schreef voor Wilrijk het gedicht ‘Haast en Spoed’ (het zal in 2011 verwerkt 
worden in het nieuwe loopparcours rond fort 6).  In oktober lokte de theatermonoloog ‘De 
Openbaring’ vijftig belangstellenden naar de bibliotheek, filiaal De Bist.  In het voorjaar van 
2010 vonden twee leesclubs plaats (een samenwerking tussen de bib en CC De Kern).

Tijdens de Jeugdboekenweek 2010 organiseerde CC De Kern i.s.m. de bibliotheek opnieuw 
‘De Vertelcarrousel’.  Drie vertellers – Geert De Kockere, Jonas Leemans en Thaïs Scholiers – 
brachten op drie verschillende locaties voor een dertigtal toeschouwers hun eigen verhaal 
rond fantasie, het thema van de Jeugdboekenweek.  In het kader van de Voorleesweek 
nodigde CC De Kern acteur Pol Goossen uit.   
Op woensdag 24 november las hij voor uit zijn favoriete kinderboeken.  Eerst voor de 

 – Fake (26/4),
 – Week van de Smaak (12/11), 
 – concerten van De Vaganten (10/10), 
 – Axent (6/6) en Haydn (4/12), 
 – theatermonoloog De Dulle Gulle Griet (18/11). 

 
• Het cultuurcentrum werkte inhoudelijk het modeproject met Hobokense 

basisscholen met een modeshow uit. (3 & 4/12)
• Cultuurstraten:  Cultuurstraten is een samenwerking tussen de cultuurantenne, 

OpSinjoren en Casa Louisa.  Dit jaar kregen we 8 aanvragen binnen.  Net als in 
andere districten kregen nieuwe aanvragers (bewonersgroepen) de voorkeur.  Met de 
beschikbare middelen en mensen konden we 5 straten bedienen.   
De deelnemende straten; 

 – Krekelstraat (26/06),
 – Meerlenhof (26/06),
 – Marie Henriettalei (28/08),
 – Lumbeeckstraat (04/09),
 – Karel Van de Woestijnestraat (18/09). 

De straten in september pasten in de cultuurmaand.  Op maat van de straat werd 
een concert (coverband, kleinkunst, combo) en/of kinderanimatie geprogrammeerd.

• Hoboken Feest!:  Bij de voorbereiding van het project 875 werd aan het 
districtscollege voorgesteld om de jaarlijkse festiviteit Hoboken Feest! in december 
uit te werken als een groots slot- en feestmoment voor 875.   
Het districtscollege nam de beslissing om geen groots slotfeest te organiseren, maar 
in september het jaarlijkse vuurwerk in het teken te zetten van 875 en het ontsteken 
van de feestverlichting anders uit te werken.  Het district heeft de organisatie van 
Hoboken Feest! op zich genomen.  Voor de omschrijving van deze activiteit zie 
hoofdstuk district.

• Ondersteuning kinder-en jongerenwerking jeugdienst:  Net als de vorige 
jaren ondersteunden we de kinder- en jongerenwerking van de jeugddienst 
tijdens de schoolvakanties.  Hierdoor kon men extra creatieve ateliers inrichten 
op de verschillende locaties waar de jeugddienst actief is tijdens de swap- en 
grabbelpasactiviteiten; 

 – picknick bij de buren op C. Meunierplein (14/4),
 – workshop musical (19, 20, 22 en 23/7),
 – workshop heksenkeuken(5/8),
 – workshop duizend muzikale nachten (17/8).

district Merksem

Het werkingsjaar 2010 heeft voor de verschillende cultuurpartners een aantal gezamenlijke 
hoogtepunten gebracht.  De samenwerking die we in de loop van de jaren al hadden 
opgebouwd, werd scherper gesteld en werd minder vrijblijvend.   
De ZOMERksem-campagne, waarbij het gehele zomeraanbod in het district via één 
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Hoofdstuk II: verslag bibliotheekwerking

Algemene inleiding
In september 2010 werden de reglementen en tarieven van de Antwerpse bibliotheken 
aangepast. Zo werd het uitlenen van alle materialen gratis, maar beperkt tot een periode 
van 3 weken.  De nieuwe leenvoorwaarden gaven “een boost” aan de uitleenfrequentie van 
audiovisuele materialen.  Het aantal uitleningen en verlengingen van cd’s en dvd’s is in het 
laatste kwartaal meer dan verdubbeld.  Hierdoor stopte de dalende trend die zich aftekende 
in de eerste 3 kwartalen en sluiten we het jaar af met een lichte stijging in het aantal 
uitleningen en verlengingen ten opzichte van 2009.

Op vlak van collecties neemt de circulatie van materialen over het netwerk heen nog steeds 
toe.  Het aantal werken dat naar zijn “bib van oorsprong” moest worden terug gebracht, 
bleef stijgen.  Elk kwartaal verhoogde het aantal verrichtingen, van 33.976 in kwartaal één 
tot 55.188 in het laatste kwartaal.  Het aantal actieve leners is quasi gelijk gebleven ten 
opzichte van 2009.

De Antwerpse bibliotheken blijven heel hard inzetten op kinderen tot 12 jaar.  Voor deze 
doelgroep zien we een stijging van 4,5 % in het aantal kinderen tussen 0 en 12 jaar dat 
individueel naar de bib komt en bereiken we 11 % meer klassen dan in 2009.  Concreet 
betekent dit dat 89 % van de Antwerpse kleuter- en basisscholen samenwerken met de bib.

In het actieplan 2010 werden voor de bibliotheken enkel de acties opgenomen die zich 
toespitsen op de lokale verankering van de bibliotheekwerking.  Hierover wordt hierna per 
doelgroep per district gerapporteerd.

Overzicht middelen bib
Om de lokale activiteiten van al deze verschillende bibliotheken nog beter te verankeren 
in de districten, werden in 2010 volgende middelen integraal gestort aan de vzw’s Lokaal 
Cultuurbeleid:

District
Antwerpen 10.000
Berchem 2.500
Berendrecht-Zandvliet-Lillo 1.500
Borgerhout 2.500
Deurne 5.000
Ekeren 2.500
Hoboken 2.500
Merksem 2.500
Wilrijk 2.500

 31.500

kleuters, daarna voor de schoolkinderen.  Ruim zestig kinderen kwamen luisteren.

Zomerprogramma
‘Koekeloeren 2010’ was, met dank aan de meteorologische omstandigheden, erg 
wisselvallig.  Aan de ene kant brachten de ticketdagen van CC De Kern meer volk op de been 
en geld in het laatje dan ooit tevoren.  Aan de andere kant overstemde aanhoudende regen 
meerdere geluidsbanden van de openluchtfilms.  Tijdens de maand juli werd de Bist iedere 
dinsdag door ‘Muziek in de Wijk’ omgetoverd tot een fijne concertplek waar je kon dansen, 
eten, drinken en genieten van wereldmuziek.  Extra kinderanimatie werd voorzien door de 
jeugddienst van Wilrijk.

Senioren & cultuur
In het zog van eerdere succesvolle tournees langsheen Wilrijkse dienstencentra, stond de 
zigeunerviolist Baron Janos met z’n ensemble – tijdens de cultuurmaand in november – in 
de dienstencentra Romanza, Oversnes en Valaar.  Met overal erg levendige reacties en volle 
zalen als gevolg.  De totale opkomst bestond uit 242 enthousiaste senioren.

’t Vlaams Stripcentrum
Zoals afgesproken in de convenant werkte het ’t Vlaams Stripcentrum mee aan het concept 
van de stripmuur.  Naast hun reguliere werking organiseerde ze in jeugdcentrum Vizit 
een extra tentoonstelling rond de Geitenstoet.  Op vraag van CC De Kern verleende het 
stripcentrum zijn expertise en steun in de vorm van een felgesmaakte tentoonstelling met 
stripklassiekers, n.a.v. het kinderfilmfestival Cinékids.

Jazz Wilrijk
Jazz Wilrijk kende een daling in bezoekersaantal.  Hiervoor zijn twee redenen.   
Eind augustus werd het concept reeds uitgebreid met het nieuwe project ‘Jazz in het park’ 
waar we 150 enthousiaste bezoekers mochten verwelkomen.  Sowieso bleef ‘Jazz Wilrijk’ een 
topper van formaat.

Cultuurstraten
De Cultuurstraten waren opnieuw een succes.  De meeste straten kozen voor een geslaagde 
combinatie van muziek en straattheater.  Zowel de publieksopkomst als de gekozen acts 
waren erg verschillend.  Het kleinste straatfeest telde 30 bezoekers, het grootste ongeveer 
een 200-tal.

Sinterklaasfeest
In 2010 reed de Sinterklaasstoet niet uit, maar konden de kinderen genieten van de 
interactieve voorstelling ‘Inter-winter-sinterklaasshow’ van Kip Van Troje.  Achteraf mochten 
ze met de Sint op de foto, smullen van een lekkere pannenkoek, genieten van de animatie 
en ontvingen ze een klein geschenk.

De voorstelling werd gratis aangeboden wat maakte dat de 300 voorziene tickets in twee 
weken tijd reeds de deur uit waren.  Helaas kwamen op de dag van het Sinterklaasfeest veel 
mensen niet opdagen wegens het barre winterweer en de ontstopbare sneeuwbuien.
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district Borgerhout

Installatie boekenhoek in april 2010 in consultatiebureau Kind & Gezin Turnhoutsebaan 
133 (niet opgenomen in actieplan 2010 omdat dit toen nog niet bekend was): voorlopig 
weinig uitstraling.  Dit moet verder uitgebouwd worden in overleg met de partner. 

 
2.2. Operationele doelstelling: De OBA bouwen in 
samenwerking met lerende stad en andere partners 
verder aan een aangepaste dienstverlening op maat 
voor kinderen van 3 tot 6 jaar en hun begeleiders.

Netwerk

Tijdens de Voorleesweek, van maandag 22 tot en met vrijdag 26 november, bracht Kip 
van Troje 15 voorleesvertellingen in verschillende Antwerpse bibliotheken.  Ongeveer 
750 kleuters luisterden actief naar deze speelse voorleesvertelling.

Het vakantieaanbod in de stedelijke buitenschoolse kinderopvang werd uitgebreid.   
De begeleid(st)ers kregen tijdens een vormingsmoment in de bibliotheek meer uitleg over 
de werking van de bibliotheek en over samenwerkingsmogelijkheden tussen bibliotheek en 
kinderopvang.  Het aantal voorleesmomenten tijdens de zomervakantie werd verdubbeld.

Elke tweede woensdag en derde zaterdag van de maand lezen vrijwilligers voor in de 
Antwerpse bibliotheken of tijdens evenementen van andere (cultuur)partners.   
In totaal genoten 1.586 kinderen van de mooiste, grappigste of spannendste verhalen.   
Deze activiteit wordt georganiseerd voor kinderen vanaf 3 jaar

district Berchem

Muziek op schoot:  Peuters, kleuters en hun ouders ontdekken samen hoe ze muziek kunnen 
maken. Bib De Poort ontving Trammelant (lesgever) voor twee workshop-trajecten, beide 
telkens volzet.

Rondleiding Simon:  Jeugdmedewerkers gaven aan 7 klassen van de kleuterschool een 
aangepaste rondleiding.  De kinderen leerden de bibliotheek kennen en meteen ook het 
reglement.

Lokale werking van de bibliotheken:  
De openbare bibliotheken Antwerpen (OBA) 
bieden een volwaardige dienstverlening op 
maat aan voor diverse doelgroepen en de 
bibliotheek is gekend als vanzelfsprekende 
partner voor deze doelgroepen

2.1. Operationele doelstelling: De openbare 
bibliotheken Antwerpen (OBA) realiseren in 
samenwerking met lerende stad een bijzondere 
dienstverlening op maat voor baby’s en peuters en 
hun begeleiders.

Netwerk

In 2009 werden in het kader van het project ‘Boekje Open’ in alle  stedelijke 
kinderdagverblijven boekenhoeken geïnstalleerd.  Het project werd in 2010 geëvalueerd 
met de leidinggevenden van de kribbes.  De conclusie is dat deze samenwerking verder 
gezet wordt en in 2011 uitgebreid wordt naar de stedelijke dienst voor onthaalouders die 
momenteel aanwezig is op 66 plekken in de stad.  Tevens werden er bij drie speelbabbels 
boekenhoeken geïnstalleerd.  Speelbabbel is een ontmoetingsplaats voor kinderen tot 3 jaar 
en hun ouders.

district Berchem

Start van leesbevorderingsproject in kinderdagverblijf Elief:  De bib organiseerde een 
voorleesontbijt met Nadia Pessemiers.  Kinderen en ouders waren enthousiast, dus 
de samenwerking wordt in 2011 verdergezet.  Aanwezigen: 15 ouders, kinderen en 
kinderverzorgsters.

Familiedagen CC Be:  Eind 2010 vond de eerste familiedag in CC Be plaats.  Het hele gezin 
kan genieten van cultuur.  De bib zorgde hier voor een voorlees/leeshoekje en een voorlezer.
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2.3. Operationele doelstelling: De OBA bouwen in 
samenwerking met lerende stad en andere partners 
verder aan een aangepaste dienstverlening voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar en hun begeleiders

Netwerk

In het kader van Kinder- en Jeugdjury kiezen de jongste lezers jaarlijks uit 10 boeken welk 
boek zij het beste vinden.  Alle deelnemers kregen bij aanvang een leesdagboekje en 
484 juryleden brachten hun stem uit.  Deze activiteit wordt georganiseerd voor kinderen en 
jongeren van 3 tot 16 jaar.

In samenwerking met actieve stad werd de scholenmap ‘Van boekenkriebels tot bibexpert’ 
geactualiseerd en verwerkt tot een prikkelend krantje voor alle Antwerpse scholen.  
Leerkrachten vinden in dit krantje alle informatie over de dienstverlening van de bibliotheek 
voor scholen, tips rond leesbevordering én een bon waarmee ze een auteurslezing kunnen 
winnen voor de klas.

district Berchem

Plezierigste boekverkiezing:  Leerlingen van verscheiden lagere scholen werkten een 
minivoorstelling uit rond hun mooiste boek en stelden dit aan elkaar voor tijdens een 
toonmoment in CC Be.  Uiteindelijk werd het allermooiste boek verkozen (4 klassen van het 
2de leerjaar).

Spelen in het verhalenwoud met de ‘Minpins’ van Roald Dahl:  Vijf klassen en de jongste 
bibliotheekbezoekers werden getrakteerd op een verhalenparcours doorheen de bib, in 
samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunsten Berchem.

Grabbelpas 2010 (krokusvakantie):  Na het voorlezen van een wondermooi verhaal gingen 
de kinderen al knutselend aan de slag; de ene keer werden dierenmagneten gemaakt, de 
andere keer waren de kids creatief met hyacinten.

Workshops PoëmExpress:  Muziek en poëzie voor en door kinderen, gebaseerd op de 
tentoonstelling PoëmExpress.  Doelgroep 6 tot 12 jaar.  6 klassen lagere school.  Maandagen 
10 en 17 mei.

Meimaand cultuurmaand:
Tentoonstelling André Sollie:  Tentoonstelling mei 2010 in de 3 Berchemse bibliotheken.  
Doelgroep 6 tot 15 jaar.

Tentoonstelling PoëmExpress in de bib.  De expositie XXS II bestond uit originele, 

district Deurne

Project Boekenkriebels:  De boeken die kleuters van het derde klasje ontlenen bij bezoek aan 
de bib, brengen ze terug met mama of papa.  Sterk punt is het samenbrengen van ouders, 
kinderen en leerkrachten in de bib en hen warm maken voor boeken en vaak terugkomen 
met het hele gezin.  Door het engagement en enthousiasme van alle partners is dit 
succesvol.  15 klasjes nemen deel aan dit project

Vertellingen voor de allerkleinsten in het kader van de grabbelpas.

district Hoboken

Bibliotheek Hoboken organiseerde 9 edities van ‘Lees Lekker’ in 2010 voor in totaal 44 
kinderen.  Dit initiatief verdient versterking: het integratietraject met cultuurcentrum 
Casa Louisa en de Hobokense jeugddienst kan een sterke stimulans betekenen.   
Daar zetten we in 2011 dan ook op in.

district Wilrijk

Lees Lekker:  De voorleesmomenten op de 2de en 4de woensdag en de 3de zaterdag van de 
maand kenden een wisselend succes: op zaterdag scoorden we het hoogst.   
De samenwerking met de enthousiaste voorlezers – zowel met de vrijwilligers als met de 
medewerkers van de jeugddienst – verliep zeer vlot.  De kamishibai, een klein theatertje met 
kleurenplaten, sprak de luisteraartjes enorm aan tijdens de vertelmomenten.

Voorleesweek:  De voorleesweek met als hoogtepunt het optreden van een bekende 
Vlaming was een groot succes.  De voorstelling was uitverkocht.  De promotie van de bib 
voor en na deze voorstelling moet beter.

Zomer van de Vlieg:  Ondanks alle inspanningen en promotie is deze actie nog geen succes 
in Wilrijk.

Digitale Week:  Tijdens de digitale week werden in bib Bist de ‘Fundels’ voorgesteld.  
Fundels zijn geanimeerde prentenboeken, aangevuld met een interactieve online variant.  
Onze kleine klantjes en hun ouders vonden dit een leuke kennismaking.
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Hieraan werkte de bib actief mee door tweewekelijks de school te bezoeken en ter plaatse 
boeken uit te lenen aan de leerlingen.  Het aanbod wordt actueel gehouden.

De bib werkte mee aan een educatief project van Ape Assistance rond ‘de bij als bedreigde 
diersoort’.  Een thematentoonstelling werd opgesteld.  Ondanks een intense campagne naar 
de scholen toe was de opkomst voor de bijhorende lezing miniem.  Een gelijkaardig project 
wordt in 2011-2012 opgenomen in samenwerking met Natuurpunt.

district Hoboken

Tijdens de Jeugdboekenweek organiseerde de Hobokense bibliotheek auteurslezingen 
door Sylvia Vanden Heede (23 deelnemers) en Greet Bosschaert (50 deelnemers) en twee 
knutselactiviteiten in samenwerking met de jeugddienst (16 deelnemers).   
Aan het Memory-spel namen 12 kinderen deel.

Een geplande auteurslezing in het kader van de voorleesweek in november werd geschrapt 
omwille van de voorbereiding van de integratiebeweging met cultuur en jeugd.  
De bibliotheek stimuleert jongeren om deel te nemen aan de Kinder- en Jeugdjury.  
Merkbare vooruitgang boekten we tijdens de Zomer van de Vlieg (23 kinderen tegenover 
geen deelnemers in 2009).

De Lego-tentoonstelling in het kader van 875 jaar Hoboken vond omwille van praktische 
redenen plaats in het Districtshuis en niet in de bibliotheek.  Eind oktober en begin 
november konden kinderen voor het eerst Fundels (‘bundels vol fun’) lenen in de 
bibliotheek.

district Merksem

Op 21 april organiseerden we het initiatief ‘Marc Tijsmans schrijft een verhaal in de bib’ 
waarbij de auteur met zijn laptop in de bib zat en het begin van een verhaal voorlas.  
Kinderen konden dan samen met hem de intrige verder uitwerken en zodoende mee vorm 
geven aan het verhaal.  Een 25-tal jongeren gingen de uitdaging aan.

internationale gedichtenposters van kinderen.  Alle gedichten werden vertaald in het 
Nederlands, Engels, Frans, Pools en Zweeds.  Alle werken die op de expositie hangen 
zijn terug te vinden in de dichtbundel Poem Express XXS.  Doelgroep: vanaf groep 4.  
Samenwerking met district.

Rondleiding Spin:  Jeugdmedewerkers leidden in 2010 elf klassen van de lagere school rond 
in de bibliotheek.  Hiervoor werd een aangepaste rondleiding uitgewerkt, verschillend per 
leeftijd.  De kinderen leerden de bib kennen en meteen ook het reglement.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Workshop met Veronique Puts, illustrator van jeugdboeken:  Naar aanleiding van het 
verschijnen van haar vierde boek over Spits de Muis konden kinderen samen met haar 
tekeningen maken die in de bibliotheek werden tentoongesteld.  Woensdagnamiddag 24 
februari 2010.  Voor herhaling vatbaar.

Jeugdboekenweek met als thema ‘Recht op boeken’:  Op 22 maart auteurslezing Kathleen 
Vereecken voor 3de graad van de Berenschool.  Spel ‘recht op boeken’ met tien klassen uit 
Berendrecht en Zandvliet.

Wensboom voor individuele lezers en expo kinderrechten:  Van 13 tot 27 maart.  
60 kinderen voor de auteurslezing, vijftig wensen aan de wensboom.  De activiteiten waren 
allemaal succesvol.

‘Wat groeit er in mijne hof’:  Voorlezen door Veva, vrijwilligster van ‘Lees Lekker’, gevolgd 
door knutselen in samenwerking met de jeugddienst.  Woensdag 14 april 2010 een tiental 
kinderen.  Een aangename namiddag voor de kinderen en vrijwilligster.

district Deurne

Klasontleningen en bibintroducties op maat.  Voorstellingen, auteurslezingen en 
workshops in de bib door Bart Voet, Peter De Graef, Betie Elias, vzw De Dagen, speeltheater 
Kip van Troje.

Roodvonk vzw (Marijke Umans) brengt ‘Smak’ tijdens de voorleesweek, 20/11/2010.   
Een prettig gestoorde familievoorstelling waar een veertigtal aanwezigen hebben geluisterd, 
gelachen en gezongen.

Deurne gaf tickets voor een gratis filmvoorstelling in het CC aan de deelnemers van de 
Kinder- en Jeugdjury, als alternatief voor het feest van Stichting Lezen.

district Ekeren

De verschillende lagere scholen uit het district brengen regelmatig een klassikaal bezoek 
aan de bibliotheek.  In de Sint Vincentschool loopt een project rond leesbevordering.  
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2.4. Operationele doelstelling: De OBA bouwen in 
samenwerking met lerende stad en andere partners 
verder aan een aangepaste dienstverlening voor 
jongeren en hun begeleiders.

district Berchem

Schools’ Out:  Een project voor schoolgaande jongeren.  Jongeren gaan naar een lezing 
of theatervoorstelling in hun vrije tijd maar met ondersteuning van school of leerkracht.  
Bedoeling: een lezing of voorstelling in bib of CC kan ook leuk en ‘cool’ zijn.

Lezing met Stefaan Perceval op 25 maart 2010 om 18 uur (Schools’ Out):
Doelgroep jongeren 16-18 jaar.  In samenwerking met Academie voor Woord en Muziek 
Berchem en secundaire scholen.  Aanwezig: 40 deelnemers

‘De leraar’ op 29 april 2010 om 17 uur in het ccBe (Schools’ Out):
Doelgroep jongeren 16-18 jaar.  Aanwezig: 280 deelnemers

Rondleiding BSI:  Jongeren kregen een aangepaste rondleiding, in de vorm van een 
moordmysterie, om de bib en het reglement te leren kennen.

district Borgerhout

Voor de lezing van Rachida Lamrabet (ook zie punt 2.8) in het kader van de digitale week 
(maart 2010) kwam niemand opdagen.  Mogelijk door een gebrek aan doelgerichte 
promotie.  Vermoedelijk meer kans op succes in georganiseerd (klas)verband.

district Deurne

Er werden regelmatig rondleidingen op maat met zoekopdrachten georganiseerd.

In het najaar organiseerde de bib een ‘Literair jongerencafé’ voor vierdejaars middelbaar 
TSO, BSO,ASO van het stedelijk lyceum van Deurne.  Op 19 november 2010 gingen de 
jongeren in gesprek met Tom Naegels, Katleen Vereecken en Do Van Ranst.  Ze toonden hen 
tegelijkertijd hoe zij zelf met de boeken in de klas hadden gewerkt.

Optreden tijdens de feestelijke opening van de jeugdboekenweek van de leerlingen van de 
muziekacademie Jozef Van Poppel.  Een gelegenheid om hun talenten te tonen aan een ruim 
en enthousiast publiek!

In samenwerking met de jeugddienst een focusgesprek met jongeren in de bib, 
30 november 2010.  Een gesprek over het aanbod en de dienstverlening van de bib.

district Wilrijk

Scholenoverleg:  Er is met alle scholen in Wilrijk contact gelegd in 2010.  Zo bereikten 
we alle scholen in Wilrijk.  31 klassen uit het lager onderwijs bezochten de bib, anderen 
maakten gebruik van de bibbus.  Tijdens het eerste bibbezoek wordt er een rondleiding op 
maat voorzien, zodat kinderen zich snel thuis voelen in de bib.

Jeugdboekenweek:  De JBW was zowel voor scholen als voor individuele lezertjes een groot 
succes.  Tijdens de jeugdboekenweek waren er 18 spelmomenten voor scholen.  
De auteurslezingen zijn erg in trek: dit is een unieke kans voor de bib om het lezen en 
het bibgebruik te promoten.  Ter afsluiting kwamen op het eindfeest op 60 enthousiaste 
kinderen meevieren.

Kinder- en jeugdjury:
Ook dit jaar werkten 7 enthousiaste lezers het hele programma af.

• 5 ervan namen deel aan het slotfeest ”koeken voor boeken”
• 4 zijn al opnieuw ingeschreven voor KJV 2010-2011.
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2.5. Operationele doelstelling: De openbare 
bibliotheek acteert als een belangrijke partner voor 
hogescholen, bibliotheekopleidingen en levenslang 
leren.

district Antwerpen

Permeke zet zich meer en meer op de kaart als centrum van levenslag leren: 
Er worden allerlei introducties voor heel verscheiden groepen gegeven.  Digipunt en CVO 
werken samen met de bib om de digitale kloof te dichten.

Jaarlijks krijgen een tiental stagiaires, brugprojectjongeren en jobstudenten een werkplek 
in de bibliotheek en maken ze zo kennis met het bibliotheekwerk.  Normaalschoolstudenten 
werken in opdracht van hun school en in samenwerking met de bib een project rond bib, 
boeken en literatuur uit.

district Berchem

In samenwerking met Open School werden verschillende rondleidingen en een lezing van 
Ilona Plichart ingepland.  Volwassenen met taalachterstand leerden op die manier de bib en 
de boeken kennen.  Totaal aantal deelnemers: 35

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Liefhebber / Passe-Partout:  Dit was de derde editie van een gemeenschapsvormend 
amateurkunstenproject waarbij burgers – samen met District, CC De Schelde en Liefhebber – 
zelf aan de slag gaan met aangeleverd materiaal en thema.  Dit keer werden kleine beeldjes 
van paarden ter beschikking gesteld.  De deelnemers konden de beeldjes decoreren met verf 
en allerlei materialen.  De bibliotheek was één van de locaties voor de tentoonstelling van 
15 maart tot en met 5 april.  Bezoekers van de bibliotheek genoten van de kunstwerkjes.  
Geslaagde activiteit!

district Deurne

Een tweedejaars kunst- en cultuurbemiddeling heeft ons district ondersteund bij de 
scholenbevraging.

Lezingen:
• De draak en de rozentuin, kunstenaars in China – door Sus van Elzen
• Congo, 50 jaar onafhankelijk – door Peter Verlinden
• Low Impact Man, reduceer je ecologische voetafdruk – door Steven Vromman

district Merksem

Samenwerking Groenendaalcollege:  4 laatstejaars humane wetenschappen doen 21 uur 
werkervaring op in de bibliotheek.  Jongeren starten goed voorbereid, zijn meestal zeer 
gemotiveerd en worden goed begeleid vanuit de school.  Een aangename ervaring, zowel 
voor hen als ook voor het bibpersoneel.  Wordt zeker voortgezet in 2011.

Toeleidingsproject met 4de jaar secundair Sint-Eduardus rond het thema ‘Over de grens’:  
Doel was leerlingen secundair de bib te leren kennen en hen de attitude bij te brengen om 
de bib als bron van informatie spontaan te gebruiken.  Daartoe werden de klassen eerst 
een geleid bezoek aangeboden, vervolgens werden er opdrachten klassikaal uitgewerkt 
die nadien resulteerden in opzoekwerk in de bib, met speciale aandacht voor catalogi en 
databanken.  De respons bij leerlingen en leerkrachten (7 klassen in totaal) was groot en we 
mochten in de weken die volgden verschillende leerlingen lid maken van de bib.  Als kers op 
de taart werd een lezing aangeboden door Lieve Blanquaert.  Wordt vervolgd in 2011 maar 
dan voor de ganse 2de graad.  Het thema waarrond gewerkt zal worden luidt ‘humor’.

district Wilrijk

Bibliotheekintroducties voor secundaire scholen:  7 klassen bezochten de bib en kregen een 
introductie op maat met de mogelijkheid om nadien zelfstandig in de bib opdrachten uit te 
werken.
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district Berchem

Digitale opleidingen voor senioren in april 2010 in samenwerking met buurtwerking Posthof:
• “Zoeken op het internet”
• “Mailen”

Aantal deelnemers in het totaal: 25

district Deurne

De activiteit ‘dansen tussen de boeken voor senioren’ is niet doorgegaan wegens 
onvoldoende individuele inschrijvingen.  Organisatie in samenwerking met vereniging of 
districtpartners geeft meer kans op succes.

district Hoboken

Bibliotheek Hoboken ondersteunt samen met 4 vrijwilligers ‘Bib aan Huis’ en wil in 2011 
op zoek gaan naar een uitbreiding van het aantal klanten (momenteel 8) in de doelgroep 
senioren en minder mobiele mensen.

district Merksem

Lezingen voor senioren:  Rob van der Wildt las voor uit Ernest Claes (De Oude Klok van mijn 
Jeugd) voor de senioren in de 3 dienstencentra van Merksem:

• Zeelbaan (20 aanwezigen)
• De Brem (8 aanwezigen)
• ’t Dokske (12 aanwezigen)

Het was de eerste keer dat we dit organiseerden, vandaar allicht dat de opkomst niet 
overweldigend was.  De respons van de aanwezigen (ook van de leiding!) was uitermate 
positief, zodat we dit in 2011 andermaal willen organiseren.  Indien er vooraf beter 
gecommuniceerd wordt, kan de opkomst hoger zijn.  We plannen in 2011 lezingen door 
Staf Schoeters, maar dan inhoudelijk verschillende lezingen zodat mobiele senioren 
desgewenst meer dan 1 lezing kunnen bijwonen.

Bibpunten voor senioren:  Het bibpunt in dienstencentrum ’t Dokske werd gerestyled met 
middelen die het DC ter beschikking had.  De bib zorgde voor een extra boekenpakket.  
In de twee andere dienstencentra wordt geen bibpunt ingericht:  DC Zeelbaan ligt op 
200 meter van bib Park en DC De Brem wordt wekelijks van een boekenpakket voorzien door 
bib Maantje.

district Wilrijk

Bib Wilrijk was actief aanwezig op de seniorenbeurs in Wilrijk.  Deze beurs was de unieke 

Leeskring “De boekenbabbel”:  Vier keer per jaar komt de leeskring van de bib samen om 
boeken te bespreken.  Auteur Annelies Verbeke was onze gast op 2 december, een afsluiter 
van het leesjaar waar iedereen welkom was.

Fototentoonstellingen:
• Architect Renaat Braem – project van de Braemmeisjes.
• Mensenrechten in Congo – Amnesty International

district Hoboken

Tijdens de ‘Digitale week’ gaven bibliotheekmedewerkers initiaties rond het gebruik van de 
catalogus.  De geplande initiatiecursussen rond PC-gebruik vonden echter niet plaats, omdat 
een geschikte aanbieder niet tijdig kon worden gevonden.

district Wilrijk

Leesclub:  Deelnemers kregen een dubbelpakket aangeboden; bespreking van een populair 
boek en daarna de filmversie in CC De Kern.  Dit kleinschalige project voerde promotie voor 
twee partners tegelijk en was een unieke kans voor lezers om kennis te maken met het 
filmaanbod in CC De Kern.

 
2.6. Operationele doelstelling: De OBA realiseren in 
samenwerking met stedelijke diensten en OCMW een 
dienstverlening op maat voor senioren.

Netwerk

De bibliotheekdienst aan huis werd in alle districten verder uitgebouwd in 2010.  
In totaal maakten 220 klanten hier gebruik van.

Het bibliotheekaanbod werd voorgesteld in alle stedelijke dienstencentra.  
Dat zijn er 33 in totaal.

In 2010 maakten 20 RVT’s gebruik van een dienstverlening op maat.  
Samen leenden ze 1.049 materialen.
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district Deurne

Tijdens de bibliotheekweek plannen we samen met het buurthuis Dinamo en het Antwerps 
minderhedencentrum De 8 een verwendag in de bib.  In 2010 kwamen op 16 oktober meer 
dan 600 mensen van het programma genieten.

Bib Arena werkt samen met de leeskring van wijkcentrum ’t Pleintje: makkelijk lezen boekjes 
(zijn gestart op 21/10/2010).

 
2.8. Operationele doelstelling: De openbare 
bibliotheek werkt een pakket diensten uit voor 
anderstalige inwoners en nieuwkomers van 
Antwerpen.

district Antwerpen

De doelgroepen die in Permeke bijzondere aandacht (blijven) krijgen zijn de anderstaligen, 
de kansarmen en de nieuwkomers.  Voor deze groepen organiseert Permeke meermaals 
per jaar toeleidingsactiviteiten.  De bibliotheek heeft immers niet enkel de functie van 
hoofdbibliotheek met een doelpubliek tot ver buiten Antwerpen, maar ze wil ook voor de 
buurtbewoners van deze bijzondere wijk de drempel zo laag mogelijk maken.  Dat het werkt, 
bewijzen onder meer de (uitleen)cijfers.  Het aantal leden van de bib uit de wijk 2060 is sinds 
de opening van Permeke bijna verdubbeld: van 3.600 naar 6.500.

district Berchem

Taal-ooR:  Allochtone vrouwen komen samen in de bib om de Nederlandse taal te oefenen.  
Aan de hand van een lezing van Ilona Plichart maakten ze kennis met heel eenvoudige 
kinderboeken.  In samenwerking met buurtwerking Posthof.
Deelnemers: 19

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Onthaalavond nieuwe inwoners:  Het district nodigt ieder jaar de nieuwe inwoners uit voor 
een wederzijdse kennismaking.  De bibliotheek voorzag een infostand.  50 bezoekers.  Meer 
ondersteuning door de dienst communicatie voor voorstelling bibliotheek via infopanelen is 
wenselijk.

plek om bibpromotie te voeren voor deze doelgroep.

Bib Wilrijk leverde maandelijks pakketten op maat voor de residenten van RVT’s.  Deze 
dienstverlening op maat wordt nog steeds erg op prijs gesteld door deze doelgroep.

BIBAH – bib aan huis:  In 2010 brachten 8 vrijwilligers op regelmatige basis boeken-
pakketten en andere materialen thuis bij 15 ‘bib aan huis’-klanten.

 
2.7. Operationele doelstelling: De OBA onderzoeken 
samenwerkings-mogelijkheden met organisaties voor 
kansarmen en dit om de toegankelijkheid van de 
openbare bibliotheken te verhogen.

district Antwerpen

De doelgroepen die in Permeke bijzondere aandacht (blijven) krijgen zijn de anderstaligen, 
de kansarmen en de nieuwkomers.  Voor deze groepen organiseert Permeke meermaals 
per jaar toeleidingsactiviteiten.  De bibliotheek heeft immers niet enkel de functie van 
hoofdbibliotheek met een doelpubliek tot ver buiten Antwerpen, maar ze wil ook voor de 
buurtbewoners van deze bijzondere wijk de drempel zo laag mogelijk maken.  Dat het werkt, 
bewijzen onder meer de (uitleen)cijfers.  Het aantal leden van de bib uit de wijk 2060 is sinds 
de opening van Permeke bijna verdubbeld: van 3.600 naar 6.500.

district Berchem

Gsm cursus tijdens de week van de openbare bibliotheek:  In samenwerking met 
VormingPlus werden 2 GSM-cursussen georganiseerd voor senioren.  Door lange wachtlijsten 
worden deze initiaties zeker hernomen in 2011.
Deelnemers: 18 + wachtlijst.

district Borgerhout

Project ‘Uit Liefde voor de Letter’:  Deze lessenreeks was een groot succes mede dankzij de 
heterogene samenstelling van de groep, zowel kansarmen als mensen uit andere lagen van 
de bevolking.  Voor 2011 is er geen samenwerkingsproject gepland, maar moet naar 2012 
toe zeker terug worden opgenomen.

Literair café in ’t Werkhuys:  Geen actieve deelname meer van de bibliotheek.  Aanwezigheid 
van de bibmedewerker leidde niet tot het meer uitlenen van de favoriete boeken van de 
BV’s.
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2.9. Operationele doelstelling: De openbare 
bibliotheek neemt jaarlijks deel aan promotieacties 
op bovenlokaal en lokaal niveau.

Netwerk

Op 13 maart 2010 ging de Jeugdboekenweek van start.  Twee weken lang zetten we 
kinderen en boeken centraal in de bib.  Het thema dit jaar was kinderrechten.  Met de slogan 
‘Recht op boeken’ lieten we kinderen even stilstaan bij kinderrechten.

Ook dit jaar werden scholen actief betrokken bij het grootste kinderboekenfestival van 
Vlaanderen.  In totaal namen zo’n 10.000 kinderen deel aan verschillende activiteiten: 
auteurslezingen, spel ‘Recht op boeken’, wedstrijden, voorleesmomenten, slotfeest, enz.

district Antwerpen

De meeste van de bibliotheekactiviteiten en -evenementen speelden zich af in Permeke.  De 
buurt- en wijkbibliotheken in het district zijn te klein behuisd voor grootse activiteiten, maar 
meer en meer werken deze filialen samen met de nabijgelegen cultuurcentra en culturele 
ontmoetingscentra.  Zo krijgt CC Link sinds 2010 onderdak in bib Elsschot op Linkeroever en 
hebben CC en bib de 2de jaarhelft een gezamenlijk programma uitgewerkt. 
 
 
Een greep uit het literaire programma van Permeke in 2010 

Datum Activiteit Partner Deelnemers
19 januari Lezing Wim Van Rooy - 78

14 februari Valentijn - 56

22 februari Verjaardagstraktatie 5 
jaar Permeke

CAS vzw 1000

12 maart Finale Y-Poetry Lyceum Linkeroever 

+ Provincie Antwerpen 420

24 april Finale Txt-Frappant Provincie Antwerpen 150

28 juni First Things First 
(kortfilm)

Arne Focketyn 67

18 september Poëzie RUHR 2010 Antwerpen Boekenstad 89

1 oktober De Openbaring Antwerpse cultuurcentra 
(CCA)

32

18 november Verhalen in de tapasbar Week van de Smaak 22

30 november Boekvoorstelling  
Con-Versation

Literaire kring 

district Borgerhout

Voor de lezing van Rachida Lamrabet (ook zie punt 2.4) in het kader van de digitale week 
(maart 2010) kwam niemand opdagen.  Mogelijk door een gebrek aan doelgerichte 
promotie.  Vermoedelijk meer kans op succes in georganiseerd (klas)verband.

Taalpunt (niet opgenomen in actieplan 2010 – voorbereiding herprofilering bib was toen in 
volle gang):  In 2010 maakten 1.437 deelnemers in 88 rondleidingen kennis met het aanbod 
en konden ook zelf de pc’s uitproberen.  Alhoewel ook individuele gebruikers materialen 
ontlenen en gebruik maken van de taalpc’s, moeten alleszins nog meer initiatieven 
genomen worden in samenwerking met aanbieders van cursussen Nederlands, Atlas, 
docAtlas en andere partners en ook via gerichte communicatie om nog meer bezoekers naar 
het Taalpunt toe te leiden.  De impact van het Taalpunt is dat bib Vredegerecht heel andere 
bezoekers over de vloer krijgt dan voor de herprofilering, maar dat het aanbod zeker inspeelt 
op de noden van anderstaligen en nieuwkomers in het district (en ook daarbuiten).

district Deurne

Cursisten van NT2, Nederlands tweede taal – Centrum voor volwassenenonderwijs, 
wijkcentrum ’t Pleintje en verschillende moedergroepen krijgen specifieke rondleidingen 
met aandacht voor makkelijk-lezen-boeken, taalcursussen, landeninformatie en info pc’s.

Tweemaal per jaar stelt de bib zich voor aan de nieuwe inwoners van Deurne.  Op 
de onthaalavonden in 2010 hebben ca. 400 mensen kennisgemaakt met de bib via 
infobrochures, collectie-items en promotiemateriaal.

district Merksem

We organiseerden rondleidingen met initiatie bibliotheekgebruik en catalogus-raadpleging 
voor anderstaligen (ouders van allochtone leerlingen) zowel in bib Maantje (20 ouders) als in 
bib Park (15 ouders).  We zullen deze actie zeker herhalen in 2011.

district Wilrijk

Onthaalavond nieuwe inwoners:  Bib Wilrijk was actief aanwezig op de onthaalavond voor 
nieuwe inwoners met een infostand en promotiemateriaal.  Dit ontmoetings-moment is 
steeds druk bezocht en erg aangewezen om nieuwe klanten te werven.
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september Getekend Provincie Antwerpen 11000

okt - nov Van Persenaire tot 
Permeke

5 jaar Permeke 14800

20 oktober t.e.m. 
2 november

Hoe Europa ons 
leven beïnvloedt

Provincie Antwerpen 1900

december Foto’s Lieve 
Blancquaert

Memisa 7250

Totaal aantal 
bezoekers

86618

 
 
district Berchem

Vrijwilligersfeest voor Berchem op 9 maart 2010: Doelgroep volwassenen en senioren.  
In samenwerking met district, CC Be en Posthof.  Aantal vrijwilligers: rond de 300.

Optreden van rockgroep ‘Keefman’ in de bib op zaterdag 6 maart om 14 uur.

Opendag samen met ‘Berchem Bruist’ op 11 september 2010:  Doelgroep: Berchemse 
bevolking.  Workshop ‘muziek op schoot’(kleuters): 15 deelnemers
Tentoonstelling van werken studenten academie voor beeldende kunsten
Deelname Berchem bruist –Victor Jacobslei.
De openbaring – theater:  dinsdag 5 oktober in bib De Poort.  Aanwezigen: 66

Lezing met Hilde Keteleer:  donderdag 7 oktober in CC Be.  In samenwerking met 
leesgroepen van VormingPlus.  Aanwezigen: 34

Maanpraatjes:  21 oktober.  Els Dottermans leest sprakeloos, muzikaal ondersteund door 
Tom Pintens.  In bib De Poort.  Aanwezigen: 72

Week van de smaak donderdag 11 tot en met zondag 21 november 2010:   
Een multicultureel project in samenwerking met VormingPlus.  Tapa Charla een Spaanse 
flamencodanseres met gitarist begeleiden de bezoekers naar een echt Spaans tapabuffetje.  
Het recept wordt aan de bibliotheekbezoekers overhandigd.

Ochtendliteratuur:  Leesgroep georganiseerd door VormingPlus.  Tweemaandelijkse 
bijeenkomst in de bib op dinsdagochtend.  Deelnemers +- 10

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Gedichtendag: Jaarlijks poëziefeest in Nederland en Vlaanderen.  In 2010 was het thema 
‘Over de grens’. De bibliotheek promootte die dag poëzie met een tentoonstelling van 

Hugo Raes 63

7 december Lezing over MultaTuli - 71

14 december Imagine No Lennon - 55

16 december Bang! Martha!Tentatief 79

Frequentie / 
periode

Reeks Partner Deelnemers

maandelijks Donderdagen van de 
poëzie

Antwerpen Boekenstad 560

maandelijks Boekenplein Onthaal Permeke 2400

voorjaar Spraakmakende 
Verhalen

VTB Kultuur 405

voorjaar Gerard Walschapprijs Behoud de Begeerte 87

voorjaar + najaar Liefde en Lef Marita De Sterk 181

juni Maatwerk NT2 NT2-onderwijs 540

juli Zomerschool Zomerschool 105

juli - aug Zomer van Vlieg cultuurdatabank 110

zomer Cultacolor Filmhuis Klappei 110

september Elsschot films Antwerpen Boekenstad 238

oktober Workshop water Ecohuis 206

oktober Sociale film Filmhuis Klappei 220

nov – dec Architectuurfestival Filmhuis Klappei – VAI 340

nov – dec Strippleinen SamenLeven 300

Totaal aantal deelnemers 7984

Maand Tentoonstelling Organisatie / Partner Bezoekers
dec ’09 - jan ‘10 Iep – Joke Van 

Leeuwen
Stadsdichter 7218

februari Stef Binst VVBAD 7000

maart De Rode Ridder 50 
jaar

Stripcentrum Turnhout 1500

maart Portretten 
jeugdauteurs

Antwerpen Boekenstad 1500

april Boekbinden Met6 – Antwerpen 
Boekenstad

7600

mei Graphic Poem Antwerpen Boekenstad 7150

juni Boekbeeld KdG Hogeschool 6700

juli - aug Van Binnen In Asielcentrum Kapellen 13000
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In de maand oktober namen wij deel aan Vila Cabral, een lokale promotieactiviteit waarbij 
ontmoeting tussen Noord en Zuid centraal staat.  Een intensieve samenwerking met meer 
dan 40 verenigingen en organisaties.

district Ekeren

De bib was de locatie voor de tentoonstelling ‘Brussel in de strip’ door VTB Kultuur Ekeren.  
Deze tentoonstelling was een groot succes.  De opening met lezing werd bijgewoond door 
25 personen.

Kunstencentrum Tracé stelde in 2010 niet tentoon in de bib.

district Hoboken

De bibliotheek was present met een informatiestand tijdens de jaarlijkse Hobokense 
Cultuurmarkt.  Bovendien focusten we tijdens gedichtendag op Hobokens 875ste verjaardag; 
met bijdragen van dichters Frank De Vos, Tony Rombouts en Nib Luyben en muziek 
van Dirk Strybel.  In het kader van ‘Hoboken Literair’ organiseerden we lezingen door 
Mark Tijsmans (30 deelnemers) en Freddy Michiels (16 deelnemers).  Frank De Vos stelde 
rond gedichtendag kunstwerkjes en gedichten tentoon en in januari kon je een informatieve 
tentoonstelling over de Schelde bezoeken in de bibliotheek.

district Merksem

12/02/2010 Lezing over Chinese geneeswijzen door Dr. Dan Vercammen:  Lezing met 
diapresentatie waarbij 20 mensen aanwezig waren.  Niet iedereen vond de lezing even goed: 
een aantal klanten vond het wat te esoterisch.

02/04/2010 Lezing over Feng Shui door Dr. Dan Vercammen waarbij 16 mensen aanwezig 
waren.  Zelfde bemerking als sub. 1.: we nodigen Dr. Vercammen in de toekomst niet meer 
uit.

08/05/2010 Lezing rond tekstielkunst en poëzie door dichteres Renée Van Hekken:  
Poëzie trekt nooit massa’s volk (18 aanwezigen) maar toch komt er een vaste kern naar de 
optredens van mevrouw Van Hekken.  We nodigen haar nog 1 keer uit in 2011 en daarna 
gunnen we een andere dichter het podium.

14/10/2010 Lezing rond Willem Elsschot met focus op ‘Het Dwaallicht’ door journalist 
Eric Rinckhout in het kader van het Elsschotjaar:  Boeiende spreker.  Jammer dat we 
hem niet voor een ander thema kunnen uitnodigen, want echt wel een schot in de roos.  
21 mensen woonden de lezing bij.

16/10/201 Theatermonoloog ‘De Openbaring’ naar het bijbelboek de Apocalyps door 
het Huis van Bourgondië in samenwerking met CC Merksem:  40 mensen woonden de 

dichtbundels.  In de toekomst dit evenement in Viswater opwaarderen met een extra 
activiteit in samenwerking met de cultuurpartners

Buurt aan de beurt: Kraampjes en infostanden van het district in de bibliotheek over 
inbraakpreventie, brandveiligheid in en om de woning en buurtopbouwwerk.   
Hiermee wil dit initiatief bijdragen aan propere, opgeknapte en veilige buurten.  
Kinderanimatie was voorzien.  120 bezoekers

Dubbeltalent: Om de drie maanden organiseerde De Polderse Cultuurkring / De Keyser fv 
een andere dubbeltentoonstelling tijdens de openingsuren van de bibliotheek.  Dit creëert 
een kunstzinnige sfeer in de bibliotheek.

Lillo Boekendorp: Vzw Lillo Boekendorp organiseerde de vierde editie van de jaarlijkse 
boekenmarkten met randactiviteiten.  Het evenement is in brede kringen bekend.  De 
bibliotheek wil nadrukkelijk meedoen met een infostand en verkoop van afgevoerde 
materialen en zo aandacht voor boeken en lezen stimuleren.  Het succes inspireert om 
volgend jaar op de drie zondagen mee te doen in samenwerking met CC De Schelde.

Week van de Openbare Bibliotheek: Quiz over Willem Elsschot.  Een twintigtal deelnemers 
aan de quiz met boekenbonnen als prijzen van 16 tot en met 23 oktober, met verwendag op 
zaterdag 23 oktober.  In de toekomst dit evenement in Viswater opwaarderen met een extra 
activiteit in samenwerking met de cultuurpartners.

Week van de Smaak:  Voor de vijfde maal organiseerde de vereniging ‘De Keyser’ de week 
van de smaak in onze bibliotheek.  Spanje werd aangeduid als ‘Land van de smaak’:

• 14 november: De burgemeester kookt
• 7 november: ‘Espana en directo’ uitstap naar een Spaanse familie in Antwerpen
• 18 november: Buren koken voor buren: tapas y vinos, workshop
• Doorlopend in de bib expo met literatuur, kookboeken, muziek en toeristische info 

over Spanje

Telkens een vijftigtal deelnemers, 17 en 18 november waren activiteiten met reservering.  
Kookprogramma’s zijn een hype, de Week van de Smaak evenzo.

district Deurne

Bibpromotie via de jaarlijkse wedstrijd ‘Teken je favoriete stripfiguur’:  Oproep voor 
deelname zo ruim mogelijk.  Bedoeling van het persoonlijk binnenbrengen van de 
tekeningen: drempelverlagend en kennismaken met bib.

Activiteiten in het kader van de Jeugdboekenweek, de Voorleesweek (zie eerder)

De Digitale Week:  Lancering van Fundels, doorlopend infosessies.

Gedichtendag:  Op 28 januari brachten “Les liseuses fabuleuses” de voorstelling “Place m’as 
tu vu” in bib Arena.  In bib Couwelaar brachten zij individuele verrassende poëzieacts.
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Hoofdstuk III: verslag werking 
cultuurcentra en culturele 
ontmoetingscentra

Algemene inleiding
Waar de cultuurcentra in afgelopen jaren bewezen hebben dat ze in zichzelf een grote kracht 
tot vernieuwing en verbetering dragen, leerden we het afgelopen jaar meer de kracht van de 
samenwerking op te zoeken.  De relatie tussen cultuurcentra aan de ene kant en districten 
en bibliotheken aan de andere kant verliet dit jaar de fase van het aftasten en werd een stuk 
concreter.  In Hoboken en Berendrecht-Zandvliet-Lillo ontstonden dan weer verregaande 
samenwerkingen met de jeugddienst in de vorm van de ‘vrijetijdscentra’.

Maar ook op zichzelf bewezen de CC’s dat ze hun typische dynamiek wisten te behouden.   
In 2010 viel de term ‘blinde vlek’ amper.  Niet omdat we niet langer het hele grondgebied 
van de stad Antwerpen wilden bedienen, maar wel omdat we de jongste uitbreidingen van 
het netwerk van de Antwerpse cultuurcentra (Hoboken, Ekeren en Linkeroever) niet meer als 
prille experimenten beschouwen.   
Met de realisaties en plannen rond het Gravenhof in Hoboken, het culturele trefpunt, Hof de 
Bist en het Veltwijckpark in Ekeren en de site van de Elsschotbib op Linkeroever werken we 
ijverig aan de consolidatie van een culturele werking in de minder bedeelde hoeken van de 
stad.

2010 was helaas ook het jaar waarin Roel Verniers zwaar ziek werd en we het tijdelijk 
zonder zijn gedreven leiding moesten doen.  We wensen hem alle beterschap toe.  Over de 
realisaties van ‘zijn’ cultuurcentra hoeft hij zich alvast geen zorgen te maken: die mogen 
gezien worden!

opvoering bij maar de meningen waren verdeeld.  Een aantal aanwezigen gaf nadien te 
kennen ontevreden te zijn.
 
10/11/2010 Theatermonoloog ‘Iemand Niemand’ naar een werk van Luigi Pirandello door 
het Merksemse theatergezelschap Karakter Kollektief:  De voorstelling werd bijgewoond 
door 42 mensen en de reacties waren zéér lovend.  Informeel werd afgesproken om in 2012 
andermaal een voorstelling te organiseren naar een literair werk, zodat de band met de 
bibliotheek duidelijk uit de verf komt.  Een monoloog rond Cyriel Buysse lijkt een haalbare 
kaart.

16/10/11 In het kader van de Week van de Smaak hield imker René Cavillot een lezing 
rond bijeenteelt en verwerking van honing:  Na afloop was een proefmoment voorzien.  
8 belangstellenden woonden de avond bij.  Afhankelijk van het thema zouden we in 2011 
een activiteit willen inrichten rond de Week van de Smaak.

Het ganse jaar door: tentoonstellingen van tweedimensionaal werk van schilders, etsers, 
fotografen aan de blinde muur (30 meter) op de verdieping.  Doel is amateur-kunstenaars 
(lokaal en uit de brede periferie) de mogelijkheid te bieden om gedurende 1 kalendermaand 
gratis hun werk te exposeren.

In het kader van de samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunsten Merksem, 
richtten we 2 tentoonstellingen in van leerlingen en leerkrachten:

• september - oktober: glas-in-lood-werken
• november - december: juwelen in glas

De kunstvoorwerpen worden opgesteld voor de grote ramen tegen de parking, waar ze 
bijzonder goed tot hun recht komen.  Vermits de academie onze directe buur is, zullen we in 
de volgende jaren nauw met hen blijven samenwerken en hen zoveel als mogelijk een forum 
bieden binnen de bibliotheek.

district Wilrijk

Tentoonstelling Jainisme:  De Jains en de Jaintempel waren voor vele Wilrijkenaars een grote 
onbekende.  Als omkadering van de voordracht en het tempelbezoek verzorgde bib Wilrijk 
gedurende de maand oktober een tentoonstelling rond de geschiedenis van het Jainisme.  De 
tentoonstelling werd gratis aangeboden in bib Bist en kon op veel belangstelling rekenen.

Samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunsten Wilrijk:  De Academie stelde haar 
Rat/Art-project tentoon in Bib Bist: een vijftigtal ratten gemaakt van verschillende kleuren 
en materialen kwamen het bib verfraaien en zetten zo de Academie extra in het daglicht.

Opstart A-kaart in bib Wilrijk:  Bibliotheek Wilrijk fungeerde samen met onze partners als 
piloot voor de opstart van de A-kaart.  In samenwerking met Marketing & Communicatie 
werd dit project een succes: medewerkers werden intern opgeleid en de snelle interventie bij 
eventuele opstartproblemen maakten dat de invoering van de A-kaart soepel verliep.
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Stedelijke investeringen 2010: € 150.000

2.1.3. Operationele doelstelling: Realisatie van het 
masterplan Ekeren

De realisatie van deze doelstelling verloopt in 3 fasen:

Fase 1:
Het cultureel trefpunt in de Kloosterstraat kreeg een facelift en opende opnieuw de deuren 
in december 2010.

Fase 2:
Een voorontwerp tot restauratie van Hof de Bist werd voorgesteld en de Raad van Bestuur 
vzw lokaal cultuurbeleid.  Betrokken organisaties, zoals brandweer en monumentenzorg 
werden geraadpleegd.  De opmerkingen die zij gaven worden verwerkt in een nieuw 
voorstel.  De bouwaanvraag wordt in 2011 ingediend.

Stedelijke investering 2010: € 100.000

Fase 3:

Om het nieuw te bouwen cultuurcentrum in Veltwijckpark te kunnen realiseren wordt er in 
2011 gestart met de opmaak van een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) waarbij de gronden 
van het voormalige A-terrein van Germinal Beerschot als bouwgrond worden ingekleurd.

 

Infrastructuur en middelen

1.2.1. Nagestreefde doelstelling: masterplan 
infrastructurele restyling cultuurcentra en culturele 
ontmoetingscentra

2.1.1. Operationele doelstelling: Realisatie van het 
masterplan cultuurcentrum Hoboken tegen 2010

Het harmonisch park- en groenbeheerplan werd gefinaliseerd en voorlopig goedgekeurd 
door college van Burgemeester en schepenen, de districtsraad van Hoboken en de Raad 
van Bestuur vzw lokaal cultuurbeleid.  Hierdoor kent dit project een nieuwe start, kan het 
architectenbureau een nieuw ontwerp maken en wordt de bouwaanvraag waarschijnlijk nog 
in 2011 ingediend.

Dit heeft eveneens tot gevolg dat de investeringen die in het actieplan 2010 waren 
opgenomen drastisch verminderd werden.  Deze budgetten zijn overgedragen naar 2011.   
In afwachting van deze nieuwbouw werd het ‘Vrijetijdscentrum Hoboken’ opgestart; samen 
met de bibliotheek, de cultuurantenne en de jeugddienst.

Stedelijke investeringen 2010: € 30.500

2.1.2. Operationele doelstelling: Realisatie van het 
masterplan cultuurcentrum Berendrecht-Zandvliet-
Lillo tegen 2010

In 2010 werd het voorontwerp voorgesteld aan de districtraad, de Raad van Bestuur vzw 
lokaal cultuurbeleid en de bewoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo.  Allen keurden het 
voorstel goed.  Het architectenbureau Poponcini & Lootens werkte het voorstel verder uit en 
pleegde overleg met alle betrokken instanties.   
De bouwaanvraag wordt in het voorjaar 2011 ingediend.  Dit heeft eveneens tot gevolg dat 
de investeringen die in het actieplan 2010 waren opgenomen, verminderd werden.  Deze 
budgetten werden overgedragen naar 2011.
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Provincie

De convenant met de provincie blijft tot 2012 behouden.  Jaarlijks betaalt de provincie 
€ 200.000.

Vlaamse Gemeenschap

De convenant met de Vlaamse Gemeenschap werd in 2008 afgerond en garandeert de stad 
een geïndexeerde toelage.  Voor 2010 ontving de stad € 1.486.500.

Stedenfonds

Voor de toelage van de twee jongste ontmoetingscentra zijn er stedenfondsmiddelen 
voorzien.  Ook dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.  In 2010 ontvingen CO Nova en CC Link 
samen € 107.800.

 
Prioritaire infrastructuurwerken 2010

Naast middelen voor de uitvoering van het masterplan, voorziet de stad in 2010
€ 356.900 voor onderhoud aan de gebouwen:

• Ter voorbereiding van de aanvraag voor de nieuwe milieuvergunning, werd in 2010 
voldoende budget voorzien voor de akoestische studies die moeten uitgevoerd 
worden.

• Dakrenovatie CC Luchtbal schouwburg.  De luchtverversing wordt in 2011 
opgenomen.

• Studie vervanging manuele door elektrische trekken CC Luchtbal.
• Vernieuwen stookinstallaties en warmwaterbereiding CC Deurne zaal Rix wordt in 

2012 als energieproject opgenomen.
• Het dak van CC De Kern werd vernieuwd 

2.1.4. Operationele doelstelling: Voorzien van de 
nodige middelen voor het uitbaten van de bestaande 
en de nieuwe stedelijke infrastructuren

Hieronder worden de jaarlijkse kosten verstaan die voor stedelijke infrastructuren op 
de stedelijke gewone en buitengewone begroting staan en die voor de niet-stedelijke 
infrastructuren in de toelage verrekend zijn of door een andere overheid worden betaald.

 
Stedelijke begroting 2010

Gewone begroting

Personeel € 4.723.824
Energiekosten € 454.400
Schoonmaak € 789.534
Technische contracten € 112.700
Communicatie € 100
Veiligheidskleding €5.000
 

Buitengewone begroting

Masterplan € 280.500
Aanpassingswerken aan gebouwen € 356.900
Aankoop meubilair € 22.000
Aankoop technisch materiaal € 170.000

 

Voorziene inkomsten 2010

Verhuringen € 83.720
Provincie toelage € 200.000
Vlaamse Gemeenschap € 1.486.500

Toelage stedenfonds € 107.800

Verhuringen

De inkomsten van de verhuringen zijn positiever uitgevallen dan origineel was ingeschat.  
We hebben bijna € 37.000 inkomsten extra gegenereerd.  Doch moeten we steeds 
voorzichtig blijven met de raming van de inkomsten, omdat we elk jaar meer investeren in 
de actief/receptieve werking.
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Personeelskader op 31 december 2010: 
 
Aantal personeelsleden: 111  of aantal voltijds equivalenten (VTE):102,87 
 
Cultuurcentra

Bestuurscoördinator 1
Consulent cultuurfunctionaris directeur 5
Consulent cultuurfunctionaris 2
Consulent communicatie 1
Deskundige cultuurfunctionaris directeur 4
Deskundige cultuurfunctionaris 19
Deskundige boekhouding 2
Deskundige vormgeving 1
Administratie 33
Vakspecialist podiumkunsten leidinggevend 2
Vakspecialist podiumkunsten 3
Vakman podiumkunsten 29
Werkman 9
Totaal aantal personeelsleden 111

 
Overlegteam

In 2005 werd er een overlegteam opgericht, naast de personeelsleden die direct 
werkzaam zijn in de centra zelf, in functie van de introductie van een geprofessionaliseerd 
samenwerkingsmodel.

In 2010 werden de administratieve diensten van stad Antwerpen gecentraliseerd in één 
gebouw.  Met deze centralisatie werden de ondersteunende administratieve functies 
(o.a. administratie, patrimonium, personeel en financiën) niet meer zuiver ingezet voor 
de cultuurcentra, maar in een geïntegreerd model voor het lokale cultuurbeleid.  Het 
overlegteam zoals het in 2005 werd vormgegeven hield in 2010 op te bestaan.

Gerealiseerde planning 2010

In 2010 werd de functie van leidinggevende podiumtechnieken opgewaardeerd naar het 
niveau van deskundige cultuurfunctionaris.  Eveneens werden, waar mogelijk, tijdelijke 
contracten omgezet naar contracten voor onbepaalde duur.

Naar opleiding toe werd er een vaktechnische opleiding uitgeschreven voor technici op 
maat van de Antwerpse cultuurcentra.  In 2010 kregen zij reeds modules als EHBO, hef- & 
tiltechnieken en omgaan met een hoogtewerker.  In 2011 zal dit een vervolg krijgen met 
opleiding rond rigging, trekkenwanden en elektriciteit.  In 2012 krijgt deze opleiding het 
sluitstuk met modules rond geluid- en lichttechnieken.

1.2.2. Nagestreefde doelstelling: In elk district is er 
een culturele voorziening met ankerfunctie

2.2.2. Operationele doelstelling: Voorzien van 
voldoende mensen en middelen voor de bestaande en 
nieuwe culturele voorzieningen met ankerfunctie

In 2010 bedroegen de toelagen voor de cultuurcentra:

Ekeren € 145.000
Hoboken € 150.000
Berchem, Luchtbal, Wilrijk, Deurne en Merksem € 156.000
Berendrecht-Zandvliet-Lillo € 52.000
De Roma Borgerhout € 624.000

 
1.2.3. Nagestreefde doelstelling: Er is een netwerk 
van culturele en/of ontmoetingsinfrastructuur op 
niveau wijk/doelgroepen

2.3.1. Operationele doelstelling: Uittekenen werking 
cultureel ontmoetings-centrum binnen decretale 
opdrachten en binnen lokale en stedelijke visie

Om de werking op Linkeroever te ondersteunen werden er aanpassingswerken in 
bibliotheek Elsschot uitgevoerd.  Een mobiele wand maakt het mogelijk om tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek kleine activiteiten te organiseren in een gedeelte van de 
bib.  De kantoren worden heringericht en ook de balie wordt aangepakt.

 
 
Personeelsluik
Het personeelskader zoals hieronder opgesomd, is het personeel dat een contract via de stad 
heeft.  Het personeel van De Roma en ’t Werkhuys werd niet mee verrekend, omdat zij elk 
een toelage krijgen waarmee zij ook hun personeel financieren.
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district Antwerpen

Algemeen

Sinds begin 2010 komen de vier cultuurcentra, de cultuurantenne, de bibliotheek en de 
cultuurschepen van district Antwerpen maandelijks bijeen om zowel het inhoudelijke als 
zakelijke cultuurbeleid van dit district vorm te geven.  Dit platform wordt getrokken door de 
secretaris van de vzw lokaal cultuurbeleid en vervangt het vroegere bredere cultuurplatform 
CCDA, getrokken door de cultuurantenne.

 
CC Link(eroever)

CC Link zetelde in 2010 in het Link-overleg, het cultureel overlegplatform van Linkeroeverse 
verenigingen.

 
CC Luchtbal

Aanvullend op het ‘actorenoverleg Luchtbal’ waarin alle stedelijke en niet-stedelijke actoren 
tweemaandelijks samenkomen om elkaar te informeren en wijkgerelateerde problemen 
en projecten te bespreken, werd eind 2010 onder impuls van het cultuurcentrum het 
‘scholenoverleg Luchtbal’ opgestart. 

coStA

• coStA is actief lid in het JOCA (jongerenoverleg centrum Antwerpen).   
Het ondersteunt op deze manier partner organisaties en mikt tevens op een beter 
bereik van deze doelgroep.

• coStA is aanwezig op de maandelijkse vergadering van alle wijkverenigingen uit de 
buurt.  Het ontmoetingscentrum is naast gastheer ook regelmatige spreker over 
diverse, wijkgebonden onderwerpen.

• Twee keer per schooljaar organiseert coStA een cultuurpraatje met de omliggende 
scholen, over programmatie, mogelijke samenwerking, etc.

Nova

• Nova trok het nova overlegplatform van Kielse verenigingen en organisaties.   
Vanuit dit platform werden ondermeer het Nestfeest en WK voetbal georganiseerd.

• Er was structureel overleg met de partners in huis.
• Er was overleg met verschillende lokale actoren in functie van samenwerking 

zoals met de academie van Hoboken in kader van tentoonstellingen; met 
OpSinjoren, cultuurantenne en samenlevingsopbouw in kader van cultuurstraten; 
met Woonhaven en de bewonersraad in kader van rondleidingen in het 
museumappartement; met het wijkoverleg in kader van Novaplatform, met 
Buurtsport in kader van WK Kiel.

Werking en communicatie: per operationele 
doelstelling

Nagestreefde doelstelling: Het netwerk van de 
Antwerpse cultuur- en culturele ontmoetingscentra 
streeft een boeiende en uitdagende werking na voor 
alle inwoners en bezoekers van de stad en districten 
en dit zowel voor het lokale als het bovenlokale 
aanbod, de actief-receptieve en de receptieve werking

2.1. Operationele doelstelling: De cultuurcentra 
werken samen met zoveel mogelijk lokale actoren aan 
een evenwichtige culturele werking

CCA algemeen

De cultuurcentra zijn meer dan ooit ingebed in hun lokale rol tussen stad en district, tussen 
verenigingen en partners.  De raden van bestuur lokaal cultuurbeleid zijn ondertussen op 
de meeste plaatsen warmgedraaid.  Het correct inhoudelijk stofferen van de verschillende 
overlegmomenten en het vermijden van overlap in agenda’s blijft een aandachtspunt.

Project 1: Cultuurcentra participeren actief aan 
overlegmomenten op districts- of wijkniveau en nemen een 
actieve rol op in het lokale cultuurbeleid van het district (zie 
ook structuur lokaal cultuurbeleid.)

CCA algemeen

De cultuurcentra hebben zich in het afgelopen jaar gemanifesteerd als dé organisatorische 
partner in de stad voor lokaal cultuurbeleid.  Steeds vaker doen districten een beroep op de 
cultuurcentra voor inhoudelijke en productionele ondersteuning van culturele activiteiten al 
dan niet georganiseerd binnen de opdracht van de vzw’s lokaal cultuurbeleid.
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district Borgerhout

De Roma 

Een medewerker van De Roma nam actief deel aan de vergaderingen van het bestuur en de 
algemene vergadering van de cultuurraad Borgerhout.

De Roma overlegt regelmatig met de cultuurantenne Borgerhout en neemt deel aan het 
geregeld overleg met de stedelijk gelieerde professionele culturele organisaties in het 
district (op initiatief van district & cultuurantenne, samen met ’t Werkhuys en de bib 
Borgerhout).  In afwachting van de nieuw op te richten vzw lokaal cultuurbeleid in district 
Borgerhout worden de gemeenschappelijke acties op dit niveau gepland, uitgewerkt en 
geëvalueerd.  Voor een volledig overzicht: zie hoofdstuk gemeenschappelijke acties.

Het district organiseerde in 2010 4 districtsdagen in De Roma: BorgerHart, het Reuskensbal, 
de jaarlijkse seniorendag en voor de muzikale presentatie Bekoorlijk Borgerhout.  De 
stedelijke diensten maakten gebruik van twee stadsdagen (Marketing en communicatie – 
voorstelling Tutti Fratelli; Samenleven – voorstelling Country Ladies).

Het samenwerkingsverband met kunstencentrum Rataplan vzw blijft bestaan: 
gecoördineerde acties op het terrein van programmering, scholenwerking, promotie en 
ticketing, vrijwilligers en technische ploeg.

Ook met ‘t Werkhuys werd nauw samengewerkt: afstemmen van programma’s zoals 
cultuurcafé/literair café, cultuurstraten, Erfgoeddag 2010, Murga Kinebaba, Recht-op, 
gezamenlijke projectcommunicatie, wederzijdse doorverwijzing van bezoekersvragen etc.
 

’t Werkhuys

’t Werkhuys nam in 2010 actief deel aan de cultuurraad van district Borgerhout en het 
partneroverleg Borgerhout.  Voor tal van initiatieven bv. Erfgoeddag, BorgerRio,… werd 
nauw samengewerkt met de cultuurantenne van Borgerhout.

Voor de voorbereiding en opstart van de nieuw op te richten vzw lokaal cultuurbeleid nam ’t 
Werkhuys deel aan de voorbereidende gesprekken.

Naargelang van de noodzakelijkheid en de programmatie hebben er formele- en informele 
overlegmomenten plaatsgevonden tussen De Roma en ’t Werkhuys; bv. voor Cultuurstraten, 
programmatie afstemming, wederzijdse doorverwijzing bezoekers-vragen…
De coördinator van ’t Werkhuys, nam deel aan het Professioneel overleg van Borgerhout.

’t Werkhuys neemt actief deel aan het partneroverleg van Borgerhout en heeft in 2010 de 
werking toegelicht tijdens één van de overlegmomenten.

district Berchem

Door de specifieke structuur in Berchem – waarbij de directeur van het cultuur-centrum 
reeds in 2009 verantwoordelijk werd gemaakt voor het lokaal cultuurbeleid en de 
cultuurantenne in het cultuurcentrum werd gehuisvest – wordt er automatisch veel overleg 
gepleegd op lokaal niveau.  De verschuivingen op personeelsgebied maakten wel dat de 
echte doorstart hiervan pas kwam in het najaar.

Momenteel maakt de directeur van het cultuurcentrum ook deel uit van het staf-overleg 
van het district en is er een regelmatig overleg met de schepen, de districts-secretaris, de 
directeur en de cultuurantenne.  De functie van de districtssecretaris is in deze cruciaal, 
omdat steeds vaker de samenwerkingsverbanden de vzw overstijgen en omdat deze de 
directeur aanstuurt wat betreft de uitvoering van het lokaal cultuurbeleid.

Daarnaast vond in 2010 regelmatig het cultuuroverleg plaats waarop ook de academies, 
Posthof en de cultuurraad vertegenwoordigd zijn.  Dit overleg creëert een voedingsbodem 
voor samenwerking tussen de verschillende partners voor evenementen zoals 
Berchem Bruist, Sinterklaasfeest en Vrijwilligersfeest. 
De samenwerking met de bibliotheek is eveneens ver gevorderd maar het geplande 
aanwezig zijn op stafvergaderingen bleek niet realistisch.  Nu wordt het maandelijkse 
overleg tussen cultuurantenne, bibliothecaris en directeur de nieuwe piste.  Het literaire 
aanbod 2010-2011 is zoals gepland volledig gezamenlijk.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

CC De Schelde nam steeds deel aan de redactieraad.  Rond de tafel nemen de bib, de 
sportantenne, cultuurantenne, communicatieverantwoordelijke, seniorenconsulent en 
jeugdconsulent plaats.  Zo kunnen acties op elkaar afgestemd worden.

Het cultuuroverleg werd steeds bijgewoond en zo werden banden met de bib, de 
cultuurantenne en het district nauwer aangehaald en werden visies op elkaar afgestemd.

Samen met de cultuurraad dacht CC De Schelde na over samenwerkings-mogelijkheden.  
CC De Schelde legde zijn oor te luisteren op de jeugdraad om inspraak in de programmatie te 
geven aan jongeren.

CC De Schelde profileerde zich als een waardevolle partner voor culturele activiteiten.  
Vele organisatoren van districts- en stadsdiensten en verenigingen vonden de weg om een 
samenwerking aan te gaan met cultuurcentrum De Schelde.  Zo werd in samenwerking 
de 11 juli-viering, cultuurstraten, Liefhebber, … georganiseerd.  Om tot waardevolle 
samenwerkingen te komen werd er vaak overleg gepleegd.
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district Merksem

In 2010 was het cultuurcentrum lid van het bestuur en van de algemene vergadering van 
de cultuurraad.  Gezien de toenemende samenwerking tussen district en CC lijkt het echter 
aangewezen de aanwezigheid in het bestuur over te dragen aan de cultuurantenne.

Het cultuurcentrum neemt deel aan het overleg van de cultuuractoren, een vergadering die 
door de cultuurantenne wordt bijeengeroepen en waarop de professionele cultuurpartners 
van Merksem aanwezig zijn.

Het CC bouwde haar relatie met de Merksemse dienstencentra verder uit door middel van 
regelmatig overleg en gezamenlijke projecten (zoals de bals populairs).

CC Merksem blijft de belangrijkste speler in de vzw Lokaal Cultuurbeleid en heeft zich in 
2010 geprofileerd als een betrouwbare beheerder van de middelen die aan deze vzw werden 
toevertrouwd.

district Wilrijk

In 2010 kwamen de afgevaardigden van de bibliotheek, het cultuurcentrum en de 
cultuurantenne 8 maal samen voor intern overleg.  Het vooropgestelde streefdoel van een 
zeswekelijks overleg werd daarbij niet gehaald.

De cultuurantenne neemt daarenboven zoals beoogd deel aan de twee- à driewekelijkse 
personeelsvergaderingen van het cultuurcentrum.

Het seniorenoverleg (in het leven geroepen door de schepenen van cultuur en 
seniorenzaken) vond halfjaarlijks plaats en resulteerde o.a. in de concerttournee langsheen 
Wilrijkse dienstencentra.

Het district organiseert tweemaal per jaar een scholenoverleg met Wilrijkse scholen.  Bib, 
cultuurcentrum en cultuurantenne gaven hierop present.

Het personeel van CC De Kern zit in een waaier aan ad hoc-overlegstructuren, vaak n.a.v. 
specifieke projecten.  Los van die waaier, zetelt CC De Kern als Wilrijkse cultuurpartner o.a.  
in deze structurele vergaderingen:

• de Wilrijkse beoordelingscommissie voor zowel de gemeenschapsvormende als de 
kleinschalige culturele projecten.

• de Wilrijkse cultuurraad – goed voor een 8-tal vergaderingen op jaarbasis.
• CC De Kern is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van het jeugdcentrum 

Vizit én van de vzw Willrock.  Deze vertegenwoordiging is goed voor minimaal 20 
vergaderingen op jaarbasis.

• De publiekswerker van CC De Kern kwam meerdere malen samen met de 
cultuurdienst van de Universtiteit Antwerpen.  Dit heeft vanzelfsprekend te 
maken met de aanwezigheid van Campus Drie Eiken, en met de bijhorende 

district Deurne

Voorafgaand aan de vier Raden van Bestuur van de vzw, komen de partners van Deurne Leeft 
samen om te overleggen, acties uit te werken en de agenda van de RvB samen te stellen.  
Dit stafoverleg Lokaal Cultuurbeleid werd in 2010 uitgebreid met de Jeugddienst.

Het cultuurcentrum neemt actief deel aan de redactieraad van De Nieuwe Antwerpenaar 
(DNA) en zit maandelijks samen met de communicatiedienst van het district om de eigen 
campagnes te stroomlijnen met die van het district.

Het cultuurcentrum participeert actief aan de cultuurraad, de seniorenraad en het 
jeugdwerkersoverleg.  Ook met Samenlevingsopbouw is er structureel overleg waarbij steeds 
gezocht wordt naar aanknopingspunten voor eventuele samenwerkings-verbanden.

district Ekeren

Wegens de beperkte personeelsbezetting was het niet mogelijk om structureel aanwezig te 
zijn op alle fora georganiseerd door het district.

In het kader van de doelgroepenwerking was het cultuurcentrum geregeld aanwezig 
op de cultuurraad en de seniorenraad.  In het belang van de scholenwerking was het 
cultuurcentrum meermaals aanwezig op het scholenoverleg.

In 2011 bekijken we in het kader van de integratie hoe we de aanwezigheid op deze 
overlegfora kunnen frequenteren.

district Hoboken

Cultuurcentrum Hoboken nam deel aan het tweemaandelijkse projectoverleg (stedelijk 
wijkoverleg, buurtregie, dienstencentra, pleinontwikkeling, jeugddienst, bibliotheek, 
cultuurantenne, OpSinjoren, ...) waarop bekeken werd hoe de diensten in het district 
mekaars werking kunnen ondersteunen en gezocht wordt naar mogelijkheden om samen 
te werken.  Vorig jaar werd de agenda van dit overleg vooral beheerst door de planning en 
organisatie van 875 jaar Hoboken.

Wekelijks was er contact en overleg met de cultuurantenne en volgden we samen actief het 
plaatselijke cultuurleven op voor de realisatie van culturele activiteiten.  Door informeel 
contact met jeugddienst, buurtsport, pleinontwikkeling, de academie voor beeldende kunst 
en de bibliotheek van Hoboken werden gezamenlijke acties ondernomen (kinderfeesten in 
Park Sorghvliedt, Erfgoeddag en literaire avonden in de bibliotheek).

Cultuurcentrum Hoboken is vertegenwoordigd in de cultuurraad.  De activiteiten van de 
cultuurraad werden technisch ondersteund en ticketverkoop verliep via CC Hoboken.
Cultuurcentrum Hoboken nam maandelijks actief deel aan de plaatselijke redactieraad van 
De Antwerpenaar.
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In juni 2010 organiseerde CC Link in samenwerking met de cultuurantenne van het district 
Antwerpen het jaarlijkse vliegerevenement op het terrein van het toekomstige Regatta-
project.
In het najaar van 2010 startte CC Link in samenwerking met kunstenaar Koen Van Mechelen, 
Peter Adriaensen en Lerende Stad het Golem-project; een gemeenschapsvormend 
jeugdproject dat op spectaculaire manier zichtbaar zal gemaakt worden in 2011.

CC Luchtbal

In overleg met wijkpartners als programma voor stad in verandering, stedelijk wijkoverleg, 
buurtregie, buurtsport, dienstencentrum Santiago, pleinontwikkeling en de lokale 
verenigingen nam CC Luchtbal een actieve programmatorische rol op in de organisatie van 
het traditionele feestweekend Luchtbal (mei 2010).
In samenwerking met het Middelheimmuseum – programma voor stad in verandering, 
Woonhaven en de lokale scholengemeenschap – organiseerde CC Luchtbal het 
kunstenfestival Habitat en zorgde ervoor dat dit (inter)nationale gebeuren een stevige lokale 
inbedding kreeg.
Op vraag van buurtregie nam het cultuurcentrum een programmatorische rol op in de acties 
rond Buurt aan de Beurt (oktober 2010).
Samen met de collega’s van buurtregie, programma voor stad in verandering en enkele 
lokale verenigingen zette CC Luchtbal het feeërieke verhalenproject Wintermagie op poten.
Samen met VormingPlus organiseerde het cultuurcentrum eind 2010 het Babbelpunt 
Luchtbal.

coStA

2010 was het jaar dat we met verschillende verenigingen uit de buurt een project rond 
Wannes van de Velde uitwerkten: El niño de San Andres.  Turnkring De Hoop, Brandpunt 23, 
vzw Stadsmus, Studio Garcia Lorca, Sint-Andries Herleeft, Muzant werkten samen met coStA 
een waaier aan activiteiten uit.
Buurtsport, jeugddienst district Antwerpen en coStA organiseerden voor het eerst samen 
de Summer ’s Cool.  Enkele weken tijdens de zomervakantie zijn er sportieve en creatieve 
sessies voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Sound In Motion is onze vaste partner bij de organisatie van jazzevenementen.   
We overstijgen het eenzijdig programmeren door een samenwerking op te zetten met het 
conservatorium waarin workshops, jamsessies en optredens aan bod komen.
Met de plaatselijke harmonie Arbeid en Kunst organiseren we een bigband festival.
Met de Chinese vereniging organiseren we jaarlijks Chinees Nieuwjaar, een evenement met 
alle traditionele ingrediënten die bij dit feest horen.  We bereiken hiermee erg veel  
nieuwe mensen.
Rapklap is een samenwerking tussen verschillende partners die werken rond senioren.  
 Doel van het project is deze doelgroep uit een isolement te halen en ontmoeting  
te stimuleren.

studentenpopulatie in Wilrijk.
• De directeur van CC De Kern had de eer de jury te mogen voorzitten van de 

allereerste Wilrijkse Cultuurprijs (in een organisatie van de Cultuurraad Wilrijk).   
Ook dit project ging gepaard met veelvuldig overleg.

 
 
Project 2: Samenwerking met lokale en stedelijke partners in 
functie van lokale projecten en werking

CCA algemeen

De cultuurstraten, een samenwerking met OpSinjoren en de districten, werden verder 
uitgebouwd.  Het bewaken van de verhouding mensen en middelen versus gerealiseerde 
artistieke kwaliteit blijft een aandachtspunt, maar toch:
Het samen met buurtbewoners een artistiek programma schrijven voor hun straat 
is een mooi voorbeeld van hoe onze werking cultuurspreiding, -participatie en 
gemeenschapsvorming vernieuwend vorm geeft.

De centra traden in 2010 steeds vaker op als begeleiders bij de realisatie van de 
bibliotheekactiviteiten.

De samenwerking met het OCMW rond de 2€-pas begon in 2010 – eindelijk – z’n 
vruchten af te werpen.  Niet alleen in de vorm van een langzame stijging van het aantal 
2€-pasgebruikers, maar ook door gezamenlijke voorstellingen voor mensen met een laag 
inkomen.

district Antwerpen

Algemeen

De vier cultuurcentra van district Antwerpen organiseerden samen met de sportantenne 
van district Antwerpen, met buurtsport en Samenlevingsopbouw zeer geslaagde 
voetbaltoernooien in vier wijken, en dit in kader van WK 2010.  De animo hier rond maakten 
van deze toernooien fijne ontmoetingsactiviteiten. 

CC Link(eroever)

In januari 2010 rondde CC Link de feestelijkheden rond Wintervuur samen met 
Antwerpen Open af via het gemeenschapsvormend project Plankses van het 
Martha!Tentatief.
In mei 2010 organiseerde CC Link in samenwerking met Liefhebber een project rond 
urban art (grafitti, hiphop, breakdance, r&b, …) in het kader van de Week van de 
Amateurkunsten.
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In samenwerking met de jeugddienst organiseerde CC De Schelde kinder-voorstellingen en 
workshops.  Voorstellingen werden geprogrammeerd door CC De Schelde, workshops door 
de jeugddienst.  Er werd ingespeeld op elkaars promotie.

Het filmaanbod van CC De Schelde voor senioren werd uitgewerkt in samenwerking met de 
senioren.

district Borgerhout

De Roma

Zoals de vorige jaren, zet De Roma door met de doelgroepenwerking ‘bevoorrechte 
partners’, die er voornamelijk op gericht is om de kansengroepen beter toe te leiden (rol van 
initiator) en (o.a. financiële) drempels te verlagen voor hun deelname aan het programma 
(rol van facilitator): 

• Met vzw Recht-Op (vereniging voor kansarmen) werd verder structureel 
samengewerkt: gratis voorstellingen: tweemaandelijks cultuurcafé - 
muziekvoorstellingen in De Roma werden afgewisseld met het literaire café van 
’t Werkhuys.

• Met verschillende seniorenverenigingen zoals OKRA, en de dienstencentra en 
rusthuizen wordt intensief samengewerkt om senioren te bereiken.

• Met OCMW en in samenwerking met CCA, wordt de €2-pas regeling voortgezet voor 
lage inkomensgroepen, met verschillende toeleidingsactiviteiten. 

• Met allochtone verenigingen, buurthuizen en kinder- en jongerenwerkingen 
worden voor de reguliere voorstellingen rechtstreekse afspraken uitgewerkt om hun 
deelpublieken te bereiken.

• Tutti Fratelli – de theatergroep die ontstond uit Apga (Antwerps platform voor 
generatiearmen) – werkte in coproductie met De Roma in april 2010 (Lied des levens) 
en november 2010 (herneming Lysistrata) twee voorstellingenreeksen uit. 

’t Werkhuys

Het bibpunt bleef ook in 2010 een aantrekkingspunt voor vele bezoekers.  Zij kunnen 
dagelijks gratis gebruik maken van tal van tijdschriften en kranten.  Jaarlijks vindt er een 
overlegmoment plaats om het bib punt te evalueren. 
 
Voor de cultuurcafés werd er structureel samengewerkt met vzw Recht-Op en De Roma.   
Om de 3 maanden werd er overlegd over de programmatie en promotie. 

Naar jaarlijkse gewoonte vond er een buurtfeest plaats.  Er werden foto’s genomen van de 
buurtbezoekers en deze werden in ’t Kaffee tentoongesteld en geschonken aan een aantal 
buurtbewoners.
Deelnemende straten van de OpSinjoren lentepoets waren: Zegelstraat, Reizigersstraat en 
de Hoge Weg.  Na de poets kon iedereen genieten van een lekkere tas soep en hadden de 

Nova

Nova organiseert i.s.m. vzw Recht-Op maandelijks drie cultuurcafés.
Er is samenwerking rond programmatie, promotie en toeleiding.
Met vzw Recht-Op werd een leessalon georganiseerd.  Een vervolgtraject van de literaire 
cafés waarbij er een gezamenlijk boek werd gelezen en er literaire uitstappen werden 
gedaan.
I.s.m. Dotkom worden er cursussen pc georganiseerd.  Begeleiders van Dotkom zijn 2 halve 
dagen per week aanspreekpunt voor het digipunt.
De academie stelde twee keer tentoon in Nova.
Nova was een aanmeldpunt voor inschrijvingen van het basisonderwijs i.s.m. de 
studiewijzer.  Meer dan tachtig gezinnen werden geholpen bij het inschrijven.

district Berchem

Voor de realisatie van dit project verwijzen we graag naar hoofdstuk 1.
De enige actie die niet kon worden verwezenlijkt was die rond de Belgische Cinema, omdat 
de persoon waarrond dit project zou worden opgehangen uiteindelijk zijn medewerking niet 
verleende.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

CC De Schelde werkte het voorbije jaar samen met verschillende partners.  Door deze 
samenwerkingen trad het CC meermaals buiten zijn gebouwen om organisatoren te 
ontmoeten op hun domeinen.  Het CC werkte in samenwerking met partners een gevarieerd 
aanbod uit: 

• Liefhebber kunstenfestival in de spiegeltent in Berendrecht;
• Kaas- en wijnavond van Scouts De Reigers in de spiegeltent te Berendrecht;
• Feestweekend van Chiro De Kievitjes op de terreinen van ATF in zandvliet;
• Lillo Boekendorp in Lillo;
• Zomerfeesten van de fanfare in het Armenstraatje in Zandvliet;
• Concerten in de Benedictuskerk in Lillo;
• Highlandgames aan de Leeuw Van Vlaanderen in Zandvliet;
• Aperitiefconcert in het oude gemeentehuis te Zandvliet;
• DJ ter gelegenheid van de OudOepNieffuif in de evenementenhal te Zandvliet;
• De 11 juli-viering in Lillo;
• Tuin- en vijverweekend in Berendrecht;
• CC De Schelde ondersteunde het seniorenfeest, georganiseerd door de seniorenraad, 

in de evenementenhal te Zandvliet. 

Al deze initiatieven werden georganiseerd door plaatselijke verenigingen en werkgroepen.  
CC De Schelde zorgde voor een gepaste muzikale omkadering.  Voor Lillo boekendorp, 
eveneens een lokaal initiatief, verzorgde CC De Schelde een podiumplaats voor voorlezers, 
dichters en schrijvers.
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district Ekeren

Cultuurcentrum Ekeren organiseerde tal van feestelijke evenementen in samenwerking met 
het district en andere partners.  Met de Ekerse theaterzaal werd een partnership afgesloten 
waardoor er een kwalitatief theateraanbod werd geprogrammeerd.  Op vraag van de 
scholengemeenschap stapte CC Ekeren mee in een leerrijk traject rond kunst en wetenschap.

De opstart van de werkgroep klassiek leidde tot een divers en boeiend programma van 
klassieke concerten op verschillende locaties in het district.

De samenwerkingsverbanden met de Ekerse theaterzaal en de werkgroep klassiek worden 
wegens het succes verlengd in 2011.

Het cultuurcentrum was ook aandeelhouder in de lokale evenementen Ekeren Zingt van 
Chiro Tempo, de Mariaburgse Feesten van het wijkcomité Mariaburg en Cirqu@t, een 
muziekfestival georganiseerd door het jongerencollectief Cirqu@ttack.

district Hoboken

Het cultuurcentrum organiseerde tijdens de cultuurmaand in september verschillende 
activiteiten in samenwerking met lokale partners zoals cultuurantenne, bibliotheek, 
cultuurraad of verenigingen.  Feest van de Baron was een samenwerking tussen de 
bewonersgroep van het Meerlenhof en het district (11/09), cultuurstraat in Karel Van 
de Woestynestraat was een samenwerking met de bewonersgroep, OpSinjoren en de 
cultuurantenne(18/9), cultuurmarkt i.s.m. met cultuurantenne en 20 socioculturele 
verenigingen (20/9), tijdens de jaarmarkt werkten we samen met de cultuurantenne voor de 
rand- en circusinitiatie.

In 2010 werkten we opnieuw samen met de winkeliersvereniging, de jeugddienst en 
buurtsport in functie van Camping Louisa en de Kinderfeesten.

Ondanks het tweewekelijkse overleg met de bibliotheek (in het kader van het lokaal 
cultuurbeleid) zijn we er niet in geslaagd om een culturele activiteit te organiseren i.s.m. 
met de bibliotheek tijdens de bibliotheekweken.

district Merksem

Samen met het Mineralogiemuseum, het district en enkele scholen organiseerde 
CC Merksem het project ‘Verborgen Schatten’ in het kader van de erfgoedweek (zie later).

De samenwerking met het Firmament rond PLAY werd in onderling overleg uitgesteld naar 
2011.

In samenwerking met de Koninklijke Heemkundige Kring en in het kader van Vila Cabral 
organiseerden we een succesvolle Noord-Zuidwandeling.

buurtbewoners tijd om bij te praten of elkaar te leren kennen. 

Het leesbevordingsproject ‘Uit Liefde voor de Letter’ in samenwerking met Barbara Rottiers, 
vzw Recht-Op & bibliotheek Vredegerecht was een succesformule; zowel in opkomst als op 
het vlak van de vermenging van sociale doelgroepen.

Ook in 2010 was er een editie van de Cultuurstraten.  In samenwerking met De Roma, 
OpSinjoren en district Borgerhout hebben we aan 7 straten een culturele invulling bezorgd.  
In tegenstelling tot 2009 was er een actievere medewerking vanuit de deelnemende straten. 

Met buurthuis de ‘Drei Pleintjes’ en het wijkgezondheidscentrum ’t Spoor werden er 
kookateliers georganiseerd o.l.v. een BV.  Deelnemers leerden op een goedkope en gezonde 
manier een lekkere maaltijd bereiden, met aansluitend een infomoment omtrent dit 
onderwerp. 

’t Werkhuys was een ondersteunde partner voor de voorstelling ‘Cucinema’ die in 
samenwerking met De Roma en Laika werd gerealiseerd. 

’t Werkhuys heeft in 2010 niet deelgenomen aan ‘Borgerhart’.  We stonden hier wel voor 
open, maar de vraag werd niet gesteld.

district Deurne

De samenwerking met het district werd verder verdiept.  Deurne Wintert, de vrijdag-
concerten in het Openluchttheater, een aangepast seniorenprogramma en verschillende 
vormingsmomenten waren in het oog springende resultaten.  Als kers op de taart werd in 
2010 gestart met een gemeenschappelijke brochure Deurne Leeft!

In 2010 werd extra ingezet op samenwerking met de lokale bibliotheken.  De lees-tafel in 
onze foyer is een mooi voorbeeld, maar er waren ook gezamenlijke projecten tijdens de 
jeugdboekenweek en kleine activiteiten in de bibliotheekfilialen.

Samen met 11.11.11., district Deurne, Ontwikkelingssamenwerking Stad Antwerpen en 
verschillende verenigingen werd ook in 2010 Vila Cabral georganiseerd.   
Een gemeenschappelijk openingsfeest, debatten en lezingen maakten van deze editie 
een succes.

Met Samenlevingsopbouw Deurne-Noord werd een poging ondernomen om te starten met 
maandelijkse buurtfilms met een laagdrempelig en populair aanbod.  We hebben deze reeks 
echter vroegtijdig moeten stopzetten wegens te weinig interesse.

De samenwerking tussen het cultuurcentrum en vzw Jean et Mar werd ook in 2010 verder 
gezet onder de noemer ‘Pluymvee’.  Een muzikaal programma voor fijnproevers met kleinere 
concerten en grote namen op een unieke locatie waar plaats is voor experiment.

Met het Servicepunt Vrijwilligers wordt sinds 2010 nauw samengewerkt en gedacht om de 
vrijwilligerswerking te diversifiëren en optimaliseren.
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gemeenschapsvormende culturele voetbalmatches.

district Antwerpen

CC Link(eroever)

In mei 2010 organiseerde CC Link een project voor jongeren rond ‘urban art’ (graffiti, 
hiphop, breakdance, r&b,…) in het kader van de Week van de Amateurkunsten.  ‘Urban 
Link’ zal zeker worden verdergezet – zij het dan met meer lokaal talent – om zo het 
ontmoetingsaspect van dit project te verhogen.

 
CC Luchtbal

Naast het feestweekend, het WK Luchtbal, Habitat en Wintermagie organiseerde 
CC Luchtbal in samenwerking met Centrum voor Beeldexpressie de fotoworkshop ‘Shoot 
Your Hood’ waarbij lokale jongeren op een laagdrempelige manier de beginselen van de 
digitale fotografie aangeleerd kregen en hun leefwereld in beeld mochten brengen.   
De beste foto’s werden tentoongesteld in lokale winkels, woonblokken en openbare 
gebouwen. De maandelijkse volkskeuken ‘Komen eten!’ werd verder uitgebouwd rond het 
thema ‘multiculturaliteit’ en kreeg een extra cultuurjasje aangemeten met optredens en 
exposities.

 
coStA

In het kader van El niño de San Andres organiseerden we een expo rond Wannes van de 
Velde in vitrines en etalages in de wijk.  Plaatselijke kunstenaars en middenstanders gingen 
in dialoog om de werken tentoon te stellen.  Anders dan bij een ‘traditionele’ expositie werd 
nu de wijk zelf betrokken partij in het productieproces.
Samen met theatergezelschap Bad van Marie, Arenberg en Rataplan organiseerden we op 
Sint-Andries de derrière van de voorstelling AC Ransart.  De hele wijk werd in dit verhaal 
betrokken.
Maandelijks organiseren we een laagdrempelige dansnamiddag voor senioren, welke 
meteen toeleidt naar andere activiteiten.

 
Nova

Nova organiseerde met het platform van Kielse verenigingen een Nestfeest.   
Meer dan 800 bezoekers namen deel.  Buurtbewoners en verenigingen maakten soep, het 
Middelheimmuseum organiseerde een workshop en er was kinderanimatie.  Het Nova-
platform evalueerde dit feest positief.  Volgend jaar zal het project rond de groenbanken een 
grotere rol hebben in dit feest.

Naar aanleiding van de opening van de Nieuwdreefsite werden de hele buurt en alle 
culturele partners uit het district getrakteerd op een Fairtrade-ontbijt in samenwerking met 
district, wereldwinkel Merksem en Bibliotheek.

Openingsactiviteit Vila Cabral in Nieuwdreef, in samenwerking met lokale partners 
(cultuurantenne, gezinsbond, Oxfam,...)

district Wilrijk

Er wordt in Wilrijk meer en meer samengewerkt.  Tot in die mate dat er weinig 
projecten geïnitieerd worden die niet lokaal verankerd zijn.  (Overloop het lijstje met 
gemeenschappelijke projecten maar eens!)  Los daarvan getuigden de hier volgende 
voorbeelden eveneens van deze verankering:

• Het jeugdige (concert-)aanbod van CC De Kern wordt samengesteld in samenspraak 
met jeugdcentrum Vizit en vzw Willrock: ‘Unleashed’ is de vlag die deze lading dekt.  
2010 werd een erg succesvol Unleashed-jaar.  Niet minder dan 13 concerten vonden 
plaats, 3 comedy avonden en vanzelfsprekend een Willrockeditie.  Tel daarbij de 
onvoorziene Music for Life happenings en we mogen concluderen dat er een erg rijk 
jongerenaanbod was in 2010.

• CC De Kern slaagde erin grote delen van haar eigen werking actief / receptief vorm 
te geven, d.w.z. met de steun van autonome verenigingen.  De eerste editie van 
Mundial Night (februari 2010) was hiervan, met 700 aanwezigen, een overdonderend 
voorbeeld.

• De ticketting en administratieve afhandeling voor de publiekstribunes van de 
Geitenstoet werden door CC De Kern verzorgd.  Een geslaagd en vlekkeloos voorbeeld 
van samenwerking op intern districtsniveau.

 
 
Project 3: Jaarlijks per centrum drie gemeenschapsvormende 
projecten en tweejaarlijks in samenspraak met andere lokale 
actoren per district 1 samenwerking rond cultureel (materieel 
of immaterieel) erfgoed

CCA algemeen

2010 was het jaar van de cultuurstraten.  We stimuleerden buurtbewoners om samen met 
OpSinjoren en de districten een culturele activiteit te organiseren mét en vóór hun straat.  
Deze cultuurstraten verschenen het hele jaar door, verspreid over de hele stad.

Afgelopen jaar speelden we ook in op de voetbalgekte.  Onder de vermomming van 
een Wereldbeker Voetbal organiseerden de cultuurcentra in verschillende districten 
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district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

CC De Schelde verleende zijn medewerking aan tal van projecten in het district en zorgde 
daarmee voor een goede spreiding en inbedding in het district (zie punt 2).

Tweemaal organiseerde CC De Schelde Scheldevent.  Tijdens deze waardevolle 
ontmoetingsmomenten konden mensen tickets aanschaffen voor het nieuwe seizoen en 
intussen genieten van een hapje en een drankje.

CC De Schelde werkte in samenwerking met de cultuurantenne, de jeugddienst en 
Liefhebber een gemeenschapsvormend project uit.  Er werd een voortraject uitgewerkt 
waarbij ‘paardjes’ centraal stonden.  De paardjes verwezen naar het ganzenrijden in 
het district.  Mensen mochten deze driedimensionale beeldjes aankleden.  De winnaar 
werd bekend gemaakt op een afsluitende dag waarbij alle deelnemers en leden van 
jeugdverenigingen werden uitgenodigd.  Tijdens deze dag konden deelnemers meewerken 
aan workshops, nadien sloot een muzikale act de avond af.

Voor het eerst organiseerde CC De Schelde ‘Polderros’.  Dit natuurproject vond plaats in het 
Moretusbos.  Wandelaars en ruiters konden een feeërieke tocht afleggen.  Het verhaal werd 
uitgetekend aansluitend bij de omgeving en de polder.  Talrijke medewerkers en vrijwilligers 
bouwden mee aan dit project.

In samenwerking met de scholen en de jeugddienst werd een tekenwedstrijd georganiseerd 
voor alle leerlingen van de districtsscholen.  Per school werden verschillende winnaars 
gekozen.  De klas met de winnaar mocht de uitgekozen tekening komen schilderen op het 
binnenplein van CC De Schelde.

CC De Schelde droeg haar steentje bij aan het project van de spiegeltent gedurende de 
maanden april en mei.  De spiegeltent was een uniek gemeenschapsvormend project 
waarbij ontmoetingskansen in de eerste plaats voor jeugd, maar toch ook voor vele andere 
doelgroepen centraal stond.

De erfgoedwandelingen werden door het CC mee gepromoot in het district.

district Borgerhout

De Roma

Voor BorgerRio (juni 2010) stond De Roma in voor een deelprogramma straatanimatie 
(Jack Jaxx) en de gratis slotvoorstelling met Brahim – in samenwerking met het district en 
het brede platform van andere partners van de Turnhoutsebaan – Borgerhout.
Voor BorgerHart (september 2010), de presentatie van beeldende kunstenaars uit 
Borgerhout, was in De Roma de presentatieruimte uitgewerkt voor de kunstwerken en als 
officiële plek voor opening en afsluiting van de driedaagse.
Het district startte met de voorbereidingen voor de viering van 300 jaar Borgerhoutse 

district Berchem

WK Berchem was in 2010 het grote gemeenschapsvormende project.  13 ploegen maakten 
er een weekend lang een fijn feest van.  Het WK Berchem begon lang op voorhand te leven 
in de wijk.  De ploegenaffiches van de vertegenwoordigers van de verschillende landen, de 
affiche van Raymond in Berchem Sport-tenue en het panini stickerboek versterkten elkaar 
op communicatief vlak en creëerden een aanwezigheid in de wijk.  Het panini stickerboek 
met al zijn diversiteit was op een bepaald moment zelfs een regelrechte hype bij de jonge 
kinderen uit de buurt.  Daarnaast waren er op voorhand enkele avonden in de foyer van 
cultuurcentrum Berchem waarop het ‘echte’ WK werd uitgezonden, trainingen van de 
ploegen, het fotograferen van Berchemnaars als vrienden van Ludo Coeck, het openstellen 
van het ‘Ludo Coeck’-archief, facebook acties van de ploegen,…

Op zaterdag lag het hoofdaccent op voetbal, op zondag was er ook een fijne 
supportersmarkt, live WK-voetbal in de kantine van de korfbal, animatie voor de jeugd, 
een jongerenvoorstelling in open lucht, een live verslaggever, muziekoptredens van 
supportersgroepjes, een reusachtige barbecue voor deelnemers en supporters en als 
afsluiter een geweldig optreden van Raymond van het Groenewoud in het kader van de 
11 juli-viering.

De grote kracht van het WK op gemeenschapsvormend vlak was het samenbrengen van 
gemeenschappen rond een gemeenschappelijke interesse binnen de context van een district 
en de onderlinge contacten die daaruit voortvloeiden.  Door de omvang, duurtijd, originele 
communicatie en uitstraling in de pers zijn we erin geslaagd om een begrip te creëren in 
Berchem waaraan nog lang zal gerefereerd worden.  Ook na het WK leefde het nog verder 
in een benefietoptreden georganiseerd door het land met de beste supportersclub en in 
blijvende contacten die met de ploegen waren opgebouwd.

Het groots bedachte ‘2600 Gedachten’ botste op de vraag hoe het te realiseren.  Bedoeling 
was om de buurt te laten nadenken over het samenleven in de buurt, te reflecteren, te 
bezinnen.  Uiteindelijk werd pas in de laatste maanden van 2010 een eerste aanzet gegeven 
in het project ‘Verzet de Stad’.  Buurtbewoners werden opgeroepen om te schrijven over 
hun buurt.  Uit de honderden inzendingen werden er enkele geselecteerd waarvan affiches 
werden gemaakt.  Deze werden naar aanleiding van gedichtendag 2011 opgehangen in 
de buurt.  CC Berchem zoekt verder naar andere tools om het maatschappelijke debat te 
kunnen voeden en te reflecteren over de buurt.

Ook in 2010 was cultuurstraten een groot succes.  Er werd in tien straten een cultuurstraat 
georganiseerd, waarvan 6 ‘nieuwe’ straten.

Op erfgoeddag werd er geen specifieke activiteit georganiseerd maar in het kader van het 
WK Berchem ontsloot cultuurcentrum Berchem wel het ‘Ludo Coeck’-archief.   
25 door Ludo Coeck zelf gemaakte knipselboeken en tien fotoboeken over zijn carrière 
werden ingescand en op het internet ontsloten, wat weerklank vond in de nationale media.
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konden op heel wat bijval rekenen.

In het kader van de erfgoeddag 2010 met het thema ‘Fake’ zetten we het natuur-historisch 
museum Boekenberg in de kijker.  Acteur Robby Cleiren leidde de bezoekers rond langs de 
nagemaakte ruïne, overblijfselen van een nagebouwde Chinese toren en een aangelegd 
ondergronds grottencomplex.  De deelnemers kregen tekst en uitleg bij de boeiende 
geschiedenis van het park.

district Ekeren

Het cultuurcentrum zette in 2010 weer sterk in op de Expedities Ekeren.  Dit project waar 
ontmoeting en cultuurcreatie centraal staan is een sterk merk en trekpleister geworden.   
Er vonden 5 edities plaats op 5 blinde vlekken in het district.

Tijdens erfgoeddag vond een grootschalig evenement plaats in het Veltwijckpark.   
Er vonden tal van dans- en muziekoptredens plaats.  Aan het project werkten tevens de 
Heemkundige kring en het documentatiecentrum Noorderpolders mee.

district Hoboken

De afgelopen jaren lag onze focus op de wijken Polderstad, Moretusburg en Zwaantjes.  Ook 
in 2010 werden de banden met deze wijken behouden en ontwikkelden we samen met hen 
activiteiten die de sociale cohesie kunnen versterken.  We organiseerden samen met de 
wijken Polderstad en Moretusburg Halloweentochten in het Polderbos.  Het buurthuis in de 
wijk Zwaantjes werkte intensief mee aan het modeproject.

In 2010 lag onze focus op de wijk Meerlenhof.  Samen met bewoners van deze wijk 
legden we een parcours van drie verschillende activiteiten af.  Met onze ondersteuning 
organiseerden ze zelf een lentehappening, een cultuurstraat (26/06) en een groter feest; het 
‘Feest van de Baron’ (11/09).

In het najaar van 2010 hadden we één groot gemeenschapsvormend project in het kader 
van 875 jaar Hoboken.  ‘Hoboken Feest 875 Ting Ting Ting’ was een project dat liep van 15 
september tot 4 december.  Meer dan honderd kinderen uit 3 basisscholen kregen wekelijkse 
workshops rond mode en omgaan met textiel.  De kinderen creëerden hun eigen kostuum 
(jas, blouse, T-shirt, broek).  Het resultaat werd getoond tijdens een modeshow op 3 en 4 
december in zaal Zappa.

Net als de vorige jaren werkten we in 2010 ook actief mee aan de realisatie van de 
erfgoeddag.  Rond het thema ‘Fake’ werkten we een productie uit met Vitalski i.s.m. de 
cultuurraad, cultuurantenne en de academie van beeldende kunst en lokale erfgoedpartner 
‘Het Genootschap’.  Vlak voor de kerk in Hoboken, waar vroeger een kerkhof was, werden 
resten van Nello en Patrasche gevonden.  We groeven een put en stalden de ontdekkingen 
tentoon tijdens de erfgoeddag.  Vitalski en co vertelden er een fantastisch verhaal rond.   
De attributen werden later tentoon gesteld in de vitrine van het cultuurcentrum, Kapelstraat 
3 te Hoboken.

Reuskens en 175 jaar Borgerhout in de periode september 2011 – september 2012.  De Roma 
nam deel aan de stuurgroep van het project.
De Roma heeft ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2010 het gebouw opengesteld 
voor het publiek en gezorgd voor begeleiding.  (Ook voor geleide bezoeken op andere dagen 
het hele jaar door konden groepen steeds terecht op afspraak.)
Het gebouw van De Roma, dat als monument officieel beschermd is sinds 2002, zal vanaf 
2010 onderwerp zijn van een studie- en restauratiefase binnen het kader van het decreet 
inzake onroerend erfgoed/monumentenzorg in Vlaanderen.  Aan de detailplanning hiervoor 
werd in 2010 hard doorgewerkt, samen met de aangestelde architecten.
In datzelfde kader werkte De Roma aan het meerjarige beleidsplan voor de publiekswerking 
van het monument.  Samenhangend daarmee werd De Roma statutair omgevormd en 
uitgebreid tot ‘open monumentenvereniging’.
De universiteit Antwerpen – afdeling stadsgeschiedenis heeft in academiejaar 2009-2010 
meegewerkt aan het verder uitwerken van historisch onderzoek over de artistieke en 
filmgeschiedenis van De Roma.  Het resulteerde in een masterproef van Erlin Theuninck over 
de mondelinge geschiedenis van De Roma. 

’t Werkhuys

‘t Werkhuys ondersteunde opnieuw Murga Kinebaba, voornamelijk als facilitator, 
promotioneel en netwerkmakelaar.
De Volxkeuken is en blijft een vaste waarde in ’t Werkhuys.  Meerdere keren werden we als 
voorbeeld gebruikt door en voor andere organisaties.  Bv. Sputnik tv kwam filmen voor ATV, 
mobiliteit,…  De culturele invulling na de Volxkeuken vindt enkel plaats mits dit mogelijk is 
en kleinschalig.  Doordat de vraag blijft komen, blijven we hier wel op inspelen.  Ontmoeting 
en sociaal contact blijft prioritair tijdens de Volxkeuken.
Hart Labeur (handwerkclubje) is een expansieve formule.  Deze activiteit wordt gedragen 
door twee vrijwillige zusjes en de publiciteit hierrond blijft stijgen, bv. mooi artikel in 
‘Goed Gevoel’.  In december hebben n.a.v. Hart Labeur Cafee Ateljee georganiseerd (een 
internetcafé met naaimachines); met succes.
In september participeerden zeven straten aan het CCA-project Cultuurstraten.
’t Werkhuys organiseerde in samenwerking met district Borgerhout een kleinschalige 
activiteit voor de erfgoeddag, met als thema ‘FAKE’.  We nodigden Johan Petit uit voor een 
theatervoorstelling ‘de Mantel’.
’t Werkhuys bleef Murga Kinebaba ondersteunen vnl. als facilitator en promotioneel.

district Deurne

Tijdens het sociaal artistieke project ‘Deurne Draait Door’ maakten samenlevings-opbouw 
en cultuurcentrum Deurne samen met buurtbewoners en verenigingen duizenden kleine 
windmolentjes.  Buurtbewoners engageerden zich om aan de hand van eenvoudige tips 
energie te besparen.  De molentjes stonden symbool voor dit engagement.  De kleine 
molentjes én een grote molen waren de blikvanger tijdens de kunstroute in het Rivierenhof.

De eerste editie van ‘Deurnroosje’, een festivalproject in samenwerking met vzw Jean et 
Mar, heeft de nodige weerklank gekregen.  Fijne voorstellingen op leuke locaties in Deurne 
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Project 4: Verbeteren en versterken scholenaanbod en 
scholenwerking

CCA algemeen

Samen met Lerende Stad ontwikkelden de Antwerpse cultuurcentra een aanbod dat vanuit 
cultuurcentra werd aangeboden en dat in scholen zelf kan gespeeld worden.  We hebben 
hierbij specifiek aandacht voor de taalvorming en gingen op zoek naar scholen die we tot op 
heden niet bereikten.  Dit alles met als doel:

• om taal bij jonge kinderen te stimuleren;
• leerkrachten te tonen (via lesmap + docent) hoe rond taal en cultuur te werken;
• materiaal in de school te brengen waarbij cultuur instrumenteel wordt ingezet bij 

taalbeleid school (leergebied overschrijdend werken);
• scholen die we nu nog niet bereiken bekend maken met ons aanbod.

district Antwerpen

CC Link(eroever)

De voorstelling in een sociaal woningappartement Dara@Home van Kopspel trok te weinig 
scholen van Linkeroever.  Takkenkind van Laika en Ikiloliki van theater Froefroe waren 
daarentegen een groot succes, temeer omdat Ikiloliki in de school zelf doorging, wat 
duidelijk de drempel verlaagde om deel te nemen. 
Deze voorstelling-in-school formules worden in 2011 zeker verdergezet.

CC Luchtbal

Met de uitbreiding van het schoolaanbod in 2010 tot meer dan 10 voorstellingen voor 
verschillende leeftijdsgroepen wist het CC alle scholen van de wijk Luchtbal, alsook een 
groot aantal scholen daarbuiten te bereiken.  Door een structureel overleg met de lokale 
scholen op te zetten wil CC Luchtbal in 2011 zijn aanbod nog beter afstemmen op de noden 
en vragen van de scholen zelf. 

coStA

coStA organiseerde 7 schoolvoorstellingen en bereikte al de kleuter- en lagere scholen in de 
onmiddellijke omgeving.  Deze programmatie kwam tot stand na overleg met de scholen.  
Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd.  Op nadrukkelijke vraag van de scholen 
worden deze overlegmomenten opgetrokken.

 

district Merksem

Het project ‘Kraak het Kasteel’, waarbij jongeren gestimuleerd werden om een cultureel 
evenement te organiseren in kasteel Bouckenborgh, werd verlaten.  Na een intensieve 
voorbereidingsfase werden er immers te weinig jongeren gevonden die zich mee achter dit 
idee wilde scharen.  Dit project dient grondig herbekeken te worden.

 
district Wilrijk

In Wilrijk organiseren we graag activiteiten die ruimte bieden voor ontmoeting, voor 
interactie.  Activiteiten incluis rustige momenten voor en na, die ruim gelegenheid bieden 
voor interpersoonlijke kennismaking.

Tijdens de zomer van 2010 werd het Drinkbaar Water project van CC De Kern afgerond.  
Verschillende activiteiten hadden een jaar lang op allerlei manieren geld ingezameld 
voor Plan België.  Niet minder dan 2.850 euro mochten we intussen overhandigen aan 
deze ngo.  Goed voor 4 waterpompen, maar niet enkel dit bedrag is belangrijk.  Vooral de 
verbondenheid die tot stand kwam middels allerlei projecten en acties telt.

Daarnaast wensen we hier nog het Congo/Zaïre festival te vermelden, een mooi voorbeeld 
van hoe je een reguliere theateractiviteit middels gepaste omkadering  
(4 huiskamervertoningen van een filmische documentaire van Bart Castelein) tot een 
hoger, meer gemeenschapsvormend niveau kan tillen.  Het schoolvoorbeeld van die laatste 
betrachting is evenwel de wijze waarop verschillende partners in Wilrijk (het district, 
het cultuurcentrum, de vzw Willrock en het jeugdcentrum Vizit) de handen in elkaar 
sloegen en samen een pakket aan initiatieven ontwikkelden, eind december, ten voordele 
van Music for Life.  De acties waar het cultuurcentrum aan meewerkte (de Pool Party 
in zwembad Ieperman, Pizza for Life en de bijhorende afterparty) genereerden erg veel 
enthousiasme, verbondenheid en ook niet onbelangrijk, 1.141 euro.

Tot slot: op het Kiel, via CO Nova, participeerden we in twee gemeenschapsvormende 
projecten: het voetbalproject WK Voetbal en het jaarlijkse Nestfeest.
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district Borgerhout

De Roma

Zoals de complementaire werkverdeling van de vorige jaren, stond in 2010 ook vooral 
Rataplan in voor het uitgewerkte scholenaanbod van theater in het district Borgerhout.
De Roma is sinds september 2009 gestart met een uitgebreid filmaanbod voor 
kleuter-, lagere en secundaire scholen.  Dit omvat naast een uitgebreide reeks aparte 
schoolvoorstellingen in de voormiddag, ook een inschuifsysteem voor scholen in het gewone 
filmprogramma (namiddag en avond).
De Roma en Rataplan maakten samen brochures met het scholenaanbod en verder ook een 
gezamenlijke infoavond.

’t Werkhuys

’t Werkhuys heeft geen seizoenssluiting.  We zijn het ganse jaar geopend.
’t Werkhuys stelt lokalen ter beschikking aan verschillende scholen als atelier-/ 
tentoonstellingsruimte voor (eind)projecten; aan bv. Academie Berchem, Pius X, SISA, 
Xaveriuscollege,…  Scholen uit de buurt, bv. Flora school sloten hun jaar af met een 
proclamatie in de theaterzaal.
Naar jaarlijkse gewoonte ontvingen we Pius X voor een projectweek; richting Woordkunst en 
Drama.  Zij zijn een week actief bezig in verschillende ruimtes van ’t Werkhuys naar aanloop 
voor hun eindwerken.
Door middel van een scholenbrochure (op de Cultuurbeurs voor het Onderwijs) werd onze 
werking gepromoot bij scholen.  Hiervan zien we jaarlijks meer en meer resultaat en zien we 
scholen sneller hun weg vinden naar ‘t Werkhuys voor allerhande activiteiten en projecten.

district Deurne

Scholen kunnen bij cultuurcentrum Deurne terecht voor een kwalitatief aanbod 
scholenvoorstellingen en daarnaast ook voor audiovisuele vorming.  In het kader van Lessen 
In Het Donker worden films vertoond die voorzien zijn van een lesmap.   
Er wordt niet enkel op de inhoud van de film gewerkt, maar ook het filmtechnische komt aan 
bod.

Het project ‘Onbekende buren’ dat we planden met basisschool Heilig Hart werd niet 
gerealiseerd.  In 2011 zullen we basisschool Heilig Hart wel betrekken in een project dat we 
met alle Antwerpse cultuurcentra samen organiseren om ook scholen te bereiken die nu nog 
niet deelnemen aan het reguliere aanbod.

district Ekeren

In samenwerking met een aantal scholen werd het project Move It georganiseerd.  
Gedurende een heel schooljaar werkten de scholen rond het thema beweging.  Het traject 
werd afgesloten met een openluchtfestival georganiseerd door CC Ekeren in het centrum van 

Nova 
 
Nova is lid van de schoolraad Domino.  De contacten worden hierdoor beter uitgebouwd en 
in 2011 zal dit resulteren in een samenwerking.

De schoolvoorstellingen in Nova waren allemaal volzet met voornamelijk scholen uit de 
buurt.  Een aantal scholen gebruikten lokalen in Nova dit jaar.

district Berchem

Toen eind 2009 bleek dat voor de technische ploeg van cultuurcentrum Berchem de 
opeenstapeling van taken – binnen de vzw werden ze meer ingezet voor activiteiten van 
de bib of het district, binnen CCA was er de peterschapwerking – niet te rijmen viel met 
het verminderen van het aantal technici en het grote verloop binnen de ploeg, moest er 
dringend worden ingegrepen.  Op alle domeinen werd het aantal voorstellingen verminderd 
en één van de opvallendste slachtoffers daarvan was het aanbod van 9+ voor het najaar 
2010, ook naar scholen toe.

De banden met de buurtscholen werden aangehaald door schoolbezoeken en aparte 
communicatie naar de buurtscholen toe die korter op de bal speelt.  De buurtscholen 
worden ook prioritair aangesproken voor (gratis) try-outs.  Dit wordt zeker door 
kleuterklassen ten zeerste gewaardeerd omdat daar de maximumfactuur vaak directe 
oorzaak is voor niet- of beperkte participatie aan culturele/muzische uitstappen.

Bij twee schoolvoorstellingen was er vooraf in de school zelf op klasniveau een workshop die 
gegeven werd door bekwame docenten vanuit het gezelschap. 
Zo was er een bewegingsworkshop bij Unfold, gegeven door de choreografe/danseres Joke 
Laureys voor het 5de en 6de leerjaar.  Op die manier komen de kinderen al doende in contact 
met de bewegingstaal.  Bij Volta genoten de kleuters van een inleidend gesprek over het 
verhaal van de voorstelling en speelse kennismaking met eenvoudige jongleertechnieken en 
spelletjes.  Een circusdocent en de muzikant van het gezelschap namen dit op zich.

Er werden gesprekken gevoerd met buurtscholen om hen aan te moedigen om een muzisch 
dynamo/baobab project op te starten waarbij cultuurcentrum Berchem als deskundige 
partner op diverse vlakken een significante meerwaarde kan bieden.   
Er was in 3 scholen zeker interesse, maar om uiteenlopende redenen hebben de scholen dit 
niet geconcretiseerd.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

In 2010 organiseerde CC De Schelde theatervoorstellingen voor scholen, genaamd SOP en 
Vijvervrouw.  Er zijn zeker mogelijkheden om contacten en samenwerkingen met scholen 
nog verder uit te bouwen.  Zo kunnen voorstellingen nauwer aansluiten bij schoolprojecten 
en kan het scholenoverleg een platform zijn voor uitwisseling en communicatie.
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Project 5: Lokale netwerkmakelaar voor festivals en grote 
stedelijke cultuurspelers 

CCA algemeen

De cultuurcentra hebben een belangrijke rol in het bemiddelen tussen cultuurspelers en 
het lokale.  In 2010 zetten de Antwerpse cultuurcentra zich zo achter de Revue van het 
Ontembare Leven van het Martha!Tentatief (zie hoger) en deden ze de productionele en 
promotionele ondersteuning van het memorabele Moscow van Berlin.

district Antwerpen

CC Link(eroever)

Wintervuur van Antwerpen was een groot succes op Linkeroever.  De deelname van de 
Linkeroevenaar aan dit stedelijke cultuurfestival mocht nog meer zijn.
Muziekcentrum Trix was uiteindelijk niet betrokken bij de realisatie van Urban Link, het 
jongerenfestival rond urban arts tijdens Week van de Amateurkunsten.

CC Luchtbal

In april 2010 organiseerde CC Luchtbal in samenwerking met curator Dago Sondervan een 
eerste editie van het Elektronicafestival ‘Lambda’.  Hoewel inhoudelijk sterk en gesmaakt 
door een (inter)nationaal kennerspubliek, was de publieksopkomst hier en daar beneden de 
verwachtingen.  Een eventuele voortzetting van dit muziekfestival hangt af van mogelijke 
samenwerkingen met grote spelers in deze niche.
Het kunstenfestival ‘Habitat’ (in samenwerking met het Middelheimmuseum) was wél 
een groot succes op alle vlakken.  Met een breed scala aan activiteiten (expo, theater, 
volkskeuken, wandelingen, …) werd een groot aantal bezoekers gelokt, zowel uit de wijk zelf 
als bovenlokaal en zelfs internationaal.
Het feestweekend Luchtbal werd aantrekkelijker gemaakt door de schaal van de traditionele 
rommelmarkt uit te breiden en een parcours van straattheateracts op te zetten.

 
coStA

We participeerden in enkele bovenlokale projecten zoals de Sint‑Andriesrun en AC Ransart.  
Het bigbandfestival is een indoor gebeuren in ons centrum en bereikt ook heel wat mensen 
van buiten de wijk of zelfs centrum Antwerpen. 

Nova

Jaarlijks organiseert vzw TeKiel-A het TeKiel‑A festival in het Kielpark.  Nova neemt een deel 
van de programmatie op zich en zorgt er voor dat verenigingen van het platform een plek 
hebben op het festival.  Nova programmeerde twee kinder-voorstellingen en comedy op het 

Ekeren waar zowel de basis- en secundaire scholen op aanwezig waren.

Daarnaast werden een aantal school- en familievoorstellingen geprogrammeerd in 
samenspraak met PLAN B; een werkgroep die opereert vanuit de schoot van de vzw Ekerse 
theaterzaal.

In 2010 startte het cultuurcentrum en de Academie Ekeren muziek-woord het project 
Koperpoets en Wraakhout op.  Dit project rond kunst- en muziekeducatie loopt over twee 
schooljaren en wordt gesubsidieerd door de vzw Baobab.

district Hoboken

In 2010 werkten we gedurende 3 maanden intensief samen met 3 basisscholen (Polderstad, 
’t Baeckenlandje en de Puzzel) rond het modeproject 875 Ting Ting Ting.  Twee artistieke 
begeleiders hielden wekelijkse wokshops rond mode en textiel in de scholen.

In het voorjaar hadden we schoolvoorstellingen: ‘Mees, beer, eend en koe’ op 22, 23, 24, 25 
en 26 februari en ‘Mama Lucinda’ op 5 maart.  Zonder eigen infrastructuur blijft het echter 
moeilijk om een regulier aanbod voor scholen te ontwikkelen.

district Merksem

Voor het project ‘Kraak het kasteel’ (zie hoger) werden veel contacten gelegd met scholen.

De workshops voor lagere scholen en schoolbezoeken in het kader van ‘Verborgen Schatten’, 
een project dat we samen met het Merksemse Mineralogiemuseum organiseerden, waren 
een druk bezocht succes.

De themaweek rond Mark Tijsmans was een groot succes bij scholen.

district Wilrijk

Namens het district Wilrijk vond er ook in 2010 tweemaal een geïntegreerd scholenoverleg 
plaats tussen enerzijds de Wilrijkse scholen en anderzijds de culturele partners uit de vzw 
Lokaal Cultuurbeleid.  Dat de kloof tussen deze twee ‘werelden’ succesvol overbrugd wordt, 
blijkt o.a. uit de schier 6.000 tickets die verkocht werden voor de schoolvoorstellingen (van 
kleuter tot lager middelbaar) van het cultuurcentrum.

CC De Kern zelf zetelde namens de Antwerpse cultuurcentra in het structureel overleg tussen 
Lerende stad en de bedrijfseenheid Cultuur, Sport en Jeugd. 
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’t Werkhuys

’t Werkhuys is een actieve partner in het grootste festival van Borgerhout; BorgerRio.   
We fungeren als het steunpunt voor de parade, podiumaanbod en catering voor artiesten  
en vrijwilligers.
Naar netwerking toe biedt ’t Werkhuys een 12-tal verschillende ruimtes aan voor 
ontmoeting en creatie.  Zowel kunstenaars, artiesten, muzikanten, theatermakers als 
verenigingen en sociale partners vinden elkaar in ’t Werkhuys en vaak groeien hier andere 
netwerken en systemen uit voort.

district Deurne

Het cultuurcentrum heeft al vele jaren een sterke band met de Arenbergschouwburg.  
Samen slaan zij elk jaar de handen in elkaar om in het openluchttheater Rivierenhof een 
muzikale zomerprogrammatie neer te zetten.  In 2010 organiseerden we 16 concerten in 
samenwerking met in totaal meer dan 20.000 bezoekers.

Het cultuurcentrum heeft in vzw Jean et Mar een solide partner voor een belangrijke, 
artistiek vernieuwende versterking in het culturele aanbod in Deurne.  Toen de vzw op 
eigen initiatief het zomerse cultuurfestival Deurnroosje op poten wilde zetten, sprong 
het cultuurcentrum als ondersteunende partner mee op de kar.  Het werd een tot de 
verbeelding sprekend multidisciplinair kunstenfestival met theater, muziek, beeldende kunst 
en literatuur.  Aan de eindmeet namen maar liefst 2.000 bezoekers deel aan een activiteit 
en zorgden niet minder dan 50 vrijwilligers, tal van (al dan niet culturele) partners en heel 
wat plaatselijke winkeliers voor een onvergetelijke culturele herinnering en een belangrijke 
sociale impuls.

CC Deurne overlegt op regelmatige basis met een Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra 
‘Tournee Mondial’.  Samen met deze partners worden gezamenlijke tournees samengesteld 
van internationale muzikanten.  Daarnaast nemen we ook deel aan Humorologie, een 
overleg met dezelfde doelstellingen en partners maar dan voor het comedylandschap.

In Deurne zag ‘Vila Cabral’ al een aantal jaar geleden het levenslicht.   
Een samenwerking met 11.11.11. waarin activiteiten van lokale cultuurpartners rond de 
noord/zuid-problematiek gebundeld worden.  Het cultuurcentrum is een actief lid van de 
stuurgroep en netwerkmakelaar/organisator voor tal van activiteiten.

In samenwerking met Filmmagie vzw, de liga voor de Vlaamse Film voorzien we jaarlijks een 
zeer breed kwalitatief filmaanbod in onze filmzaal Rix.

Het cultuurcentrum is een voorname partner van Boombal vzw en behoudt op die manier 
een kloppend hart voor zijn rijke folkverleden.

In samenwerking met OpSinjoren organiseerden we een tweede succesvolle editie van  
de cultuurstraten.

festival.  De kinderprogrammatie is een zeer goede aanvulling op het festival en wordt zeer 
gesmaakt door het publiek.
2010 was Braemjaar en het MuHKA haalde een paar internationale kunstenaars naar het Kiel 
met een expo in Nova en een installatie tussen de woonblokken.

district Berchem

Het festival Amperdans vond wegens gebrek aan financiële middelen niet plaats. 
Het Durgafestival verhuisde naar Cinema Zuid, sowieso bleek eind 2009 de meerwaarde van 
het Durgafestival voor cultuurcentrum Berchem eerder klein.

De programmatie van het Moussemfestival daarentegen, sloot in 2010 erg dicht aan bij 
de werking van cultuurcentrum Berchem.  Alle voorstellingen waren uitverkocht en één 
jongerenproject dat in samenwerking was opgezet, werd gepresenteerd binnen het festival 
en succesvol afgesloten.

Cultuurcentrum Berchem was de lokale partner in Antwerpen voor de Bals Modernes 
die in verschillende steden worden georganiseerd ter gelegenheid van 175 jaar België.  
Cultuurcentrum Berchem wierf een 70-tal amateur danscoaches en organiseerde hun 
opleiding.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

CC De Schelde organiseerde in samenwerking met de cultuurantenne een free podium.  
Jong talent kreeg een podiumplaats in de spiegeltent en kon een plaatsje veroveren als 
voorprogramma van Muziek in de Wijk.

CC De Schelde verleende zijn medewerking aan Lillo Boekendorp en werkte uitgebreid mee 
aan de invulling van de programmatie in de spiegeltent.

district Borgerhout

De Roma

Het circusfestival Circo Roma voorzag in 2010 opnieuw twee voorstellingenreeksen: een 
tiental dagen in april 2010 en twee weken wintercircus in de kerstvakantie 2010-2011.   
De festivals waren telkens gericht op kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen.
Wat betreft netwerkvorming voor jazz, werkte De Roma voort aan de samenwerking met 
‘Jazzlab-series’, via de programmering.  En dat geldt ook voor de voortzetting van de 
samenwerking met Skoda Jazz festival en het VW Spring Sessions festival.
Na de stopzetting van ‘Jazz in Antwerpen’, heeft De Roma op eigen initiatief verder gewerkt 
aan de inhoudelijke en communicatieve samenwerking met alle jazzorganisatoren in de stad 
Antwerpen (d.m.v. een digitale nieuwsbrief ‘jazz-flash’) en met een meer uitgewerkte relatie 
met Jazz Middelheim, deSingel en Arenbergschouwburg.
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Twee pur sang festivals kenden een geslaagde editie in 2010: Willrock werd 13 jaar, 
met bovenaan de affiche de publiekshelden van The Opposites.  Van de 4de editie van 
TeKiel-A genoten, mede dankzij de programmatorische ondersteuning van CO Nova, 
1.200 aanwezigen.

CCA was ook het afgelopen jaar als koepelorganisatie aanwezig op enkele belangrijke 
publiekswervende evenementen.  CC De Kern participeerde inhoudelijk zowel als wat 
betreft personeelsinzet in bijna al deze momenten, met name de Cultuurmarkt, StuDay, de 
provinciale Cultuurnacht, Staat van de Stad en de Stedelijke Vrijwilligersbeurs.

Een fel opgemerkte en nog meer gewaardeerde gast van de 4de editie van het Zomerfestival 
Koekeloeren was de Zomer van Antwerpen, die voor de heraangelegde Bist kozen als locatie 
voor hun muziekfestival ‘Muziek in de Wijk’.  Met succes, zo blijkt, want reeds in januari 
2011 herbevestigde de organisatie haar komst naar Wilrijk, in juli 2011.  De 11de editie van 
Jazz Wilrijk bracht 150 bezoekers op de been. 

Project 6: Cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra 
realiseren vanaf 1 januari 2008 een jaarwerking

CCA algemeen

Dit onderdeel van het werkingsverslag is anno 2010 een evidentie, maar nog geen vijf jaar 
geleden waren cultuurcentra tijdens de zomermaanden standaard gesloten.

district Antwerpen

CC Link(eroever)

CC Link ging uiteindelijk geen samenwerking aan met het Linkerwoofer muziekfestival.  
Seizoensafsluiter was WK Linkeroever, in combinatie met de 11 juli-feesten van district 
Antwerpen en Blink; de cultuurmarkt van Linkeroeverse verenigingen.

CC Luchtbal

In 2010 werd ondanks een sluitingsperiode van een maand (half juli tot half augustus) een 
zekere continuïteit voorzien door de samenwerking met vzw Koraal (speelpleinwerking in de 
lokalen van het cultuurcentrum) en het aanbod van de Luchtbar (circus, theater en muziek 
op locatie) tijdens de zomermaanden.

coStA

Tijdens de zomermaanden stellen wij in de mate van het mogelijke materiaal of 
infrastructuur ter beschikking.  Onze werking is een volledige maand gesloten.  Tijdens de 
andere sluitingsdagen van ons centrum (secretariaat en foyer) werken we wel aan bepaalde 
projecten zoals de Summer ’s Cool of het Murga-project Los niños.

In samenwerking met CC Merksem werd in 2010 van start gegaan met de organisatie 
van het groots opgevat, multidisciplinair, vierdaags, sociaal-artistiek zomerfestival Club 
Canal dat zal doorgaan aan het begin van de zomer 2011 aan het Albertkanaal tussen de 
Theunisbrug en Azijnbrug.  Samen met tal van partners, willen we met dit festival een uniek 
stukje stedelijk landschap in een nieuw daglicht plaatsen. 
Club Canal zal het verhaal vertellen van Merksem Dok en Deurne Noord met en voor 
inwoners, verbonden/gescheiden door het kanaal, in samenwerking met bedrijven, 
kunstenaars, stedelijke diensten en andere partners.

district Ekeren

Het cultuurcentrum nam een trekkersrol op in de organisatie van de Ekerse Parkfeesten, een 
gratis cultuurfestival in het Hagelkruispark. Gedurende een gans weekend kon de Ekerenaar 
proeven van pop-en rockmuziek en muziektheater.   
In samenwerking met de jeugddienst en de sportantenne werden daarnaast nog tal van 
recreatieve activiteiten aangeboden.

In december vond de kersthappening plaats.  Gedurende drie dagen programmeerde het 
cultuurcentrum in een nostalgische spiegeltent verschillende optredens voor jong en oud.

district Hoboken

Niet relevant.

district Merksem

• Met de Filharmonie zetten we onze samenwerking voort; we namen een voorstelling 
uit hun aanbod op in onze communicatie, organiseerden een aperitiefconcert 
met Filharmoniemuzikanten en boden dit als combiticket aan aan ons vast 
aperitiefconcertenpubliek.  Daarbovenop kregen de geïnteresseerden een exclusief 
bezoek achter de schermen bij een open repetitie van de Filharmonie.

• Buitenspelen! i.s.m. Liefhebber en Open Doek (zie hoger).
• Cultuurcentrum Merksem organiseerde in het kader van Vila Cabral een reeks 

danssalons en –initiaties met Tango aan de Stroom.
• Het cultuurcentrum leverde productionele ondersteuning en knowhow bij de 

organisatie van de Merksemse bevrijdingsfeesten.

district Wilrijk

Om te beginnen, vanzelfsprekend, De Geitenstoet.  Met een massale opkomst van ca. 80.000 
man overtrof deze editie, we kunnen daar kort in zijn, alle verwachtingen.  Publiek, pers, 
organisatie, omwonenden: het regende complimenten en lofuitingen voor deze historische 
stoet die er, ongeacht zijn respectabele leeftijd toch in slaagt om steeds opnieuw aansluiting 
te vinden bij ‘de dag van vandaag’.
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district Borgerhout

De Roma

Kantoren en ticketbalie bleven heel het jaar doorlopend open, met uitzondering van twee 
sluitingsweken midden juli.
De ingekorte zomersluiting bleef gehandhaafd, zodat vanaf de tweede helft van augustus 
volop terug activiteiten plaatsvonden.

 
’t Werkhuys

De ruimtes van ’t Werkhuys bleven het ganse jaar beschikbaar o.a. door middel van 
sleutelcontracten en een vrijwilliger die toezicht hield.
’t Kaffee, de ontmoetingsplek van ’t Werkhuys, is elke werkdag geopend.
Tijdens de zomermaanden zijn de ruimtes minder bezet, mede door de seizoensstop van 
vele groepen.  Om deze leegte te in te vullen organiseerden we met externe partners een 
zomerprogramma met verschillende (kinder)workshops, rommel- en ambachtenmarkt, baby- 
en peuterdag,…

district Deurne

In Deurne kent het culturele jaar nagenoeg geen rustpauzes.  Met een zéér rijk zomeraanbod 
in het Rivierenhof met maar liefst 16 concerten, waaronder de bevrijdingsfeesten en het 
Feest van de Vlaamse gemeenschap, trekken we in Deurne meer dan 20.000 bezoekers.  
Daarnaast organiseren we een actief/receptieve werking achter gesloten deuren in de eigen 
infrastructuur.

We waren in 2010 ook een belangrijke partner in de organisatie van het multi-disciplinaire 
kunstenfestival Deurnroosje in samenwerking met vzw Jean et mar dat niet minder dan 
2.000 bezoekers kon verwelkomen.

district Ekeren

Tijdens de zomermaanden bood het cultuurcentrum een aantal creatieve workshops aan in 
samenwerking met de jeugddienst.  Daarnaast werkte het CC mee aan Muziek in de Wijk en 
Ekeren Zingt.

district Hoboken

Tijdens de zomer hebben we een druk programma:
Op 4, 11, 18, 25 augustus en 1 september was het terug Camping Louisa in park Sorghvliedt.  
Elke avond kon je gratis genieten van een concert tussen 20 en 22 uur en van 22 tot 23 uur 
presenteerden we hedendaags circus en locatietheater.   

Nova

Nova heeft enkel sluitingsperiodes in de kerstvakantie en 3 weken in de zomer.  Daarnaast 
werkten we een beperkt zomeraanbod uit naast een beperkte verhuur.  Vaste huurders nemen 
een pauze in de zomer.

district Berchem

Het volhouden van een volledige jaarwerking bleek eind 2009 vervelende bijwerkingen 
te kennen.  In de laatste maanden van 2009 moesten er door het personeel nog zoveel 
vakantiedagen opgenomen worden dat de werking slechts moeilijk verzekerd kon worden.  
Vandaar dat in 2010 de jaarwerking werd opgegeven en een sluitingsperiode van half juli 
tot half augustus werd ingevoerd.  De zalen bleven wel beschikbaar voor gezelschappen met 
sleutelcontracten, zoals bijvoorbeeld The Hickey Underworld.

Voor en na de sluitingsperiode was er opnieuw een succesvolle versie van Cultuurstraten.  
Muziek in de wijk verhuisde naar de Zillebekelaan op Groenenhoek, JC Eglantier is de 
nieuwe trekker.  Cultuurcentrum Berchem was enkel nog betrokken als adviesverlener bij de 
invulling van het voor- en naprogramma en bij de buurtwerving.  Die leverde merkbaar meer 
vrijwilligers en verenigingen op dan in de wijk Oud-Berchem.  De cultuurantenne ondersteunt 
in voorbereiding waar nodig bij de verschillende aanvragen voor de stad Antwerpen.

Tijdens de zomermaanden werd ook de tijd genomen om belangrijke aanpassingen te doen 
in huis.  Zo werd de blauwe zaal heringericht om ze aantrekkelijker te maken voor verhuur 
en repetitie en zorgden de technici ervoor dat de foyer technisch onafhankelijk van de grote 
zaal kan gebruikt worden voor optredens.  Dat maakt dat de opbouw voor voorstellingen in 
de foyer vanaf dan nog maar enkele uren duurt, daar waar er vroeger een aparte opbouwdag 
nodig was.  Bovendien maakt de komst van de akoestische deuren (in 2011) tussen zaal en 
foyer het mogelijk om – tegelijk met activiteiten in de foyer – repetities in de grote zaal te 
laten plaatsvinden.  Ook de artiestenfoyers en de keuken werden op eigen kracht in 2010 
opgefrist.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Tijdens de zomermaanden werkte CC De Schelde mee aan de 11 juli-viering en 
Lillo Boekendorp.

De lokalen van het cultuurcentrum werden tijdens de zomer ter beschikking gesteld van de 
jeugddienst en speelpleinwerking Kindervreugd.  Gemiddeld kwamen er dagelijks een 30-tal 
kinderen deelnemen aan workshops, uitstappen,…   
De kinderen gebruikten – onder leiding van de monitoren – de infrastructuur om op het 
podium zelf bedachte toneelstukjes, voordrachten, improvisatietheater,… uit te testen.  De 
kinderen genoten ook van filmvoorstellingen.
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2.2. Operationele doelstelling: Een uitgebalanceerd 
aanbod cultuurspreidende activiteiten binnen district 
en stad en met aandacht voor een evenwicht in dag 
en avondaanbod

Project 1: Cultuurcentra bedienen blinde vlekken

CCA algemeen

Een permanente en langzaam maar zeker groeiende werking in Hoboken, Ekeren en 
Linkeroever is een feit.  In Hoboken wacht Casa Louisa niet op de realisatie van het 
bouwproject Gravenhof om actief aan de slag te gaan met de bibliotheek en de jeugddienst.  
De eerste ingrijpende stappen richting een ‘vrijetijdscentrum Hoboken’ werden in 2010 
gezet.

In Ekeren is er naast grootse bouwplannen (Hof de Bist en Veltwijckpark) een duidelijk 
zichtbare culturele ambitie.  Het culturele trefpunt aan de Kloosterstraat vormt de 
voorlopige uitvalsbasis van CC Ekeren.

Met het project Expeditie Ekeren presenteerde het cultuurcentrum een breed cultuuraanbod 
op verschillende locaties in het district.  Ook de festivals georganiseerd in de verschillende 
parken in het district zorgen voor een gespreid aanbod.

CC Link heeft tenslotte haar intrek genomen in de Elsschotbibliotheek en vormt daarmee een 
interessante oefening in het steeds verder versmelten van bib en CC. 
 

 
Project 2: Cultuurcentra realiseren een boeiend en relevant 
aanbod voor district en stad
 
Alle bezoekerscijfers van de Antwerpse cultuurcentra vindt u vanaf blz. 134

district Borgerhout

De Roma

Bij een steeds groeiend aantal bezoekers (ca. 120.000 in 2010, een stijging met 20 %) is 
De Roma er ook in geslaagd om daarbij zoveel als mogelijk een zeer breed en gevarieerd 

Op 19 en 26 augustus waren er openluchtfilms in het park.

Ook in 2010 werkten we niet met een seizoensbrochure.  We hadden een voorjaarsbrochure 
(januari tot mei) en een zomer en najaarsbrochure.  Dit was een algemene brochure waar 
verschillende socioculturele partners uit Hoboken hun cultureel aanbod kenbaar maakten.

Doordat het cultuurcentrum slechts over 2 personeelsleden beschikt is het niet evident om 
gedurende de hele zomer (juli en augustus) permanentie te voorzien.

district Merksem

Cultuurcentrum Merksem kende in 2010 een zeer gevuld zomeraanbod.  We slaagden er ook 
voor het eerst in om alle zomeractiviteiten in het district te bundelen in een aantrekkelijke 
campagnecommunicatie onder de noemer ZOMERksem.

De zomer was ook het moment van de grootse verhuis van de ticketbalie en het kantoor 
uit kasteel Bouckenborgh naar de site aan de Nieuwdreef.  Het poppentheater aan de 
Terlindenhofstraat 204 werd definitief verlaten.

Diezelfde zomer werd het podium van de concertzaal volledig vernieuwd en arriveerde een 
op maat gemaakte tribune zodat er via een scène-sur-scène-opstelling tot 110 toeschouwers 
gecompenseerd kon worden voor het weggevallen Poppentheater.

district Wilrijk

In het actieplan 2010 schreven we: ‘afhankelijk van de personeelsbezetting anno zomer 2010 
zal het cultuurcentrum een poging wagen eenzelfde jaarwerking te realiseren.  Sowieso is 
het programma van Koekeloeren tijdens de zomermaanden – samen met de hulp van het 
district – een mooi vehikel om deze doelstelling in te lossen.’  De waarheid gebiedt ons dat 
we in dit opzet geslaagd zijn.

Dankzij de komst van Muziek in de Wijk naar Wilrijk (en de bijhorende ondersteuning door 
personeelsleden van het cultuurcentrum en vrijwilligers van de vzw Willrock), en dankzij 
de organisatie van het Wilrijk Feest! gebeuren, kunnen we stellen dat we 12 maanden 
doorlopend een boeiend en uiterst gevarieerd cultureel programma hebben kunnen 
aanbieden.  Van het Nieuwjaarsconcert begin januari tot en met de ‘Music for Life’-
activiteiten aan de vooravond van Kerst, eind december.
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district Antwerpen

CC Link(eroever)

• Urban Link, het urban art-project in samenwerking met Liefhebber ging door in een 
ondergrondse parkeergarage in het Europark van Linkeroever en trok een 300-tal 
jongeren.

• WK Linkeroever was in combinatie met de 11 juli-viering van district Antwerpen en 
Blink, de cultuurmarkt van de Linkeroeverse verenigingen een groot succes.

• De Vliegerhappening in samenwerking met district Antwerpen trok 500 bezoekers en 
werd een unieke familiedag.

CC Luchtbal

• Feestweekend Luchtbal 2010
• Habitat-festival
• Shoot Your Hood (Luchtbal in Beeld)
• Wintermagie 2010

 
coStA

• El niño de San Andres: een heel jaar werken rond Wannes van de Velde i.s.m. 
verschillende lokale partners.  De herneming van De Parochie van Miserie en de 
slotmanifestatie waren absolute voltreffers.

• Seniorenwerking: dansnamiddagen en Rapklap zorgden voor een toename van deze 
doelgroep, ook op onze andere activiteiten.

• AC Ransart, het locatieproject van Bad van Marie was een groots opgezette en 
geslaagde samenwerking met lokale en bovenlokale partners.

• coStA blijkt een ideale partner te zijn om samenwerkingsverbanden mee op te 
zetten.  Verschillende organisaties en individuen vonden de weg naar ons huis om er 
informatie te winnen, samen iets uit te werken, ondersteuning allerhande te zoeken.

Nova

• Met meer dan 800 bezoekers kunnen we het Nestfeest weer een hoogtepunt 
noemen.  Dit feest is mooie afspiegeling van de werking van CO Nova; we bereiken 
hier steeds een zeer divers publiek uit de buurt.  Ook voor het platform is dit steeds 
een hoogtepunt.

• Het TeKiel‑A festival met meer dan 1.500 bezoekers.
• WK voetbal i.s.m. Buurtsport.

district Berchem

Het reeds hoger beschreven WK Berchem was zonder twijfel het hoogtepunt van 2010.  
Enerzijds was het een excellent gemeenschapsvormend initiatief dat ruime belangstelling 
genoot (zowel van pers als publiek) anderzijds was het een schoolvoorbeeld van hoe 

aanbod te brengen voor alle leeftijdsgroepen, inkomensgroepen, interessesferen en etnische 
afkomst.

’t Werkhuys

Het ‘Feest van den Boom’ op 1 mei was een succes; mensen konden doorlopend genieten 
van tal van activiteiten.  Het hele huis bruiste van creativiteit.  Naast verschillende 
tentoonstellingen gaven een groot deel van de gebruikers toonmomenten.  Het zomerterras 
werd ingehuldigd en de boom werd geëerd.  De dag werd afgesloten met de muziekgroep 
‘King Freddy’.

Met Valentijn werd er een “Volxkeuken Deluxe” georganiseerd door een groep vrijwilligers.  
Er werd een 3-gangen menu bereid, ’t Kaffee werd romantisch ingekleed en alles werd aan 
de tafels opgediend.  Ook Hart Labeur heeft één van de Volxkeuken(s) verzorgd en werd ’t 
Kaffee zeer gezellig aangekleed met zelfgemaakte spullen en werd er op grootmoeders wijze 
gekookt voor een zeer gevarieerd publiek

Tijdens BorgerRio, het diversiteitsfestival op en rond de Turnhoutsebaan, fungeerde 
’t Werkhuys als backstage voor de groepen van de parade.  Ook hadden we een ruim aanbod 
op het podium op de Turnhoutsebaan en een bijhorende bar.  Doordat we op het einde van 
de baan zitten, was er minder publieksopkomst voor dat podium.  
Dit zal in 2011 geëvalueerd worden.

In december bestond ’t Werkhuys 10 jaar en dat hebben we gedurende 2 dagen uitbundig 
gevierd.  Vrijdag was het officiëler en hebben we schepen Phillip Heylen mogen ontvangen.  
Een lekkere receptie, een spetterende Volxkeuken en een vurige afsluiter door de groep 
‘Flaminé’.  Zaterdag stonden de deuren open voor iedereen.  De gebruikers deden 
toonmomenten en hadden speciaal voor deze gelegenheid een gezamenlijke act voorbereid 
voor een talrijk publiek.  Om dit feestweekend af te sluiten was er een optreden van 
Jean Bosco Safari en de mogelijkheid om te dansen.

Hoogtepunten 2010

CCA algemeen

Het netwerk van de Antwerpse cultuurcentra blijft in constante evolutie.  We werkten in 
de afgelopen jaren aan een duidelijke profilering op het vlak van gemeenschapsvorming en 
lokale inbedding en dat weerspiegelt zich in de werking.  De output van dat netwerk wordt 
daarmee steeds lokaler en diverser.  Zo vinden we onder de hoogtepunten zowel culturele 
voetbalwedstrijden die een breed publiek aanspreken als het in situ kunstenfestival Habitat, 
dat omwille van z’n specifieke context en opvatting alleen maar op Luchtbal kon staan en 
een mix aantrok van bovenlokale cultuurliefhebbers en buurtbewoners.
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unieke reeks Marokkaanse muziekvoorstellingen.
• Uit de jazzreeks onthouden we zeker de voorstelling van Dee Dee Bridgewater, en 

in de sfeer van pop/rock was ondermeer Stef Kamil Carlens een hoogtepunt in de 
seizoen-startreeks einde augustus.

 
‘t Werkhuys

Het hoogtepunt van 2010 was voor ’t Werkhuys het 10-jarig bestaan in december.  Het 
‘Feest van den Boom’ was naar jaarlijkse gewoonte een succes.  Daarnaast blijven de 
kleinere projecten aanspreken bij een divers publiek.  Vanuit Hart Labeur was er in december 
‘Cafee Ateljee’ waar we een 100-tal bezoekers mochten ontvangen. 
‘Kerstavond in gezelschap’, dat voor de 2de maal plaatsvond verdubbelde in opkomst t.o.v. 
2009.  Alsook de hulp van vijwilligers.

district Deurne

• Deurne Davert, ons openingsfeest aan het begin van het nieuwe seizoen, was een 
voltreffer.  Met een breed programma voor zowel families, senioren als jongeren, 
wisten we op één dag meer dan 800 bezoekers te bereiken en een staalkaart af te 
leveren van wat het cultuurcentrum te bieden heeft.  De publiekswerkingsactie met 
de plaksnorren, waarbij een heleboel mensen gespot werden op evenementen naar 
aanloop van het weekend, was een hit.

• De vrijwilligerswerking van het cultuurcentrum kende in 2010 een vliegende 
doorstart.  Kwantitatief wisten we onze ploeg zo waar te verdubbelen.  Wat de 
samenstelling en het takenpakket betreft, mogen we spreken van een verrijking 
wat instroom en (inhoudelijke) taken betreft en ook de planning werd efficiënter en 
effectiever opgemaakt en doorgevoerd.

We kunnen niet naast de gratis vrijdagconcerten in het Openluchtheater Rivierenhof heen.  
Naast de alweer spectaculaire opkomstcijfers (meer dan 20.000!), sprong vooral het diverse 
programma in het oog én de overduidelijke publieksverbreding, in het bijzonder wat de 
participatie van kansengroepen betreft.

district Ekeren

Het theaterprogramma dat in samenwerking met de Ekerse Theaterzaal werd aangeboden 
zorgde steeds voor een talrijke opkomst.  Naast gevestigde namen was er ook aandacht voor 
jonge gezelschappen.

De reeks van klassieke concerten in samenwerking met de werkgroep klassiek trok in de 
eerste helft van het seizoen 2010-2011 heel wat publiek.

samenwerken met verscheidene partners binnen het district het verschil kan maken.  
Bovendien opende deze activiteit intern de geesten over wat een cultuurcentrum kan zijn.  
Weg van het eigen huis, weg van het traditionele aanbod, weg van het hokjesdenken, 
weg van het vaste cultuurpubliek werd er door de ganse ploeg iets nieuws opgezet, iets 
uitdagends en relevant voor de wijk/het district.  Dat we dit project tot een goed en boeiend 
einde hebben kunnen brengen, toont dat we heel veel aankunnen, als we maar de ballast 
van de gewoonte overboord durven gooien en onbetreden paden bewandelen.

Het in het actieplan 2010 als hoogtepunt vermelde ‘Nuff Said verdient ook in dit 
werkingsverslag een woordje uitleg.  ‘Nuff Said bestaat nog, maar het had anders kunnen 
lopen.  De onenigheid over wie of wat eigenaar was van het concept en merknaam 
‘Nuff Said zorgden lang voor onduidelijkheid en spanning.  Het positieve dat we er aan 
overhouden is een hernieuwde samenwerking met Moussem, rond onder andere Boom 
Boom Pow en de geboorte van een nieuwe partner – Jerboa – die kan helpen het Antwerpse 
cultuurlandschap diverser te maken.

Niet als hoogtepunt gepland maar wel geworden, zijn de familiezondagen.  Weerom 
een sterk concept waarrond met veel partners wordt samengewerkt: de gezinsbond, de 
jeugddienst, de bibliotheek, Moussem en het district Berchem bouwen aan namiddagen 
voor het hele gezin.  Het hele huis wordt ingepalmd door families die samen cultuur komen 
ontdekken in de vorm van voorstellingen, workshops, spelmateriaal, kinderopvang,…  
Speciale aandacht hierbij gaat naar de geslaagde samenwerking rond Sinterklaas, 
waar deels dezelfde maar ook andere partners zoals de Academie voor Muziek en 
Woord, de Academie voor Beeldende Kunsten, de winkeliersvereniging en uiteraard het 
Sinterklaascomité de handen in elkaar sloegen voor een spectaculaire intrede van de Sint in 
Berchem en aansluitend een geslaagd kinderfeest.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

• CC De Schelde organiseerde tweemaal Scheldevent als openingsfeest van het nieuwe 
seizoen.

• CC De Schelde trad buiten haar ‘gebouwen’, hierbij al dan niet gebruik makend van 
de shelter, om een waardevolle bijdrage te leveren aan initiatieven van verenigingen 
en werkgroepen.

• CC De Schelde organiseerde een feeëriek evenement genaamd ‘Polderros’ op een 
unieke locatie, namelijk het Moretusbos.

• CC De Schelde werkte mee aan de muzikale programmatie in de spiegeltent.

district Borgerhout

De Roma

• Circus Ronaldo met acht uitverkochte voorstellingen van Circenses op de zaalvloer 
van De Roma.

• Suikerfeest / La nuit du Maghreb ism stichting Marmoucha – Amsterdam met een 
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In datzelfde najaar gaven we de feestelijke aftrap van de 25ste (!) jaargang van de Wilrijkse 
kasteelconcerten.  We lieten dit moment niet onopgemerkt voorbij gaan.  We veranderden 
om te beginnen de benaming (naar het meer fonkelende Cavaconcerten), organiseerden 
een handvol concerten extra en zie: ze waren bijna allemaal compleet uitverkocht.  Van een 
geslaagde make-over gesproken.  2010 was bruisend.

Op 24 oktober was het eindelijk zover: de eerste 200 Wilrijkenaars mochten een kijkje nemen 
in het overdonderende Jaïnisme-tempelcomplex.  Ze keerden, onder begeleiding van een 
ervaren gids, tevreden huiswaarts.  2010 was ook het jaar waarin Wilrijk centraal stond.   
Het was immers tevens het jaar van de slogan: WereldWonderWilrijk. 

Project: cultuurcentra stimuleren en ondersteunen de 
cultuurcreatie.

CCA algemeen

De cultuurcentra ondersteunden gezamenlijke de producties van het Martha!Tentatief 
die vielen binnen hun ‘Revue van het Ontembare Leven’ (zie boven).  Daarnaast traden de 
Antwerpse cultuurcentra als ondersteunende coproducent op voor de voorstelling Moscow, 
van het multimediale theatercollectief Berlin.  Deze voorstelling fungeerde gedurende drie 
dagen als gezamenlijke seizoensopener, medio september 2010, op het Astridplein.

In het zog van de twee comedytournees Get Up, Stand Up traden de Antwerpse 
cultuurcentra als ondersteunende partner op in het Hakims of Comedy-project.   
De Hakims zijn een bende jonge, arriverende comedians van verschillende komaf die in een 
erg lange tournee eerst kennis maakten met een handvol Antwerpse cafés en nadien met 
zowat alle reguliere podia van onze schouwburgen.

Verschillende cultuurcentra (co-)produceerden kindervoorstellingen, theater-producties, 
locatieprojecten en dergelijke.  Van een Luxemburg over een Laika tot een Elektra: zonder de 
afzonderlijke leden van CCA zouden meerdere Antwerpse en Vlaamse gezelschappen in 2010 
met de handen in het haar hebben gezeten.

district Antwerpen

CC Link(eroever)

CC Link produceerde het geslaagde urban art-project rond hiphop, breakdance, graffiti, R&B 
op maat van de jongeren van het Europark en daarbuiten.
CC Link coproduceert het gemeenschapsvormende én artistieke project van de Cosmogolem 
van Koen Vanmechelen, waarvan het resultaat in 2011 te zien zal zijn. 

district Hoboken

• De kinderfeesten op 9 en 23 mei en op 9 en 20 juni in park Sorghvliedt werden ook in 
2010 een succes.

• Camping Louisa en de openluchtfilms in augustus waren ook in 2010 één van de 
hoogtepunten van het jaar voor het cultuurcentrum.

• In het najaar hadden we het modeproject ‘875 Ting Ting Ting’ en het groot 
volksfeest, beiden in het kader van ‘Hoboken viert 875’.

district Merksem

We kondigden aan het begin van het jaar maar één echt groot hoogtepunt aan en we 
blijven erbij.  De verhuis van de ticketbalie en de kantoren uit de vertrouwde omgeving 
van kasteel Bouckenborgh naar de concertzaal in de Nieuwdreefsite, betekende een sterke 
verjongingskuur voor CC Merksem.

We haalden een recordaantal nieuwe klanten binnen, zagen onze vrijwilligersploeg 
exponentieel stijgen, maakten meteen werk van de samenwerking met de academie die 
in dezelfde site huist en leverden een nieuw klantenonthaal af – naar een ontwerp van de 
jonge Antwerpse designers van Heimat – waar we zeer trots op zijn.

district Wilrijk

Net zoals de voorbije jaren verschillen ook nu de vooropgestelde hoogtepunten met de 
gerealiseerde hoogtepunten.  Het is te zeggen: alle voorspelde activiteiten waar we veel van 
verwachtten hebben we ook daadwerkelijk gerealiseerd, en gelukkig is er niet één die echt 
tegenviel.  Alleen is het verre van makkelijk om vooraf de graad van succes, het soortelijk 
gewicht van al die acties correct in te schatten.  Temeer omdat er vaak andere, niet vooraf 
opgemerkte activiteiten bijkomen in de loop van zo’n kalenderjaar.  Activiteiten en projecten 
allerhande die ongevraagd bijna met de pluimen gaan lopen.  Onderstaande projecten zullen 
alvast voor ons immer aan het jaar 2010 verbonden blijven:

2010 was het jaar waarin CC De Kern, tezamen met allerlei organisaties en middels allerlei 
projecten en initiatieven veel geld en nog meer bewustwording wist te genereren voor een 
ontwikkelingsproject in Burkina Faso.  Het meest zichtbare gedeelte van dit project, onze 
plantenmuur, siert nog steeds onze publieksfoyer.  2010 was gemeenschapsvormend.

2010 was het jaar waarin we (o.a.) de gezelschappen Elektra en Luxemburg ondersteunden 
in de creatie van nieuwe voorstellingen.  Andere voorstellingen, gemaakt onder de vlag van 
CC De Kern, en op vraag van CC De Kern, toerden met veel succes doorheen het ganse land. 
2010 was creatief en explosief.

In het najaar van 2010 vond in onze schouwburg het allereerste Cinékids festival plaats.  
I.s.m. de jeugddienst, het Vlaams Stripcentrum en de Wilrijkse bibliotheken bereikten we 
vele honderden kinderen en hun ouders, met een plejade aan verfilmde strips.  Het najaar 
van 2010 was erg kindvriendelijk.
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Sylvie Huysman, Ian Bok, Martha!Tentatief, Club Verzet, Retina Dance Cie, Michael Lazic, 
The Hickey Underworld, Volta, Nat Gras, Kapitein Winokio, Sylvie Huysman, Cie Heist, Cie 
Barbarie, Jan Geers/Greta van Langendonck, Antigone, Jan van Dijk, Koen de Preter, Laika, 
Leen Braspenning,…

De structurele samenwerking met Kunstencentrum Moussem maakt dat er ook van hen uit 
regelmatig repetities van artiesten plaatsvinden.  De aanwezigheid van deze gezelschappen 
creëert voor cultuurcentrum Berchem een enorme voedingsbodem en dynamiek.  De 
veelheid aan gezelschappen die onderdak vinden, vereist wel dat hiervoor in 2011 een 
duidelijker kader wordt opgezet.  Daarnaast ligt er een opdracht om de contacten met 
en aanwezigheid van deze gezelschappen te gebruiken om onze taken naar het lokaal 
cultuurbeleid mee in te vullen.  In 2011 zal dit zeker al gebeuren in functie van 30 jaar 
cultuurcentrum Berchem.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

De zaal en lokalen van CC De Schelde stonden in 2010 nog te weinig ter beschikking van 
“makers van cultuur”.  Dit aspect van de werking moet nog meer gepromoot worden.

Verscheidene cursussen werden georganiseerd op initiatief van een lesgever.   
Ze vonden plaats in CC De Schelde.  De lesgever huurde een lokaal en regelde op eigen 

initiatief inschrijvingen.

district Borgerhout

De Roma

• In 2010 ging De Roma opnieuw twee theatercoproducties aan met Tutti Fratelli, die 
hun creaties in première in De Roma brachten: ‘Lied des Levens’ en de herneming 
van ‘Lysistrata’.

• Filmmarathon ‘ Oud België’ met singsing: eigen productie van De Roma.
• Kinderrommelmarkten en weggeefbeurs zijn ook eigen producties. 

’t Werkhuys

De infrastructuur van ’t Werkhuys wordt aan zeer democratische prijzen en/of gratis 
aangeboden aan (lokale) verenigingen en organisaties die zowel op professioneel als 
amateursvlak bezig zijn.

Veel gebruikers krijgen van ons de kans om een try-out of toonmoment te geven in 
’t Werkhuys.  We blijven nieuw talent en startende groepen ondersteunen op zoveel 
mogelijke manieren.

CC Luchtbal

CC Luchtbal coproduceerde het album ‘Hit of The Century’ van Kaat Hellings, jong Antwerps 
muziektalent.  De cd-voorstelling en bijhorende tournee werd om technische redenen 
uitgesteld naar 2011.
Het cultuurcentrum coproduceerde samen met Oorsmeer (het muziekfestival voor jong 
talent) het stuk ‘’s Nachts Zijn Alle Katten Grijs’ van Anne Niepold en Zonzo Compagnie.  
Het cultuurcentrum coproduceerde eveneens de theatervoorstelling ’19 Juni’ van 
theatercollectief Zie!Duif.
Het stageproject ‘Het Muziekdoosje’ werd als schoolvoorstelling geproduceerd 
door CC Luchtbal.  Samen met de Arenbergschouwburg produceerde CC Luchtbal de 
jongerenproductie ‘Speech’ van theatergezelschap MARS.
Het kunstenfestival Habitat was een coproductie van het Middelheimmuseum, CC Luchtbal 
en programma voor stad in verandering. 

coStA

Murga Los Niños zag door de steun van coStA het levenslicht.  In 2011 wordt deze 
kindermurga verdergezet.
El niño de San Andres betekende de ondersteuning van een initiatief van bewoners en 
verenigingen uit de buurt.  Als professionele partner konden we het geheel naar een hoger 
niveau tillen en fungeerden we als rode draad doorheen het hele project.
We ondersteunden een project rond subculturen: een expo, optredens, receptie, catwalk en 
afterparty,… geheel in thema en uitgewerkt met plaatselijke jongeren. 

Nova

Niet van toepassing

district Berchem

Dit is een project waarin het aandeel van cultuurcentrum Berchem maar moeilijk kan 
worden overschat.  De veelheid aan gezelschappen die gebruik maken van de infrastructuur 
en met raad en daad ondersteund worden doorheen het jaar werpt de vraag op of 
cultuurcentrum Berchem naast haar taken als cultuurcentrum ook niet deels de taken van 
een kunstencentrum opneemt.  Helaas wordt cultuurcentrum Berchem voor dit aspect van 
haar werking niet echt gehonoreerd.

De lijst van gezelschappen die onderdak vinden is erg lang.  Ze begint met Ward/ward, het 
gezelschap van Ann van den Broek is een langdurige relatie aangegaan met cultuurcentrum 
Berchem.  De facto is er sprake van een dans-gezelschap dat een permanente werking 
kan ontplooien mede dankzij het gebruik van de infrastructuur.  Voor cultuurcentrum 
Berchem resulteert dit in gereduceerde uitkoopsommen.  Andere gezelschappen die in 2010 
voor kortere of langere termijn konden repeteren, schrijven, studeren, waren: Cie Louis, 
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als ‘de dansende beer’) kwam zo tot stand en betekende een stevige artistieke stap vooruit 
voor dit jaarlijkse nachtelijke kunstenparcours.

district Wilrijk

CC De Kern wordt meer en meer een trouwe bondgenoot voor theatergezelschappen-op-
zoek-naar-creatieplekken.  Aan Luxemburg en Tg Schemering bv. boden we praktische hulp, 
repetitieruimte, technische, productionele en administratieve assistentie.

Tezamen met de actrices Nathalie Lepage en Eva Schram gingen we nog een stapje verder: 
zij maakten op onze uitdrukkelijke vraag de kindervoorstelling ‘Leugens hebben korte benen’ 
als huisvoorstelling van CC De Kern.  Volgend seizoen trouwens te zien in gans Vlaanderen!

 
4.1.3. Operationele doelstelling: De centra 
consolideren en optimaliseren hun receptieve en 
actief receptieve werking

Project: Integratie in SRO van verhuursysteem

CCA algemeen

In 2010 werd de zoektocht naar een nieuw ticketingsysteem in gang gezet.  Belangrijk 
aandachtspunt is de integratie met de A-kaart.  Een request for information (RFI) werd 
opgemaakt en wereldkundig gemaakt.

Door budgettaire beperkingen bij Digipolis is de timing van de aankoop bij de publicatie van 
deze tekst nog onduidelijk.  De integratie van verhuursoftware in de ticketingsoftware is 
afhankelijk van datzelfde aankoopdossier.

 
Project: Een helder verhuurbeleid

CCA algemeen

In 2010 werd samen met samenleven en de bibliotheken een nieuw geïntegreerd 
retributiereglement en afsprakennota opgesteld.  Cultuurcentra en bibliotheken hanteren 
nu éénvormige reglementen.  De verhuur van lokalen van SamenLeven verloopt nog 
steeds volgens een andere reglementering, hoewel daar ook een aanzet tot éénvormigheid 
is.  Er wordt gewerkt aan een brochure waarin over alle zalen van stad Antwerpen 
gecommuniceerd wordt.  In deze brochure vindt men welke zaal men kan huren tegen 
welke voorwaarden bij de cultuurcentra en bibliotheken en wordt er verwezen naar de 

district Deurne

Onze samenwerking met vzw Jean et Mar onder de noemer ‘Pluymvee’ wordt ook in 2010 
verdergezet en uitgebouwd.  Het is naast een nieuw podium voor Deurne ook een broeinest 
voor cultuurcreatie en experiment, waar artiesten een thuisbasis vinden om aan nieuwe 
artistieke projecten te werken.

Tijdens de kalme vakantiemaanden stelden we onze infrastructuur ter beschikking aan 
Thomas De Prinz met zijn bigband en ook aan de nieuwe peutertheatergroep vzw Karton die, 
in coproductie met het cultuurcentrum, hun eerste voorstelling Wasdief uitwerkten.

Bart Voet en Esmée Bos namen als artists in residence hun intrek in het appartement van de 
RIX waar ze nieuwe voorstellingen uitwerken, die als return in het CC in première gaan.

district Ekeren

In 2010 programmeerde de werkgroep klassiek voor het seizoen 2010-2011 een reeks van 
9 klassieke concerten, gaande van schoolvoorstellingen, concerten van internationale 
ensembles tot sfeervolle huiskamerconcerten.

De werkgroep beeldende kunst vond in 2010 geen opstart.  Wel werden er een aantal mooie 
kunsthappenings opgezet in samenwerking met Tracé.

district Hoboken

Niet relevant.

district Merksem

Met de sluiting van het Poppentheater verloor CC Merksem ook haar repetitieruimte.  In de 
eerste helft van 2010 sleutelden hier o.a. Bart Voet en Sam Vloemans aan hun producties.

Kinderdansgezelschap Nat Gras werkte in de Zolder verder aan hun dans-voorstellingen en 
speelde ook een reeks try-outs en voorstellingen in de loop van het jaar.

Het cultuurcentrum stond in voor de productionele ondersteuning van de voorstellingen 
‘Pietje Puk’ van Lanter Fanter en ‘Olifant en Krokodil’ van Anna’s Steen.

Binnen de Antwerpse cultuurcentra profileerde CC Merksem zich als trekker van het eerste 
kamermuziekfestival van Antwerpen.  Het Simoens Trio werd ondersteund op productioneel 
en communicatief vlak.

Voor het eerst werden enkele artiesten gevraagd om een creatie uit te werken voor de 
jaarlijkse nocturne in Bouckenborgh park, en werden hiervoor de nodige budgetten voorzien.  
O.a. de titelloze poëtische danssolo van Jan Martens (bij de honderden toeschouwers gekend 
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district Berchem

Fata Murgana zet niet langer een concertavond op in de foyer.  Cultuurcentrum Berchem 
ondersteunt enkel met gebruik van lokalen het hele jaar door en met advies bij het opstellen 
van subsidiedossiers.  Fata Murgana wordt als wederdienst ingezet als versterking van een 
aantal districtsevenementen.

De lokale theateropleiding Asjemenu werd een jaar lang ondersteund met lokaalgebruik voor 
de creatie van ‘36’, een voorstelling vanuit improvisatie op de 36 verhaallijnen van Georges 
Polti.  In aanloop naar de première in de schouwburg heeft cultuurcentrum Berchem 
regiecoaching aangeboden.  Theater Asjemenu maakte er geen gebruik van.  Asjemenu zoekt 
zelf verder naar nieuwe speelplekken.

Voormalige leiders van de KSJ Berchem maakten een avondvullende show onder de naam 
‘Coming gauw, de Sjauw’.  De opbrengst van de tickets werd aan een goed doel geschonken.  
Cultuurcentrum Berchem ondersteunde met 3 opeenvolgende dagen van repetities en 
voorstelling in de schouwburg.  De opbrengst werd geschonken aan een goed doel.   
Een uitverkochte zaal met vooral jongeren van Berchem en omstreken.  In 2011 doet 
dezelfde cast CC De Kern aan en wordt de opbrengst aan een volgend goed doel geschonken.

Met de vereniging de Dochters van Eva werd een traject opgezet waarbij een opening naar 
diversiteit, constructieve co-habitatie en kwaliteitsverhoging worden nagestreefd.   
Jaarlijks brengen zij een afsluitende, succesvolle voorstelling.

Samenwerking met de BIL startte in kader van de Slijktrofee in 2008.  In 2010 werd een kort 
workshopprogramma opgezet om nieuwe spelers te laten doorstromen in de wedstrijden 
van de BIL, gecombineerd met een aantal demonstraties in het voorjaar.  De samenwerking 
leverde echter te weinig lokale deelnemers op en was verder niet inzetbaar voor andere 
projecten.  Met de BIL wordt voor 2011 overgegaan naar een huurovereenkomst.

Naast deze samenwerkingsverbanden is er ook nog de actief-receptieve samenwerking rond 
programmaonderdelen van Moussem en Jerboa in de vorm van Boom Boom Pow en ‘Nuff 
Said.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

CC De Schelde werkte in 2010 met verschillende verenigingen samen.  Tevens werden 
verschillende cursussen aangeboden door cursisten op eigen vraag.  Zo was er creatief met 
kralen en de workshop tafel dekken.

mogelijkheden tot huren van zalen bij SamenLeven.  Het aanpassen van de site van netwerk 
ontmoetingsruimte van SamenLeven wordt besproken. 
Een helder verhuurbeleid blijft ook in 2011 een work in progress.

 
Project: Versterken actief-receptieve werking

district Antwerpen

CC Link(eroever)

Niet relevant (geen eigen zaal).

CC Luchtbal

• De lopende actief-receptieve samenwerkingen met buurtsport en plein-ontwikkeling 
werden eind 2010 versterkt doordat beide diensten in de kantoren van het 
cultuurcentrum trokken.  Alle activiteiten van deze stedelijke partners worden actief 
gepromoot en technisch ondersteund vanuit het cultuurcentrum.

• In samenwerking met JES vzw werd een laagdrempelige dansopleiding voor meisjes 
opgezet.

• In samenwerking met vrijwilligers van de parochie werden Nederlandse lessen 
ingericht voor anderstalige nieuwkomers van de wijk Luchtbal.  Aansluitend op deze 
taallessen werd in samenwerking met VormingPlus een babbelpunt opgericht.

• In samenwerking met lokale verenigingen als Studio Sleyckzift (Brandweer Luchtbal) 
en Vereniging voor Dialoog & Verbinding werd een sinterklaasshow en een concert 
van Rafik El Maai en Hassan Boufous georganiseerd.

coStA

• El niño de san Andres is een schoolvoorbeeld van actief-receptieve samenwerking.
• Betonnen jungle is een amateur-theatergroep die werkt met kansarmen.  De groep 

komt wekelijks samen en bouwt improviserend sketches op.  Samen met coStA 
maakten ze een avondvullend programma en boden amateurs de kans ervaring op te 
doen op het vlak van decor, klank en geluid.

• We ondersteunden een jonge, onervaren vrouw die graag iets wilde organiseren ten 
voordele van Antwerpse daklozen.  Samen staken we een benefiet comedy avond in 
elkaar.

Nova

• De samenwerking met de concertband wordt verder gezet.
• Nova ondersteunt het voedselteam; een groep buurtbewoners koopt wekelijks 

biologische groenten, Nova is het verdeelpunt.
• Een groep jongeren (Nova Orchestra) repeteert wekelijks in Nova en worden 

ondersteund waar nodig en mogelijk.
• Er wordt bijna uitsluitend met sleutelcontracten gewerkt bij verhuringen.
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district Deurne

Naast de ondertussen reeds klassiek geworden Boombals en enkele sporadische actief-
receptieve samenwerkingen, werd hier in 2010 te weinig actief naar op zoek gegaan.  In 
2011 wordt dit één van de aandachtspunten om op die manier een verrijking van het aanbod 
te bewerkstelligen.

Voor de programmering van de film in CDRix werkt het cultuurcentrum ook in 2010 verder 
met de Filmmagie om een kwalitatief en gevarieerd filmaanbod aan te bieden.

district Ekeren

Niet relevant (geen eigen zaal).

district Hoboken

Niet relevant (geen eigen zaal).

district Merksem

Het 85-jarig bestaan van de Merksemse fotoclub werd uitgebreid gevierd met een 
overzichtstentoonstelling in kasteel Bouckenborgh.  De communicatiecampagne werd mee 
vanuit het CC gestuurd.

Het Karakter Collectief, een Merksem amateurtheatergezelschap/productiehuis, was 
in 2010 kind aan huis in CC Merksem.  We ondersteunden zo’n drie producties van dit 
actief-receptieve huisgezelschap.  We hielpen hen ook met advies bij het oprichten van 
het NMKT – de nieuwe bewoners van het Poppentheater – en ondersteunden hen bij het 
verzelfstandigen.

Verborgen Schatten (zie boven) was een geweldige samenwerking met o.a. het 
Mineralogiemuseum.  De samenwerking leidde tot een product dat de mogelijkheden van de 
individuele partners oversteeg.

CC Merksem bood ook productionele en promotionele ondersteuning aan 2 lokale 
amateurkunstenkringen (KXK en de Rode draad) bij het ontwikkelen van twee 
tentoonstellingsprojecten in kasteel Bouckenborgh.

district Wilrijk

Zowel onze receptieve als onze actief-receptieve werking werd in 2010 verder uitgebouwd.

Qua verhuringen noteerden we in 2010 een kleine stijging tegenover 2009. 
We gingen van 377 verhuringen naar 407.  Deze stijging is merkbaar bij onze kleinere 

district Borgerhout

De Roma

Het blijft zo dat ’t Werkhuys de partner is die de actief-receptieve werking echt kan 
vormgeven in het district Borgerhout.  Binnen de te beperkte lokaleninfrastructuur van 
De Roma blijft de nadruk liggen op éénmalige verhuring aan grote partners en huurders.   
Die verhuringen hebben dikwijls ook een belangrijk actief-receptief accent, meestal 
buurtgericht en/of ondersteunend voor non-profit organisaties.
In die reeks waren er

• Een benefietavond voor Haiti/Unicef met Axelle Red, een benefietavond voor 
Caprioolkinderen met Stash, en een benefietnamiddag met de Frivole Framboos;

• Zuidcafé – NCOS: vier film- en debatavonden;
• Zaalverhuur voor Brede school ’t Keerpunt, de Sint Egidius gemeenschap, zanggroep 

Hei Pasoep, Bank van Breda – Axelle Red, boekvoorstelling Stijn Tormans, 
boekvoorstelling ‘Reiziger – Dirk Van Esbroeck’, CERA – Hommage à Brel, vier 
ontmoetingsdagen minister Pascal Smet – leerlingen en onderwijswereld, 
BBTK, Academie Berchem, Festival van de sociale film, Balie van architecten, 
Xaveriuscollege, Federatie van Steinerscholen, VDAB, etc.

’t Werkhuys

SRO verhuursysteem n.v.t. in ’t Werkhuys.
In Borgerhout is ’t Werkhuys dé speler op (actief) receptief gebied.  Ook in 2010 ontvingen 
we meer dan 200 groepen, verenigingen,…  De toeloop blijft stijgen, met dank aan het 
programmaboekje, website, sociale media e.d.
Door de uitgebreide receptieve werking ontvangen we mensen van verschillende origine in 
’t Werkhuys.
Met periodes blijven er overdag ruimtes vrij staan, maar we blijven dit promoten - ook naar 
scholen toe – en merken dat er langzaam verandering in komt.  Wel blijft er een grote vraag 
naar danszalen, die we wel invullen; zowel overdag als ’s avonds.
De gebruikersreceptie vond ook in 2010 plaats.  Hieruit resulteerde een act die gezamenlijk 
door een aantal vaste gebruikers getoond werd tijdens het feestweekend in december.  Zeer 
fijn dat d.m.v. ondersteuning van ’t Werkhuys gebruikers de weg naar elkaar vinden en er 
nieuwe samenwerkingen uit ontstaan.
In 2010 realiseerde we meerdere actief/receptieve activiteiten.  Enkele voorbeelden 
hiervan zijn het Filmontbijt, Cucinema, Roots met Taboe, WOORDattack, Bij de buren,…  
Bij al deze activiteiten biedt ’t Werkhuys naast ruimte vaak ook ondersteuning op vlak van 
communicatie, organisatie en/of personeelsinvulling.
We zijn nog niet gestart met de verbouwingen aan de achterbouw, alhoewel dit 
vooropgesteld werd.  Dit zal met een jaar opgeschoven worden.  Wel werden er in tal van 
ruimtes geschilderd en opknapwerkjes gedaan.
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dat het wegvallen van deze mensen tot erg grote en structurele problemen zou leiden.  We 
zetten verdere stappen om de ploeg uit te breiden.

Nova

De vrijwilligersploeg wordt getrokken door Samenlevingsopbouw.  Het aantal vrijwilligers 
die zich inzetten voor activiteiten van het cultuurcentrum wordt steeds groter.  Voor de 
gehele werking zijn er ongeveer 70 vrijwilligers actief waarvan er een 20-tal zich inzetten 
voor culturele activiteiten.
Er werd een gezamenlijk vrijwilligersfeest georganiseerd om de doorstroming te 
optimaliseren.  Nova heeft 90 ambassadeurs die een affiche voor de raam hangen.

district Berchem

Momenteel beschikt cultuurcentrum Berchem over een team van zo’n 80 vrijwilligers.  
De taken die opgenomen worden, zijn erg divers.  Van schrijven aan het Be-zine, over 
koken voor artiesten tot mee bouwen aan een voorstelling.  Er zijn flyeraars, tappers, 
klusjesmannen en fotografen.  Het is ondertussen onmogelijk geworden om de werking 
van CC Berchem zonder vrijwilligers te realiseren, ze maken fundamenteel deel uit van het 
centrum.

In 2010 werd voor het eerst een vrijwilligersfeest van de vzw gehouden met uitbreiding 
van de vrijwilligers van Posthof, zo’n 135 vrijwilligers kwamen opdagen.  In 2011 wordt 
dit op districtsniveau opgepakt.  Ondertussen zijn er ook drie nieuwsbrieven voor de 
vrijwilligers verstuurd.  De ambities rond frequentie moeten wel bijgestuurd worden – enkel 
wanneer er grote dingen te gebeuren staan, worden via nieuwsbrief de vrijwilligers nog 
eens extra en exclusief op de hoogte gesteld ipv maandelijks – omdat er via de reguliere 
vrijwilligerswerking al veel gemaild wordt ivm werkplanning, en het verzadigingspunt 
bijgevolg vrij dichtbij is.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Verscheidene vrijwilligers steken op regelmatige basis een helpende hand toe bij 
voorstellingen en evenementen.  Zo verdelen senioren zelf de seniorenflyer aan de 
seniorenverenigingen en helpen vrijwilligers een handje achter de toog.

district Borgerhout

De Roma

De intensieve vrijwilligerswerking van De Roma, waarbij een 350-tal medewerkers dag in dag 
uit mee instaan voor de allerlei taken bij de voorstellingen (onthaal, foyer, zaal, vestiaire), 
bij de voorbereiding (koken, klussen, poetsen) en bij de promotionele distributie, werd 
onverminderd voortgezet.  Er werden ook systematisch vrijwilligers ingezet worden voor 
kantoor, administratie, logistiek en onthaal/tickets.

zaaltjes maar ook in onze schouwburg.  Opvallend is de significante stijging van het 
aantal workshops, cursussen en lezingen, dit mede dankzij de invoering van diverse 
sleutelcontracten.

Wat de actief-receptieve methodiek betreft: we zeiden het al eerder: nooit tevoren 
kleurde ons programma zo Wilrijks.  We blijven dit ook in de toekomst zo doen.  Want 
de gerealiseerde stijging in onze ticketverkoop tot ver boven de 35.000 tickets schuilt 
voornamelijk in deze realisatie.  We krijgen Wilrijk (eindelijk) stilaan warm voor onze 
werking.

 
4.1.4. Operationele doelstelling Vrijwilligerswerking

CCA algemeen

Ondertussen bestaat er in alle districten en huizen van de Antwerpse Cultuurcentra een 
vrijwilligerswerking.  Bij het ene centrum nog pril en in opstart, bij het andere al helemaal 
uitgewerkt en ingebed – getuigen de respectievelijke werkingen van een steeds breder 
bewustzijn van de inhoudelijke meerwaarde – de nood is een absolute deugd geworden.  In 
2010 werd voor het eerst stilgestaan bij een meer uniform en overkoepelend beleid.  Dit 
zal in 2011 verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden, door gezamenlijke krachtlijnen 
uit te tekenen, mét evenwel respect voor en behoud van de uniciteit van elk huis en elke 
context. 

district Antwerpen

CC Link(eroever)

CC Link bouwde in haar tweede werkingsjaar een klein ploegje vrijwilligers uit.  Omdat het 
vooral over senioren gaat, beperkt de inzet zich voorlopig tot het ophangen van affiches voor 
het raam.  Het spreekt voor zich dat er meer vrijwilligers worden aangetrokken in 2011 en 
verder.

CC Luchtbal

Eind 2010 werd de laatste hand gelegd aan een actieplan om de vrijwilligerswerking van CC 
Luchtbal een nieuw elan te geven.  In 2011 wordt dit actieplan uitgerold.

coStA

2010 was voor coStA een nieuwe start op het gebied van vrijwilligers.  We startten met 
slechts enkele vrijwilligers die sporadisch konden helpen.  Doorheen het jaar is deze werking 
verder uitgebouwd tot een iets grotere groep met enkele vaste waarden.  Het is zelfs zo 
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cultuurcentrum beroep doen op de vrijwilligers van Plan B (werkgroep jeugdcultuur) en de 
scouts Mariaburg.

district Hoboken

In 2010 konden we terugvallen op een stabiele vrijwilligersploeg van ongeveer 10 personen.  
Dankzij deze ploeg kunnen we de openluchtactiviteiten realiseren.  Vorig jaar werd ons team 
versterkt met 2 jonge vrijwilligers.

De inhoudelijke werking werd vorig jaar versterkt met een aantal vrijwilligers die het 
klassieke programma uitwerkten.  Eén van de vrijwilligers nam de rol van gastvrouw op en 
verzorgde telkens ook de inleiding.

Op 17 december organiseerden we terug een klein feestje om de vrijwilligers te bedanken.

district Merksem

Dankzij de dynamiek die het CC door de verhuis wist te creëren en enkele gerichte 
communicatieacties, is het aantal vrijwilligers op korte tijd verviervoudigd.   
We kunnen nu spreken van een volwaardige, hechte vrijwilligersploeg.

Naast de klassieke vrijwilligerswerking worden er nu ook administratieve (verzendingen, 
onthaal bij uitstappen, …) en inhoudelijke (redactie, copywriting, …) taken door vrijwilligers 
opgenomen.

district Wilrijk

In 2010 droegen ± 38 vrijwilligers (t.o.v. 28 in 2009) hun steentje bij aan de uitbouw van 
onze werking.  Dat is een significante stijging, die we danken aan onze vrijwilligers zelf (eens 
te meer blijkt de mond-aan-mond-reclame de beste reclame die er is), en aan de herhaalde, 
niet-aflatende oproepen in onze seizoens- en maandbrochures.  Een punt van kritiek: te veel 
vrijwilligers haken af, na enkele maanden.  We moeten trachten hen langduriger aan onze 
organisatie te binden, daar gaan we in 2011 werk van maken. 

’t Werkhuys

Voornamelijk tijdens de wekelijkse Volxkeuken(s) kunnen we rekenen op een vaste ploeg 
vrijwilligers.  We merken dat vele vrijwilligers ’t Werkhuys een aangename plek vinden en 
komen mede daardoor meerdere keren per jaar hun kookkunsten tonen.
Tijdens andere activiteiten waar hulp nodig is, kunnen we rekenen op losse vrijwilligers en 
buurtbewoners.
Door middel van oproepen hebben we in 2010 een aantal vrijwilligers gehad voor o.a. hulp 
in de keuken, strijken, klusjes opknappen e.d.
Een kleine groep  buurtbewoners is ‘Fan van ’t Werkhuys’ en hangen affiches aan hun raam.  
In ruil krijgen ze een eetbon voor de Volxkeuken.  Dit leverde in 2010 een matig resultaat op, 
maar zou de komende jaren meer actief opgevolgd worden.
Al deze vrijwilligers werden tijdens de zomer feestelijk bedankt voor hun inzet.  Dit gaf hen 
de gelegenheid om elkaar te leren kennen.

district Deurne

In 2010 bouwde cultuurcentrum Deurne structureel aan een nieuwe vrijwilligers-werking, 
in samenwerking met de bibliotheken en ontmoetingscentrum Den Tip.  Onze oproep 
naar nieuwe vrijwilligers werd ruim verspreid in Deurne en had effect.  In 2010 zijn er 
maar liefst 50 nieuwe vrijwilligers bijgekomen, waarop we regelmatig kunnen rekenen.  
Deze nieuwe vrijwilligers kwamen allemaal eerst afzonderlijk op intake gesprek, vulden 
een intakeformulier in samen met de publiekswerker, zodat we, rekening houdende met 
interesses en competenties, de vrijwilligersplanning van CC Deurne op maat konden 
invullen.

In het najaar van 2010 zijn we ook van start gegaan met een maandelijkse affichetournee 
door Deurne.  Onze stagiaire ging actief op zoek naar jongeren in de Deurnese scholen en tot 
hiertoe schreven 20 jongeren zich in om promo te voeren voor CC Deurne!

Er werd ook meer aandacht besteed aan diversiteit binnen de vrijwilligerswerking.  Door een 
nauwe samenwerking met het servicepunt voor vrijwilligers werd ons vrijwilligersteam meer 
gekleurd.  Verder haalde CC Deurne veel bruikbare tips uit de lessen van het lerend netwerk 
rond interculturalisering van vrijwilligersorganisaties, georganiseerd door de 8 vzw.

In september vond onze jaarlijkse vrijwilligersactiviteit plaats: samen een hapje en een 
drankje, om vervolgens met zijn allen naar Tuning van Bad Van Marie af te zakken.

Minstens 10 keer werd beroep gedaan op losse vrijwilligers.  Deze werden vooral ingezet 
bij catering, in het Openluchttheater, tijdens het openingsfeest Deurne Davert en op 
Deurne Wintert.  Sinds 2010 is een vaste vrijwilliger lid van onze Raad van Bestuur.

district Ekeren

CC Ekeren kan rekenen op een vaste kern van een 12-tal vrijwilligers.  Vooral op 
evenementen en voorstellingen worden deze mensen ingezet.  Daarnaast kan het 
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district Berchem

Het eerste voorstel ligt er voor receptieven om gebruik te maken van ons ticketsysteem.  
Cultuurcentrum Berchem levert tickets aan de seniorenconsulente voor activiteiten op 
locatie en er zijn afspraken voor de verkoop van tickets voor de matineevoorstellingen met 
animatoren en dienstleiders op het halfjaarlijks overleg met de RVT’s en dienstencentra in 
Berchem en omgeving.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

• De administratieve medewerkers verkochten tickets.
• Relevante data werden uit SRO gefilterd.
• Communicatie naar verschillende doelgroepen kan nog verbeterd worden.

district Borgerhout

De Roma

Wegens tijdsgebrek is er nog geen opvolgonderzoek geweest van de opstart van de eerste 
publieksenquête in 2008.

Na het faillissement van Bilbo, werd in verschillende vestigingen van FNAC een nieuw 
distributiekanaal geopend voor ticketvoorverkoop. 

De Roma trof de voorbereidingen voor de opstart van de A-kaart en de integratie van de 
€2-pas in het najaar van 2010.  Wegens personeelsbeperkingen werd voorlopig enkel een full 
service voorzien aan de ticketbalie.  De service in de zaal zelf volgt in 2011. 

Naar het brede veld van sociaal-culturele organisaties en ondernemingen, werden diverse 
gerichte mailingacties voorzien om de mogelijkheden in De Roma beter bekend te maken.
 
Mobiliteitsproblematiek: 

Op voorstel van De Roma en de dienst mobiliteit van de stad Antwerpen, werd gestart met een 
onderzoek en opmaak van actieplan dat in de toekomst de knelpunten kan gaan aanpakken 
die de bezoekers van De Roma op dit vlak ondervinden.  Het onderzoek wordt gevoerd door 
het gespecialiseerde bureau Traject.

’t Werkhuys

• Maandelijks werd er een nieuwsbrief verstuurd en maakten we actief gebruik van de 
sociale media om ’t Werkhuys bekendheid te geven.

• Artefax (verhuursysteem) is ook in 2010 niet operationeel.
• ’t Werkhuys ondersteunde gebruikers door informatie verstrekking over allerhande 

diensten, subsidie aanvragen e.d.

4.1.5. Operationele doelstelling: verbeteren en 
diversifiëren publiekswerking, communicatie (intern 
en extern) en dienstverlening

Project: Verbeteren dienstverlening

district Antwerpen

CC Link(eroever)

CC Link is vanaf 2010 gehuisvest in bibliotheek Elsschot, die als uitvalsbasis en plek voor 
activiteiten dienst doet en daardoor meteen de sociale woningblokken van Europark betrekt 
in de CC-werking.
CC Link is sinds 2010 het petekind geworden van CC Luchtbal, die instaat voor de ticketting, 
administratie, technische en programmatorische ondersteuning van CC Link.  Hierdoor lijdt 
het publiek niet onder de kleine personeelsbezetting van CC Link.

CC Luchtbal

Door de collega’s van buurtsport en pleinontwikkeling een plek te geven in de gebouwen 
van het cultuurcentrum kunnen klanten nu terecht aan een ‘embryonaal’ vrijetijdsloket.  
In 2011 wordt deze werking geëvalueerd en waar mogelijk verbeterd en/of uitgebreid naar 
andere diensten.

coStA

In 2010 trok Buurtsport bij coStA in en werden werken uitgevoerd om begin 2011 ook een 
nieuw buurtsecretariaat te verwelkomen.  Beide partners gebruiken onze infrastructuur, 
maar belangrijker is dat we samen als een geheel naar buiten komen.  Het aanbod van coStA 
is met de komst van deze partners aanzienlijk vergroot.

Een pijnpunt blijft de beperkte openingsuren van ons secretariaat.  We kunnen dit niet 
uitbreiden omdat we de permanentie niet kunnen garanderen.

Nova

Nova is dagelijks geopend voor publiek.  Nova is een digipunt, bibpunt en het onthaal biedt 
een aantal diensten aan (verkoop vuilzakken, kopiëren).  Vooral het digipunt is een zeer 
groot succes.
Nova was in 2010 een meldpunt voor het inschrijven in het basisonderwijs. 
Meer dan 80 gezinnen werden geholpen.
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district Hoboken

De bureaus van het cultuurcentrum bleven in 2010 op dezelfde locatie.  Dit is geen ideale 
plek maar wel zichtbaar en duidelijk aanwezig in het centrum van Hoboken.

Ondanks de kleine ploeg werd ook in 2010 een permanentie op het kantoor voorzien van 
dinsdag tot vrijdag van 13 tot 16.30 uur.

district Merksem

De verhuis naar de Nieuwdreef zorgde niet alleen voor een aangename eigentijdse balie, 
maar ook voor een veel centraler gelegen ticketpunt.  De Nieuwdreefsite vormt een veel 
aantrekkelijker ontmoetingspunt voor omwonenden, klanten, bezoekers, verenigingen, 
leerlingen en ouders van de academie, etc… dan het wat afgelegen kasteel Bouckenborgh.

De geplande bevraging van ons publiek door een stagiair van de KdG-hogerschool werd voor 
onbepaalde tijd uitgesteld.

De ticketbalie doet nu ook dienst als inleverpunt voor de bibliotheek.  Dit is een onderdeel 
van de bibpuntwerking die het cultuurcentrum op zich neemt.

We hebben de eerste stappen gezet om ook een ontmoetingspunt te zijn waar 
mensen terecht kunnen om een krant en tijdschrift te lezen.  Ook dit onderdeel van de 
bibpuntwerking wordt door het cultuurcentrum uitgevoerd.

district Wilrijk

Niet van toepassing.

 
Project: publiekswerking

CCA algemeen

In de lente van 2010 trad de vijfde publiekswerker toe tot de cluster publiekswerk van CCA.  
Vijf individuele voltijdse stafmedewerkers zetten structureel in op een verbreding van onze 
publiekstoeleiding, onder aansturen van één directeur/inhoudelijke leidinggevende.   
De publiekswerkers hebben tevens elk een horizontale taak waar ze zich ten gunste van onze 
ganse werking van kwijten.   
O.a. de CCA-nieuwsbrief, onze nieuwe, uniforme websites, de aanwezigheid van Antwerpse 
cultuurcentra op gezamenlijke evenementen en beurzen en de waaier aan acties en 
inspanningen ter verspreiding van de 2€-pas behoren tot deze verantwoordelijkheden.

In 2010 ondertekenden de Antwerpse cultuurcentra een inspanningsverbintenis in de vorm 
van een reeks inhoudelijke publiekswerkersindicatoren.  In het voorjaar van 2011 zal er – 

• We merkten een actief gebruik van de website; mensen kunnen hun vragen stellen 
via deze site, reserveren voor de Volxkeuken e.a.

district Deurne

Op onze tweewekelijkse algemene personeelsvergadering bespreken we onze 
dienstverlening en wordt waar nodig bijgestuurd.  Naar goede gewoonte ontfermt één van 
onze vrijwilligers zich over ons onthaal tijdens deze personeelsbijeenkomst, zo kan al ons 
personeel ongestoord deelnemen aan de vergadering.

Binnen de werking van cultuurcentrum Deurne blijven we consequent inspanningen leveren 
om het technische niveau van de technici te verhogen om zo een optimale dienstverlening 
te kunnen bieden.  Interne opleidingen werden hier in 2010 voorzien, vooral door middel van 
coaching.

Om de service naar de klant te verhogen qua verhuringen werden er nieuwe procedures 
voorzien die leiden tot snellere, meer efficiënte en persoonlijke service aan de huurder.  In 
deze procedure voorzien we dat bij het vastleggen van de verhuring ook de hoofdtechnicus 
betrokken wordt om technische zaken te bespreken en vast te leggen.

Maandelijks vindt er een technische vergadering plaats waar de technische aspecten 
met elke productieverantwoordelijke worden besproken.  Voor elke verhuring is er 1 
productieverantwoordelijke die ook op de dag van de verhuring aanwezig is en het geheel 
begeleidt, met minder vergissingen als gevolg.  In de foyer van cultuurcentrum Deurne werd 
een beamer geplaatst die bij eigen producties nuttige info over ons centrum toont.

De aanvraagprocedure voor de bewegwijzering naar cultuurcentrum Deurne is lopende en 
kan waarschijnlijk in 2011 gerealiseerd worden.  Fietsenstallingen zullen in 2011 voorzien 
worden aan de buitenkant om de toegang tot het CC en het stallen van de fietsen te 
vergemakkelijken.

Het café in de Rix heeft een opknapbeurt gehad, de muren werden geverfd met een fris 
kleurtje waardoor deze (vroeger donkere) ontmoetingsplaats voor het publiek lichter en ook 
gezelliger wordt.

district Ekeren

Er werd continue gesleuteld aan een goede dienstverlening, wat door ziekte van enkele 
personeelsleden niet altijd mogelijk was.  Medio 2010 werd gecommuniceerd dat het 
cultuurcentrum voortaan toegankelijk is op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 16 
uur.

In het najaar van 2010 werd het winkelpand heringericht tot een sfeervol cultureel trefpunt 
met oog voor een betere toegankelijkheid en visibiliteit naar de burger. 
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• CC De Schelde programmeerde op zondagnamiddag seniorenvoorstellingen.
• Qua communicatie naar nabij gelegen gemeenten en vlak over de Belgische grens 

ligt nog een ruim doelpubliek te wachten.

district Borgerhout

De Roma

De publiekswerker binnen het team van De Roma blijft de nadruk leggen op volgende 
actiepunten:

• specifieke acties naar etnisch–allochtone doelgroepen en de andere 
doelgroepbenaderingen (kinderen, senioren, …) in het kader van de brede diversiteit;

• verzorgen van voorstellingsinformatie via een specifieke voorstellingsfolder voor de 
effectieve bezoekers;

• specifieke toeleidingsacties in verband met OCMW centra, de €2-pas en de 
systematische jaarwerking met de bevoorrechte partners. 

‘t Werkhuys

• ’t Werkhuys nam deel aan overleg van de communicatiemedewerkers.
• We bleven samenwerken met vzw Recht-Op en merkten dat er meer mensen gebruik 

maken van de kortingspas voor de Volxkeuken.

district Deurne

De publiekswerker van Deurne is overkoepelend verantwoordelijk voor de evenementen.   
In 2010 werd deelgenomen aan Staat Van de Stad, Cultuurnacht, Cultuurbeurs voor 
Onderwijs, Cultuurmarkt en StuDay.  Hiernaast waren de Antwerpse cultuurcentra ook 
aanwezig op Burenplaza in Park Spoor Noord: buurtverenigingen en straatcomités kregen 
alle aandacht, en CCA zorgde voor een onderdeel van het programma.  We werkten ook 
samen met RAPKLAP: speeddaten voor senioren.  De Antwerpse cultuurcentra schonken 
gratis duotickets aan de senioren met hun nieuw gemaakte vrienden.

Ook in 2010 namen we het stadsplan mee naar elk evenement.  Met een kruisboog en 
pijltjes schoten de mensen naar waar ze woonden en in één blik werd hen duidelijk welke 
cultuurcentra allemaal in de buurt liggen.

De nieuwe tickets en tickethouders voor de Antwerpse cultuurcentra zijn in gebruik en 
zorgen voor een grotere herkenbaarheid en samenhang.

Wat CC Deurne betreft hebben wij in 2010 de traditie van een ludieke actie tijdens ons 
openingsfeest ingezet.  Een heuse plaksnorrencampagne werd gevoerd om Merdan Taplak te 
promoten tijdens Deurne Davert.  Bijna alle aanwezigen droegen de avond zelf een plaksnor, 
ook Merdan Taplak en zijn groep op het podium.

opnieuw onder aansturen van deze publiekswerkers – een eerste inhoudelijke evaluatie van 
deze indicatorenwerking gehouden worden.

district Antwerpen

CC Link(eroever)

Er is nog heel wat werk aan de winkel wat publiekswerking op Linkeroever betreft, maar de 
1ste zaadjes zijn geplant: een driemaandelijkse bladwijzer met programma overzicht bereikt 
alle Linkeroevenaars.
De Oeverkrant – uitgebracht door district Antwerpen – besteedt ruim aandacht aan de 
activiteiten van CC Link.  Een bevraging van senioren rond culturele interesses leidde tot een 
meer aangepaste seniorenprogrammatie én het aantrekken van vrijwilligers.

CC Luchtbal

Medio 2010 ging in CC Luchtbal een publiekswerker aan de slag die naast de coördinatie 
van de communicatie ook de opdracht heeft de publiekswerking van het cultuurcentrum te 
verbeteren.  In 2011 zullen de eerste concrete acties opgezet worden.

coStA

We organiseerden een bevraging bij buurtbewoners en bezoekers van ons centrum.  In de 
mate van het mogelijke trachten we de bevindingen die hieruit gefilterd werden te vertalen 
in onze werking.  Het blijft een moeilijk evenwicht tussen de noden en gewoontes van de 
buurt enerzijds en de werking en mogelijkheden van coStA anderzijds.

Nova

Er werd iets meer, maar vooral beter gecommuniceerd.  Affiches/flyers werden verspreid in 
functie van projecten en aanbod.
De Nova-brochure blijft hét communicatiemiddel.  Er wordt nog meer gezocht naar lokale 
input door interviews, oproepen,…

district Berchem

De nieuwe websites voor de cultuurcentra zijn opgeleverd en worden als good practises 
binnen de stad beschouwd.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

• CC De Schelde stelt de cafetaria ter beschikking van jongeren die een jeugdcafé 
willen oprichten.

• CC De Schelde werkt samen met verenigingen en houdt bij de eigen planning 
rekening met evenementen van verenigingen.



112 | werkingsverslag 113

district Antwerpen

CC Link(eroever)

Een driemaandelijkse bladwijzer met programma overzicht bereikt alle Linkeroevenaars.  De 
Oeverkrant, vier keer per jaar uitgebracht door district Antwerpen, besteedt ruim aandacht 
aan de activiteiten van CC Link.
Overzichtsaffiches hangen op zichtbare plekken in Linkeroever.  De website van CC Link is 
vernieuwd, maar moet nog sterker gepromoot worden.

CC Luchtbal

In 2010 werden de verschillende communicatiekanalen van het cultuurcentrum resoluut 
opengesteld voor de (culturele) partners van de wijk.  Zowel naar de stedelijke partners 
als de scholen en verenigingen werd de vraag gesteld om input te leveren voor zowel de 
gedrukte communicatie (Luchtpost), als de vernieuwde website.  In 2010 zullen deze en 
andere communicatieproducten opnieuw gepositioneerd worden in het kader van een 
efficiënte (boven)lokale cultuurcommunicatie.

coStA

Begin 2010 schakelden we over naar een geïntegreerde vormgeving binnen onze 
communicatie.  Al onze gedrukte communicatiemiddelen krijgen dezelfde stijl, dezelfde 
coStA-look.  Dit beeld trokken we door op onze site, de brochure, enz.
In onze brochure wordt meer plaats voorzien voor partners.  We gebruiken de bestaande 
informatiekanalen in de wijk om onze communicatie aan op te hangen.

Nova

De Nova-brochure verschijnt tweemaandelijks en geeft naast het programma van Nova ook 
ruimte aan socioculturele evenementen uit de wijk.
Nova heeft 90 ambassadeurs die een affiche voor de raam hangen.

district Berchem

De vzw lokaal cultuurbeleid heeft een geïntegreerde lokale communicatiecel, waarbij 
expertise niet meer versnipperd zit over de diverse diensten, maar er door een ploeg wordt 
gecommuniceerd voor de zuiver culturele districtsactiviteiten, CC-activiteiten, en de lokale 
bibliotheekactiviteiten.  Er is niet langer sprake van een CC Be-zine maar een Be-zine, een 
periodieke over de culturele activiteiten in het district.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Een personeelslid van het cultuurcentrum woonde het communicatieoverleg van het district 
bij waardoor de communicatie zo goed als mogelijk op elkaar wordt afgestemd.  Op deze 
manier willen we alle communicatieacties in het district binnen een bepaalde periode tijdig 

district Ekeren

Het cultuurcentrum was geregeld aanwezig op tal van festivals en activiteiten met een 
infostand.  Elke jaar neemt het cultuurcentrum deel aan de braderij en het onthaal van de 
nieuwe inwoners dat door het district wordt georganiseerd.

district Hoboken

Het cultuurcentrum had in 2010 nog steeds geen publiekswerker in dienst.   
Onze ploeg werd gehalveerd (van 4 naar 2 medewerkers), naar communicatie toe bleef het 
behelpen.

district Merksem

Binnen de horizontale bevoegdheden van de cultuurcentra zorgde de publiekswerker van 
CC Merksem voor de uitvoering van het contract dat met OCMW werd gesloten in het kader 
van de €2-pas.  Eind 2010 werd de €2-pas als systeem geïntegreerd in de A-kaart.

De vele acties, gelinkt aan activiteiten met vooral een lokaal karakter, zorgden in 2010 voor 
een spectaculaire stijging (+30%) van het aantal Merksemse participanten.

district Wilrijk

Niet van toepassing. 

Project: Lokale cultuurcommunicatie: de cultuurcentra nemen 
lokaal hun rol om de cultuurcommunicatie te verstevigen/
efficiënter beheer van de lokale cultuurmiddelen

CCA algemeen

Als grootste cultuurcommunicatoren binnen de districten/wijken trokken de Antwerpse 
cultuurcentra in 2010 hun belangrijkste (digitale en gedrukte) kanalen open voor en deelden 
ze hun expertise met alle lokale cultuurpartners.

In overleg met de cultuurantennes en communicatiedeskundigen werd per district – 
rekening houdend met de specifieke context – de eerste concrete stappen gezet naar 
een efficiënt geïntegreerd communicatieplan per district.  In 2011 zullen deze lokale 
invullingen geëvalueerd worden en opgenomen worden in een overkoepelende stedelijke 
communicatieaanpak.
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In deze campagnes kreeg cultuurcentrum Deurne steeds een groot aandeel. -

district Ekeren

Op initiatief van CC Ekeren werd in juni voor de eerste maal een cultuurmagazine verspreid.  
In deze brochure stonden naast de activiteiten van het CC, de bib en het district ook 
activiteiten van lokale partners en het verenigingsleven.  In het najaar werd een nieuw 
magazine ontworpen voor het voorjaar van 2011.

district Hoboken

Door de halvering van onze ploeg zijn we er vorig jaar niet in geslaagd om een 
communicatieplan op te stellen.  We hebben wel een voorjaars- en een zomer-/
najaarsbrochure uitgebracht waarin we verschillende culturele partners uit het district 
samen brachten.  In deze gezamenlijke brochure ‘cultuuraanbod Hoboken’ werden vrijwel 
alle publieke culturele activiteiten in het district kenbaar gemaakt.

In 2010 verhoogden we het aantal over Hoboken verspreide ambassadeurs met 20%.  Zij 
promoten de werking van het cultuurcentrum niet enkel door het uithangen van affiches, 
maar fungeerden als een soort communicatiesatelliet voor de buurt.

district Merksem

• Het cultuurcentrum werd trekker in de ZOMERksem campagne van het district. 
• Dankzij een actieve participatie in de redactieraad van het district was er 

redactionele aandacht voor het cultuurcentrum in bijna alle edities van 
De Nieuwe Antwerpenaar. 

• Dankzij de nieuwe websites en doelgerichte e-marketing werd er aanzienlijk 
bespaard op het klassieke drukwerk.

district Wilrijk

Niet van toepassing. 

Project: Verbeteren digitale communicatie

CCA algemeen

In overleg met Digipolis en het bedrijf Marketing en Communicatie van de stad Antwerpen 
lieten de Antwerpse cultuurcentra nieuwe websites ontwikkelen die een enorme verbetering 
van de online communicatie betekenden.

De sites werden zo ontworpen dat elk huis een eigen gezicht heeft, maar de achterliggende 
motor is gebouwd rond samenwerking.  Zo is het mogelijk om door te linken naar 

bespreken.

De communicatieverantwoordelijke in het district ondersteunde het centrum uitgebreid wat 
betreft promo.  Er werden twee extra infoborden geplaatst in Berendrecht en Lillo met de 
programmatie van het huidige seizoen.  De voorgevel van het gebouw wordt een duidelijk 
herkenningspunt.  Er werd een banner aan de gevel gehangen.

Het CC was meer zichtbaar aanwezig te zijn op evenementen die het mee organiseert.  Er 
werd gewerkt aan een duurzame relatie met de pers.  Affiches werden opgestuurd naar 
publiek dat zich vrijwillig opgaf om deze aan hun raam te hangen.

district Borgerhout

De Roma

De nieuwsbrief en de website van De Roma werden meer uitgebouwd als platform voor 
andere relevante partners uit het district en de stad.

‘t Werkhuys

• Intern werd er een (communicatie)planning opgesteld en de taken verdeeld.
• Er werd een persmap opgesteld en een perslijst aangemaakt die actief wordt 

opgevolgd.  Vanaf 2010 zijn we ook lid van radio Minerva.
• De ‘Fans’ van ’t Werkhuys’ waren met weinigen, maar hier zal in de toekomst nog 

verder aan gesleuteld worden.

district Deurne

In 2010 ging CC Deurne van start met een nieuw en haalbaar communicatieplan.  
Planningen worden veel efficiënter gemaakt en opgevolgd.  Ook de verzendingsruimte in de 
kelder is een feit.  Al het promomateriaal wordt daar op één plaats gestockeerd, en we gaan 
er efficiënter mee aan de slag.

Door een algemene oproep in Deurne kregen we ook nieuwe ambassadeurs bij.  Dit netwerk 
werd mede uitgebouwd door onze vrijwilligers die maandelijks op affiche-tournee gingen bij 
steeds dezelfde handelaars.

Deurne Leeft is sinds begin 2010 de nieuwe cultuurbrochure van Deurne. 
Voor deze brochure slaan het cultuurcentrum, de diensten in ontmoetingscentrum Den Tip 
en de bibliotheken de handen in elkaar.  Deurne Leeft is wat het district allemaal te bieden 
heeft aan evenementen, concerten, familievoorstellingen, stand up comedies, cursussen, 
workshops, feesten en films.  De Deurnenaar kan aan de hand van deze brochure zijn eigen 
Deurnese culturele agenda van 2010 naar hartenlust invullen.

District Deurne is in 2010 van start gegaan met 4 grote campagnes die elk jaar zullen 
terugkomen (Deurne Wintert, Deurne Fleurt op, Deurne Zomert en Deurne Feest). 
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en filmpjes en tweewekelijks wordt een nieuwsbericht gepost.

Op regelmatige basis werden digitale mailings verzonden.  Zo informeerden we nieuwe 
klanten en onze huidige toeschouwers op een erg efficiënte manier.

In 2010 was CC Deurne zeer actief op Facebook en bouwden we een uitgebreid netwerk uit.  
Nu ‘Facebook up to date houden’ in het takenpakket van onze nieuwe onthaalmedewerker is 
opgenomen, blijft onze Facebookpagina leven en daarop kregen we al vele leuke reacties.

Ook in de digitale nieuwsbrief en website van www.gratisinantwerpen.be stonden wij 
regelmatig met ons aanbod.

district Ekeren

Eind juni werd de nieuwe website van CC Ekeren gelanceerd.  Beperkt werd gebruik gemaakt 
van Facebook en andere sociale media.  Het gebruik van digitale media moet in 2011 
verbeterd worden.  De aanwezigheid in de digitale nieuwsbrieven kan nog verhoogd worden.

district Hoboken

De vernieuwde website werd vrijwel dagelijks bijgehouden.  Nieuwe initiatieven werden 
onmiddellijk op de site gezet.

Naast een zeer actieve Facebook (onderhouden door vrijwilligers) met meer dan 
3.000 ‘vrienden’ maken we voor bijna elke voorstelling een e-flyer.

district Merksem

• In 2010 werden alle websites van de Antwerpse cultuurcentra in een nieuw kleedje 
gestoken, meer conform aan elkaar.  www.ccmerksem.be werd regelmatig geüpdate 
met info en filmpjes en tweewekelijks wordt een nieuwsbericht gepost.

district Wilrijk

De publiekswerker van CC De Kern (die we delen met CO Nova, een samenwerkings-
model waar we voorstander van blijven, ook voor andere CCA-peterschappen) bewijst 
zijn relevantie.  Begin 2011 is het nog te vroeg om al een analyse te maken van àlle 
publiekswerkersindicatoren (wordt verwacht tegen medio maart), maar nu reeds blijkt uit de 
eerste cijferanalyses van 2010 dat we enkele schone resultaten hebben neergezet: 

• het aantal 2€-pas tickets is schier verdrievoudigd (van 129 naar 383 stuks)
• het percentage ticketverkoop via de website steeg tot 13,9 % (komende van 10 % in 

2009, en 5 % in 2005)
• De CCA-nieuwbrief bereikte eind 2010 meer dan 11.000 geïnteresseerden

voorstellingen uit andere CC’s en gaat de zoekmotor door de database van àlle huizen.

district Antwerpen

Dankzij de vernieuwde websites merken we in alle 4 de centra van district Antwerpen 
een mooie stijging van zowel de bezoekcijfers als de ticketverkoop.  Meer onderlinge 
links tussen genres, artiesten, voorstellingen en websites van de centra zorgen voor een 
beter geïnformeerd publiek.  Facebookpagina’s en direct mails naar verenigingen in de 
verschillende wijken breiden de digitale communicatie uit naar nieuwe doelgroepen.

district Berchem

In 2010 werden de nieuwe websites voor de cultuurcentra een feit.  Deze operatie werd 
begeleid door de publiekswerker van CC Berchem.  Naar 2011 wordt onderzocht of het niet 
zinvol is om ook de elektronische nieuwsbrief te vernieuwen, anders te organiseren.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

CC De Schelde is actief aanwezig op Facebook en de site wordt ook vaker en sneller 
geüpdatet.  Er worden actiever emailadressen verzameld om meer mensen te abonneren op 
de nieuwsbrief.

district Borgerhout

De Roma

• De Roma ging actief op zoek naar nieuwe digitale klanten/bezoekers: bestaande 
SRO klanten: extra data inzamelen ivm e-mail, en de e-mailbenadering met digitale 
nieuwsbrieven verder uitbouwen.

• De eerste toepassingen werden gestart voor efficiënt gebruik van sociale 
netwerksites zoals Facebook voor snelle informatie over concerten/voorstellingen.

’t Werkhuys

• Maandelijks wordt er een nieuwsbrief verstuurd en maakt ’t Werkhuys actief gebruik 
van sociale media.

• We blijven actief zoeken naar kanalen om de werking van ’t Werkhuys bekendheid te 
geven aan een zo groot mogelijk publiek.

• ’t Werkhuys maakt actief gebruik van DNA, UITcultuurdatabank, Wattedoen e.a.

district Deurne

In 2010 werden alle websites van de Antwerpse cultuurcentra in een nieuw kleedje 
gestoken, meer conform aan elkaar.  www.ccdeurne.be werd regelmatig geüpdate met info 
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verschillende vergaderingen tussen en met verenigingen uit de doelgroep.  
Ook enkele eindgebruikers werden op regelmatige basis bevraagd.

district Antwerpen

CC Link(eroever)

CC Link had regelmatig overleg met doelgroepenpartners als Kids (het huidige Kras), de 
jeugddienst, het Afghaans Cultureel Centrum, de buurtwerking uit de Rode School, het 
Linkoverleg, tal van bewonersgroepen (ALO, Linkeroever Leeft, ’t Linkeroevertje, HELO,…), 
het opvangcentrum, Rode Kruis, jeugdhuis den Tits, sociaal restaurant Bakboord van 
vzw Cas, etc.

CC Luchtbal

In 2010 werd het actorenoverleg Luchtbal uitgebreid met een apart scholenoverleg en een 
periodiek overleg met de partners op vlak van jeugdwerking in Antwerpen Noord (BOJAN).  
In 2011 wordt werk gemaakt van een structureel overleg met de verschillende verenigingen 
in de wijk Luchtbal.

coStA

Er is structureel overleg met o.a. de jeugddienst, stuurgroep Sint-Andries, Buurtsport, 
scholen, OCMW, OpSinjoren, e.a.

Nova

Er is structurele samenwerking met Samenlevingsopbouw, vzw Recht-Op en Buurtsport.  
Met deze partners bouwen we vanuit Nova een gezamenlijke werking uit; en projecten zoals 
de cultuurcafés met vzw Recht-Op en het WK voetbal met buurtsport.  Samenlevingsopbouw 
maakte de tweewekelijkse buurtmaaltijden ook toegankelijk voor 2€-passers.
Ism Dotkom worden er pc cursussen georganiseerd.  Twee halve dagen per week zijn de 
begeleiders van dotkom aanspreekpunt voor het digipunt.
Met Kids en inloopteam Zuidrand werd er samenwerking opgezet rond toeleiding naar het 
aanbod.

district Berchem

Het theater- en muziekgroepje van het buurtcentrum Posthof werd in 2009 opgepakt 
binnen een samenwerking tussen Posthof en VormingPlus.  De samenwerking focust op een 
jaarprogramma met als insteek de transitiebeweging.  In 2011 wordt naar een eindmoment 
gewerkt in samenwerking met cultuurcentrum Berchem. 
Het eindmoment wordt een programmaonderdeel in Berchem Schittert, dat als festival in de 
wijk Oud-Berchem zal worden opgezet met als centraal thema: duurzaamheid.

Met de in het najaar opgerichte werking van KIDS Berchem werd meteen samen-werking 
gezocht, wat in 2011 resulteert in een workshoptraject dat door de vzw ondersteund wordt.

Een doelstelling die we, door onze algehele omzetstijging intussen niet meer behalen, is die 
omtrent de lokale ticketverkoop.  CC De Kern heeft in 2009 zoveel nieuwe geïnteresseerden 
bereikt, dat we onder de 30 %-grens gezakt zijn inzake verkoop van tickets aan Wilrijkenaren.  
Een nieuwe flyeractie op het Valaar moet dit euvel de wereld uithelpen.

Tot slot: onze digitale communicatie werd verbeterd dankzij de ingebruikname van een 
compleet nieuwe website (media juni 2010), en onze medewerker communicatie zat in 2010 
wekelijks samen op de redactiemeetings van de districtspagina’s van DNA. 

Project: Op stedelijk niveau organiseren de cultuurcentra 
gezamenlijke communicatie-acties, al dan niet in samenspraak 
met andere actoren

CCA algemeen

Het netwerk van Antwerpse cultuurcentra trad (al dan niet met mobiele infostand) 
gezamenlijk naar buiten op tal van grootstedelijke evenementen:

• Cultuurmarkt
• StuDay
• Staat van de Stad
• Vrijwilligersbeurs stad Antwerpen

Gemeenschappelijke brochures als de scholenbrochure en de drempelverlagende folder 
‘genieten van cultuur’ werden opnieuw uitgegeven.

Over gemeenschappelijke projecten als de seizoensopener ‘Moscow’ van Berlin, 
‘Van t’ Werk’ en CCA-tournees als ‘Polen op Zondag / Bang!’ (Martha!Tentatief), Hakims of 
Comedy, De Openbaring (UNM/Het huis Van Bourgondië) communiceerden alle centra met 
hetzelfde, herkenbare drukwerk.

Samen met de dienst marketing & communicatie werden de eerste stappen gezet richting 
een éénvormige herkenbare huisstijl voor de overkoepelende CCA-communicatie. 

4.1.6. Operationele doelstelling: Representatieve diversiteit in 
aanbod, raden van bestuur, personeel en publiek
 
Project: Structureel overleg met doelgroepenpartners

CCA algemeen

De Antwerpse cultuurcentra hebben regelmatige overlegmomenten met de cel Vrije Tijd 
van OCMW Antwerpen in het kader van de 2€-pas en neemt daarnaast ook deel aan de 
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district Hoboken

In 2010 hadden we geen structureel overleg.  Er werd wel ad hoc samengewerkt naar 
aanleiding van activiteiten of projecten.

district Merksem

• Het CC neemt deel aan het maandelijkse overleg met de directeurs van de 
Dienstencentra en seniorenconsulent van het district Merksem.  Eveneens 
participeren wij aan het overleg van de Merksemse Seniorenraad.

• Het CC neemt deel aan het maandelijkse overleg tussen alle jongerenactoren uit 
Merksem.

district Wilrijk

Niet relevant.

 
Project: Diversiteit in aanbod/werking

CCA algemeen

In 2010 werden in alle werkingen verdere, structurele stappen gezet om het aanbod en 
de werking te diversifiëren.  Binnen de lokale context wordt er naar gestreefd om in het 
aanbod hoe langer hoe meer diverse kansengroepen (kansarmen, jongeren, mensen met 
uiteenlopen etnisch-culturele achtergrond, …) te bereiken met een aanbod op maat.  In 
2011 zal hier verder overkoepelend over nagedacht worden, zodat de relevantie aan de 
aanbodzijde voor elke Antwerpenaar verder doorgroeit.

district Antwerpen

CC Link(eroever)

Het Urban Link project dat CC Link samen met Liefhebber organiseerde, richtte zich op de 
jongeren uit het Europark en bereikte een 300-tal jongeren, waarvan een zeer groot deel 
allochtoon.
CC Link heeft sinds september 2010 een maandelijks aanbod voor senioren van linkeroever.
CC Link werkte met het WK Linkeroevertoernooi rond identiteit en etnisch/nationale 
diversiteit.
Sinds september 2010 heeft CC Link een tweewekelijks filmaanbod voor kinderen in de 
bibliotheek, telkens gratis.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Twee maal per jaar is er een overleg met het dienstencentrum en het RVT. 
Er was een samenwerking met de jeugddienst en de bibliotheek rond Halloween.

district Borgerhout

De Roma

Zoals blijkt uit de reeds genoemde actiepunten: De Roma heeft een lange traditie van 
overleg binnen een uitgebreid netwerk van allerlei sociale organisaties – ‘bevoorrechte 
partners’ – waarmee op geregelde tijdstippen persoonlijk contact wordt onderhouden.  
Deze overlegmomenten situeren zich enerzijds rond de programmering, en anderzijds 
rond speciale afspraken met doelpublieken (toegankelijkheid, toeleiding, doelgroep-
communicatie, speciale actieprijzen etc.) en/of rond concrete vragen of activiteiten.

’t Werkhuys

• Er is een structurele samenwerking tussen vzw Recht-Op, Bibliotheek Vredegerecht, 
De Roma en ’t Werkhuys voor de Cultuurcafés.  Daarnaast heeft ’t Werkhuys en vzw 
Recht-Op een aantal samenwerkingsprojecten; o.a. de kortingskaart Volxkeuken, 
leesbevorderingsproject,…

• Regelmatig werd er een overleg gepleegd met verscheidene doelgroepen-partners: 
wijkgezondheidscentrum ’t Spoor, buurthuis de Drei Pleintjes, Samenlevingsopbouw, 
Ontwikkelingssamenwerking,…

• Er wordt actief deelgenomen aan het partneroverleg.

district Deurne

• Vertegenwoordiging van Samenlevingsopbouw als deskundige in de Raad van 
Bestuur van het cultuurcentrum.

• Op regelmatige basis volgt een medewerker van het cultuurcentrum de 
vergaderingen van de seniorenraad en de commissie activiteiten van de 
seniorenraad.  Het programma wordt toegelicht en er wordt actief gezocht naar 
samenwerkingsverbanden.

• Sinds november zorgt de nieuwe cultuurtoeleider, die voor publieksverbreding moet 
zorgen naar jongeren toe, voor een intens contact met de jeugdwerkers (Kids, Jes, 
Pleinontwikkeling, enz.) en neemt ze actief deel aan het jeugdwerkersoverleg.

district Ekeren

Niet relevant.
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district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

• Cultuurcentrum De Schelde werkte samen met verschillende partners om een 
kwalitatief en gevarieerd programma uit te werken voor jong en oud.

• Er zijn veel inspanningen geleverd om de 2€-pas te promoten in het district.

district Borgerhout

De Roma

De Roma handhaafde de zeer brede spreiding, zowel tussen dag- en avond-voorstellingen, en 
een zeer gevarieerd aanbod naar uiteenlopende doelgroepen.
Verderzetting sinds 2009 van de vergroting van het aanbod aan theater, dans en 
circus.  Het aantal films nam licht af ten voordele van een sterke stijging van circus en 
muziekvoorstellingen.
Voortzetting van een hele reeks speciale evenementen die sterk buurtgericht 
en gemeenschapsvormend zijn zoals opendeurdagen, geleide bezoeken, kinder-
rommelmarkten, weggeefbeurs etc.

’t Werkhuys

Door de uitgebreide receptieve werking ontvingen we mensen van verschillende origine 
in ’t Werkhuys.  Ook ’t Kaffee, als ontmoetingsruimte, zorgde er voor dat er bezoekers van 
verschillende sociale klasse en leeftijdsgroepen de weg vinden naar ’t Werkhuys.
Mensen in armoede kunnen een klantenkaart bekomen waardoor ze aan 3 euro kunnen 
deelnemen aan de Volxkeuken en aan 1 euro een aantal courante dranken aankopen.

district Deurne

Wereldmuziek en humorvoorstellingen uit verschillende culturen dragen bij tot een divers 
profiel voor het cultuurcentrum aan de kant van de aanbodzijde.  Daarvoor werkten we ook 
in 2010 samen met Tournee Mondial; een vereniging van Vlaamse cultuurcentra die grotere 
tournees voor anders vaak dure buitenlandse groepen mogelijk maakt.

Met het project Vila Cabral roepen 11.11.11. en cultuurcentrum Deurne verenigingen en 
organisatoren op hun activiteiten een ‘zuiders’ tintje te geven.  Ook het cultuurcentrum 
paste tijdens het project het aanbod aan.

In samenwerking met het OCMW stapte cultuurcentrum Deurne mee in de €2-pas werking.  
Op deze manier bieden wij aan financieel minder gegoede groepen een belangrijke 
drempelverlaging aan.  Via gerichte toeleidingsacties werden deze €2-passers via onder 
andere samenlevingsopbouw, de dienstencentra en de sociale centra uitgenodigd voor een 
activiteit.

De senior in Deurne kan bij ons de vruchten plukken van een volgehouden en weldoordacht 

CC Luchtbal

In 2010 onderwierp het cultuurcentrum zijn aanbod aan een grondige evaluatie. 
Naast het ‘traditionele’ cultuuraanbod in de schouwburg, werden eind 2010 de eerste 
projecten opgezet waarbij CC Luchtbal met specifieke (locatie)projecten zijn aanbod wil 
verbreden naar kinderen (luchtbar met kinderactiviteiten), senioren (taart-concerten), 
jongeren (laagdrempelige workshops) en de etnisch diverse bewoners van de Luchtbalwijk 
(volkskeuken, WK voetbal, vorming, wereldmuziek). 
In 2011 wordt deze lijn resoluut verder gezet. 

coStA

We werken nauw en bewust samen met cultureel diverse personen en organisaties: 
Een Iraanse kunstenares geeft creatieve workshops, een Zuid-Amerikaanse begeleidt de 
kindermurga, Spanjaarden organiseerden mee het project rond Wannes van de Velde, 
Chinees Nieuwjaar wordt door Chinezen in elkaar gestoken,…

Nova

Open school is vaste huurder in Nova.  Voor sommige activiteiten is er toeleiding vanuit 
open school zoals Sinterklaasfeest en het vrouwenfeest.  De leerkrachten bespreken 
regelmatig de novabrochure in de klas.
Het cultuurcafé op donderdag is de ontmoetingplek voor deelnemers van Een paar apart.
Er was toeleiding vanuit Recht-Op naar het betalend aanbod.
Nova en Recht-Op organiseerden een leessalon vanuit de vaststelling dat (voornamelijk) 
mensen in armoede de besproken boeken in het literaire café wel uitleenden, maar niet 
altijd gelezen kregen.  Vanessa Broes ging met een groep van 12 mensen aan de slag en 
gingen op stap naar literaire evenementen in de stad.
In december ging er een cultuurtoeleider aan de slag die zich zal richten op jongeren.  In 
2011 zullen hier duidelijke stappen worden gezet

district Berchem

Uit het WK Berchem ontsproten enkele nieuwe samenwerkingsverbanden.  Uit de 
Marokkaanse ploeg voor het WK zijn de hernieuwde contacten met de moskee-
vereniging ontstaan.  Deze contacten hebben tot samenwerking geleid (straatfeest Sint-
Lambertusstraat, Berchem Deelt-feest in cultuurcentrum Berchem ter gelegenheid van het 
offerfeest) en de moskeevereniging gesterkt in haar beweging naar meer openheid ten 
opzichte van de andere gemeenschappen in Berchem.

De Libanese meisjesploeg organiseerde in het najaar een benefiet in de schouwburg, met 
succes en met een eigen geoliede vrijwilligersploeg.  Mogelijk groeit hieruit een eigen vzw 
voor het opzetten van jongerenactiviteiten.  Met Tom De Brabander (Nederlandse ploeg) 
werd in het najaar een bal populaire georganiseerd en in 2011 enkele ‘Guinguettes’.  Will 
Duis (Nederlandse ploeg) wordt meer en meer ingezet als DJ in cultuurcentrum Berchem.
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Project: Diversiteit in publiek

CCA algemeen

Hoewel het belang van een divers publiek door iedereen meer dan gedragen wordt, blijft het 
een complexe oefening om er ook daadwerkelijk in te slagen een divers publiek te bereiken.  
Aan de hand van een gerichte programmatie en communicatie worden vaak successen 
geboekt, maar de ambitie om deze instroom en doorstroming duurzaam te verankeren werd 
in 2010 nog niet gehaald.  De start van de cultuurtoeleiders zou alvast een toename moeten 
betekenen van jong en divers publiek.  Naar 2011 toe worden hier verdere visies en concrete 
acties rond ontwikkeld. 

district Antwerpen

CC Link(eroever)

Idem diversiteit in aanbod/werking.  Voorts ontving CC Link ook een meer typisch 
cultuurpubliek en dit met voorstellingen zoals Bert Gabriëls en Roland en met de 
Vliegerhappening op Linkeroever.

CC Luchtbal

Door zowel het aanbod als de communicatie beter af te stemmen op de diversiteit van de 
bewoners van de wijk Luchtbal, zag het cultuurcentrum de eerste tekenen van een publiek 
dat representatief is voor de omgeving en context waarin het opereert.  Er is echter nog veel 
werk aan de winkel, niet in het minst op het vlak van toegankelijkheid van de gebouwen.

coStA

We merken dat we geen vast publiek hebben voor een groot deel van onze activiteiten.  We 
bereiken onze doelgroep – bewoners uit zone 2000 – vooral via laagdrempelige activiteiten, 
maar er is maar een beperkte doorstroming naar ons reguliere aanbod.  Verschillende 
verenigingen bereiken wel deze mensen woordoor ze stilaan gemakkelijker de weg naar ons 
huis vinden.  Er blijft nog heel wat werk aan de winkel.

Nova

Door het verscheiden aanbod en de verschillende partners in huis bereikt Nova een zeer 
divers publiek.  Het digipunt is zeer druk bezocht en een zeer goede ingang naar het brede 
aanbod van Nova.  Nova bereikt op dit moment weinig jongeren, maar door de start van de 
cultuurtoeleider zal dit in 2011 resultaten opleveren.

doelgroepenbeleid.  Activiteiten zoals de matineeconcerten, vormingsmomenten en de 
namiddagconcerten in het Rivierenhof kennen een groeiend succes dat we ook in 2010 
verder tot ontwikkeling willen laten komen.

De komst van de cultuurtoeleider moet op termijn voor een jonger en diverser publiek 
zorgen.  Hiermee gepaard gaand, zullen de jongeren ook meer inspraak krijgen en betrokken 
worden bij de algemene werking van het cultuurcentrum.

district Ekeren

Door tal van samenwerkingen op organisatorisch en communicatief vlak met andere 
beleidsdomeinen slaagde CC Ekeren een aanbod uit te werken op maat van alle doelgroepen.  
In mindere mate werden personen van andere origine bereikt.
Dit is te verklaren door het demografische profiel van het district.

district Hoboken

Door de komst van een cultuurtoeleider konden we vanaf december echt werk beginnen 
maken van de zoektocht naar allochtone sleutelfiguren in het district.

In 2010 werd de aanzet gegeven om één of meerdere activiteiten te laten organiseren door 
allochtone programmatoren.  Deze acties worden zichtbaar en uitgevoerd in de loop van 
2011.

In 2010 bleef het cultuurcentrum samenwerken en projecten ontwikkelen met Novonov, 
KIDS en jeugdhuis Joh (jongeren), jeugddienst, jeugdverenigingen, pleinontwikkeling 
(kinderen) en buurtsport.

district Merksem

Cultuurcentrum Merksem deed in 2010 voor het eerst mee met Vila Cabral en organiseerde 
een ontbijt met culturele activiteiten rond de Noord/Zuid-verbinding.

Cultuurcentrum Merksem werkte samen met seniorenraad, dienstencentra en district een 
hele reeks seniorenactiviteiten uit (zie boven).  Op enkele jaren tijd heeft het CC een goede 
reputatie weten te ontwikkelen bij de Merksemse senioren.

district Wilrijk

Niet relevant.
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district Deurne

Om de toegankelijkheid voor slechthorenden te verbeteren werd er in cultuurcentrum 
Deurne een ringleiding geplaatst.  In 2010 werd dit actief gepromoot om zo een nieuwe 
doelgroep aan te kunnen spreken.

In samenwerking met Samenlevingsopbouw gaan we actief op zoek naar mensen uit 
de laagste inkomensgroepen om hen deel te laten nemen aan activiteiten van het 
cultuurcentrum.  Op die manier promoten we de €2-passen en bereiken we een nieuw 
publiek.

In samenwerking met Samenlevingsopbouw Deurne noord hebben we de afgelopen twee 
jaar een goede band opgebouwd met allochtone vrouwen uit de buurt van zaal Rix door 
activiteiten zoals filmnamiddagen en De Fietsvriendinnen.  Deze band zal in 2010 verder 
verstevigd worden door middel van soortgelijke activiteiten die – al dan niet in een nieuw 
kleedje – de drempel naar deze voor de doelgroep geografisch interessante locatie verlagen.  
Door middel van deze werking hopen we de weg naar ons overige aanbod verder te 
ontsluiten.

In 2010 ging, in samenwerking met het Servicepunt Vrijwilligers, het pilootproject 
Cultuurontmoetingsavonden van start.  Elke tweede zondag van de maand worden de 
nieuwkomers die lessen Nederlands volgen aan het CVO Deurne en Borgerhout uitgenodigd 
om een muziekvoorstelling, film, theater, spreker,… bij te wonen en vooraf en achteraf hun 
Nederlands te oefenen.  Een project dat erg goed ontvangen wordt, zowel bij de deelnemers, 
de leerkrachten en instanties zoals het Huis Van Het Nederlands.  Op deze manier hopen wij 
ook onze vrijwilligerswerking verder te diversifiëren.

district Ekeren

In de samenstelling van het aanbod werd er naar gestreefd om een staalkaart aan te bieden 
aan alle bewoners van het district.

district Hoboken

Straat- en circustheater blijven een belangrijke plaats innemen in het programma.  Deze 
laagdrempelige kunstvorm die taal- noch cultuurgebonden is, spreekt een zeer divers 
publiek aan.

De kinderfeesten blijven een voorbeeld.  Het publiek tijdens deze evenementen is echt een 
weerspiegeling van de samenleving in Hoboken (jong / oud en autochtoon / allochtoon).

Door de komst van de cultuurtoeleider kunnen we intensief werken rond etnische diversiteit.  
De eerste contacten werden in 2010 gelegd, de uitwerking zal zichtbaar worden in 2011.

district Berchem

Cultuurcentrum Berchem weet zich verzekerd van een diversiteit in publiek dankzij haar 
structurele samenwerking met Moussem en sinds het najaar van 2010 ook met Jerboa.  
Beide partners brengen dankzij hun specifiek aanbod een divers publiek aan en dat maakt 
het voor cultuurcentrum Berchem ook evidenter om een brug te slaan naar een divers 
publiek.

Ook door kleinere actief-receptieve samenwerkingsverbanden met onder andere de moskee 
en de ‘Libanese’ meisjesploeg werd dit nog verruimd in het najaar.  Het project van de 
cultuurtoeleiders dat in het najaar van 2010 werd opgestart, maakt dat deze diversiteit in 
publiek op termijn nog versterkt wordt.  De samenwerking met Durga hield op in 2010, maar 
bleek in realiteit ook nauwelijks diversiteit in publiek te genereren.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

• In samenspraak met de werkgroep ‘jeugdhuis 2040’ wordt gezocht naar mogelijke 
samenwerkingen om meer jongeren naar het centrum te krijgen.

• Over de Belgische grens ligt nog een grote doelgroep te wachten.

district Borgerhout

De Roma

Niettegenstaande er al een zeer breed en divers publiek deelneemt (wat één van de 
sterke punten van De Roma is), blijft de deelname van allochtone inwoners een moeilijk 
te realiseren punt.  Er werden in 2010 met succes nog extra acties ondernomen, 
voornamelijk n.a.v. de achtentwintig concerten wereldmuziek, om diverse grote allochtone 
gemeenschappen uit district en stad te informeren en toe te leiden.
Daarnaast is er de voorzetting van enkele recentere vernieuwingen (ringleiding voor 
personen met een auditieve handicap) en publiekssystemen zoals de 2€-pas en verlaagde 
actieprijzen, waarop De Roma met succes volop blijft inzetten.

’t Werkhuys

De deelnameprijs van activiteiten wordt bewust laag gehouden (tot gratis) zodat we een 
laagdrempelige werking behouden en iedereen kan deelnemen.
Open school blijft een vaste gebruiker en we ontvingen dagelijks een groep van een 50-tal 
allochtone vrouwen.
Door de receptieve werking van ’t Werkhuys zijn de groepen zeer divers en vaak van 
multiculturele origine.  Dagelijks bereiken we zowel een oud als jong publiek van 
verschillende sociale klasse.  Een gezonde mix van culturen en leeftijdsgroepen.
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district Antwerpen

CC Link(eroever)

In 2010 werd nog geen cultuurtoeleider gevonden voor CC Link.  De zoektocht gaat in 2011 
verder.

CC Luchtbal

Omwille van het peter-/meterschap en het gebrek aan infrastructuur bij CC Link, wordt in 
CC Luchtbal een werkplek voor de cultuurtoeleider voorzien.  Jammer genoeg is deze nog 
niet gevonden in 2010.

coStA

Het personeelsbestand van coStA is al vrij divers, maar door het peter/-meterschap met 
CC Berchem komt de cultuurtoeleider ook met onze buurtwerking in contact.

Nova

Door de aanwerving van cultuurtoeleider Asma Rahaoui hoopt Nova meer jongeren aan te 
trekken.  De directeur van CO Nova is eveneens haar coach.

district Berchem

De cultuurtoeleider voor Berchem, Nyansile Lesedi, wordt gecoacht door de cultuurantenne.

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Niet relevant.

district Borgerhout

De Roma

Andersvaliden en mensen met een verstandelijke beperking worden mee ingeschakeld in de 
vrijwilligerswerking, meestal in samenwerkingsverbanden met hun scholen of dagcentra.
De stages via Syntra – middenstandsopleiding en de Sabbatini opleiding (deSingel) zorgen 
voor een instroom van een meer divers samengestelde groep technische en productionele 
medewerkers.
Stagiairs uit het secundair beroepsonderwijs zorgen sinds 2008 voor ticketbalie-medewerkers 
van allochtone afkomst.
Via het PWA systeem worden ook kleinere professionele opdrachten toevertrouwd aan 
langdurig werklozen.

Ook in 2010 bleven we samenwerken met Novonov, pleinontwikkeling en de jeugddienst

district Merksem

Het gedifferentieerde en gediversifieerde aanbod vertaalt zich in een minstens even divers 
publiek.  Met doelgroepenacties voor studentenorganisaties, allochtonen-verenigingen of 
verenigingen voor personen in (kans)armoede werd het traditionele publiek verrijkt.

district Wilrijk

Wat leeftijdsdiversiteit betreft scoort CC De Kern hoog op de participatieschaal.  Dankzij een 
doorgedreven kind- en scholenwerking enerzijds, en een aanwezigheid in de verschillende 
Wilrijkse dienstencentra en ziekenhuizen anderzijds, slagen we erin een aanbod te creëren 
voor 2 tot 100-jarigen, en dat publiek ook daadwerkelijk te bereiken.

Culturele diversiteit is een ander paar mouwen.  Onze Cordoba-medewerker – Mohamed 
Benhaddou – verliet ons in februari 2010, na het behalen van zijn mastertitel.   
We slagen erin om culturele diversiteit in het publiek te laten weerspiegelen als we gericht 
programmeren.  O.a. Hijazz op Jazz Wilrijk, het comedy project Hakims of Comedy en het 
huiskamerproject Congo/Zaïre bereikten een veelkleurig publiek. 

Project: Diversiteit in personeel

CCA algemeen

Eind november gingen er in vier districten een cultuurtoeleider aan de slag.   
Deze tewerkstelling is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen Vlaams 
Ministerie van Werk, stad Antwerpen, sociale tewerkstellingsorganisatie Werkvormm, 
Minderhedencentrum de8 vzw en de federale overheid.

Cultuurtoeleiders zijn jongeren zonder diploma (of allochtonen met niet-gehomologeerde 
diploma’s) die in cultuurcentra worden tewerkgesteld om meer jongeren uit de buurt toe te 
leiden naar het bestaande aanbod in een CC.

De toeleiders worden dermate opgeleid om op termijn nieuw aanbod te creëren in de centra, 
in samenspraak met hun netwerk van jongeren.
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4.1.7. Operationele doelstelling: Hervormen 
raden van bestuur cultuurcentra naar vzw’s lokaal 
cultuurbeleid

CCA algemeen

Dit project werd afgerond voor de start van 2010.  Ondertussen draaien alle vzw’s lokaal 
cultuurbeleid (uitgezonderd in Borgerhout).  De inhoud van de vergaderingen van zowel 
raad van bestuur als algemene vergadering moet wel bewaakt worden.  Voor de raden van 
bestuur omdat er een onduidelijke overlap is met o.a. de cultuurraden en voor de algemene 
vergadering omdat deze agenda door haar abstract gehalte nogal pro forma durft worden.  
Nochtans hebben deze lokale raden van bestuur een zeer belangrijke rol in het aansturen 
van het lokale cultuurbeleid.

 
4.1.8. Operationele doelstelling: organiseren van 
een efficiënte en effectieve ondersteuning voor de 
ontwikkeling van het eigen programma en de werking 
van de centra

CCA algemeen

Het overlegteam van de Antwerpse cultuurcentra ging bij de verhuis naar Den Bell op in de 
dienst Lokaal Cultuurbeleid.  Op die manier ontwikkelen cultuurcentra en bibliotheken zo 
helder mogelijk volgens een gezamenlijk organisatieprincipe.

In 2010 (en wellicht de jaren die er op volgen) werd er werk gemaakt van het efficiënter 
maken van de versmelting van diverse stedelijke cultuurdiensten.  Onder meer door het 
wegwerpen van overlappende bevoegdheden en overlegmomenten. 
 
 
 
 

Bij heel wat andere opdrachten in De Roma worden projectmedewerkers van allochtone 
afkomst ingeschakeld: via Levanto – Vitamine W voor onderhoudswerk, via Kopspel voor 
technische realisaties in de zaal etc.

’t Werkhuys

De samenwerking met de groep Intro werd verder gezet voor het onderhoud van ’t Kaffee en 
de achterbouw.  Wij zijn van 1 ploeg per week naar 2X in de week overgegaan.
Het brugproject werd verder gezet met positief resultaat.  Leerlingen uit het deeltijds 
onderwijs volgen een langdurige stage in de keuken.
Tijdens de Volxkeuken zijn er vele vrijwilligers van allochtone afkomst die komen koken; bv. 
Armeens, Tongolees, Indisch, Afrikaans, Chinees,… maar ook vanuit CC Link, Hara Krishana, 
Karavaan,…

district Deurne

In 2010 startte Inès Eshun als cultuurtoeleider in Merksem en Deurne.  Zij ontfermt zich over 
voorbereidingen en uitvoering van het gezamenlijke zomerevent Club Canal in 2011.  Inès 
kan voor coaching terecht bij de directeur van CC Deurne.

district Ekeren

Niet relevant.

district Hoboken

De directeur van het cultuurcentrum verzorgt de coaching van cultuurtoeleider Hamid 
Marouane

district Merksem

Zie Deurne.

district Wilrijk

Diversiteit in personeel blijft een erg heikel thema. 

Project: Diversiteit in raden van bestuur

CCA algemeen

Diversiteit in de afvaardiging van onze Raden van Bestuur blijft een erg heikel thema. 
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kernwoorden om de basiswerking van de antennes samen te vatten: dienstverlening 
in zijn pure vorm.  Dit laatste concretiseerde zich ook in een attentie van de antennes 
voor al de partners die in deze tien jaar het lokale cultuurleven mee vorm gegeven 
hadden: een praktische usb-stick met daarop cultuurinfo rond wie/wat/waar, wetgeving, 
subsidiemogelijkheden en praktische info om zelf mee aan de slag te gaan bij de organisatie 
van een cultureel evenement of project.  Een hebbeding voor elke liefhebber die zich 
vrijwillig inzet voor cultuur!

Overzicht personeel
Binnen het team van cultuurantennes hadden in 2010 een aantal personeels-verschuivingen 
plaats:

• Berchem:  In Berchem maakte cultuurantenne Elisabeth Grillet de overstap naar 
cultuurcentrum Luchtbal.  Tine Mallentjer vervangt haar sinds 16 september 2010.

• Wilrijk:  In Wilrijk nam cultuurantenne An Roels een jaar ouderschapsverlof bij de 
geboorte van haar derde spruit Aiko.  Niels Dupon vervangt haar in deze periode.

• Alexander Van Gool, cultuurantenne die halftijds in Merksem en halftijds in district 
Antwerpen aan de slag was, kreeg een contract van onbepaalde duur in CC Ekeren.  
Hij werd vanaf 15 april vervangen door Vonneke Groeneveldt.

Administratief waren er soms langdurige afwezigheden, wat ook tot aanpassing van de 
werking noodde.  Dat was het geval in Den Tip in Deurne.  Hopelijk wordt de situatie 
gestabiliseerd in 2011.  Zoniet dient een structurele aanpassing van de werking daar zich 
aan.

Het knelpunt van vervangingen van éénmansfuncties – zoals die van de cultuurantennes – is 
een aandachtspunt dat momenteel ter bespreking ligt in het overleg tussen de bedrijven 
Districts- en Loketwerking enerzijds en Personeelsmanagement anderzijds.  Dit zou in 2011 
tot een structurele oplossing moeten leiden.

 
Werkingsverslag cultuur districten

district Antwerpen

Met zijn lokaal cultuurbeleid voorzag het district Antwerpen het afgelopen jaar in 
een heel aantal succesvolle evenementen en werkte het aan het versterken van de 
samenwerkingsverbanden met tal van partners, verenigingen en organisaties.  Daarnaast 
werd er aan niet minder dan 103 gemeenschapsvormende cultuurprojecten en buurtfeesten 
een toelage toegekend.  Hieronder volgt een korte samenvatting van alle hoogtepunten 
rond samenwerking dit jaar, werking op Linkeroever, koepelcampagnes, ondersteuning, 
buurtgericht werken en districtsactiviteiten.

Hoofdstuk IV: werkingsverslag cultuur 
districten

Algemeen
“Cultuur in Antwerpen is – een recht – van iedereen”, zo luidt de aanhef van de strategische 
doelstelling van het lokaal cultuurbeleid.  Daar waar de bibliotheken en cultuurcentra 
verantwoordelijk zijn voor het maximaal toegankelijk maken van de hun toevertrouwde 
voorzieningen, leggen de districten er zich vooral op toe om op hun grondgebied te zorgen 
voor een betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele activiteiten.

Anders dan de stedelijke partners werken de districten (nog) niet vanuit één 
gemeenschappelijk operationeel kader, maar formuleert elk district zijn eigen doelstellingen 
en acties rond de gemeenschappelijke thema’s: participatie en competentie, creatie en 
spreiding, gemeenschapsvorming en diversiteit.  Daardoor zijn de acties ook meer divers en 
op lokaal niveau bepaald.
Wel werd in 2010 werk gemaakt van de invoeging van de planning van de districtswerking in 
de stedelijke strategische cyclus van doelstellingen en rapportering daarrond.  Dit zal vooral 
vanaf 2011 meer zichtbaar worden.

Hoewel operationele acties dus in hoofdzaak lokaal worden vastgelegd, is er wel een 
stedelijk overleg van de 9 cultuurantennes.  Dit team van cultuurantennes werkt als 
reflectie- en uitwisselingsplatform voor de cultuurdiensten van de verschillende districten.  
Daarbij wordt ook telkens de werking van een lokale partner voorgesteld, wat kan gaan van 
een wijkbibliotheek Elsschot op Linkeroever, over RedFishFactory – een creatiewerkplaats 
van jonge ontwerpers in Borgerhout – of het nieuw administratief centrum van het 
districtshuis in Hoboken, tot ecomuseum Turninum of den Tip als een voorbeeld van een 
sterk geïntegreerde vrijetijdswerking in Deurne.

Tijdens deze overlegmomenten kwamen gemeenschappelijke thema’s aan bod zoals de 
voorbereiding van Antwerp European Youth Capital of de erfgoeddag.  Ook passeerden 
interessante (al dan niet potentiële) partners zoals de intendant cultuur-onderwijs, 
de voorzitter van Kifkif of de dienst monumentenzorg de revue.  Dit biedt inspiratie en 
omkadering voor de lokale werkingen.

Het team focuste verder op de kansen en valkuilen van een geïntegreerde cultuurwerking.  
Kennis van en respect voor de wederzijdse werking en eigenheid zijn daarbij een belangrijk 
aandachtspunt.  Actiepunten hierrond werden verder geconcretiseerd op een tweedaagse in 
Den Haan in oktober 2010.

Ten slotte werden de cultuurantennes op 9 december 2010 in de bloemetjes gezet door 
schepen voor cultuur en toerisme Heylen voor hun 10-jarig bestaan.  Ze werden daarvoor 
met een receptie onthaald op het Antwerps ‘schoon verdiep’ in het stadhuis.  Diplomatie, 
vraaggestuurde werking, duurzaamheid en eigenaarschap door lokale verankering waren 
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De ontmoeting en creatie bevorderen door een beter gespreide infrastructuur.

2010 was het jaar waarin de culturele inhaalbeweging op Linkeroever werd voortgezet.  Dat 
het cultuurcentrum een vaste stek kreeg in bibliotheek Elsschot kwam de samenwerking met 
de cultuurantenne en de bibliotheek ten goede.   
Er kwam een professioneel, vast en divers cultureel aanbod op maat voor de inwoners van 
Linkeroever.

Dit jaar startte ook het nieuwe cultuurtraject in 2018.  Hiervoor wordt verder gebouwd 
op eerdere projecten; zoals de reuzententoonstelling van de actieve wijkvereniging Klein 
Antwerpen.  Er zit talent in deze verschillende buurten dat meer zichtbaarheid mag krijgen.  
In 2011 zal de culturele focus zich dan ook op dit gebied richten.

Het valoriseren en stimuleren van het werk van verenigingen en vrijwilligers
 
Voor alle initiatieven op Linkeroever werd ook dit jaar promotie gemaakt via de wijkculturele 
publicatie, De Oeverkrant.  De agenda van De Nieuwe Antwerpenaar raakte goed gevuld 
door het grote aantal ingevoerde gegevens via de UIT-databank.  Na overhandiging van de 
benodigde stukken, werd ook de convenant met Rataplan voortgezet.  Zij ontvingen onder 
andere ondersteuning voor hun buurtgerichte werking voor Antwerpen-Noord.
 
Het stimuleren van diversiteit in de lokale culturele werking
 
Ook dit jaar stimuleerde en ondersteunde de cultuurantenne diversiteit in de lokale culturele 
werking.  In het najaar waaide in het district voor de vierde keer een zuiderse wind.  Onder 
de naam Vila Cabral (een initiatief van 11.11.11.) vonden zo’n 80 activiteiten plaats die de 
verhoudingen tussen Noord en Zuid centraal zetten.   
De meest uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod: culturele gewoonten, 
vluchtelingen, water, oorlog en vrede, eerlijke handel,… om er maar enkele te noemen.  
Het bijzondere aan deze activiteiten is dat ze worden georganiseerd door tientallen 
verenigingen, buurtwerkingen, cultuurcentra en andere organisaties.   
Er vonden 77 activiteiten plaats in het district georganiseerd door 75 verschillende 
organisaties en verenigingen.

Het stimuleren van een dynamische werking van de adviesraad
 
De cultuurraad zorgde ook in 2010 voor beweging.  Het organiseerde de foto-tentoonstelling 
China in Antwerpen, waar werk getoond werd van zowel Chinese als Belgische fotografen 
over China.  Daarnaast organiseerde de cultuurraad de jaarlijkse Open Ateliers.  Ongeveer 
40 ateliers uit het district stelden hun deuren open voor het publiek.  In totaal lokte het 
evenement zo’n 1.000 bezoekers.  In oktober koos de cultuurraad ook een nieuw bestuur.

 

De uitbouw van een ruim en divers aanbod van kwalitatieve lokale culturele 
activiteiten in het hele district.

Op Linkeroever vond een culturele inhaalbeweging plaats.  Balanceren in de lucht: De 
Vliegerhappening was een groot succes.  Projectmedewerkers van Antwerp European Youth 
Capital toonden interesse, waardoor deze activiteit volgend jaar nog meer aandacht kan 
besteden aan de jongste deelnemers.  De jaarlijkse verenigingenmarkt Blink! werd samen 
georganiseerd met het succesvolle District Antwerpen Feest! op Linkeroever.  Het laatste 
optreden van Roland viel letterlijk in het water door de felle regenval.  Later op het jaar werd 
dit goedgemaakt met een gesmaakt benefietconcert in Theater aan de Stroom ten voordele 
van Music for Life.

Koepelcampagnes bleven belangrijk voor het cultuurbeleid van het district Antwerpen.  Ze 
maken het mogelijk om initiatieven over het hele district te ondersteunen.   
De cultuurantenne en de jeugddienst ondersteunden opnieuw een zes-tal initiatieven van 
jonge organisatoren op buitenlocaties onder de opvallende titel en het logo Straatlaweit.  
Enerzijds heeft deze campagne tot doel de zichtbaarheid van de dienstverlening van het 
district te verhogen.  Anderzijds wil het de buurtfestivals promoten die door deze jonge 
organisatoren werden opgezet.  De verplaatsing van Ockxfest naar het grotere Sint-Jansplein 
zorgde voor een groot succes met meer dan 10.000 enthousiaste danslustigen.

Een nieuw project in het district is Theater in uw buurt.  Dit initiatief kadert in een campagne 
voor de amateur- en buurttheaters om inwoners (een breder publiek) te laten kennismaken 
met dit waardevolle lokale cultuuraanbod.  Deelnemende buurttheaters krijgen van het 
district promotionele en communicatieve ondersteuning.  Daarnaast wordt een wedstrijd 
georganiseerd waarbij de theaters kunnen meedingen naar een publieksprijs en een 
professionele juryprijs.  Er doen zes theater-gezelschappen mee uit alle hoeken van het 
district en er vonden al 3 voorstellingen plaats.  Het project loopt nog tot een eind in 2011 
voort en wordt afgesloten met een prijsuitreiking.

KunstenNoord, het collectief van diverse kunstenorganisaties in Antwerpen Noord, 
organiseerde met ondersteuning van de cultuurantenne een drukbezocht opendeur-
weekend.  Alle lidorganisaties hadden een interessant programma op poten gezet.  Het 
aantal leden bleef stijgen in 2010 en de buurt kreeg een ‘artistieke boost’ met projecten 
zoals Kunstlicht op het De Coninckplein.

De cultuurantenne versterkte ook de banden met het M HKA, Katoen Natie en 
Antwerpen Averechts voor de organisatie van de tienjarige jubileumeditie van Kunst & 
Vliegwerk.  Workshops met schoolkinderen, een tentoonstelling in een havencontainer over 
Panamarenko en een gratis Panamarenko-geschenk waren het resultaat.   
De unieke wandelingen met een geleid bezoek aan plaatselijke kunstschatten waren op 
korte tijd volgeboekt en konden op veel waardering rekenen.  Met spectaculaire optredens 
en verzorgde animatie vierde deze editie een waardig jubileum.

Het scholenproject op Antwerpen-Noord werd niet uitgevoerd nadat bleek dat het initiatief 
weliswaar positief werd onthaald, maar dat er onvoldoende ruimte en draagkracht aanwezig 
was bij de scholen en bewonersvereniging ‘De Bilzen’ voor de praktische realisatie.
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het kader van het ondersteuningsbeleid via subsidies vonden er vijf gemeenschapsvormende 
projecten plaats.
 
Tegen 2013 zijn er acties ondernomen om de culturele competentie te verhogen 
zodat zoveel mogelijk inwoners van Berchem van kunst en cultuur kunnen 
genieten.
 
Het project ‘Netwerk Ontmoetingsruimte’ inventariseerde alle zalen en lokalen in Berchem.  
Bewoners kunnen bij deze dienst terecht met hun vragen als zij culturele of feestelijke 
activiteiten willen organiseren.

Het project Warmte, dat gepland stond in samenwerking met het cultuurcentrum en 
Posthof is een jaar opgeschoven en zal plaatsvinden in december 2011. 
Ook Vormingplus zal zich hierin als partner engageren.

De komende jaren zal gewerkt worden aan een ruimere bekendmaking van het bestaan van 
‘Netwerk Ontmoetingsruimte’.
 
Tegen 2013 biedt het lokale cultuurbeleid aan meer kunstenbeoefenaars de 
mogelijkheid om in een toegankelijke infrastructuur werk te maken en te 
presenteren.
 
De opening van de repetitieruimtes op het Frans Van Hombeeckplein heeft niet 
plaatsgevonden in 2010, omdat er door de dienst brandveiligheid gewezen werd op 
problemen die eerst opgelost dienen te worden.  De opening staat gepland voor 2011.  De 
jeugddienst zal het beheer van de repetitieruimtes op zich nemen.   
In samenwerking met den Eglantier en de cultuurantenne zullen er ook presentatie-kansen 
gecreëerd worden voor de bands die van de ruimtes gebruik maken.

Berchem On Tour was vorig jaar aan zijn tiende editie toe en verliep succesvol.  Twaalf cafés 
boden een podium aan even zoveel muziekgroepen.

Voor beeldende kunstenaars en muzikanten was er in het kader van het Liefhebberfestival 
‘Koer en Jardin’; in de tuinen en op terrassen van Berchemnaren konden professionele en 
amateurkunstenaars hun werk presenteren.
Het project ‘Netwerk Ontmoetingsruimte’ inventariseerde alle zalen en lokalen in Berchem.  
Bewoners kunnen bij deze dienst terecht met hun vragen als zij culturele activiteiten willen 
organiseren.

Het zoeken naar en creëren van ruimtes en mogelijkheden voor jonge kunstenaars om hun 
werk te presenteren, zal de komende jaren hoge prioriteit krijgen.  Het cultuurcentrum 
maakt ondertussen al gebruik van een sleuteldrager op maandagavond, de dag waarop het 
cultuurcentrum traditioneel gesloten is.
 

Publieke ruimte maximaal inzetten als platform voor cultuurcreatie en 
gemeenschapsvormende activiteiten.
 
Tijdens de zomermaanden konden de Antwerpenaar en toeristen elke zondag terecht op 
een aantal pleinen in het district Antwerpen voor gezellige themamarkten, elk met een 
eigen specialiteit.  Dit jaar werden het Bioplein, de Boekenmarkt, De Markt Van Morgen 
(voor nieuwe designers) en de schildersmarkt Lambermontmartre ondersteund.  Voor de 
laatste editie van Lambermontmartre werkte de cultuurantenne samen met het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten (KMSKA).  Tijdens hun sluitingsweekend vond de markt 
plaats voor het museum.

district Berchem

In het algemeen kan gesteld worden dat er heel wat waardevolle activiteiten hebben 
plaatsgevonden in 2010.  Hierbij valt op dat activiteiten in de openbare ruimte, waarbij kans 
tot ontmoeting gecreëerd wordt, het meest succesvol zijn.

Lange termijndoelstellingen zoals het aanpakken van het subsidiebeleid, het creëren van 
een infrastructuur waarin (amateur)kunstenaars kunnen werken, het werken rond diversiteit 
in beheerraden, etc. zijn echter ondergesneeuwd geraakt door de vele personeelswissels.  
Met een nieuwe cultuurantenne, districtsecretaris en schepen voor cultuur zal het de 
komende jaren een kwestie zijn keuzes te maken om enkele belangrijke doelstellingen uit 
het cultuurbeleidsplan te realiseren; het invoeren van een eenvoudiger en toegankelijker 
subsidiebeleid, meer aandacht voor diversiteit en het creëren van presentatiekansen voor 
kunstenaars staan hoog op de agenda.

Dankzij de vergevorderde samenwerking binnen de vzw neemt het cultuurcentrum enkele 
taken van de cultuurantenne over, waardoor er voor de cultuurantenne tijd vrij moeten 
komen om rond bovenstaande te werken. 

Initiatieven rond kunst en cultuur worden met, voor en door de Berchemnaars 
genomen en weerspiegelen de diversiteit van de bewoners.
 
Vanuit de cultuurraad werden in 2010 enkele initiatieven genomen die tot doel hadden 
lokaal talent een forum te bieden.  ‘Passieklap’ is een filosofisch salon waarop gastsprekers 
worden uitgenodigd uit zeer diverse hoeken van de cultuurwereld.  Het project ‘Berchemse 
kunstenaars’ gaf twee Berchemse kunstenaars de kans om te exposeren in de galerij 
Campo & Campo.

Filmmaker Mohammed Ihkan realiseerde met steun van het district zijn filmproject: 
‘Mensenmozaïek’.  Verder hebben 10 straten het afgelopen jaar deelgenomen aan de 
cultuurstraten en werden deze positief geëvalueerd.  Voor de vrijwilligers die zich inzetten 
voor cultuur werd er een vrijwilligersfeest georganiseerd in samenwerking met Posthof, de 
bibliotheek en cultuurcentrum Berchem.

Een enkel project vond niet plaats:  Het project ‘Belgische filmdagen’ was gepland, maar is 
niet kunnen doorgaan omdat een belangrijke partner zich niet langer wilde engageren.  In 
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diversiteit van de Berchemse bevolking.
Een doorgedreven diversiteitbeleid zal ook de komende jaren hoog op de agenda blijven 
staan.

Er werd een gemeenschappelijk communicatieplan opgesteld tussen district en cultuur 
wat betreft de cultuurcommunicatie.  De meest in het oog springende realisatie hiervan is 
het omvormen van het CC Be-zine tot het Be-zine, een magazine waarin zowel de culturele 
activiteiten van bib, cultuurcentrum als district aan bod komen.
 
Via kort- of langlopende culturele initiatieven worden ervaringen rond 
gemeenschappelijke plekken en gebeurtenissen door meer mensen gedeeld, 
zodat Berchem een district wordt waar inwoners en bezoekers zich verbonden  
voelen met elkaar.

In 2010 werd Berchem Schittert gevierd in de wijk Pulhof.  In de wijk ‘Nieuw kwartier’ vond 
Muziek in de Wijk plaats.

WK Berchem was een gemeenschapsvormend project dat zich richtte op voetbal 
(geschiedenis) en cultuur en de brug sloeg naar de 11 juli‑viering.  Ook de komende 
jaren zal er gezocht worden naar een eigentijdse invulling voor de 11 juli-viering en het 
Nieuwjaarsconcert.
 
Voor culturele activiteiten wordt extra aandacht besteed aan toetsing en overleg 
met buurdistricten, stedelijke instellingen en partners, zodat deze activiteiten 
ingebed zijn in een grootstedelijke culturele praktijk.
 
Het Cultuuroverleg heeft regelmatig plaatsgevonden, waaruit onder andere het succes 
van de Sinterklaasactiviteit is ontstaan en een samenwerking rond WK Berchem en 
Berchem Bruist.  Het blijkt vooral zinvol om de partners van het cultuuroverleg samen te 
brengen rond heel concrete onderwerpen.

Het vrijwilligersfeest – ook vanuit het cultuuroverleg opgestart – was een succes, ook al 
participeerden niet alle partners.

Binnen de cultuurmaand mei ondersteunde het district het Pulhof Walking Concert en de 
tentoonstelling Schelde‑waters van Charles Quintiens.

De jeugdboekenweek was in 2010 een groot succes: jeugdschrijfster Sabien Clement 
trakteerde leerlingen van het derde leerjaar op een leuke workshop en auteur Do Van Ranst 
las voor aan maar liefst 6 klassen.  Het thema dit jaar was ‘Kinderrechten’, met natuurlijk de 
nadruk op recht op lezen!

 

Er worden bruggen gebouwd tussen gevestigde kunstenaars, professionele 
kunstenaars en liefhebbers, zodat Berchem een plek wordt waar kunst in haar 
meest uiteenlopende verschijningsvormen thuis is.
 
‘Berchemse kunstenaars’ gaf de kans aan twee Berchemse kunstenaars om te exposeren in 
de galerij Campo & Campo.  Voor beeldende kunstenaars en muzikanten was er in het kader 
van het Liefhebberfestival ‘Koer en Jardin’.
 
Tegen 2013 is er een betere samenwerking tussen professionele en niet-
professionele erfgoedactoren, zodat het draagvlak voor en de betrokkenheid op 
het lokale erfgoed versterkt en de expertise verhoogd is.
 
Het oprichten van BEST blijkt geen evidentie, de erfgoedverenigingen zijn geen vragende 
partij.  Wel werden er lokalen ingericht aan het Frans Van Hombeeckplein waar de 
heemkundige kring momenteel een kantoor heeft.  Het komende jaar wordt onderzocht hoe 
de actieve erfgoedactoren een plaats kunnen krijgen in het lokale cultuurveld.

Ook het beheer van DICE ligt momenteel stil, omdat de medewerkers die zich erover 
ontfermden op het district met pensioen zijn gegaan.
 
Het roerend en onroerend erfgoed wordt op een levendige en laagdrempelige 
manier ontsloten, zodat zoveel mogelijk Berchemnaars kunnen genieten van 
het erfgoed en via Erfgoed de kans krijgen om na te denken over zichzelf en hun 
omgeving in het verleden, heden en toekomst.
 
Er werden geen speciale acties ondernomen rond erfgoeddag, omdat er gekozen werd om in 
te zetten op Liefhebber in diezelfde periode.

Wel vonden ‘De Merodefeesten’ plaats:  Een re-enactment in park ‘den Brilschans’ toonde 
de laatste veldslag van Frederik de Merode.  Ondanks het minder goede weer, was er toch 
een ruime opkomst.  Daarnaast was er een academische zitting en een tentoonstelling rond 
het thema.
 
Tegen 2013 weerspiegelen de beheerraden van de Berchemse instellingen en 
de adviesraden van het district, het programma van de verschillende culturele 
spelers en het publieksbereik van de lokale activiteiten de diversiteit van de 
Berchemse bevolking.
 
Er vonden enkele activiteiten plaats waar er divers publiek mee bereikt werd, zoals 
‘Mensenmozaïek’, een filmproject van Mohamed Ihkan.

Mede dankzij WK Berchem kreeg de traditionele 11 juli‑viering een meer eigentijdse 
invulling: er werden in de buurt verschillende voeltbalclubs van verschillende nationaliteiten 
samengesteld.  De samenstelling van de clubs, het publiek en de catering weerspiegelden de 
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Herbestemming oud gemeentehuis te Zandvliet 

Het voormalige gemeentehuis te Zandvliet heeft nog geen herbestemming gekregen.  
Verschillende mogelijke trajecten werden uitgewerkt, maar er werd nog geen consensus 
bereikt.  Dit dossier wordt in 2011 opnieuw opgepikt.
 
Infogids: ‘Help, ik organiseer!’ 

In samenwerking met Locus en uitgeverij Politea werd een praktische gids rond organiseren 
opgesteld op maat van het district.  De gids werd breed verspreid onder alle verenigingen en 
geïnteresseerden.  In totaal werden reeds 105 exemplaren van deze gids verdeeld.
 
Zorg voor erfgoed
 
Uitwerking deelname watererfgoedmanifest 

In het kader van het ondertekenen van het watererfgoedmanifest werden de 
samenwerkingsverbanden met het Havencentrum Lillo aangehaald.   
Het Havencentrum werd structurele partner bij verschillende projecten (senioren, Lillo 
Boekendorp, …).  Open Monumentendag stond in het kader van water en de rol die het als 
natuurkracht speelde in de geschiedenis van het district.  De districtsactiviteit te Zandvliet 
trok 180 bezoekers. 

Het aanwezige erfgoed wordt ingezet als cultuurtoeristische troef 

Een toeristische fietsroute met erfgoedkarakter werd ontwikkeld voor de regio van 
Berendrecht.  ‘Tussen Hemel en Aarde’ neemt de recreatieve fietser mee doorheen de 
geschiedenis van de abdijen en hun invloeden op het district die je zelfs tot vandaag kan 
zien.  Wegens groot succes is de brochure aan herdruk toe en wordt ze opnieuw beschikbaar 
gesteld in 2011.

De eerste voorbereidingen werden getroffen om een bloembollenproject op te starten in 
het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.  Dit project wordt een samenwerking met naburige 
gemeenten rond het erfgoedverleden van de bloembolkweek.

Diversiteit
 
Diversiteit als constant aandachtspunt 

Diversiteit is een constant aandachtspunt, waarbij nauw wordt samengewerkt met 
verschillende professionele partners binnen en buiten de stad Antwerpen.  Ook in 2010 
werden bijkomende financiële middelen vrijgemaakt om de mobiliteit van en naar culturele 
evenementen aan te passen aan minder mobiele gebruikers.

 
district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Participatie en spreiding
 
Opstart samenwerking met OCMW rond het toeleiden van kansengroepen. 

Een samenwerking met in-house-partner OCMW werd aangegaan om hun cliënteel actief toe 
te leiden naar eigen culturele activiteiten.  Hiervoor wordt onderzocht op welke manier we 
een gezamenlijke cultuurcommunicatie kunnen realiseren op maat van de doelgroep(en).  
Dit project wordt vervolgd in 2011.

Toegankelijke cultuurcommunicatie 

Cultuurcommunicatie werd gevoerd aan de hand van verschillende kanalen binnen het 
district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en daarbuiten.  In de eerste plaats werd gekozen voor 
de gratis stadskanalen, zoals het magazine De Nieuwe Antwerpenaar en de website van het 
district.

De Cultuurdatabank werd de voedingsbron voor de verschillende cultuurkalenders, 
aangevuld met de eigen verworven informatie.  De elektronische nieuwsbrief Kiosk werd 
een flashkanaal, waarmee snel gecommuniceerd kon worden bij wijzigingen, last minute 
aankondigingen,…  Hiervoor bouwden we een elektronisch adressen-bestand van cultureel 
geïnteresseerden op.  Tot slot werd de radius van onze cultuurcommunicatie bij grote 
evenementen zoals Muziek in de Wijk uitgebreid tot de Belgische en Nederlandse buren.
 
Competentie en creatie
 
Kunst in de openbare ruimte 

Om niet-professionele kunstenaars een podiumkans te kunnen bieden, werden 
tentoonstellingen georganiseerd in de inkomhal van het districtshuis te Berendrecht.  
Hierdoor wordt niet alleen een podiumkans geboden aan de kunstenaars, maar bereiken 
we eveneens een breed publiek dat niet noodzakelijk tentoonstellingen bezoekt.  In 2010 
organiseerden we tentoonstellingen rond beeldhouwer Francois Vannietvelt en de digitale 
gedichten van dichteres Joke Van Leeuwen.

In het kader van kunst in de openbare ruimte werd er een gedicht van Joke Van Leeuwen 
geplaatst op de Zandvlietse Varkensmarkt, in samenwerking met school Noordland.

Jong muzikaal talent kreeg dan weer podiumkansen tijdens de muziekwedstrijd 
‘Podiumbeesten’.  10 startende bands namen deel, waarvan de winnaars optraden als 
voorprogramma bij Muziek in de Wijk. 
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op de districtpagina’s 194 activiteiten.  Het is niet duidelijk of we met dit medium alle 
doelgroepen bereiken.  Het district tracht door middel van themagerichte artikels en 
foto’s de diversiteit van het district extra te benadrukken.  In de kalenders wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen het professionele aanbod en activiteiten georganiseerd door 
verenigingen en amateurkunstenaars.  Sinds we de kalender opmaken op basis van de ‘Uit 
in Antwerpen’-databank merken we een verlies van informatie.  Enkel de professionele 
organisaties zorgen voor een permanente invoer.

Door de herstructurering van de redactieraad (extra actie) verloopt de doorstroming 
van informatie beter.  Op dit tweewekelijkse overlegmoment worden taken verdeeld 
en deadlines bepaald.  Naast de communicatiedeskundige worden cultuurantenne, 
sportantenne, jeugdconsulent,… medeverantwoordelijk over dossiers.  Er werden 6 dossiers 
opgesteld rond een cultureel thema.

Alle deskundigen zijn verantwoordelijk voor de aanmaak en update van de stadswebsite 
(actie 4).  In nauw overleg met de deskundige communicatie worden er nieuwsjes en 
focusartikels gepubliceerd.  Momenteel hebben we geen cijfers over het aantal bezoeken 
van de districtssite.
 
Cultuuroverleg
 
In 2010 heeft de algemene vergadering van de cultuurraad Borgerhout (actie 5) een nieuw 
bestuur verkozen.  We merken een groot engagement van de leden in de districtsinitiatieven 
(Borgerhart, BorgerRio, Vlaanderen Feest, Liefhebber,...).   
Via tafelgesprekken worden de leden actief betrokken bij de advisering.  Vergaderingen 
worden via actief mailverkeer uitgebreider voorbereid.  In 2010 werden er 6 adviezen 
uitgebracht en 3 brieven verstuurd.

Op basis van het Onderzoek Diversiteit (actie 6) is het district de dialoog aangegaan met het 
Bureau voor Diversiteit.  Het district wil zoveel mogelijk van haar bewoners bereiken.  Het 
project Jan De Laetstraat is een proefproject.

Tijdens het tweewekelijks beleidsoverleg (actie 7) tussen de districtsschepen cultuur en 
cultuurantenne worden dossiers inhoudelijk bespoken en de collegepunten voorbereid.   
Op 23 februari 2010 werd schepen Fatima Bali opgevolgd door Marij Preneel.

Professioneel cultuuroverleg (actie 8)  Zie collectieve acties

Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout (actie 9)  Zie collectieve acties

De cultuurantennes van de verschillende districten komen tweewekelijks samen voor een 
structureel teamoverleg cultuurantennes (actie 10).  Hier worden expertise en knowhow 
uitgewisseld alsook stedelijke projecten toegelicht.
 

Gemeenschapsvorming
 
Ondersteuning van verenigingen en particulieren 

In 2010 werd in totaal 10.955,36 euro betoelaagd aan verschillende culturele evenementen; 
georganiseerd door verenigingen en particulieren.  Een detailoverzicht hiervan kan U 
terugvinden in de verantwoordingsnota 1€-subsidies.
 

Ondersteuning van de lokale adviesraad voor cultuur 

De lokale adviesraad voor cultuur werkte verder op het eerder gevonden elan.   
Ook in 2010 werd een open Algemene Vergadering georganiseerd met inhoudelijke 
workshops rond onderwerpen die het verenigingsleven aanbelangen: aanplak-
mogelijkheden en –beperkingen, cultuurstraten en OpSinoren en de mogelijkheden van de 
cultuurdatabank.
 
De UIT-databank als culturele kalender 

De UIT-databank wordt gepromoot als cultuurkalender.  Verenigingen die hun activiteiten 
inputten in de UIT-databank komen automatisch terecht op de website van het district 
Berendrecht-Zandvliet-Lillo en in de vrijetijdskalender van De nieuwe Antwerpenaar.
 
Cultuur binnen een grootstedelijke context
 
Samenwerkingsverbanden met bovenlokale partners 

Ook in 2010 werden heel wat belangrijke bovenlokale partnerschappen aangegaan: 
Liefhebber, Zomer van Antwerpen, vzw Magiq, Open Monumentendag, OpSinjoren, MAS, 
Locus, Vlaanderen Feest, Antwerpen Boekenstad,…  Enkel het geplande partnerschap met 
Middelheim rond kunst in de haven werd niet gerealiseerd.

district Borgerhout

Cultuurcommunicatie
 
Actieplan/jaarverslag cultuur (actie 1)  Zie collectieve acties

Het district bundelt nuttige cultuurgegevens in een vrijetijdsgids (actie 2).  In 2010 zijn de 
data digitaal geüpdatet.  Bedoeling is om in 2011 een nieuwe publicatie te voorzien.

In 2010 verschenen er 13 edities van De Nieuwe Antwerpenaar (actie 3) met zowel in 
de algemene pagina’s als op de districtspagina’s een activiteitenkalender.  Voor veel 
verenigingen en organisatoren blijft dit een belangrijk promotiemedium.   
Volgens onderzoek van de centrale redactie werd het vernieuwde magazine goed onthaald.  
In 2010 werden er via de centrale pagina’s 165 Borgerhoutse activiteiten aangekondigd, 
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Cultuurprojecten

Net zoals in 2008 en 2009 vond de Nieuwjaarsreceptie (actie 17) plaats in open lucht.  
Bewoners werden uitgenodigd op het Moorkensplein voor smoutebollen en een drankje.  
Bezoekers konden genieten van een concert, een paardenmolen, een dubbele rodeostier, de 
theaterstand Kunstkamer en enkele infokramen.  Ondanks het koude weer was de opkomst 
goed.  Kinderen als bindmiddel werkt.  Dankzij de goede interne samenwerking (cultuur, 
jeugd, sport…) is alles vlekkeloos verlopen.

Op 3 maart organiseerde het district een cultureel bezoek (extra actie) voor de leden van de 
cultuurraad.  Het bezoek aan ‘t Werkhuys met etentje in ’t Werkhuys Kaffee was een succes.

Op vraag van het Rubenshuis werden alle districten uitgenodigd om mee te werken aan de 
tentoonstelling Kunstkamers (extra actie).  Op 21 februari konden 45 Borgerhoutenaren de 
expo gratis bezoeken.  Dit event was op een week tijd volzet.

Ter voorbereiding van de aanvragen verenigingstoelage werd er een infomoment subsidies 
(actie 18) georganiseerd in het districtshuis.  De opkomst was goed.  Wel merken we dat de 
reglementen voor vele gebruikers nog onduidelijk/onbekend zijn.

Sprookjeskasteel (actie 19)  Zie collectieve acties

Erfgoeddag 2010 (actie 20)  Zie collectieve acties

Tijdens het Liefhebber Kunstenfestival (actie 21), organiseerde James King vzw het 
project ‘Spreek en uw mond gaat open’.  Dit vertelfestival omvatte een vertelpodium met 
woordkunstenaars van allerlei pluimage en enkele muziekgroepen.  Het project lokte 
een 500-tal bezoekers naar het Moorkensplein.  Buiten enkele technische gebreken is de 
activiteit goed verlopen en proeft dit concept naar meer.

BorgerRio (actie 22)  Zie collectieve acties

Naar het voorbeeld van de districtsreceptie organiseerde het district in het kader van 
Vlaanderen Feest (artie 23) een openluchtspektakel in het Te Boelaarpark.  
In samenwerking met Nekka vzw werd er een concert aangeboden van Mira.  Ondanks de 
slechte weersvoorspelling kwamen er een 600-tal mensen mee genieten van het concert. 

Borgerhoutse Septemberfeesten (actie 24)  Zie collectieve acties

Borgerhart 2010 (actie 25)  Zie collectieve acties

Er heeft in 2010 geen editie plaatsgevonden van De Salons (actie 26).  In 2011 wordt de 
formule geëvalueerd en onderzoeken we of er nog draagvlak is voor de komende jaren.

Cultuurstraten (actie 27)  Zie collectieve acties 

Cultuurinfrastructuur
 
In 2008 werkte het district mee aan de convenant tussen stad Antwerpen, De Roma 
en ’t Werkhuys (extra actie) die de werking van een mogelijk gespreid cultuurcentrum 
waarborgt.  Beide vzw’s werden ook in 2010 actief opgevolgd door personeel van het district.

In 2010 zijn er geen specifieke acties ondernomen wat betreft de evolutie van 
de Bibliotheek Borgerhout (actie 11).  Wel merken we dat de transformatie van 
Bibliotheek Vredegerecht zowel positieve als negatieve reacties uitlokten.  De collectie 
boeken is aanzienlijk gekrompen, de aanwezigheid van de 8 pc’s en het taalpunt 
daarentegen bieden echter heel wat mogelijkheden.

Door het verdwijnen van Galerij 2140, Studio Start,… en de uitgebreide vraag naar 
creatieruimte had het district zich voorgenomen te investeren in nieuwe infrastructuur 
(actie 12).  Op vraag van Spoiler vzw heeft het district een convenant opgesteld over het 
gebruik van de Pekfabriek.

Gezien er geen concrete voorstellen zijn geformuleerd als mogelijke invulling voor Het 
Reuzenhuis (actie 13) heeft de stad beslist het pand te verkopen.  Vanuit de heemkundige 
kring en de Borgerhoutse cultuurraad zijn er stappen ondernomen om het gebouw alsnog 
te beschermen.  Het gebouw werd uiteindelijk in het voorjaar van 2010 verkocht.  Nadat 
de inboedel op korte termijn verhuisd werd, heeft het bestuur ook kennisgemaakt met 
de nieuwe eigenaar, actrice Irène Vervliet. Zij stelt het Reuzenhuis in 2011 open voor 
kunstenaars allerhande. 

Naar aanleiding van een bezoek van de Erfgoedcel Antwerpen is er vastgesteld dat de 
collectie van heemkundige kring Gitschotelbuurschap in slechte opstandigheden wordt 
bewaard.  Het district maakte een plaats vrij op de zolder van het districtshuis (extra 
actie) zodat zowel de collectie alsook de districtscollectie tijdelijk beter gearchiveerd kan 
worden.  Ook dit is geen ideale locatie. Er moet op termijn dus gezocht worden naar een 
goede archiefbewaarplaats die voldoet aan alle eisen. Ook bij de afbraak van feestzaal 
Cattelberg werden een aantal historische voorwerpen aangetroffen en naar het districtshuis 
overgebracht. 

Cultuursubsidies

Verenigingen kunnen op basis van een verenigingstoelage (actie 14) bepaalde 
werkingskosten recupereren.  In totaal werden er 34 verenigingen ondersteund voor een 
bedrag van 44.581,32 euro. 

Op basis van een €1 subsidie voorziet de Vlaamse Overheid de toelage voor 
Gemeenschapsvormende projecten.  In Borgerhout kunnen individuen, verenigingen en 
professionele organisaties een projecttoelage cultuur (actie 15) aanvragen.  
In 2010 werden er 34 aanvragen door een beoordelingscommissie geadviseerd en werden er 
22 projecten financieel ondersteund via deze subsidie.

Het district ondersteunt via de wijktoelage (actie 16) buurt-, straat-, plein- en wijkfeesten.
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Cultuurmaand – Kunstroute
 
(zie hoofdstuk 1, gemeenschappelijk deel) 

Cultuurmaand – Salons
 
Tijdens de Salons zetten vijf Deurnese gezinnen hun deuren open.  Bezoekers konden op 
één namiddag genieten van drie huiskamerconcerten naar keuze.  Het muzikale aanbod 
varieerde van klassiek, jazz tot hedendaags.

Vrijdagconcerten in Openluchttheater Rivierenhof 
 
(zie hoofdstuk 1, gemeenschappelijk deel)

Vila Cabral
 
(zie hoofdstuk 1, gemeenschappelijk deel)

Deurne Wintert
 
(zie hoofdstuk 1, gemeenschappelijk deel)

Den Tip Feest – Deurne Feest
 
Het ontmoetingscentrum Den Tip is meer dan een ontmoetingscentrum.  Alle diensten die 
zich bezighouden met vrijetijdsbesteding en goede buurschap, houden kantoor in Den Tip.  
Tijdens Den Tip Feest gaven alle diensten samen het startschot voor het nieuwe werkjaar. 

Competentie verhogen
 
Cultuurmaand – Salons voor Kids
 
De huiskamerconcerten voor kinderen zijn niet doorgegaan in 2010.  Wel in 2011 n.a.v. 
Antwerpen Europese Jongerenjaar.
 
Deurne Draait Door 

(zie hoofdstuk 1, gemeenschappelijk deel)
 
Spreiding van culturele initiatieven bestendigen en verhogen
 
Deurne Leeft 

Sinds 2010 bestaat er een geïntegreerde cultuurcommunicatie met de brochure 

Liefhebber Cultuurmaand (actie 28)  Zie collectieve acties

Reuzenjaar (actie 29)  Zie collectieve acties

Voor de restauratie van de Borgerhoutse Reuzen (actie 30) werd er iemand aangesteld om 
tegen mei 2011 replica’s te voorzien.  De uiteindelijke restauratie van de originele reuskens 
wordt voorzien in 2011-2012. 

 

district Deurne

Participatie verbreden
 
Subsidies
 
In 2010 werden de subsidiereglementen bijgeschaafd, zodat ze nog beter voldoen aan de 
noden van de verenigingen en kunstenaars.  Bovendien werd de interne administratieve 
flow op punt gesteld.  Er werd ook een werkgroep opgestart om het opstellen van een 
subsidiedossier maximaal te vereenvoudigen en de kandidaat-indieners zo goed mogelijk te 
begeleiden.

In 2010 werd er 45.571,19 euro besteed (in de vorm van projectsubsidies) aan initiatieven 
die gemeenschapsvorming stimuleren.  De verantwoordingsnota van de Vlaamse gemeenten 
betreffende de enveloppensubsidie vindt u in bijlage. 

Cultuurraad
 
De cultuurraad profileert zich in eerste instantie als een adviesraad, die alle 
communicatielijnen openhoudt tussen het beleid en het lokale culturele veld.   
Het bestuur heeft in 2010 twee doelstellingen geformuleerd waar het de volgende jaren wil 
naar toe werken:

• een meer divers ledenbestand en jongere afgevaardigden
• een bestuur dat in persoonlijk contact staat met zoveel mogelijk leden

Daarnaast ondersteunde en droeg de cultuurraad ook een aantal evenementen zoals de 
Hoven van Plaisantie, de Kunstroute, de Salons en de Cultuurprijs Deurne.

Cultuurmaand – De Quaeye Werelt
 
De Quaeye Werelt is een re-enactmentspektakel in het Rivierenhof.  Het trekt jaarlijks 
duizenden bezoekers uit alle hoeken van de wereld naar Deurne.  Het district ondersteunt 
vzw De Legende promotioneel, logistiek en financieel om hun evenement tot een goed einde 
te brengen
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Turninum) die een structurele erfgoedpartner zijn voor het district.

Turninum voerde in 2010 een intense correspondentie met kabinet Bourgeois over 
klasseringsdossiers voor het oude gemeentehuis, de brouwerij De Witten Hert en bibliotheek 
Couwelaar.  Met succes, want het gemeentehuis staat nu bij RWO/ Onroerend Erfgoed 
op de lijst van te klasseren oude gemeentehuizen en de hele site Brouwerij op de lijst van 
waardevolle landschappen.  Het dossier bib Couwelaar ligt ter studie.

Erfgoeddag – Open Monumentendag 

“Fake!” was het thema van Erfgoeddag 2010.  Ideaal om in Deurne het kleine schilder- en 
decoratiemuseum aan een ruimer publiek voor te stellen, met nadruk op marmer- en 
houtimitaties, een ambacht dat in het begin van de 20ste eeuw bijzonder populair was.

Open Monumentendag stond in het teken van de vier elementen Aarde, Vuur, Water en 
Lucht.  Dat Antwerpen zich op het Water toespitste, mag geen verwondering wekken.  
Turninum had in een gelegenheidsexpo aandacht voor de Schijnrivieren, de Herentalsevaart, 
de “Gebroektes”, de lokale geschiedenis van Waterputten en van de ingeweken dokwerkers, 
scheepsherstellers en zakkenwijven – typische water-gebonden havenberoepen.
 
Collectie Antwerpen 
 
Het MAS werkt met de Collectie Antwerpen een erfgoedwerking uit tot in de uithoeken van 
de stad.  De cultuurdienst speelt daarin, samen met voornoemde erfgoed-partners, een 
actieve rol.  In 2010 vonden een aantal van kennismakingsbezoeken plaats op verschillende 
locaties.  Op 21 december werd een ‘halte’ van de erfgoed-parcours georganiseerd in 
luchtvaartmuseum Stampe en Vertongen.
 
Hoven van Plaisantie
 
(zie hoofdstuk 1, gemeenschappelijk deel)
 
Netwerk Ontmoetingsruimte
 
Als u een activiteit of feest wilt organiseren, een hobby beoefenen of vergaderen, dan 
gaat u op zoek naar een geschikte ruimte in uw buurt.  Voortaan vereenvoudigt Netwerk 
Ontmoetingsruimte deze zoektocht.  In 2010 vestigde een ploeg van N.O.R. zich in Den Tip en 
startte haar inventaris van verhuurbare infrastructuur in Deurne.
 
Bomengids 

Vrijwilligers van de vereniging VPMA schuimden in 2010 heel Deurne af om in alle 
20 buurten een inventaris te maken van mooie, zeldzame of in het oog springende bomen.  
Op basis van deze uitgewerkte database kunnen we in 2011 werken aan een bomengids  
of bomenboekje.

Deurne Leeft!  Deurne Leeft is een halfjaarlijkse brochure (vanaf 2011 jaarlijks).  
Evenementen worden hier dus enkel beknopt aangekondigd.  De 4 seizoensbrochures van 
het district zijn het verlengstuk van Deurne Leeft.  Ze spelen korter op de bal zodat de 
activiteiten uitgebreider aan bod kunnen komen. 
Creatie stimuleren 

Ondersteuning amateurkunsten

Het Liefhebber Kunstenfestival in Deurne stond in het teken van textiel.  Onder de noemer 
KunSTof konden Deurnenaars zich uitleven tijdens één van de workshops.  Wegens het grote 
succes wordt deze formule herhaald in 2011 met als thema Steengoed.

Buurttentoonstellingen in den Tip – Den Tip Expo

Elke maand krijgt een andere lokale kunstenaar de kans om te exposeren in de gang en het 
leescafé van Den Tip.  In 2010 werden volgende tentoonstellingen voorgesteld:

• De mens door de lens van François (portretten gemaakt tijdens de vrijdagconcerten 
in het Openluchttheater)

• Fototentoonstelling Arabesque (een ode aan 30 jaar dansstudio Arabesque)
• Collages (resultaat van ‘grabbelen met senioren’)
• KunSTof (resultaat van de workshops van Liefhebber Kunstenfestival rond werken 

met stoffen)
• Den Tip Feest (foto’s van Jan Pandelaers tijdens de voorbije edities van Den Tip Feest)
• Anik Elst (potlood en papier)
• Ine Janssens (juwelen)
• Pennentrek (pentekeningen door Ludo Pauwels)
• Binnen en Buiten Bij Braem (een eigenzinnige kijk op het werk van Renaat Braem 

door de Braemmeisjes)
 
Kunst in de openbare ruimte – Landmarks 

Het district wil de twintig buurten die Deurne telt meer identiteit en een eigen gezicht 
geven.  In 2010 startte De Nieuwe Opdrachtgevers vzw met een buurttraject in Arena, 
Langbaanvelden en Bosuil.  Samen met buurtbewoners wordt een visie ontwikkeld die het 
gezicht van een buurt kan weergeven.  Met die kennis wordt een kunstenaar aangezocht om 
aan de slag te gaan.  Resultaat moet een eigentijds, door de buurt gedragen kunstwerk zijn.

Cultuurstraten
(zie hoofdstuk 1, gemeenschappelijk deel)

Erfgoed bewaren en gebruiken
 
Er zijn geen stedelijke erfgoedpartners in Deurne.  Naast de werking van het Renaat 
Braemhuis (VIOE) en het Zilvermuseum Sterckshof (Provincie Antwerpen) zijn het vooral 
de lokale musea (Stampe en Vertongen, NHM Boekenberg en volksmuseum/ heemkring 
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verenigingsleven aan deelneemt.
Bedrag: 22.000 euro

Project: Theaterstuk met Dimitri Leue
Omschrijving: Interactief toneel
Bedrag: 500 euro

Project: Mijn zoon Damiaan
Omschrijving: Interreligieus project
Bedrag: 360 euro

Project: Kooroptreden met poppen
Omschrijving: Een eigen creatie staat centraal.
Bedrag: 1.500 euro

Project: Verteltheater voor kinderen
Omschrijving: Laagdrempelig theater voor kleuters
Bedrag: 500 euro

Project: Spinnen en weven
Omschrijving: Natuur combineren met cultuur
Bedrag: 1.315 euro

Project: Ekeren zingt!
Omschrijving: Samenzang in het park
Bedrag: 3.000 euro
 

Project: Pinkerrock
Omschrijving: Rockfestival met als doelgroep gehandicapte jongeren
Bedrag: 2.000 euro

Project: Viering 100 jaar kerk Mariaburg
Omschrijving: Klassieke concerten in de kerk
Bedrag: 1.475 euro

Project: Zomerschool schilderen
Omschrijving: Workshops schilderen
Bedrag: 660 euro

district Ekeren

We vertrekken van de bespreking van het actieplan 2010 en bekijken of we de 
vooropgestelde doelen hebben gehaald.
 
SD1. De inwoners van Ekeren kunnen deelnemen aan een divers vormings- en 
cultuuraanbod in hun wijk.
 
In De Nieuwe Antwerpenaar worden alle culturele activiteiten die doorgaan in Ekeren 
gepubliceerd.  De verenigingen maken een goed gebruik van dit communicatiekanaal.  
Het district kan ook maandelijks een activiteitenkalender laten verschijnen in het 
Aankondigingsblad.  Niet alle verenigingen voeren zelf hun activiteiten in de UIT-databank 
in, dit moet nog verder opgevolgd worden.

De maand en de week van de Amateurkunsten in april 2010 waren een zeer groot succes: 
alle workshops waren uitverkocht en het afsluitfeest met een kunstveiling voor het goede 
doel trok honderden bezoekers.

Voor de 11 juli-viering werd de bekende groep ‘Laïs’ geprogrammeerd.   
De muziekacademie was bijna te klein voor de massa aanwezigen.

Muziek in de Wijk ging traditiegetrouw door de vier dinsdagen van augustus in het park Hof 
de Bist.  Ondanks het slechte weer was er een grote opkomst.   
De zo broodnodige verjonging van de deelnemende verenigingen is nu een feit met de komst 
van een jonge sportploeg.

Het lokale verenigingsleven was ook paraat tijdens de kerstmarkt, er waren een 40-tal 
kraampjes met kerstartikelen en versnaperingen.

SD2. De socioculturele verenigingen en kunstenaars kunnen een beroep doen op 
aangepaste infrastructuur om hun reguliere werking op een creatieve manier uit 
te bouwen.
 
De opmaak van een beleidsplan voor het kunstencentrum Hof de Bist werd door de geplande 
renovatie en verbouwingen uitgesteld.  De samenwerkingsovereenkomst tussen het district 
Ekeren en het museum Middelheim kwam tot stand en het district steunde het beeldenpark 
met een subsidie van 2.500 euro.

In 2010 werden 14 gemeenschapsvormende projecten ingediend bij de beoordelings-
commissie, 12 ervan werden weerhouden voor de totale som van 35.290 euro.

Project: Subsidiëring grote cultuurprojecten
Omschrijving: Vzw lokaal cultuurbeleid ontwikkelt gemeenschapsvormende 
projecten.  Hiermee werden de Parkfeesten georganiseerd, gekoppeld aan de 
voorjaarsreceptie waarop alle Ekerenaars werden uitgenodigd en de kersthappening 
– een driedaags feest in een spiegeltent – opgebouwd rond de kerstmarkt waar het 
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De werking van de cultuurraad wordt permanent ondersteund door de cultuurantenne.  
Het bestuur komt 10 maal per jaar samen, de algemene ledenvergadering vier maal.  Bij 
elke algemene ledenvergadering wordt een deskundige uitgenodigd, die een uiteenzetting 
geeft over een aspect van het culturele leven.  Op die manier proberen we de bijeenkomst 
aantrekkelijk te maken.

Het reglement voor subsidies aan lokale verenigingen werd herwerkt.  De Ekerse 
verenigingen kunnen nu een beroep doen op structurele subsidies, mits ze aan een aantal 
voorwaarden voldoen.  Voor 2010 dienden 14 verenigingen een aanvraag in, 10 voldeden 
aan de voorwaarden.  Ze ontvingen elk een tegemoetkoming van 500 euro.

district Hoboken

Op basis van het operationeel plan van het district Hoboken 2010-2011 werd er aan volgende 
doelstellingen aandacht gegeven:
 
Zorgen voor een passende infrastructuur die leidt tot een maximale 
cultuurbeleving.
 
In 2010 werd het harmonisch park- en groenbeheersplan Gravenhof opgemaakt.   
Dit plan geeft een duidelijk overzicht over hoe het park moet onderhouden worden 
(wandelpaden, beheer bomen) en bepaalt tevens de ruimte waar er gebouwd mag worden.  
In het voorjaar van 2011 wordt dit aan de bewoners voorgesteld.   
Het district gebruikt het openbaar domein reeds voor vele activiteiten, waarbij ze zowel 
logistiek en/of inhoudelijk betrokken is:

• Park Sorghvliedt (nieuwjaarsreceptie, camping Louisa, kinderfeesten),
• Park Broydenborg (parkfeesten),
• Polderbos (open monumentdag),
• Kioskplaats (Hoboken feest, jaarmarkt).

In de verenigingengids van 2010 gaven we voor de eerste maal een overzicht van privé 
infrastructuur in Hoboken.  Het districtscollege gebruikt het districtshuis – kasteel 
Sorghvliedt – voor ceremoniële activiteiten (ontvangsten verenigingen, huwelijken) en 
culturele activiteiten (aperitiefconcerten, tentoonstellingen).   
Het kasteel Sorghvliedt is enkel te gebruiken voor activiteiten waarbij het district betrokken 
is.
 
Het district zorgt voor een gespreide, kwalitatieve cultuurbeleving.  Meer cultuur 
brengen voor ouderen, jongeren en minder mobiele mensen i.s.m. jeugddienst, 
cultuur-, senioren- en jeugdraad.
 
Het district zorgt voor een eenduidige en kwalitatieve communicatie naar cultuurgebruikers.  
Het district communiceert over haar activiteiten via De Nieuwe Antwerpenaar, website, 
affiches en flyers die via een persoonlijke mailing worden verstuurd.  In 2010 werd voor 
de eerste maal een gemeenschappelijke brochure gemaakt met een overzicht van de 

Project: Telrock
Omschrijving: Popfestival met niet zo evidente groepen
Bedrag: 1.480 euro

Project: Kerstfeest
Omschrijving: De scouts organiseren een kerstfeest voor kansarmen
Bedrag: 500 euro

Het openstellen van de schoolinfrastructuur voor culturele activiteiten gebeurde bij de 
11 juli-viering, en voor verschillende voorstellingen in het kader van Expeditie Ekeren, 
opgezet door het cultuurcentrum.
 
SD3. Het documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders speelt een 
voortrekkersrol in het bewaren/beheren/ontsluiten van het erfgoed van de 
Antwerpse Noorderpolders en de voormalige heerlijkheid Ekeren.
 
Door de uitbreiding van de jeugddienst werden de activiteiten van het documentatie-
centrum noodgedwongen ondergebracht in de lokalen van de Luchtbal.   
Het documentatiecentrum zal geïntegreerd worden in de gerenoveerde ruimtes van het 
kunstencentrum Hof de Bist.

Het district nam met de steun van het cultuurcentrum deel aan de erfgoeddag ‘Fake’.  
Het werd een gezellige familiedag.  Op zondag 25 april kwamen zo’n 427 mensen naar de 
workshops, rondleidingen in het park, het muziekoptreden in de trouwzaal, de fotosessies 
verkleed als edelman/jonkvrouw en de ritjes op een pony.

Het district nam niet deel aan de Open Monumentendag, de input aan personeel en 
middelen stond de voorbije jaren niet in verhouding tot het aantal bereikte bezoekers.
 
SD4. Diversiteit in de ruimste zin van het woord steeds inhoudelijk meenemen in 
de samenwerking tussen de verschillende culturele actoren.
 
Het opzetten van een samenwerkingsverband met het OCMW ging de mist in, omdat er 
geen concrete projecten waren om ze vorm te geven.  We zullen dit dan ook projectmatig 
aanpakken in 2011.

Het overleg met de seniorenraad en de jeugdraad verloopt wel vlot.  Op de staten generaal 
voor de lokale verenigingen die eind maart 2010 georganiseerd werd kwam dit zeer goed tot 
uiting.
 
SD5. De sociale cohesie versterken door de culturele ontmoetingen in al haar 
vormen te ondersteunen en het culturele middenveld ten volle zijn rol te laten 
spelen.
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Het district neemt initiatief om het erfgoed te ontsluiten voor inwoners én bezoekers 
door steeds deel te nemen aan stedelijke en Vlaamse koepelprojecten rond erfgoed: 
Open Monumentendag en erfgoeddag.
Concrete culturele projecten 2010
 
Gemeenschapsvormende projecten 

Via de 1€-enveloppe voor realisatie van gemeenschapsvormende projecten keurde de 
beoordelingscommissie cultuur volgende projecten goed: 

• “Het feest van de baron” door de wijkgroep Meerlenhoveniers,
• ondersteuning werking van de organisatie Novonov,
• familiedag en tentoonstelling kinder- en jeugdatelier Moretusburg, 
• zomerfeest 875 door Samen op Straat, 
• “buurtverenigingen 875 in het park”, 
• concert Don Bosco zingt, 
• Hoboken in 875 lijnen door wijkgemeenschap Zwaantjes.

 
Projecten Hoboken viert 875!
 
Nieuwjaarsreceptie (zondag 16/1)
Tijdens de nieuwjaarsreceptie organiseerde het district een ballonwedstrijd voor de 
aanwezige kinderen.  De winnaars van de wedstrijd kregen een officiële ontvangst op het 
districtshuis op 3 maart.  De ballon van de winnaar vloog tot in Italië, 1.183 km!

Bursensorgelfestival (zondag 26/9)
In samenwerking met de vzw Mechamusica kwamen 8 authentieke Bursensorgels uit 
binnen- en buitenland naar Hoboken.  Het festival had plaats in park Sorghvliedt en 
park Broydenborgh.  Tijdens het orgelfestival had in het kasteel Sorghvliedt ook een 
optreden plaats van het duo Doorgedraaid.

Exposities Hoboken viert 875 
Lokale kunstenaars met als thema “alle dagen zondag en kermis in de week” (oktober), 
een historische tentoonstelling door de heemkundige kring “Hoboken dorp, gemeente, 
district” & “de Hobokenaar, hobby, sport en cultuur” (november) en een hedendaagse 
fototentoonstelling van de Photo Explorers: “Hoboken anno 2010” (december).

Publicaties 875
De heemkundige kring zorgde voor een historische publicatie “Hoboken 875. Verhalen van 
verdwenen en bestaand erfgoed” en de Photo Explorers voor een hedendaags fotoboek 
“Hoboken anno 2010”.

Erfgoedproject St. Agnes (vrijdag 28/5) 
De leerlingen van het 5de middelbaar uit St. Agnes gingen aan de slag met het gegeven 
875 jaar Hoboken.  Onder professionele begeleiding van journaliste Dierdre Timpe en 

culturele activiteiten van de bibliotheek, vzw lokaal cultuurbeleid, district, cultuurraad en 
jeugddienst.  De Hobokenaar krijgt zo een duidelijk overzicht van culturele activiteiten in het 
district, ongeacht wie de activiteit organiseert.  Door deze activiteiten te bundelen was er 
een betere afstemming van de diverse initiatieven en werd er beter samengewerkt.
Om een betere afstemming te bekomen tussen bibliotheek, cultuurraad, district en de vzw 
lokaal cultuurbeleid werd begin januari een structureel overleg opgestart: stafvergadering 
lokaal cultuurbeleid.  Op deze vergadering kwamen zowel inhoudelijke/beleidsmatige 
aspecten over het cultuurbeleid aan bod als de praktische planning van activiteiten.  Deze 
stafvergadering wordt in 2011 verder uitgewerkt.

De cultuurraad was in 2010 nauw betrokken bij de uitwerking van Hoboken viert 875!  
De voorzitster was de projectcoördinator van Hoboken viert 875.  De cultuurraad werkt 
mee aan beleidsdocumenten zoals de begroting en het actieplan.  Om de verenigingen 
te betrekken bij het project Hoboken viert 875, werd een extra algemene vergadering 
georganiseerd.  Op deze vergadering lanceerde de cultuurraad een extra oproep voor 
het indienen van projecten.  Deze projecten werden betoelaagd via de 1€-subsidie voor 
gemeenschapsvormende projecten.

Het project Hoboken viert 875! kwam uitvoerig aan bod tijdens de projectvergadering die in 
Hoboken samengesteld is uit volgende partners: deskundige communicatie, jeugdconsulent, 
sportantenne, cultuurantenne, seniorenconsulent, wijkoverleg, cultuurraad, bibliotheek, 
cultuurcentrum, dienstencentra, plein- en buurtwerking, buurtsport, heemkundige 
kring en kunstacademie.  Het doel van deze vergadering, die voorgezeten wordt door de 
projectcoördinator, is geïntegreerd werken door de partners die in het district actief zijn.

Voor de artikels in De Nieuwe Antwerpenaar werd op initiatief van de deskundige 
communicatie een redactieraad opgestart, waar zowel planning als inhoud worden 
besproken.  De verantwoordelijke van de districtspagina’s volgt de redactie-vergaderingen 
mee op.  De activiteitenkalender op de districtspagina’s werd in 2010 uitgebreid.  De 
kalender bevat niet enkel cultuuritems maar ook jeugd-, sport- en seniorenactiviteiten.  De 
inhoud van de kalender wordt zowel door de betrokken deskundigen als via verenigingen 
(via cultuurdatabank) aangeleverd.
 
Het roerend en onroerend erfgoed wordt op laagdrempelige manier ontsloten 
voor Hobokenaren en bezoekers.
 
Op initiatief van de voormalige erfgoedcel werd een digitale inventaris opgesteld van het 
erfgoed in de districten (DICE – digitale inventarisatie cultureel erfgoed ).  Deze database 
wordt momenteel door Digipolis aangepast en is niet meer toegankelijk.

Het MAS – erfgoed wil een ruimer overzicht krijgen van de collectie van alle erfgoedpartners 
op het grondgebied van Antwerpen.  De erfgoedpartners worden aangeschreven om 
hun collectie door te geven, zodat het MAS niet alleen een overzicht heeft van de eigen 
(museum)erfgoedstukken, maar ook van alle betrokken erfgoedpartners.  Dit onder de 
benaming Collectie Antwerpen.  Het district verleent haar medewerking aan het initiatief 
Collectie Antwerpen.
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cultureel centrum op de site van het Gravenhof.  Docenten selecteerden hieruit zes 
ontwerpen.  De voorstelling van deze ontwerpen had plaats in het kasteel Sorghvliedt in 
aanwezigheid van de studenten/docenten (16/09); daarna was de expo te bezichtigen in de 
bibliotheek tot eind september.
Hoboken feest (8/12)
Het districtscollege besliste om van het ontsteken van de feestverlichting een happening 
te maken gericht naar families met kinderen: er kwam een Kerstmarkt met kerstman, een 
optreden van de KETNETband en straatanimatie.

Professionele expo (16/12/2010 – 13/03/2011)
Het districtshuis vormt elk jaar het decor van een expo met een professionele kunstenaar.  
Dit jaar werd gekozen voor Peter De Koninck.  De tentoonstelling liep dit jaar uitzonderlijk 
over een langere expo periode omdat de expo als drieluik werd uitgewerkt: etsen, 
schilderijen en tekeningen (kasteel Sorghvliedt), Grafisch werk (prentenkabinet museum 
Plantin-Moretus) en recente tekeningen en schilderijen (galerij het Vijfde Huis).

district Merksem

De cultuurantenne coördineerde in 2010 een heel aantal succesvolle evenementen 
en werkte aan het versterken van de samenwerkingsverbanden met tal van partners, 
verenigingen en organisaties.  Hieronder schetsen we een korte samenvatting van alle 
hoogtepunten rond samenwerking dit jaar, koepelcampagnes, werking rond diversiteit en 
districtsactiviteiten aan de hand van het geïntegreerde actieplan lokaal cultuurbeleid 2010.
 
Participatie en competentie
Ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van het museum voor Mineralogie vond in 
januari het educatieve project en de tentoonstelling Verborgen Schatten plaats.  Dit project 
genereerde een goede samenwerking met het museum, het district en het cultuurcentrum.  
De Merksemse scholieren maakten foto’s en volgden verschillende interessante aangeboden 
workshops.

In de zomer werden vijf lichtkranten op strategische plekken in Merksem geplaatst.  In 
2010 werden in totaal 59 activiteiten gepost, het overgrote deel was een culturele activiteit 
of evenement.  Verenigingen dienden in 2010 artistiek vernieuwende projecten in, 
gemeenschapsvormende projecten, kunsteducatieve projecten en projecten rond culturele 
diversiteit.  19 projecten werden door het district Merksem financieel ondersteund met een 
toelage.

Spreiding en creatie
Het cultuurcentrum verhuisde zijn kantoor naar de Nieuwdreef.  De foyer in de Nieuwdreef 
werd een nieuw cultureel trefpunt en het aanwezige talent werd gestimuleerd door de 
samenwerking met de Academie.

Tijdens de Week van de Poëzie werd heel Merksem aangespoord om hun dichtkunsten te 
tonen, en in het bijzonder de Merksemse scholieren.  Het thema was vriendschap.  Een 
brochure met de mooiste gedichten werd samengesteld, gecombineerd met foto’s van de 
Koninklijke fotoclub van Merksem.

Vormingplus werd een verhalententoonstelling gemaakt met een toonmoment in het 
districtshuis Hoboken.

Legomozaïek Dirk Denoyelle 
Dirk Denoyelle (cabaretier, stemmenimitator en gecertificeerd legobouwer) ontwierp een 
mozaïek van Lego met de belangrijkste herkenningspunten van Hoboken.   
De mozaïek werd gemaakt door 100 leerlingen uit 4 Hobokense basisscholen en werd 
onthuld op maandag 15 november.  Het kunstwerk kreeg een vaste plaats in de hal van het 
administratief centrum.

Stadsgedicht van Peter Holvoet-Hanssen:
De Inwijkeling (12/12):  De stadsdichter heeft voor Hoboken viert 875 een gedicht 
geschreven met medewerking van Frank De Vos en Bert Bevers.   
Het gedicht is te bewonderen op canvassen in het centrum van Hoboken en krijgt in het 

voorjaar van 2011 een plek aan het veer Hoboken/Kruibeke.

Kerstconcert Jo Vally (17/12)
Als afsluiter van het feestjaar Hoboken viert 875 had in de H. Hartkerk een kerstconcert 
plaats van Jo Vally.

Overige projecten in 2010

Stadsgedicht van Peter Holvoet-Hanssen:
Torenlied (16/05):  Het torenlied is een gedicht in liedvorm dat de komst van de nieuwe 
toren – de toren van het museum aan de stroom MAS – aankondigt.  Het gedicht werd 
op 16 mei gelijktijdig gebracht aan verschillende torens.  In Hoboken werd het torenlied 
gezongen aan de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk op de Kioskplaats.

Fietsfortengordel (23/05)
De provincie Antwerpen organiseerde voor de tweede maal de ‘fortengordel’.  Dit is een 
fietstocht langs de Antwerpse forten.  Op het fort 8 werden rondleidingen gegeven, speelde 
het Bursensorgel ‘Heen en weer’ en werd catering voorzien door lokale verenigingen.

Feest Vlaamse Gemeenschap (7/07)
Voor het feest van de Vlaamse Gemeenschap stond de groep TEEK op het podium.  Het 
optreden werd georganiseerd door de vzw Parkfeesten in samenwerking met de cultuurraad 
en het district.

Cultuurmaand: Open monumentendag: water in Hobokense polder (12/09)
Het centrale thema voor de Antwerpse editie was water.  In samenwerking met Natuurpunt 
Hoboken werd de Hobokense polder in de kijker gezet: natuurwandelingen met of zonder 
natuurgids en ook een kijk- en doewandeling voor kinderen.

Expo <KUL>tureel centrum Hoboken (16/09 – 30/09)
Studenten architectuur van de KU Leuven maakten fictieve ontwerpen voor een nieuw 
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Cultuur binnen een grootstedelijke context 
 
Tijdens de cultuurmaand zette de cultuurantenne een aantal culturele 
activiteiten in de kijker.  Verenigingen die in oktober een activiteit planden, 
werden opgenomen in het programma op de affiche en de flyer van Liefhebber.

De zomer kende een sterk begin door de organisatie van de ATV Vertelling.  De programmatie 
van twee stand-upcomedians was zeer succesvol en zorgde voor de grootste opkomst in 9 
jaar, van 600 mensen.

Muziek in de Wijk verhuisde door de heraanleg van het Kroonplein ook naar het 
Gemeentepark.  Deze nieuwe locatie was een schot in de roos en het aantal bezoekers steeg.  
Muziek in de Wijk zorgde vier zondagen in augustus voor een zomers gevoel.  Vooral de 
drempel voor een bezoek aan dit festival verlaagde.

In samenwerking met het cultuurcentrum, OpSinjoren en het district werden de 
cultuurstraten georganiseerd.  Vier actieve bewonerscomités werden ondersteund in de 
organisatie van een straatfeest en kregen een culturele act aangeboden.  Op deze manier 
werd de gemeenschapsvorming op lokaal niveau gestimuleerd wegens de (letterlijke) lage 
drempel om te participeren.

district Wilrijk

De zesde Geitenstoet was de culturele hoogvlieger van 2010.  Maar ook de andere 
activiteiten verdienen een plaats in de schijnwerpers.  Een beknopt verslag van de 
hoofdpunten:
 
Geitenstoet
De Geitenstoet is een vijfjaarlijks evenement.  Op 19 september trok de stoet voor de 
zesde maal door de Wilrijkse straten.  Met 1.500 deelnemers, 12 originele praalwagens en 
10 choreografische groepen heeft deze stoet een plaats in de top drie van Belgische stoeten 
verworven.  Ongeveer 80.000 bezoekers genoten van dit wervelende spektakel.  Het concept 
is door de jaren heen grotendeels hetzelfde gebleven met als vaste thema’s: geschiedenis en 
folklore, de geit en Lange Wapper.

Hier en daar werden nieuwe accenten gelegd en andere onderwerpen in de kijker gezet.  
Zoals de mooie bloemenwagen – het paradepaardje van de stoet – die verwees naar 
de bloemencorso’s die in de jaren ’50 in Wilrijk werden georganiseerd.  Naar schatting 
40.000 bloemen werden door enthousiaste Wilrijkenaars op de praalwagen gestoken.

De stoet boeit en amuseert verschillende generaties.  Het kind kijkt verwonderd naar de 
forse trekpaarden, naar de weelderig verklede figuranten en de senior denkt met nostalgie 
terug in de tijd.  Zowel voor als na de stoet kon men genieten van de ambachtelijke 
Geitenmarkt en de muzikale omkadering met als troef een optreden van de Romeo’s.   
Een spetterend vuurwerk maakte een einde aan deze voor de Wilrijkenaar onvergetelijke 
dag.

Zorg voor erfgoed
Tijdens de bevrijdingsfeesten kon het publiek genieten van een Bal Populair en spectaculair 
vuurwerk in het Bouckenborghpark.  Daarnaast was er ook een liedjesvoorstelling in 
Ontmoetingscentrum MerksemDok.  In een mix van boeiende anekdotes, liedjes van weleer 
en eigen nummers zocht de muziekgroep een antwoord op de vraag ‘Gaan jullie ons nu 
doodschieten?’.  De zondag stond in het teken van de traditionele bevrijdingsloop.  Er was 
geen eigen initiatief rond de erfgoeddag dit jaar.

De Koninklijke Heemkundige Kring van Merksem werd ondersteund door het district.  Zij zijn 
een actieve en betrokken partner bij verschillende projecten.  Op de cultuurraad en op het 
overleg van de cultuuractoren komt hun deskundigheid en ervaring op het vlak van erfgoed 
aan bod.  Op dit overleg lichtte de erfgoedconsulente het openingstraject van het MAS toe.  
Zoals elk jaar nam de Koninklijke kring voor heemkunde wel deel aan erfgoeddag met een 
tentoonstelling.
 
Stimuleren van diversiteit
Het bestuur van de Merksemse cultuurraad kende beweging in 2010.  Er werd met 
de voorzitter van de raad gezocht naar vernieuwende en jonge afgevaardigden van 
verenigingen.  Ondanks het aanspreken van verschillende verenigingen is het bijvoorbeeld 
niet gelukt een bestuurslid te vinden van etnisch cultureel diverse origine.

De grootste stimulans voor de werking rond diversiteit was de deelname van het district 
aan Vila Cabral, een initiatief van 11.11.11..  In het najaar waaide in het district voor de 
eerste keer een zuiderse wind.  Onder de naam Vila Cabral vonden verschillende activiteiten 
plaats die de verhoudingen tussen Noord en Zuid centraal zetten in het district.  De meest 
uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod: culturele gewoonten, vluchtelingen, water, 
oorlog en vrede, eerlijke handel,… om er maar enkele te noemen.  Het bijzondere hieraan is 
dat ze alle worden georganiseerd door verenigingen, buurtwerkingen, het cultuurcentrum 
en andere organisaties uit het district.  Er vonden 25 activiteiten plaats in het district die 
door 25 verschillende organisaties en verenigingen werden georganiseerd.
 
Gemeenschapsvorming
In 2010 werd een nieuwe verenigingsgids uitgebracht met een volledige (en digitale) update 
van alle gegevens van de Merksemse sport-, cultuur-, jeugd- en seniorenverenigingen.  
Daarnaast ondersteunde het district de organisatie van een door de cultuurraad ingerichte 
quiz.  Alle Merksemse verenigingen werden aangesproken om deel te nemen.  Zo creëerden 
we een informeel moment van ontmoeting.

De 11 juli‑viering was een succesvol evenement.  Samen met het cultuurcentrum, 
jongerencentrum Bouckenborgh en MerksemDok organiseerden we een zeer laagdrempelig 
volksfeest waar iedereen aan democratische prijzen kon barbecueën en een optreden kon 
bijwonen.  De formule sloeg aan bij ongeveer 750 mensen.
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Erfgoedproject
Tijdens erfgoeddag in april werd het project ‘Ik Bewaar Wilrijk’ gelanceerd.  Op een speciaal 
voorziene website konden bewoners hun favoriete stukje van het district nomineren om in 
aanmerking te komen als Wilrijks erfgoed.  Om iedereen de kans te geven om deel te nemen 
werden een 50-tal bokalen verspreid onder de lokale middenstanders (bakkers, slagers, 
buurtwinkels, enz.) waarin geïnteresseerden hun voorstel konden deponeren.  Het resultaat 
werd een indrukwekkende lijst met ruim 80 erfgoedstukken.  In 2011 gaan we met de 
resultaten aan de slag.  Een eerste project dat op stapel staat is de erfgoedstrip.  De website 
blijft bestaan als vast erfgoedsite voor het district.
 
Wilrijk Feest!
In het kader van Vlaanderen feest werd een programma voorzien waaraan de verschillende 
deskundigen van het district meewerkten.  In de namiddag kon men schaken in het park, 
was er Zumba voor senioren, trad De Jeuk Live Band op en waren er nog tal van andere 
kinderactiviteiten op het Sint-Bavoplein aan de gang.

De muurschildering Tietz, die in opdracht van het districtscollege in al zijn glorie werd 
hersteld, kon eindelijk terug bewonderd worden na plechtig te zijn geopend.   
De hoofdact van de avond was Johan Verminnen met band.  Hij werd voorafgegaan door het 
Solidariteitskoor Frappant.  Ondanks de gietende regen konden de muzikale acts het publiek 
toch bekoren.
 
Cultuurmaand november
Naast de voorstellingen van Baron Janos in de verschillende dienstencentra werden 
kunstwerken van Pascale Van Campfort over verschillende locaties in Wilrijk tentoongesteld.  
Het district ondersteunde tevens de exposities van de Academie voor Beeldende Kunsten en 
van Kunstkring Art.

Het Dionteater bracht het werk van Elsschot en als afsluiter werd de uitreiking van de eerste 
tweejaarlijkse cultuurprijs een voltreffer.  Tijdens de herfstvakantie organiseerde CC De Kern 
het kinderfilmfestival Cinékids dat werd opgenomen in de publiciteit rond de cultuurmaand.  
Ook in november vond de voorleesweek plaats met Pol Goossen die stukjes uit zijn favoriete 
kinderboeken voordroeg.
 
Music for Life
Studio Brussel koos Antwerpen uit voor de actie Music for Life.  De thuisbasis van het glazen 
huis werd de Groenplaats.  Het district Wilrijk wilde niet achterblijven en organiseerde op 
zaterdagavond tijdens het kerstmarktweekend een heuse lichtjestocht.  Voor de muzikale 
omlijsting en de gezellige kerstsfeer op het St. Bavoplein zorgde het kamerorkest van de 
Harmonie St. Bavo en het kinderkoor verbonden aan de Academie voor Muziek en Woord.

Aan de scholen en de dienstencentra werd gevraagd om lampionnen te knutselen.   
Naast theelichtjes verkochten de medewerkers van het district warme chocolademelk en 
zelfgebakken koekjes.  Er werd ook een tombola gehouden voor het goede doel.  Met dank 
aan de sponsors en de 200 bezoekers konden we niet minder dan 1.285 euro ophalen voor 
Music for Life.

 
Kind & Klassiek
Kinderen van de lagere school leren klassieke muziek kennen door een bezoek te brengen 
aan een cultuurhuis en een voorstelling bij te wonen.  In 2010 genoten 353 kinderen 
van ‘Het ongelofelijke verhaal van Marie’ op muziek van Peer Gynt, gebracht door 
deFilharmonie.
 
Erfgoeddag
Tijdens de Erfgoeddag zette de heemkundige kring Wilrica de deuren open voor de 
liefhebbers.  Voor de geïnteresseerden was een rondleiding voorzien door hun rijke archief.  
De cultuurraad organiseerde een architectuurwandeling doorheen de wijk Oosterveld.
 
 
Cultuurprijs
Het bestuur van de Wilrijkse cultuurraad kwam in 2010 zevenmaal samen.  Daarnaast 
vonden drie algemene vergaderingen plaats.  Het hoogtepunt van de werking was de 
erg geslaagde uitreiking van de allereerste Wilrijkse Cultuurprijs.  De laureaten waren 
Staf Damen en de muziekacademie.
 
Gemeenschapsvormende cultuurprojecten
Tweemaal per jaar kunnen verenigingen en organisaties een subsidieaanvraag indienen voor 
een gemeenschapsvormend project.  Het subsidiebedrag voor een gemeenschapsvormend 
cultuurproject is onbepaald, maar het cultuurproject moet dan ook een duidelijk 
gemeenschapsvormend karakter hebben.  De volgende projecten werden betoelaagd in 
2010:

• Geitenstoet vzw – project --->  bouwen van de bloemenwagen
• Filmnatie – film   --->  Ascese en Diamant (dit project werd   

            uitgesteld)
• District Wilrijk – project  ---> Groenbanken

 
Kleinschalige cultuurprojecten
Het districtscollege ondersteunt jaarlijks verenigingen en organisaties die een meerwaarde 
bieden aan het culturele leven in Wilrijk.  Het maximumbedrag dat u voor een kleinschalig 
project kan aanvragen, bedraagt 500 euro.  De volgende projecten hebben een financiële 
tegemoetkoming ontvangen:

• Vereniging van Vlaamse Letterkundigen – project --->  Literaire Estafette
• Zie!Duif vzw – theatervoorstelling    --->  De Dienstlift
• KWB Valaar – tentoonstelling     ---> Kunst op het Valaar
• Art & Co – tentoonstelling   ---> Echo’s uit de Valkstraat
• Haikoe Kern – project   ---> 29ste Haiku-dag Wilrijk
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EIGEN 
ACTIVITEITEN

antwerpen exact geraamd
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theater 381 32942 22 3143 233 101 42

dans 18 2245 3 972 19 1 1

populaire muziek  
(incl. musical)

195 56869 57 23131 149 69 25

klassieke muziek 
(incl. opera)

58 10597 5 515 39 24 0

wereldmuziek, 
jazz, folk

75 24863 25 10630 76 9 12

muziektheater 55 7931 5 335 45 9 6

literatuur 40 2450 9 3209 32 11 5

amusement 
(incl. humor, 
cabaret)

100 21461 24 10810 76 28 19

film, audiovisuele 
en 
nieuwe media

362 29909 7 955 344 14 11

subtotaal 1284 189267 157 53700 1013 266 121
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theater 9 988 5 285 14 0 0

dans 13 2273 2 1100 13 1 1

populaire muziek 
(incl. musical)

4 520 21 3285 5 3 17

klassieke muziek 
(incl. opera)

6 1840 2 150 8 0 0

wereldmuziek, 
jazz, folk

0 0 8 865 1 0 7

muziektheater 8 1892 0 0 7 0 0

literatuur 1 80 1 25 2 0 0

amusement 
(incl. humor, 
cabaret)

4 765 1 65 5 0 0

film, audiovisuele 
en 
nieuwe media

1 254 0 0 1 0 0

subtotaal 46 8612 40 5775 56 4 25

totaal aantal  
podium-
activiteiten

1330 197879 197 59475 1069 270 146
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217 160 127 48 9 15 15 9 31 12 1 0

14 7 2 2 3 1 8 1 0 1 1 0

64 184 2 41 27 6 14 8 1 3 1 0

43 20 0 10 1 1 3 9 0 0 1 0

23 74 0 15 10 3 5 3 0 0 0 0

45 15 25 5 0 8 0 3 0 1 0 0

16 33 5 11 9 8 4 6 0 0 4 0

36 87 1 22 7 7 7 14 2 0 0 0

185 184 34 21 2 4 1 2 0 2 0 0

643 764 196 0 0 0 175 68 53 57 55 34 19 8 0

4 10 1 4 5 1 1

12 3 3 1

12 13 14 13 2 7

6 2 7 5 1 1

7 1 1 7 6

2 5 6

1 1 1

2 3 3

0 1

46 39 1 0 0 0 32 29 6 14 2 0 6 0 0

689 803 197 0 0 0 207 97 59 71 57 34 25 8 0
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EIGEN ACTIVITEITEN exact geraamd hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn
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omkaderingsactiviteiten
(inhoudelijk en 
organisatorisch gelinkt 
aan een geprogrammeerde 
activiteit)

inleidingen, 
nabesprekingen, 
lezingen, 
interviews
ateliers en 
workshops
rondleidingen, 
sfeerscheppende 
activiteiten
vernissages bij 
tentoonstelling

14 381 8 495 12 4 3 13 6

73 1025 12 779 70 14 1 78 7 2

42 1534 35 6832 15 35 27 57 20

5 409 10 760 14 0 1 3 12

totaal aantal 
omkaderingsactiviteiten

134 3349 65 8866 111 53 32 2 0 0 0

andere activiteiten repetitie 716 5585 190 2396 897 0 0 526 380 22 29 131 0 29 22 0 0 0 0
ontspannings- en 
ontmoetings-
activiteit

203 17529 149 6916 302 65 27 182 166 21 9 4 159 12 0 0 1 0

overige 
activiteiten

31 1567 25 3682 41 2 10 50 3 4 0 0 0 8 1 0 0 0

totaal andere activiteiten 950 24681 364 12994 1240 67 37 22 54 140 4 188 42 1 0 1 0

totaal aantal educatieve 
activiteiten (per titel)

226 2741 12 343 140 37 1 122 49 2 17 8 29

totaal aantal uren educatieve 
activiteiten

2385 189
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EIGEN ACTIVITEITEN exact geraamd hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

soort activiteit totaal 
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tentoonstellingen artistiek 30 10 5 1 15 1 10 6 2 2

educatief 6 2 2 4 1 4 1 1 1 1

totaal aantal tentoonstellingen 36 12 7 1 19 1 1 0 0 0 14 7 0 3 3 0 1 0 0

tentoonstellingsdagen artistiek 576 274 51 1

educatief 110 78 22 0

totaal aantal 
tentoonstellingsdagen

686 352 73 1



168 | werkingsverslag 169

RECEPTIEVE ACTIVITEITEN antwerpen hoeveel activiteiten van 
het totaal aantal zijn

hoeveel activiteiten van het totaal zijn voor hoeveel activiteiten van het totaal aantal 
geeft het cc ondersteuning

soort activiteit totaal aantal activiteiten 
voor specifieke 
doelgroepen

een organisatie 
van een lokale 
vereniging

een organisatie van 
de cultuurbeleids
coördinator

organisatorisch promotioneel
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theater 35 1 2 0 5 0 12 0
dans 3 2 0 1 3 0 0 0
populaire muziek (incl. musical) 17 4 0 2 6 0 3 0
klassieke muziek (incl. opera) 8 0 0 0 0 0 1 0
wereldmuziek, jazz, folk 2 0 0 0 0 0 0 1
muziektheater 2 0 0 0 0 0 2 1
literatuur 3 0 0 0 1 0 1 0
amusement (humor, cabaret) 8 3 0 1 4 0 3 1
film, audiovisuele en nieuwe media 16 3 0 0 3 0 0 0

subtotaal 94 13 2 4 22 0 22 3
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at
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theater 66 11 1 3 30 0 39 15
dans 16 1 0 3 6 12 4
populaire muziek (incl. musical) 27 3 0 3 13 0 12 1
klassieke muziek (incl. opera) 35 0 2 1 8 0 22 4
wereldmuziek, jazz, folk 12 2 0 0 1 0 0 0
muziektheater 2 0 0 0 0 0 1 0
literatuur 9 2 0 2 2 0 1 1
amusement (humor, cabaret) 16 3 0 3 7 0 8 0
film, audiovisuele en nieuwe media 13 2 1 4 3 0 5 1

subtotaal 196 24 4 19 70 0 100 26
totaal aantal 
podiumactiviteiten

totaal 290 37 6 23 92 0 122 29
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RECEPTIEVE ACTIVITEITEN hoeveel activiteiten van 
het totaal aantal zijn

hoeveel 
activiteiten van 
het totaal zijn

voor hoeveel 
activiteiten van 
het totaal aantal 
geeft het cc 
ondersteuning

soort activiteit totaal 
aantal

activiteiten voor 
specifieke doelgroepen

een organisatie 
van een lokale 
vereniging

een organisatie 
van de 
cultuurbeleids-
coördinator

organisatorisch promotioneel
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andere activiteiten repetitie en voorbereiding creatie 2433 82 38 9

vergaderingen 740 152 30 1

ontspannings- en ontmoetingsactiviteit 638 81 1 7 8

overige activiteiten 342 48 3 7 1

totaal andere activiteiten 4153 363 4 82 19

totaal aantal educatieve activiteiten 
(atelier, workshop, lezing en cursus)

2968 68 135 50

totaal aantal uren educatieve 
activiteiten

11993

totaal aantal tentoonstellingen 24 4 3

totaal aantal tentoonstellingsdagen 198
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Netwerk CCA (incl. De Roma & 't Werkhuys)

RECEPTIEVE ACTIVITEITEN 2010

totaal aantal podiumactiviteiten 295

totaal andere activiteiten 4.230

totaal aantal educatieve activiteiten (atelier, workshop, lezing en cursus) 3.008

totaal aantal uren educatieve activiteiten 13.030

totaal aantal tentoonstellingen 25

totaal aantal tentoonstellingsdagen 190

totaal aantal bezoekers/gebruikers receptieve podiumactiviteiten 64.464

totaal aantal bezoekers/gebruikers receptieve andere activiteiten 77.720

totaal aantal bezoekers/gebruikers receptieve educatieve activiteiten (atelier, workshop, lezing en 
cursus)

56.913

totaal aantal bezoekers/gebruikers receptieve tentoonstellingen 3.329
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AANVULLING EDUCATIEVE 
ACTIVITEITEN

antwerpen aantal aantal uren

EIGEN EDUCATIEVE 
ACTIVITEITEN

238 2574 deze cijfers werden voor u samengesteld uit het werkblad eigen 
activiteiten

RECEPTIEVE EDUCATIEVE 
ACTIVITEITEN

 2968 11993 deze cijfers werden voor u samengesteld uit het werkblad 
receptieve activiteiten

BIJZONDERE EDUCATIEVE 
ACTIVITEITEN - DIENSTEN 
IN HUIS

onderwijs voor sociale promotie (centra voor 
volwassenenonderwijs)

3 27 Gratis lessen Nederlands opfrissen, lezen en schrijven

deeltijds kunstonderwijs - muziek, woord, dans 0 0 In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

deeltijds kunstonderwijs - beeldende kunst 0 0 In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

centra voor basiseducatie 503 2858 In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

praktijkgerichte opleidingen van: Landelijk 
Praktijkatelier KVLV

0 0 In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

Praktijkgerichte opleidingen van Praktische School 
voor Gezins- en Huishoudopleiding KAV 

0 0 In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

praktijkgerichte opleidingen van Sociaal-cultureel 
Werk voor Blinden en Slechtzienden

0 0 In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

opleiding van werkenden en werkzoekenden 
(VDAB, VIZO…)

0 0 In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

vormingpluscentra, gespecialiseerde 
vormingsinstellingen

66 392 Workshops dans en beweging voor 55+

initieel onderwijs (basisonderwijs, secundair en 
hoger onderwijs)

0 0 In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

andere gelijkaardige initiatieven? 49 150 Dienst 'Samen Leven' & 'Buurtsport' stad Antwerpen, Jeugddients 
(vergaderingen, speelpleinen, roefel, grabbelpas,…)

TOTAAL DIENSTEN IN HUIS 621 3427

Kunst in huis (totaal aantal abonnementen)
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activiteiten voor scholen antwerpen 2de telling** aantal deelnemers

Voor het refertejaar telde u in totaal 222 activiteiten voor scholen.* 217 22852

 activiteiten voor kleuters? 68 7087

 activiteiten voor lager onderwijs? 113 13485

 activiteiten voor secundair onderwijs? 23 1552

 omkaderingsactiviteiten voor kleuters? 0 0

 omkaderingsactiviteiten voor lager onderwijs? 10 728 (nieuw in 
2007!)

 omkaderingsactiviteiten voor secundair onderwijs? 3 0

scholen in de gemeente, per schooldoelgroep aantal

aantal kleuterscholen in de gemeente 85

aantal scholen lager onderwijs in de gemeente 103

aantal scholen secundair onderwijs in de gemeente 49

aantal deelnemende scholen aan het aanbod voor scholen aantal

aantal deelnemende kleuterscholen in de gemeente 36

aantal deelnemende scholen lager onderwijs in de gemeente 56

aantal deelnemende scholen secundair onderwijs in de gemeente 8

aantal deelnemende kleuterscholen buiten de gemeente 27

aantal deelnemende scholen lager onderwijs buiten de gemeente 44

aantal deelnemende scholen secundair onderwijs buiten de gemeente 11

* telt de activiteiten (podium, tentoonstellingen, educatief, omkadering en andere) samen 
waarvoor doelgroep scholen werd aangeduid
** telt de som van de op dit blad ingebrachte activiteiten voor kleuters, lager onderwijs en 
secundair onderwijs

herkomst actieve klanten aan alle eigen activiteiten van het cultuurcentrum 

aantal actieve klanten 113634

aantal actieve klanten gedomicilieerd in de gemeente 6071

aantal actieve klanten gedomicilieerd buiten de gemeente 14135
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AFREKENING 2010

TOTAAL CCA TOTAAL CCA

raming reeel raming reeel

FOYER 359.746,93 € 419.489,16 € 699.106,11 € 894.737,26 €

700070 Inkomsten Foyer Eigen beheer 609.200,33 € 759.054,07 €

700080 Inkomsten Foyer Derden 89.905,78 € 123.632,53 €

604000 Aankopen Foyer Dranken 298.969,20 € 355.702,98 € 0,00 € 0,00 €

604001 Aankopen Foyer Andere 59.277,73 € 58.975,47 € 0,00 € 0,00 €

604900 Leeggoed 1.009,81 € 0,00 € 0,00 €

609400 Voorraadwijziging 1.500,00 € 3.800,90 € 0,00 € 12.050,65 €

ALGEMENE WERKING

Huur 131.772,87 € 115.117,81 € 0,00 € 0,00 €

611001 Huur Gebouwen 103.372,87 € 94.351,79 €

611010 Huur Voertuigen 28.400,00 € 20.766,02 €

Onderhoud en Herstellingen 145.834,28 € 110.957,16 € 0,00 € 0,00 €

611200 Onderhoud en Herstellingen 145.834,28 € 110.957,16 €

Energie 67.643,26 € 61.054,65 € 0,00 € 0,00 €

612030 Brandstof Gebouw 28.874,52 € 22.760,43 €

612040 Brandstof Gehuurde Voertuigen 409,94 € 725,19 €

612050 Electriciteit 32.508,22 € 32.936,70 €

612060 Water 5.850,58 € 4.632,33 €

Communicatiekosten 75.978,02 € 59.176,17 € 0,00 € 0,00 €

612100 Telefoon / Fax 37.771,69 € 19.722,45 €

612101 Internet 2.320,23 € 6.339,05 €

612102 GSM 2.657,82 € 2.449,67 €

612103 Zegels / Verzendingen 33.228,28 € 30.665,00 €

Kantoorkosten 123.783,78 € 106.168,32 € 0,00 € 0,00 €

612200 Aankoop Kantoormateriaal 36.852,36 € 42.976,74 €

612201 Aankoop Informaticamateriaal 9.870,12 € 10.474,59 €

612202 Algemeen Drukwerk/fotokopies 13.259,78 € 9.401,39 €

612210 Catering Kantoor 8.754,90 € 6.740,82 €

612220 Verblijf / Verplaatsingskost 8.626,72 € 9.291,73 €

612225 Vergaderkost personeel 4.469,90 € 3.995,20 €

612230 SRO 41.950,00 € 23.287,85 €

Opleiding- en Informatiekosten 28.033,70 € 18.462,90 € 0,00 € 0,00 €

612300 Abonnementen 8.100,00 € 7.739,14 €

612301 Lidgelden 2.800,00 € 3.410,89 €

612302 Documentatie 2.369,50 € 1.837,01 €

612303 Cursussen personeel 4.850,00 € 302,25 €

612304 Teambuilding 9.914,20 € 5.173,61 €

Dienstverlenende Organismen 71.859,41 € 58.200,37 € 0,00 € 0,00 €

613310 Sociaal Secretariaat 4.496,54 € 5.375,17 €

312320 Bestuurders 30.000,00 € 0,00 €

613350 Bedrijfsrevisoren 19.200,00 € 31.383,30 €

613351 Accountants 17.210,43 € 16.814,09 €

613353 Consultants 952,44 € 4.627,81 €

Verzekeringen 29.680,61 € 27.973,28 € 0,00 € 0,00 €

613510 Brandverzekering 13.766,21 € 15.069,33 €

615540 Verzekering Rollend Materieel 450,00 € 188,92 €

613545 Verzekering Vrijwilligers 1.289,40 € 1.692,57 €

613550 Verzekering BA 4.875,00 € 4.964,92 €

613555 Verzekering Materiaal 9.300,00 € 6.057,54 €

Representatiekosten 6.700,00 € 8.506,19 € 0,00 € 0,00 €

615100 Binnenland 6.700,00 € 8.506,19 €

615105 Buitenland 0,00 € 0,00 €

Publiekswerking 356.174,97 € 454.678,49 € 0,00 € 0,00 €

615200 Publiciteit / Advertenties 55.751,79 € 114.678,58 €

615204 Fotograaf Foto's en Fotogravure 7.200,00 € 1.976,99 €

615205 Lay-out affiches / Flyers 66.081,06 € 83.287,32 €

615206 Druk Affiches / Flyers 151.267,56 € 186.769,22 €

615210 Onthaal Pers en Publiek 19.597,30 € 5.725,67 €

615220 Verspreidingskosten 36.350,00 € 44.149,48 €

615225 Aankoop Promotiemateriaal 16.050,00 € 6.905,67 €

615260 Audiovisueel Materiaal 1.027,26 € 6.804,19 €

615270 Website 2.850,00 € 4.381,37 €

Prospectiekosten 6.660,00 € 2.160,92 € 0,00 € 0,00 €

615400 Reis / Verblijfkosten Binnenland 3.060,00 € 159,25 €

615401 Reiskosten Buitenland 1.250,00 € 304,87 €

615402 Verblijfkosten Buitenland 500,00 € 487,00 €

615403 Tickets Prospectie 1.850,00 € 1.209,80 €

Uitzendkrachten 42.111,15 € 31.089,41 € 0,00 € 0,00 €

617100 Uitzendkrachten 42.111,15 € 31.089,41 €

Personeelskosten 828.550,45 € 899.569,85 € 251,69 € 42.219,08 €

620000 Personeelskosten 828.550,45 € 899.569,85 € 251,69 € 42.219,08 €

Afschrijvingen / Waardeverminderingen 138.000,00 € 179.837,16 € 0,00 € 0,00 €

630200 Afschrijvingen Mat.Vaste Activa 136.500,00 € 179.837,16 €

633000 Waardeverminderingen 1.500,00 € 0,00 €

Andere Bedrijfskosten 9.937,80 € 41.695,12 € 164.544,01 € 305.385,34 €

640000 Belastingen 9.937,80 € 9.928,10 €

646000 Door te rekenen ticketkosten

740000 Recuperatie diverse kosten 71.750,00 € 109.586,33 €

746000 Recuperatie ticketkosten 2.000,00 € 35.966,47 €

706000 Sponsoring 6.500,00 € 54.674,43 €

701000 Inkomsten Zaalverhuur 115.964,01 € 154.845,61 €

Financiële kosten 13.824,06 € 23.192,75 € 157.247,61 € 145.005,01 €

650000 Financiële Kosten 13.824,06 € 23.192,75 €

750000 Financiële Opbrengsten 157.247,61 € 146.005,01 €

Uitzonderlijke kosten 0,00 € 1.156,34 € 14.000,00 € 17.985,38 €

660000 Uitzonderlijke kosten 1.156,34 €

760000 Uitzonderlijke opbrengsten 14.000,00 € 17.985,38 €
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TOTAAL ALGEMENE WERKING 2.076.544,36 € 2.198.996,89 € 336.043,31 € 510.594,81 €

PROGRAMMATIEKOSTEN

Amusement / Humor / Cabaret 179.433,87 € 146.981,62 € 84.548,00 € 93.929,14 €

Dans 53.000,00 € 42.102,29 € 32.250,00 € 26.079,00 €

Educatieve Activiteiten 105.500,00 € 64.043,23 € 80.710,00 € 53.698,58 €

Film 65.086,32 € 67.598,18 € 80.084,50 € 89.325,90 €

Klassieke Muziek 93.399,32 € 120.937,06 € 54.610,00 € 97.564,50 €

Literatuur 56.140,00 € 36.193,15 € 16.246,00 € 3.990,00 €

Muziektheater 22.000,00 € 23.554,91 € 6.750,00 € 10.527,00 €

Omkaderingsactiviteiten 175.256,98 € 141.198,91 € 27.760,00 € 32.169,13 €

Populaire Muziek / Musical 577.431,25 € 901.277,81 € 472.498,00 € 672.487,80 €

Tentoonstelling 61.600,00 € 41.360,23 € 7.250,00 € 3.308,00 €

Theater 561.852,60 € 593.901,02 € 345.992,00 € 351.906,94 €

Wereldmuziek / Jazz / Folk 287.750,00 € 371.514,25 € 238.630,00 € 287.884,00 €

Andere Activiteiten 355.111,01 € 726.104,09 € 33.261,20 € 313.303,68 €

TOTAAL PROGRAMMATIEKOSTEN 2.593.561,35 € 3.276.766,75 € 1.480.589,70 € 2.036.173,67 €

SUBSIDIES EN TOELAGEN

736000 Subsidies Infrastructuur 0,00 € 0,00 €

736100 Subsidies Ministerie Vl. Gem. 17.000,00 € 24.790,00 €

736200 Subsidies Provincie Antwerpen 90.000,00 € 95.000,00 €

736300 Subsidies Stad Antwerpen 1.996.900,00 € 2.068.874,40 €

736400 Subsidies District 319.796,98 € 382.310,52 €

736500 Subsidies Stedenfonds 107.806,00 € 34.742,42 €

736600 Subsidies K. Boudewijnstichting 2.500,00 € 2.500,00 €

736900 Subsidies Europese Unie 0,00 € 0,00 €

TOTAAL SUBSIDIES EN TOELAGEN 0,00 € 0,00 € 2.534.002,98 € 2.608.217,34 €

RESULTAATVERWERKING

790000 Onttrekking aan de reserves 24.500,00 € 18.836,11 €

TOTAAL UITGAVEN 5.029.852,64 € 5.895.252,80 €

TOTAAL INKOMSTEN 5.074.242,10 € 6.068.559,19 €

RESULTAAT

44.389,46 € 173.306,39 €
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Locatieoverzicht Bibliotheken, 
Cultuurcentra en Cultuurantennes

Bibliotheken

Antwerpen

Permeke – De Coninckplein – 2060 Antwerpen (hoofdbibliotheek) 

Brederode – Brederodestraat 119A – 2018 Antwerpen-Zuid (wijkbibliotheek) 

Elsschot – Willem Elsschotstraat 5 – 2050 Antwerpen (wijkbibliotheek) 

Kielpark – Wittestraat 10 – 2020 Antwerpen (wijkbibliotheek) 

Luchtbal – Columbiastraat 110 – 2030 Antwerpen (wijkbibliotheek) 

Andries – Sint-Andriesplaats 22 – 2000 Antwerpen (buurtbibliotheek) 
 
Felix – Oudeleeuwenrui 29 – 2000 Antwerpen (buurtbibliotheek) 

Isabella – Isabellalei 69 – 2018 Antwerpen (buurtbibliotheek) 

Zurenborg – Wolfstraat 1 – 2018 Antwerpen (buurtbibliotheek) 

Seefhoek – Lange Beeldekensstraat 260 – 2060 Antwerpen (vertelhuis) 

De Oever – Korte Ridderstraat 18 – 2000 Antwerpen (bibpunt – senioren en bewoners van 
het dienstencentrum) 

Cultureel Ontmoetingscentrum St Andries : Costa – Sint- Andriesplaats 24 – 
2000 Antwerpen (bibpunt – Wijkbewoners en bezoekers) 

De Schroef – Elzasweg 14 – 2030 Antwerpen (bibpunt – binnenscheepvaart, jeugdwerking en 
kinderopvang voor de schippersbevolking – in voorbereiding) 

Stella Maris – Italielei – 2000 Antwerpen (bibpunt – varenden, bemanningen 
koopvaardijschepen wereldwijd) 

Nova – Schijfstraat 105 – 2020 Antwerpen (bibpunt – wijkbewoners)
Consultatiebureau Kind&Gezin – Wittestraat – 2020 Antwerpen (bibpunt – leeshoek voor 
ouders en kinderen) 

Consultatiebureau Kind&Gezin – St. Bernardsesteenweg – 2020 Antwerpen (bibpunt) 

Consultatiebureau Kind&Gezin – Pothoekstraat - 2060 Antwerpen (bibpunt) 

Consultatiebureau Kind&Gezin – Columbiastraat 231 – 2030 Antwerpen (bibpunt) 

Consultatiebureau Kind&Gezin – Hanegraefstraat 5 – 2050 Antwerpen (bibpunt) 

Consultatiebureau Kind & Gezin en Inloopteam SAMIK – Willy van der Steenplein – 
2060 Antwerpen (bibpunt) 

Berchem 
 
De Poort – Willem Van Laarstraat – 2600 Berchem (districtsbibliotheek) 

Groenenhoek – Turkooisstraat 18 – 2600 Berchem (wijkbibliotheek) 

Hedera – Lodewijk De Koninckstraat 10 – 2600 Berchem (buurtbibliotheek) 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Bibliotheek Viswater – Tongerlostraat 2 – 2040 Berendrecht (districtsbibliotheek)

Borgerhout

Vredegerecht – Turnhoutsebaan 92 – 2140 Borgerhout (districtsbibliotheek) 

’t Werkhuys – Zegelstraat 13 – 2140 Borgerhout (bibpunt - wijkbewoners)

Deurne

Couwelaar – Te Couwelaarlei 120 – 2100 Deurne (districtsbibliotheek) 
 
Arena – Arenaplein 62 A – 2100 Deurne (wijkbiliotheek) 
 
Morckhoven – Joseph Deckerslaan 2A – 2100 Deurne (buurtbibliotheek) 

Zwarte Arend – Schotensesteenweg 138 – 2100 Deurne (buurtbibliotheek) 

Ter Rivieren – De Waillystraat – 2100 Deurne (vertelhuis) 
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Cultuurcentra

Antwerpen 

Cultuurcentrum Luchtbal – Columbiastraat 110 – 2030 Antwerpen – 03 543 90 30 – 
ccluchtbal@stad.antwerpen.be – www.ccluchtbal.be  

Cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (coSta) – Sint-Andriesplaats 24 – 
2000 Antwerpen – 03 260 80 50 – ccandries@stad.antwerpen.be – www.cosintandries.be 
 

Berchem

Cultuurcentrum Berchem – Driekoningenstraat 126 – 2600 Berchem – 03 286 88 20 – 
ccberchem@stad.antwerpen.be – www.ccberchem.be  

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Cultuurcentrum De Schelde – De Keyserhoeve 66, 2040 Zandvliet – 03 569 93 54 – 
ccdeschelde@stad.antwerpen.be – www.ccdeschelde.be 

Borgerhout
 
De Roma – Turnhoutsebaan 286 – 2140 Borgerhout – 03 292 97 40 – 
info@deroma.be – www.deroma.be 
‘t Werkhuys – Zegelstraat 13 – 2140 Borgerhout – werkhuys@skynet.be – www.werkhuys.
be 

Deurne

Cultuurcentrum Deurne – Frans Messingstraat 36 – 2100 Deurne – 03 360 85 50 – 
ccdeurne@stad.antwerpen.be – www.ccdeurne.be 

Ekeren

Cultuurcentrum Ekeren – Kloosterstraat 4 – 2180 Ekeren – 03 543 29 18 – ccekeren@stad.
antwerpen.be – www.ccekeren.be 

Cultuurcentrum Deurne – Frans Messingstraat – 2100 Deurne (bibpunt – wijkbewoners en 
bezoekers) 

Den Tip Arenawijk – 2100 Deurne (bibpunt – wijkbewoners en bezoekers)
Leesplek van vzw Kids Arenawijk – 2100 Deurne (bibpunt – kinderen uit de wijk)

Ekeren

Driehoek – Driehoekstraat 43 – 2180 Ekeren (districtsbibliotheek) 

Mariaburg – Van de Weyngaertplein 38 – 2180 Ekeren (buurtbibliotheek)

Hoboken

Hoboken – Kapelstraat 64 – 2660 Hoboken (districtsbibliotheek)

Merksem

Park – Van Heybeeckstraat 28A – 2170 Merksem (districtsbibliotheek) 

Maantje – Maantjessteenweg 23 – 2170 Merksem (wijkbibliotheek) 

Nieuwdreef – Nieuwdreef 135 – 2170 Merksem (bibpunt en ontmoetingscentrum) 

Merksem Dok – (bibpunt – ontmoetingscentrum Bezoekers, wijkbewoners) 

Dienstencentrum ’t Dokske – Min.Schollaertstraat 24 – 2170 Merksem (bibpunt senioren) 

Dienstencentrum De Brem – Zwaantjeslei 87 – 2170 Merksem (bibpunt senioren) 

Dienstencentrum De Zeelbaan – Elfnovemberstraat 33 – 2170 Merksem (bibpunt senioren) 

Jeugdcentrum Bouckenborgh – (bibpunt jongeren)

Wilrijk

Bist en Kaeck – Bist 34 – 2610 Wilrijk (districtsbibliotheek deel 1) 

Kaeck – Koningin Elisabethstraat 3 – 2610 Wilrijk (districtsbibliotheek deel 2) 

Leerlingenbegeleiding Antwerpen LBA Valaar – Letterkundestraat – 2610 Wilrijk (bibpunt – 
leeshoek)
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Borgerhout

Cultuurantenne Borgerhout – Moorkensplein 1 – 2140 Borgerhout – 03 270 18 14 – 
cultuurantenne.borgerhout@stad.antwerpen.be 

Deurne

Cultuurantenne Deurne – Ontmoetingscentrum Den Tip – Van den Hautelei 79 – 
2100 Deurne – 03 340 49 52 – cultuurantenne.deurne@stad.antwerpen.be 

Ekeren

Cultuurantenne Ekeren – p/a Districtshuis Ekeren – Veltwijcklaan 27 – 2180 Ekeren – 
03 543 29 08 – cultuurantenne.ekeren@stad.antwerpen.be 

Hoboken

Cultuurantenne Hoboken – p/a Districtshuis Hoboken – Marneflaan 3 – 2660 Hoboken – 
03 820 30 42 – cultuurantenne.hoboken@stad.antwerpen.be 

Merksem 

Cultuurantenne Merksem – p/a Districtshuis Merksem – Burgemeester Jozef Nolfplein 1 – 
2170 Merksem – 03 641 72 52 – cultuurantenne.merksem@stad.antwerpen.be 

Wilrijk

Cultuurantenne Wilrijk – p/a Districtshuis Wilrijk – Bist 1 – 2610 Wilrijk – 03 820 53 47 – 
cultuurantenne.wilrijk@stad.antwerpen.be

Hoboken

Casa Louisa – Kapelstraat 3 – 2660 Hoboken – 03 292 65 30 – casalouisa@stad.antwerpen.
be – www.casalouisa.be 

Linkeroever

Cultuurcentrum Link – De Plint, Ernest Claesstraat 16 – 2050 Antwerpen-Linkeroever
Secretariaat: 0491 08 49 61 / Tickets: 03 641 62 10 – cclink@stad.antwerpen.be – www.
cclink.be 

Merksem 

Cultuurcentrum Merksem – Nieuwdreef 135 – 2170 Merksem – 03 641 62 10 – ccmerksem@
stad.antwerpen.be – www.ccmerksem.be 

Wilrijk

Cultuurcentrum De Kern – Kern 18 – 2610 Wilrijk – 03 821 01 20 – kern@stad.antwerpen.
be – www.ccdekern.be 
Cultureel ontmoetingscentrum Nova – Schijfstraat 105 – 2020 Antwerpen (Kiel) – 
03 259 04 20 – nova@stad.antwerpen.be – www.nova-kiel.be 

Cultuurantennes

Antwerpen 

Cultuurantenne Antwerpen – p/a Districtshuis Antwerpen – Lange Gasthuisstraat 21 – 
2000 Antwerpen – 03 338 35 05 – cultuurantenne.antwerpen@stad.antwerpen.be 

Berchem

Cultuurantenne Berchem – Driekoningenstraat 126 – 2600 Berchem – 03 286 88 34 – 
cultuurantenne.berchem@stad.antwerpen.be 

Berendrecht/Zandvliet/Lillo

Cultuurantenne Berendrecht/Zandvliet/Lillo – Antwerpsebaan 140 – 2040 Berendrecht – 03 
568 38 22 – cultuurantenne.bzl@stad.antwerpen.be 



www.antwerpen.be 

03 22 11 333


