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ALGEMENE INLEIDING

Cultuur 2012 
geïntegreerd actieplan, het derde al!

Sinds 2010 schrijven we met de verschillende partners – bibliotheken, cultuur-
centra en cultuurantennes – het cultuurverhaal van deze stad steeds meer 
geïntegreerd.

“Lokaal cultuurbeleid wil cultuur voor zoveel mogelijk mensen zo dicht moge-
lijk bij mensen brengen.”  Zo begonnen we ons verhaal een jaar geleden.  Het 
verwoordt een ‘schone’ ambitie waar we nog altijd – en steeds meer – achter 
staan en die we moeiteloos kunnen doortrekken naar 2012, want het werk 
hier rond is uiteraard niet af. De resultaten worden wel steeds meer zichtbaar, 
met als meest recente en tastbare voorbeeld de opening van UiThuis Hoboken 
op zondag 18 september.  Zo ook dit actieplan.

Hoewel het actieplan vorig jaar geïntegreerd werd opgemaakt, was het toch 
nog opgevat als een optelsom van verschillende werkingen.  Naast een hoofd-
stuk met ‘samenwerkingsactiviteiten’ was er een apart hoofdstuk voor de 
bibliotheken, voor de cultuurcentra en voor de cultuurantennes.  Voor het ac-
tieplan 2012 hebben we het opzet enigszins gewijzigd. We willen de focus leg-
gen op de samenwerkingsverbanden in de districten. We hebben de partners 
gevraagd om samen één verhaal te schrijven per district.  Ten eerste hopen we 
dat het plan daardoor leesbaarder wordt, maar door deze werkwijze willen we 
vooral de samenhang van het cultuurgebeuren benadrukken.

Cultuur is een enthousiasmerende mix van aanbod, voorzieningen en bele-
ving waarmee de Antwerpenaar verleid en verwend wordt. De Antwerpenaar 
die graag een boek leest, actief lid is van een culturele vereniging, af en toe 
naar een concert of voorstelling gaat is vaak één en dezelfde persoon en 
woont vaak ook nog eens samen in een huis met zijn/haar kinderen die graag 
sporten, een grabbelpasactiviteit meepikken,… enz.  Als enthousiaste cultuur-
werkers, gaan we dan ook steeds meer vanuit die samenhang ons aanbod 
vormgeven en aanbieden.  Welke stappen wij voor ogen hebben in 2012 leest 
u in dit actieplan.

In deze inleiding krijgt u het stedelijk overzicht – de grote lijnen, het kader, 
vanuit een stedelijk oogpunt, waarbinnen het verhaal van de districten zich 
afspeelt. In de negen volgende hoofdstukken, schrijft elk district zijn eigen 
verhaal. Dat is een verhaal van eigenheid, diversiteit en keuzes en veel minder A

ct
ie

p
la

n
 l

o
ka

a
l 

cu
lt

u
u

rb
e

le
id

 2
0

1
2

3

v.u. Karel Hermans, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
Vormgeving: Peter Verdonck - Coverfoto: Koen Vanmechelen
Foto’s binnen: o.a. Vera Cuypers, Carola Rummens, Anthony Albers
Wettelijk depotnummer: D/2011/0306/318



een opsomming van elke actie van alle partners die samen het cultuurleven 
van het district vormgeven. De specifieke acties kan je dan terugvinden in 
een overzichtstabel die het hoofdstuk van elk district afsluit.  Na de negen 
districtshoofdstukken volgen dan een aantal technische hoofdstukken over de 
inzet van financiële middelen, personeel en infrastructuur. Ten slotte maken 
we nog een link met de strategische cyclus van de stad.  Hier brengen we alle 
doelstellingen samen die we in het cultuurbeleidsplan hebben uitgezet en 
waaraan we ook in 2012 verder werken. We proberen zo scherp mogelijk te 
formuleren welke resultaten we met onze acties willen behalen binnen elk 
van deze doelstellingen.

In 2012 willen we de hervorming van onze organisatie afronden. De samen-
werking van de bibliotheek, het cultuurcentrum en de cultuurantenne is het 
uitgangspunt voor die hervorming. Deze samenwerking vinden we terug in 
elk onderdeel van de organisatie. Het vormt het DNA van onze nieuwe orga-
nisatie.

Op stedelijk niveau, in den Bell, is er een directieteam samengesteld van coör-
dinatoren bibliotheken, cultuurcentra en cultuurantennes, aangestuurd door 
de coördinator cultuur. In elk district is er vanaf nu een team bestaande uit 
een bibliotheekverantwoordelijke, directeur cultuurcentrum en de cultuuran-
tenne, aangestuurd door de coördinator cultuur (een van de drie partners).  
En waar de werking nog verder gedecentraliseerd is, zoals in het district Ant-
werpen bijvoorbeeld waar we een aantal werkingsgebieden onderscheiden, 
zal die werking ook op een zelfde manier gestructureerd worden, telkens een 
cel van vertegenwoordigers bibliotheek (BIB), cultuurcentrum (CC) en anten-
ne (CA).

Op die manier komen we tot een sterke netwerkorganisatie die optimaal ge-
wapend is om de uitdagingen van de geïntegreerde werking aan te gaan.  Bij 
de geïntegreerde werking blijven de thema’s behouden: diversiteit, commu-
nicatie, scholenwerking, vrijwilligerswerking, gemeenschapsvorming en so-
ciaal artistieke werking, erfgoed en literatuurbeleid. Elk district maakt zijn 
eigen keuzes, legt zijn eigen accenten.

Eind 2012 worden met alle districten, conform de nieuwe dienstverlenings-
overeenkomst tussen de bedrijven cultuur, sport en jeugd en districts- en lo-
ketwerking, afspraken gemaakt in verband met de concrete werking van de 
teams cultuur in de districten.

Een belangrijk onderdeel van de reorganisatie is ook het installeren van een 
centraal team klantenrelaties, een team communicatie en een kenniscel.  De 
teams klantenrelaties en communicatie werken respectievelijk aan een geïn-

tegreerde aanpak van omgang met klanten (onthaal, dienstverlening, toelei- 
ding) en aan een geïntegreerd communicatieplan. De kenniscel zorgt voor de 
nodige ondersteuning van de verschillende partners bij het documenteren, 
ontsluiten en informeren, het vertalen van deze info naar concrete acties en 
het monitoren van de resultaten.  In dat kader wordt vanuit de kenniscel ook 
de opmaak van het cultuurbeleidsplan 2014-2019 opgestart en gebeurt, ook 
in 2012, de coördinatie van het lokaal sociaal beleid.
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De bibliotheken

Vanuit Nederland en Groot Brittannië komen er onheilspellende berichten dat 
honderden bibliotheken hun deuren zullen moeten sluiten wegens besparin-
gen.  Er worden protestgroepen opgericht en op sociale netwerksites regent 
het reacties van verontwaardigde klanten.  Bibliotheken blijken gevestigde 
waarden te zijn die de burger zich niet zomaar laat afnemen, maar toch is dat 
niet voldoende om hun voortbestaan te verzekeren.

In 2011 werden er in Antwerpen - omwille van besparingen - 7 buurtbiblio-
theken en 2 vertelhuizen gesloten.  Toch blijft het netwerk van de Antwerpse 
bibliotheken stevig overeind met 9 districtsbibliotheken, 7 wijkbibliotheken, 1 
buurtbibliotheek en 2 BIBbussen.

Om het voortbestaan van deze bibliotheken te verzekeren, is het belangrijk 
dat er gewerkt wordt aan een modernisering van de infrastructuur, een ver-
nieuwing van de werking door implementatie van BIB technologie, een up-
date van het aanbod en de presentatie ervan. Tevens zal een geïntegreerde 
werking met cultuurcentra en cultuurantennes de bibliotheken meer uitstra-
ling geven.  Ook informatiebemiddeling, leesbevordering en klantentevreden-
heid zijn belangrijke aandachtspunten.

Tot slot blijven de bibliotheken inzetten op het bereik van verschillende doel-
groepen zoals kinderen en jongeren, senioren, kansarmen, anderstaligen en 
nieuwkomers.

Moderne infrastructuur

De opbrengst van de gebouwen die verkocht worden zal geïnvesteerd worden 
in de bibliotheken.  Er zijn 3 districten waar het gebouw van de districtsbiblio-
theek dateert uit de jaren ‘70; namelijk Deurne, Ekeren en Hoboken.
In elk van die districten zal er vanaf 2012 gefaseerd geïnvesteerd worden zoda-
nig dat deze bibliotheken stapsgewijs evolueren naar aantrekkelijke locaties 
waar zowel grasduiners, als informatiezoekers, als cultuurliefhebbers hun ga-
ding kunnen vinden.

Concrete acties
• Haalbaarheidsstudies laten uitvoeren met het oog op de renovatie van de   
   districtsbibliotheken in Deurne, Ekeren en Hoboken
• Concept vernieuwde invulling uitwerken 
• Opstellen plan van aanpak en uitvoeren van eerste werken (op voorwaarde   
   dat er budgettaire ruimte is)

Updaten van het aanbod, een aantrekkelijke presen-
tatie en verbetering van de opzoek-mogelijkheden

Onder het motto ‘minder is meer’ blijven de bibliotheken de inhaaloperatie 
op vlak van afvoer van collecties verder zetten.  Onderzoek wijst immers uit 
dat klanten veel beter hun weg vinden wanneer de rekken niet overvol zijn 
en de boeken of andere materialen aantrekkelijk gepresenteerd worden.  Een 
goede presentatie is ook belangrijk om je collectie beter te laten renderen.  
Nieuwe werken in de kijker zetten, een kar of rek met net ingeleverde werken, 
een frontale plaatsing en presentaties rond een bepaald thema: het zijn alle-
maal manieren om je collectie beter aan de man te brengen en meer te laten 
circuleren.

Ook klantvriendelijke geuniformiseerde plaatsingssystemen blijven belangrij-
ke werkpunten.  In alle districts-bibliotheken werden de collecties de voorbije 
jaren omgezet naar het ‘ZIZO’ – ‘Zonder Inspanning ZOeken’ plaatsingssys-
teem.  Omwille van de uniformiteit en de klantvriendelijkheid rollen we dit in 
2012 verder uit naar de wijkbibliotheken.

Daarnaast passen de bibliotheken ook de plaatsing van de fictiecollectie aan. 
Tot nu toe werden daarbij allerhande klantonvriendelijke regels gehanteerd 
van omzettingen van bepaalde auteursnamen: zo vind je VAN DEN BROECK 
niet bij de V van VAN maar bij de B van BROECK. In 2011 werd op Vlaams ni-
veau (BIBnet) beslist om van dit systeem af te stappen en voortaan gewoon 
volgens de schrijfwijze te werken.  Concreet betekent dit wel dat deze boeken 
een andere plaats op het rek krijgen. Gezien de grootte van de collecties is dit 
een redelijk omvangrijk project.

In 2011 werd er gestart met een sprintercollectie.  In 2012 wordt dit aanbod 
geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Om met de beschikbare middelen een actuele collectie te garanderen, kopen 
de bibliotheken al jaren vanuit het perspectief dat de collectie bestemd is voor 
het hele netwerk.  Dit impliceert dat collecties makkelijk moeten kunnen cir-
culeren in het netwerk.  Naast uniforme ontsluiting en uniforme plaatsings-
systemen moet ook de software aangepast zijn om een vlotte circulatie te 
garanderen.  Dit blijft een werkpunt voor 2012.

In 2012 moeten er nieuwe contracten opgesteld worden voor materialen die 
niet kastklaar worden aangekocht.  Het gaat over strips, film en muziek en 
grote letterboeken.  Bij de opmaak van de bestekken zal bijzondere aandacht 
gaan naar een efficiënte en eenvoudige opvolging van de levering van deze A
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materialen uitgaan en moet een evenwicht worden gezocht worden tussen 
het nut van blijven aankopen op klassieke dragers en eventuele digitale toe-
passingen via het net.

Naast bestaande mediavormen wil de bibliotheek de collectie vernieuwen 
door het introduceren van nieuwe mediavormen zoals eBooks, Fundels en 
andere. De bibliotheek neemt hiervoor deel aan workshops en overleg op 
provinciaal en Vlaams niveau en organiseert proefprojecten.

Tevens werkt de bibliotheek mee aan het project bibliotheekportalen waarbij 
naast fysieke ook digitale collecties toegankelijk worden. In 2011 stapte de 
bibliotheek over naar het nieuwe BIB-portaal waarbij de catalogus in een 
gebruiksvriendelijke nieuwe omgeving wordt aangeboden.

Concrete acties
• Het concept van makkelijk lezen pleinen toepassen in wijkbibliotheken
• Bij renovaties en herinrichting rekening houden met mogelijkheden voor 
   frontale plaatsing en aantrekkelijke opstelling van collecties
• Verder zetten van de afvoerbeweging in alle bibliotheken
• Omzetten van de non fictie collectie van de wijkbibliotheken naar het
   ZIZO-systeem
• Aanpassen van de fictiecollecties naar de nieuwe normen die Vlaanderen 
   voor de hoofdwoorden hanteert
• Evaluatie rendement en spelregels sprintercollectie 
• In het kader van het provinciaal bibliotheeksysteem ijveren voor het
   aanpassen van de software met het oog op een vlotte circulatie van de
   collecties in het netwerk
• Opmaken raamcontracten voor niet kastklaar geleverde collecties
• Interactiviteit BIB-portaal uitbreiden
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Vernieuwde werking

De vernieuwing van bibliotheekwerking situeert zich op vlak van een uit-
breiding van de automatisering met RFID technologie, waardoor er minder 
routine handelingen moeten uitgevoerd worden door medewerkers.  Op die 
manier komt er meer ruimte voor actieve informatiebemiddeling en initiatie-
ven rond doelgroepenwerking en leesbevordering.

Concrete acties:
• Een raamcontract afsluiten met een leverancier die een waaier aan appara   
   tuur kan aanbieden zodat voor elke locatie de meest geschikte oplossing  
   kan gekozen worden
• Een planning en kostenraming opstellen rond het implementeren van RFID 
   en zelfuitleen in het netwerk van bibliotheken 
• Nagaan of we in bepaalde BIB-punten een uitleenfunctie kunnen voorzien 
   door een vorm van zelfuitleen te installeren
• Opstellen van een nieuw raamcontract voor de aankoop van RFID tags
• Nagaan of het uitbesteden van de opdracht om RFID tags te activeren haal   
   baar is.

Bibliotheken worden ook meer en meer de plekken die scholieren en studen-
ten opzoeken om te studeren of rustig te werken.  Velen onder hen brengen 
een eigen laptop of tabletpc mee.  Ook andere gebruikers komen steeds meer 
met hun laptop of Ipad naar de BIB.

Concrete actie
• Realiseren van draadloos en performant internet in alle districtsbibliothe-
   ken

Klantentevredenheid verhogen

Bibliotheken dragen van oudsher ‘Klantvriendelijk werken’ hoog in het vaan-
del. De klantendienst ondersteunt de bibliotheken in het netwerk en zorgt 
voor een goede opvolging van klachten.  Toch zou het zowel medewerkers als 
klanten ten goede komen als zij zouden weten welke kwaliteit van dienstver-
lening men in een bibliotheek mag verwachten.

Concrete acties
• Uitwerken van een ‘charter met de klant’
• Voorzien van opleidingen rond klantvriendelijk werken en linken aan de da-  
   gelijkse praktijk
• Omschrijven waaraan de geleverde diensten en producten moeten voldoen 
   om kwaliteitsvol te zijn.

Informatiebemiddeling

Actieve informatiebemiddeling is de kerntaak van de bibliotheek. De bi-
bliotheek moet geen concurrentie aangaan met het internet maar kan wel 
toegangsmogelijkheden aanbieden, platformen van informatie aanbieden 
en bovenal de nodige begeleiding voorzien. Zeker voor jongeren is dit een 
belangrijk aandachtspunt.  Uit onderzoek blijkt immers dat jongeren niet 
meteen de beste zoekstrategieën hanteren en weinig kritisch omgaan met 
de informatie die ze vinden op het net. De bibliotheek kan hierin een onder-
steunende rol opnemen. Belangrijk is echter dat er geïnvesteerd wordt in 
voortdurende opleiding van de medewerkers.

Concrete actie
• Een opleidingstraject uitrollen waarbij er een onderscheid wordt gemaakt 
tussen basiskennis en meer gespecialiseerde kennis op vlak van informatie-
vaardigheden.

Leesbevordering

De bibliotheek breidt haar acties rond leesbevordering en informatiegelet-
terdheid uit.

Concrete acties
• In het kader van Jeugdboekenweek 2012 wordt op stedelijk niveau een gro-
   te leescampagne georganiseerd
• Tijdens Voorleesweek 2012 organiseren de districten voorleesactiviteiten 
   waaraan ook leerlingen van de scholen van de bibbus kunnen deelnemen
• De bibliotheek lanceert de actie ‘Start to read’ in alle bibliotheken van het 
   netwerk

De samenwerking met Kinderopvang vzw wordt uitgebreid.  Het project 
‘Boekje open’ wordt uitgebreid naar de stedelijke onthaalouders.

Concrete acties
• Ter beschikking stellen van een boekenpakket en BIB kaart per onthaal-
   ouder.
• Aanbieden geschenkpakket Stichting Lezen aan kinderen bij onthaalouders
• Vorming voor alle onthaalouders

De bibliotheek onderzoekt in samenwerking met Actieve Stad en met de scho-
len op welke manier ze gemeenschappelijke doelstellingen kunnen realise-
ren, door samen bestaande producten te optimaliseren en nieuwe te creëren. A
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Concrete actie
• Uitwerken spel voor secundair onderwijs met als doel leesbevordering en 
   informatiegeletterdheid.

Samen sterk

Daar waar een bibliotheek en een cultuurcentrum een locatie delen, worden 
er verder stappen gezet in de realisatie van een geïntegreerde werking.

Concrete acties
• In het kader van de realisatie van het masterplan bibliotheken Hoboken 
   wordt de werking van UiThuis in Hoboken verder uitgebouwd. Bijzondere 
   aandacht moet uitgaan naar de technische ondersteuning van deze wer-
   king, door de verschillende systemen zoals A kaart, bibliotheeksysteem,
   tickettingsysteem, sorteerstraatjes enzovoort zo maximaal mogelijk op
   elkaar af te stemmen.
• De werking van CC Link wordt verder geïntegreerd in BIB Elsschot op
   Linkeroever.
• Er wordt onderzocht of de werking van BIB Sint Andries in 2000 Antwerpen 
   kan geïntegreerd worden in het cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries 
   (COStA).
• Er worden de eerste stappen gezet voor de integratie van de werking van de 
   bibliotheek en het cultuurcentrum.  Dit met het oog op de realisatie van één 
   cultuurhuis of vrijetijdscentrum in Antwerpen-Luchtbal.

Doelgroepen

De BIB bij de mensen
Verder is het belangrijk dat bibliotheken – los van gebouwen – aanwezig zijn 
in de wijken en buurten.  Dat kan door een aanbod ter beschikking te stellen 
bij andere socio culturele partners.  In 2012 blijven de bibliotheken inzetten 
op BIB-punten en dienstverlening op maat naar diverse doelgroepen.  Ook de 
aanwezigheid op sociale netwerksites verhoogt de nabijheid en de zichtbaar-
heid van de bibliotheek bij diverse groepen in de samenleving.

Concrete acties
• Er worden BIB punten geïnstalleerd in Elcker-Ik (Stadspark), Eva (Ekeren)en 
Dinamo (Deurne).
• In 2012 wordt de samenwerking tussen onderwijs en bibliotheek verder 
geoptimaliseerd.  Er worden focusgroepen ingericht met deelnemers uit bi-
bliotheek en onderwijs.  Doel is om tot een toekomstgerichte visie over de  
samenwerking tussen BIB en school te komen.
• Er wordt een derde BIBbus in gebruik genomen en er wordt een inhoudelijk 

   aanbod uitgewerkt voor de scholen die gebruik maken van de bus.
• Er wordt in samenwerking met het stedelijk basisonderwijs een project uit 
   gewerkt waarbij – in de vorm van een schoolbibliotheek – een BIB-punt 
   wordt gerealiseerd in Het Anker (Lamorinièrestraat 227).
• Er worden intermediaire partners ingeschakeld om de groep senioren die 
   niet mobiel genoeg zijn om zelfstandig naar de bibliotheek te komen, beter 
   te bereiken met de Bib aan huis dienstverlening.
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De Antwerpse cultuurcentra in 2012

Tweeduizend en twaalf is een verkiezingsjaar.  Voor een stedelijke organisatie 
als de cultuurcentra betekent dat de komende twee jaar twee dingen: opleve-
ren en vooruitkijken.  Het netwerk van de Antwerpse cultuurcentra kent im-
mers haar oorsprong in de vorige overgangsperiode, in die spannende grijze 
zone tussen aflopend beslist beleid en nieuwe plannen.

Toen stelden we een aantal gebreken en kansen vast voor onze werking.  
Dat doen we dezer dagen ook.  In een woelige periode tussen 2005 en 2007 
werden passionele discussies gevoerd rond de toekomst van de Antwerpse 
cultuurcentra. Over meer gezamenlijke daadkracht en hoe dat botste met de 
autonomie van afzonderlijke huizen.  Over lokale relevantie tegenover stede-
lijke en bovenstedelijke uitstraling.  Over ivoren torens versus eenheidsworst.

Daaruit ontstond het plan om één netwerk te smeden van stedelijke cultuur-
huizen met hun eigen autonomie, maar met een gezamenlijke missie op het 
gebied van cultuurspreiding, gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie.

We betreden in 2012 een nieuwe grijze zone, tussen opleveren en vooruit-
kijken. Deze keer doen we dat niet meer vanuit het besef dat het stof eraf 
moet. We doen het vanuit de vaststelling dat we goed werk geleverd hebben: 
de cultuurcentra zijn relevanter dan ooit op het vlak van lokale inbedding, 
integratie en bezoekerscijfers, we startten volledig nieuwe werkingen in de 
‘blinde vlekken’ Hoboken, Ekeren en Linkeroever, tekenden voor drie bouw-
werven in de stad en deden dat alles binnen een besparingskader. Niet zon-
der trots durven we dus zeggen dat dat opleveren behoorlijk goed meevalt.  
En we kijken vooruit.

De Antwerpse cultuurcentra stellen hun werking dit jaar in vraag.  We onder-
zoeken hoe we onze rol als brug tussen de kunsten en ons breed publiek beter 
kunnen oppakken en hoe we ons daartoe moeten aanpassen.  Dat doen we 
in overleg met gezelschappen, kunstenaars en allerhande artistieke organi-
saties en instellingen en we beperken ons daarbij niet tot de (professionele) 
podiumkunsten. We bekijken ook hoe we over het ambtelijke muurtje sprin-
gen tussen onze werking en die van stedelijke ‘sociale’ ontmoetingscentra 
als het Oude Badhuis en MerksemDok.

De stadstuin die we in 2012 plannen op Linkeroever is een exemplarische oe-
fening in ons spanningsveld tussen lokaal draagvlak en stadsbrede ambitie.  
In een tijdelijke groene gemeenschapsplek bouwen we een culturele oase 

voor buurt- en stadsbewoners, voor kunstenaars en verenigingen. Een krui-
sing tussen een zomerbar en een volkstuin, gedragen door heel de stad.  We 
spelen daarmee in op de groeiende interesse voor bewuste stedelijke ecolo-
gie.  Hoe maken we die tuin een tuin van heel ‘t stad?  Hoe zorgen we dat ook 
de Merksemse volkstuinen betrokken zijn bij een cultuurproject dat fysiek op 
Linkeroever ligt? Hoe verzoenen we de kunsten met kruiwagens? Ons publiek 
met potgrond?  Of tuiniers met theater? Lokaal én ambitieus denken, daarin 
ligt de test.

Ook onze praktische werkprocessen durven we in vraag stellen.  Is onze tic-
ketverkoop wel wat hij moet zijn?  We kunnen lacherig doen over ons huidig 
systeem (u betaalt een ticket, wij sturen het u op, u brengt het terug mee 
en wij scheuren het kapot), maar hoe pakken we het dan beter aan?  Moet 
elk cultuurcentrum haar eigen tickettelefoon hebben?  Of kan dat samen?  
We kopen in 2012 nieuwe ticketsoftware aan en herbekijken meteen de ma-
nier waarop we denken over de relatie met onze klanten.  Hetzelfde geldt 
voor cultuurcommunicatie. Stilaan rijpt het plan om heldere keuzes te maken 
rond hoe we met onze klanten praten. Heeft ieder zijn/haar eigen brochure 
nodig?  En zo ja, wat moet er dan in staan?  Wat met alle andere publicaties?  
Wat met flyers en poster?  Wat met sociale media?  We willen niet zomaar 
een verhaal vertellen van minder printen, minder flyeren en meer digitale 
communicatie. Online communiceren is geen doel.  We willen daarentegen 
onze communicatiestrategieën volledig aanpassen aan onze nieuwe situatie: 
lokaal ingebed, grootstedelijk relevant, geïntegreerd met de werkingen van 
districten en de bibliotheek, enz…

Dat opleveren krijgen de cultuurcentra met de hun kenmerkende drive en 
competentie in 2012 vast rond. Voor het vooruitkijken nemen we twee jaar 
de tijd.  In die twee jaar verwachten we uitdagende botsingen van meningen 
en ideeën, van vurige betogen, zakelijke analyses, wrijvingen tussen politie-
ke wil en ambtelijke wensen én de occasionele ambras waar de cultuursector 
een patent op heeft. We houden echter met z’n allen constant hetzelfde doel 
voor ogen: De Antwerpse cultuurcentra worden -  meer nog dan ze nu zijn - de 
sterkste inhoudelijke brug tussen de inwoners en de kunsten van deze stad.
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De cultuurantennes

Zij zijn het meest verbonden met de werking in de districten, maar hebben 
als netwerk ook een belangrijke stedelijke rol te vervullen. Ondersteuning 
van het lokale cultuurleven, meer bepaald verenigingen, amateurkunste-
naars en erfgoedpartners, samen met de lokale cultuurraad, en dit op vol-
gende gebieden:

• Communicatieve ondersteuning: aanspreekpunt / infobalie cultuur en on-
   dersteuning via communicatiekanalen, in het bijzonder de UiTagenda in de 
   Nieuwe Antwerpenaar.
• Inhoudelijke ondersteuning: advies en netwerking.
• Financiële ondersteuning: subsidies voor gemeenschapsvormende projec-
   ten, aangevuld met lokale subsidiereglementen voor werking, kleinschalige 
   projecten, etc.
• Materiële ondersteuning via samenwerking met stedelijke dienst voor
   materiaaluitleen (PO/BOF) en evenementenloket.

Liefhebber en het MAS/erfgoedforum zijn bevoorrechte partners voor de uit-
werking van respectievelijk het amateurkunstenbeleid en het erfgoedbeleid 
in de districten. In 2012 gaat daarbij extra aandacht naar de verdere uitbouw:

• In uitvoering van de nieuwe beheersovereenkomst met het Huis voor de 
   Amateurkunsten (HAK) wordt een beleidsplan opgemaakt voor een stedelijk 
   amateurkunstenbeleid, waarin Liefhebber volledig geïntegreerd wordt.
• Het MAS/ erfgoedforum werkt samen met de cultuurantennes het erfgoed
   parcours verder uit.  Er wordt vooral werk gemaakt van de ondersteuning  
   van de lokale erfgoedverenigingen, zowel inhoudelijk als ook financieel 
   (toelage mogelijk via vzw lokaal cultuurbeleid).

Efficiënte districtsadministratie: opmaak en opvolging van collegebesluiten, 
districtsbegroting etc.  In 2012 blijft de administratieve vereenvoudiging een 
aandachtspunt en wordt werk gemaakt van het integreren van de districten 
in de stedelijke strategische cyclus.

Aandacht voor een geïntegreerde werking met andere domeinen die onder 
districtsbevoegdheid vallen - zoals communicatie-, jeugd-, sport- en senioren-
beleid - en afstemming daarvan op de geïntegreerde cultuurwerking. 

Het team cultuur.  Vanaf 2012 worden de taken die vroeger louter toegeschre-
ven werden aan de cultuurantenne opgenomen door het hele team cultuur, 

dat bestaat uit de directeur cultuurcentrum, bibliotheek en cultuurantenne.  
Het gaat hier om beleidsvoorbereiding en –uitvoering, structureel overleg, 
regie, aanspreekpunt voor district en organiseren van activiteiten.  Op al deze 
gebieden worden er binnen het team in elk district afspraken gemaakt over 
wie welke taak op zich neemt.  Per team cultuur is er een cultuurcoördinator 
aangeduid die de regie voert over het team.

Werkten mee aan dit actieplan:
Karel Hermans, Ken Veerman, Liesbeth Johnson, Myriam Blaton, Inge Callot, 
Heleen Vanden Bergh, Filip Martens, Kristof Wouters, Lieve Petit, Helga Al-
laert, Steven Van Goethem, Steven Warmenbol, Rita Herremans, Filip Baey-
ens, Marc Goossens, Gunter Lots, Mathias Onzia, Max Temmerman, Astrid 
Thoné, Gisela De Cremer, Steven Josephi, Ingrid Kemna, Marleen Maes, Inge 
Goossens, Koen Jacobs, Luc Van Bocxlaer, Lucie Mees, Karen Dierckx, Liesbeth 
Damen, Renilde Pauwels, Luc Henderyckx, Mandy Flebus, Vera De Laet, Jan 
De Vocht, Jan Didelez, Lieve Meeuwsens, Geert Gielis, Sophie Goyvaerts, Von-
neke Groeneveldt, Stijn Van Bouwel, Niels Dupon, Bart Verdeyen, Eva Staes, 
Jan Pandelaers, Paulette Vermeersch, Dirk Wyns, Liliane Pauwels, An Roels, 
Katrien Roos, Peter Verdonck en Inge Ceuppens. A
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HOOFDSTUK 1: DISTRICT ANTWERPEN

Inleiding

De integratie van alle cultuurpartners in district Antwerpen bereikt in 2012 
haar ultieme doel: een gebiedsdekkend cultureel aanbod in het district Ant-
werpen. Centraal staat telkens een werking van waaruit het cultureel pro-
gramma met nadruk op participatie en ontmoeting wordt geserveerd: CO 
Nova op het kiel, COStA Sint Andries, CC Luchtbal als trekker van een te ont-
wikkelen vrijetijdssite in de wijk Luchtbal, de geïntegreerde cultuurwerking 
op linkeroever. In nauwe samenwerking met de Brederodebib zal het cultuur-
traject 2018 zijn onderzoeksfase afronden met enkele bijzondere kunstpro-
jecten. Permeke als grootste BIB van Vlaanderen tenslotte bestendigt haar 
functie van belangrijkste culturele speler in 2060, zodat de site een actiera-
dius heeft van wijk tot regio.

De nauwe samenwerking tussen alle cultuurpartners heeft ook op bestuurlijk 
niveau haar vruchten afgeworpen. 2012 wordt het jaar dat de coördinator lo-
kaal cultuurbeleid een plaats krijgt binnen de districtswerking en zo het over-
leg met de cultuurpartners organiseert. Daarnaast vertaalt het geïntegreerd 
werken zich ook in een efficiënte financiële samenwerking tussen district en 
vzw.

Dit alles leidt ons opnieuw naar de kern: sterke gemeenschappelijke projec-
ten wijd vertakt in het district. Projecten als Kraak het Cultuurhuis en Cul-
tuurstraten worden verder gezet. De stadstuin op linkeroever en een beel-
dende kunstproject in 2018 zullen enkele spraakmakende resultaten zijn van 
onze duurzame samenwerking.

Cultuur 2018

Het cultuurtraject in de wijken met postcode 2018 beleeft zijn tweede jaar-
gang. Bijna 1.000 inwoners hebben zich reeds ingeschreven op de digitale 
nieuwsbrief. Er wordt optimaal ingezet op het gebruik van sociale media om 
de nieuwe activiteiten in 2012 te promoten.

Zo worden de buurtsalons voortgezet.  We ontsluiten verrassende locaties en 
creëren hierbij nieuwe ontmoetingsplekken met een cultureel programma A
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voor de buurtbewoners. Een orgelpunt is het districtsevenement dat op zon-
dag 8 juli in het Stadspark wordt ingericht, naar aanleiding van de Vlaamse 
Feestdag.  Voor de laatste editie van District Antwerpen Feest! van deze legis-
latuur, zetten we in op een maximale participatie van socio-culturele actoren 
en artistiek talent uit de omliggende buurten.

Kunstprojecten in de openbare ruimte

In 2012 legt het cultuurtraject een bijzondere focus op een aantal kunstpro-
jecten, gespreid over 2018.  Een samenwerking met professionele organisa-
ties resulteert in twee kunstzinnige interventies die het straatbeeld tot hun 
speelterrein maken.  Met een bottom-up benadering bieden deze kunstpro-
jecten nieuwe manieren om de stad te verbeelden.  Ze nodigen iedereen uit 
om zijn leefomgeving met andere ogen te bekijken.  De actieve deelname van 
de inwoners is hierbij cruciaal.

• Slinkachu -  werktitel (verschillende locaties)
Deze Londense kunstenaar behoort tot de zogenamde ‘street art scene’, waar 
o.a. ook Banksy toe behoort.  Zijn hoogst origineel microwerk ‘Little People’ 
krijgt heel wat internationale weerklank.  Dit is de eerste keer dat hij in België 
aan de slag gaat.  Slinkachu plaatst zijn miniatuurinstallaties op minstens 
vijf locaties langs de openbare weg die vooraf geheim blijven.  We nodigen 
inwoners uit om zelf op zoek te gaan naar zijn werk en foto’s en filmpjes te 
maken die getoond worden op een feestelijk afsluitend evenement.  Middel-
heimproducties is partner in dit project.

• [Murmur] (Brederodestraat)
Een documentair project verzamelt verhalen en anekdotes van mensen over 
hun favoriete plekken in de Brederodewijk.  Samen vertellen ze de onoffi-
ciële, intieme geschiedenis van deze buurt.  Deze persoonlijke verhalen ko-
men op een website en zijn op de vertelde locaties te beluisteren met een 
gsm.  Zo worden deze verhalen teruggegeven aan de buurt en versterken 
ze op hun beurt de identiteit van de wijk.  [Murmer] werd reeds toegepast 
in verschillende steden, o.a. Toronto, São Paolo en Dublin.  BIB Brederode, 
MartHa!tentatief en Antwerpen Averechts zijn partner.

Linkeroever

Van regulier naar projectmatig werken

Cultuurcentrum Link is de oefentijd voorbij. 2011 leerde ons dat grote pro-

jecten meer impact en draagvlak creëren dan het opzetten van een regulier 
programma verspreid over vele zalen.  Een sterk groeiend ecologisch bewust-
zijn in Antwerpen en in vele andere steden legde de basis voor een groot 
locatieproject: de stadstuin. Een gemeenschapsplek met tuiniermogelijkheid 
voor iedereen moet uitgroeien tot culturele groenoase voor buurtbewoners 
en iedereen die bewust leeft in Antwerpen. Plaats van rust, educatie, cul-
tuurbeleving, ontspanning en ontmoeting.  CC Link speelt in dit stadsverhaal 
de trekkersrol.

Geïntegreerde cultuurwerking in de Elsschotbib

De huisvesting van CC Link in BIB Elsschot blijft relevant.  De tweewekelijkse 
kinderfilms en dansguerrilla’s voor jongeren in en rond de bibliotheek zullen 
aangevuld worden met maandelijkse cultuurcafés, in samenwerking met het 
aanpalende dienstencentrum Ter Welen.  Het onderzoek naar een optimale 
fysieke integratie van BIB Elsschot en CC Link wordt in 2012 verdergezet.

Schoolvoorstellingen

Cultuurcentrum Link houdt ook in 2012 een hoge frequentie schoolvoorstel-
lingen aan, die meestal in de scholen zelf doorgaan.  De laagdrempeligheid 
verklaart het grote succes hiervan.  Daarnaast zal de stadstuin ook een plek 
zijn waar alle scholen hun eigen tuin kunnen houden en zo ecologie bijbren-
gen aan jong en ouder.

Link!-overleg

In 2012 blijft het LINK! overleg op Linkeroever onder impuls van het district 
actief door de organisatie van verenigingenmarkt Blink! in combinatie met 
de vliegerhappening, door het ondersteunen van acties zoals Kerst op Linker-
oever, en door mee te werken aan initiatieven van lokale en bovenlokale or-
ganisatoren.  Vanaf 2012 zal JOLO, het jongerenoverleg op Linkeroever onder 
impuls van de jeugddienst, in het LINK! overleg worden geïntegreerd.

Vliegerhappening en BLINK!

In 2012 opteert het district ervoor om de Vliegerhappening en BLINK! - de 
verenigingenmarkt van linkeroever - te combineren tot één groot evenement.  
Aan de succesvolle tweede editie van de Vliegerhappening in 2011 namen 
een tiental lokale verenigingen deel (waardoor er al een halve verenigingen-
markt stond), dus het koppelen van de twee evenementen is een logische 
stap.  Het district zorgt voor een ruim aanbod aan kinderanimatie en voor A
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een degelijke podiumprogrammatie. CC Link zorgt mee voor communicatie, 
culturele invulling en personeel op het evenement zelf.

Cultuurcentrum Luchtbal

De krijtlijnen die in 2011 werden uitgetekend voor CC Luchtbal, worden in 
2012 verder ingevuld.  Zowel de schouwburgactiviteiten in het netwerk van 
de Antwerpse cultuurcentra, de ontmoetingsfunctie voor de wijken Luchtbal, 
Rozemaai en Schoonbroek, als de ondersteunende rol in de gemeenschap-
pelijke cultuurprojecten van het district Antwerpen worden uitgepuurd.  Ook 
de geïntegreerde communicatie naar de bijhorende specifieke doelgroepen 
wordt op punt gesteld.

Netwerkschouwburg CC Luchtbal

In overleg met het netwerk van de Antwerpse cultuurcentra, zal CC Lucht-
bal in 2012 in de eerste plaats werk maken van een kwalitatief topaanbod 
(bekende namen/producties in functie van een nieuw publiek) en een goede 
spreiding van genres (bestaande publiek stimuleren om het ‘vertrouwde’ 
huis nu en dan eens te verlaten).

Met relevante, consequente keuzes in zijn aanvullend aanbod wil CC Lucht-
bal tegen het einde van 2012 de fundamenten leggen van een vernieuwd 
huisprofiel, waarin theater, experimentele (elektronische) muziek (zittende 
concerten), roots- en wereldmuziek, kwalitatieve expo’s (beeldende kunst, 
fotografie, multimedia) en ruimte voor langdurige creatie- en repetitiepro-
cessen (samenwerkingen met gezelschappen en artiesten in ruil voor premiè-
res) centraal staan.

Vrijetijdssite Luchtbal

Cruciaal in de ontwikkeling van CC Luchtbal als (culturele) ontmoetingsplek, 
is de integratie met de lokale bibliotheek.  Zowel wat betreft infrastructuur, 
(basis)dienstverlening, als programma zijn er heel wat opportuniteiten:

• gemeenschappelijk onthaal/balie (personeel en openingsuren)
• één gemeenschappelijke ontmoetingsruimte / cultuurcafé op het gelijk-
   vloers (ipv. huidige eerste verdieping) met (gratis) internettoegang
• inhoudelijke kruisbestuivingen (bv. voorstellingen en activiteiten van het 
   CC koppelen aan thema’s en themahoeken in de BIB)

In 2012 moeten de eerste concrete stappen in deze integratie zichtbaar wor-
den.

De huidige samenwerking met lokale partners als Programma voor Stad in 
Verandering, Buurtsport, Pleinontwikkeling en Jes vzw worden voortgezet, 
ook als zij verhuizen van het cultuurcentrum naar het nieuwe jeugdcentrum 
Luchtbal (aan de overkant van de straat).  De occasionele samenwerking met 
het kinderdagverblijf aan de overkant en de lokale scholengemeenschap 
moet meer structureel worden.  Alleen op deze manier kan de omgeving van 
de Columbiastraat 110 een echte ‘vrijetijdssite’ worden met een aantrek-
kingskracht bij de diverse inwoners van de wijk.

Naast het erfgoedproject Tableau Vivant en jaarlijks terugkerende gemeen-
schapsvormende activiteiten als Luchtbar, Komen Eten en het Feestweekend 
Luchtbal, zet CC Luchtbal in 2012 ook in op lange termijn projecten.  Het vo-
rig jaar opgerichte jeugdtheater, de recente circusschool en de in 2012 op te 
richten kinderfanfare moeten een structurele educatieve verankering krijgen 
in de wijk.  In samenwerking met enkele (stedelijke) partners bekijken we in 
2012 hoe we kunnen komen tot een autonome Academie Luchtbal.

Gemeenschappelijke projecten district Antwerpen

Het lokaal cultuurbeleid van CC Luchtbal houdt niet op bij de grenzen van 
het postcodegebied 2030. Ook in 2012 blijft een gecoördineerde en intense 
samenwerking met de ontmoetingcentra COStA, Nova en Link, de Permeke-
site, de verschillende lokale bibliotheken en de cultuurantennes van het dis-
trict Antwerpen een must.

Door samen met deze partners concrete gemeenschappelijke (locatie)projec-
ten als Cultuurstraten, Kraak het Cultuurhuis, Cultuur 2018 en de Stadstuin 
Linkeroever mee uit te werken en/of technisch te ondersteunen wil CC Lucht-
bal maximaal zijn rol spelen in de uitbouw van een coherent lokaal cultuur-
beleid in het district. 

Wegens groot succes van de eerste editie van Kraak het Cultuurhuis zal deze 
talentencoaching in 2012 worden verdergezet, zij het in een financiële light-
versie. Zonder steun van jongerenhoofdstad zullen we ons even hard toe-
spitsen op professionele coaching van jongeren, maar iets minder op dure 
promoproducten. Dit moet ondervangen worden door een mediapartner. De 
investeringen van 2011 in een eigen locatieset (licht en geluid) en een mo-
biele podiumwagen kunnen in 2012 dan ook de eerste vruchten afwerpen. A
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Ontmoetingscentrum Nova

Nova is een geslaagd integratieproduct van de sociale en de cultuursector.  
Cultuurcentrum, Samenlevingsopbouw, vzw Recht Op en Buurtsport wer-
ken samen een laagdrempelig cultureel, sociaal en sportief aanbod uit. De 
cultuurcafés i.s.m. vzw Recht-Op vormen ook in 2012 de ruggengraat van 
het cultureel aanbod van Nova.  In de gehele programmatie trachten we zo- 
veel mogelijk divers te programmeren, zowel in aanbod als in publieksbereik.  
We zetten hiervoor een samenwerking op met verenigingen en partners in 
huis om een maximale doorstroming te bereiken.  Met externe partners is er 
structureel overleg rond doorstroming en gezamenlijke activiteiten zoals het 
Nestfeest, rondleidingen in het Middelheimmuseum, vrijwilligersbeleid, de 
A- kaart met specifieke aandacht voor mensen met OMNIO-statuut.

Bij de buren

Bij de buren is het participatieproject van toneelgezelschap Luxemburg. In 
2010 spelen ze in CO Nova lanceervoorstellingen voor scholen en verenigin-
gen.  Om de kinderen en hun ouders te laten kennismaken met de infrastruc-
tuur van een theaterzaal en de gedragscodes van theaterbezoek, spelen ze 
de voorstellingen bewust níet op school.  We nodigen klasjes mét ouders uit 
in CO Nova, om daarna naar huiskamers te trekken en de voorstellingen daar 
te spelen.  We zetten hiervoor samenwerking op met verschillende partners: 
Open School, BIB, district, kaap, samenlevingsopbouw, vzw Recht Op.

Jeugdboekenweek

CO Nova gaat terug een nauwere samenwerking opzetten met de biblio-
theek.  De jeugdboekenweek zal een eerste concrete gezamenlijke actie zijn.  
Daarnaast zal de BIB prominenter aanwezig zijn in onze communicatie en zal 
het aanbod van Nova ook een plek krijgen in de BIB.

Vervolg kortfilm Bro’s

De cultuurtoeleider zet de werking van 2011 verder.  In 2011 werd een kort-
film gemaakt in kader van het project Kraak het cultuurhuis.  In 2012 zal er 
in navolging van de kortfilm een educatief pakket uitgewerkt worden voor 
scholen.

Jongerenmaand

De cultuurtoeleider organiseert samen met de jeugdcultuurraad (jongeren

werking van Nova) een jongerenmaand.  Een maand lang laten we CO Nova 
runnen door jongeren.  Ze veroveren letterlijk het huis.  Het visuele accent 
leggen we via de exporuimte, duidelijk zichtbaar in de inkomhal. We stappen 
af van de vaste tentoonstellingssystemen en zetten graffiti, cartoons,... op 
de muren.

Ook het regulier programma wordt overgenomen door jongeren. Zij zullen 
die maand het cultuurcafé, het muziekcafé en het literaire café invullen, 
waarin ze een jonge BV zullen interviewen. De filmavond wordt een cinema-
café van jonge cineasten.

Ook de vaste activiteiten van partners zullen de jongeren overnemen, zoals 
de buurtmaaltijden, Taaloor en Een paar apart (mensen in armoede gaan op 
culturele uitstap met mensen die niet armoede leven): de jongeren nemen 
een deelnemer van Een paar apart mee naar hun culturele leefwereld.

We zetten voor dit alles een samenwerking op met partners zoals Buurtsport, 
de Jeugddienst, Zappa, Kras, Stamp media, Jeugdfilmfestival, Pius X, Pieren-
berg,…

Het kleine ontmoeten

Het Nestfeest is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden.  Een buurtfeest 
i.s.m. met tal van partners en organisaties en tegelijkertijd het mooiste voor-
beeld van de geïntegreerde werking die Nova is.  In tal van andere kleinere 
impulsen en activiteiten is gemeenschapsvorming de rode draad; bussen vol 
Kielenaars die openingen in het Middelheimmuseum bezoeken, cultuurstra-
ten, een burendag,…

CO Nova bestaat 5 jaar en tijdens de nieuwjaarsreceptie willen we dit vieren.  
Er zal een expo opgezet worden waarvoor we bewoners, bezoekers, artiesten 
zullen vragen om nieuwjaarsbrieven op te sturen. Deze brieven krijgen een 
prominente plaats in het gebouw en in de communicatie.

Ook het vrijwilligersbeleid is een geïntegreerd beleid. Het aanbod van CO 
Nova groeit en de vrijwilligersploeg groeit mee. De vrijwilligers die actief zijn 
bij de verschillende partners, nemen steeds meer taken op binnen het geheel 
en de ploeg is zeer divers. Vrijwilligersfeesten worden gezamenlijk georga-
niseerd. Samenlevingsopbouw trekt de inhoudelijke werking en zet onder-
steuning op waar nodig.  De cultuurtoeleider zet met jongeren een traject op 
rond vrijwilligerswerk.

CO Nova heeft een zeer diverse en uitgebreide receptieve werking. CO Nova A
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werkt bijna uitsluitend met sleutelcontracten en onderhoudt een zeer intens 
contact met zijn huurders.  Dit resulteert in een grote betrokkenheid en een 
steeds nauwere samenwerking met de huurders.

Cultureel Ontmoetingscentrum
Sint Andries

In 2012 bouwt COStA verder aan haar traditie om lokale verenigingen te on-
dersteunen in hun culturele projecten. Naast de terugkerende activiteiten 
investeren we ook in nieuwe activiteiten en nieuwe partners.

Conscience

In 2012 is het 200 jaar geleden dat Conscience werd geboren in Sint Andries.  
Dit jubileum vieren we in samenwerking met verschillende partners. Het hele 
jaar door zullen er activiteiten zijn die in het teken staan van deze belangrijke 
historische figuur.

• Een poppenspel rond de figuur en het werk van Hendrik Conscience wordt 
   gecreëerd door Aksie vzw en de poppenspelers van het ‘Spelleke van Se-
   mini’ uit Antwerpen.
• Sint-Andries kwartier Herleeft maakt en expositie over het leven en werk 
   van Conscience en belicht welke rol hij speelde voor de wijk, voor Antwer-
   pen en voor de geschiedenis.

Encuentro - Encontro 

Fado en Flamenco zijn zeer verwante, doch erg verschillende muziekstijlen.  
De Portugese zang en de Spaanse dans ontmoeten elkaar in dit project. Pro-
fessionele zangeressen, dansers, choreografen en muzikanten creëren samen 
een unieke voorstelling. Zowel de liefhebber van flamenco muziek, als de 
ervaren rot in de fado kunnen leren, genieten en zich verwonderen.

Camping COStA

De integratie van de Antwerpse bibliotheken, cultuurantennes en cultuur-
centra is een proces dat enkele jaren geleden zijn oorsprong vond. Het werd 
een zoektocht naar praktische modellen, inhoudelijke raakpunten en een 
stevig en helder overkoepelend beleid. Een gemeenschappelijke stand op de 
cultuurmarkt was een logisch gevolg. Omdat we meer en meer als 1 geheel 
werken en communiceren, zonder evenwel ieders eigenheid en specialiteit 

te verliezen, vertellen we samen wie we zijn, waar we voor staan en welke 
rol wij spelen in het culturele landschap. Samen sterk!  We doen dit door een 
aantrekkelijk evenement te organiseren waar we veel volk kunnen bereiken.
De cultuurmarkt is de uitgelezen plaats om cultuurminnend Vlaanderen te 
laten kennismaken met onze werking. Veel volk, veel informatie, en de be-
zoekers trachten bij te houden, op zijn minst een deel van het seizoen.

Sint-Andriesrun

Deze derde editie wordt ongetwijfeld opnieuw een voltreffer. Steeds meer 
mensen voelen de loopkriebels en schuimen zoveel mogelijk wedstrijden en 
evenementen af. Sportief Sint Andries, Buurtsport en COStA maken van dit 
event een sportief gebeuren dat tevens een wijkfeest is.  De uitgebreide muzi-
kale omkadering en het parcours bereiken de hele wijk. Deze weliswaar prille 
ervaring leert ons toch dat ook heel wat mensen van buiten de buurt Sint 
Andries weten te vinden.

Permeke

Permeke is vooral gekend als grootste bibliotheek van Vlaanderen. Maar 
naast een BIB is Permeke ook een huis met vele gezichten.  In 2010 werd een 
cultureel coördinator aangesteld met als taak om de bewoners van de site 
(zowel de stedelijke als de externe) op elkaar af te stemmen en Permeke te 
laten zijn wat het is: een ontmoetingsplaats voor de Antwerpenaar met oog 
en hart voor alle leeftijden en culturen, een creatieve werkplek, een podium 
voor aanstormend talent, een huis voor jonge gezinnen, een rustplek voor 
de buurtbewoner, een place-to-be voor de culturele netwerker, een literaire 
trekpleister voor iedereen die zich wil laten verrassen.

Naast de coördinatie van het socio-cultureel programma, het financieel be-
heer en de coördinatie van de organiserende partners op de site, werd in 
2011 voornamelijk ingezet op een communicatieplan met als doel het profiel 
en de uitstraling van Permeke als ontmoetingsplaats te versterken. In 2012 
zal hier verder op doorgewerkt worden.

Hoofdbibliotheek Permeke 

De hoofdbibliotheek van het netwerk van Antwerpse bibliotheken speelt op 
veel vlakken een pioniersrol. Die rol heeft gevolgen voor de werking van Per-
meke: de opvolging en feedback van een groot aantal projecten is belangrijk 
om daaruit te leren voor de rest van het netwerk. Omdat ze de enige biblio- A
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theek in Antwerpen is die op zondag en op maandag open is, komen alle 
bibliotheekmedewerkers van de hele stad hier regelmatig baliewerk verrich-
ten. Daarom ook fungeert BIB Permeke vaak als leercentrum en proeftuin.  
Ze is ook de eerste en voorlopig enige bibliotheek waar zelfbediening bij het 
uitlenen en inleveren van materialen én bij het betalen van leengeld en boe-
tes zo ver is doorgevoerd.  Als in de nabije toekomst de andere districts- en 
wijkbibliotheken overgaan tot zelfbediening, zullen ze bij hun collega’s van 
Permeke te rade gaan.

In 2012 zal het netwerk vaak een beroep doen op de expertise en speciali-
satie van verschillende Permeke-medewerkers om vorming rond informatie-
bemiddeling en baliewerk te stofferen. De vrijwilligers van BIB aan Huis en 
Leeslekker worden in Permeke gevormd en onthaald. Dankzij de uitgebreide 
vergaderaccommodatie vinden de meeste netwerkvergaderingen in Permeke 
plaats, dichtbij de werkvloer. Ook voor stagiaires van allerlei opleidingen, 
brugproject- en ADAM-jongeren en jobstudenten trekt de bibliotheek veel tijd 
uit.

Naast het aanbod voor de basis- en kleuterscholen - die in al onze bibliothe-
ken regelmatig op bezoek komen - doet Permeke in 2012 ook extra inspannin-
gen om secundaire en hogescholen te introduceren in de BIB via workshops 
en aangepaste rondleidingen. Ze zal een beroep doen op studenten van ho-
gescholen en universiteiten om leesbevorderingsprojecten voor kinderen en 
jongeren uit te werken.

Dankzij de bovenlokale uitstraling komen er vaak vakgenoten en beleidsvoer-
ders uit binnen- en buitenland een kijkje nemen in de hoofdbibliotheek.  Voor 
de ontvangst van deze groepen werkt het team van rondleiders een aantrek-
kelijke, modulaire presentatie uit die mutatis mutandis later ook in de andere 
bibliotheken kan gebruikt worden.

Bovenlokale literaire uitstraling

Permeke bestendigt en verrijkt de bovenlokale uitstraling door de organisa-
tie van literaire reeksen zoals de ‘Donderdagen van de Poëzie’ (Antwerpen 
Boekenstad), ‘Spraakmakende verhalen’ (VTB Kultuur) en ‘Aanbevelingen 
voor een beter leven’ (Behoud de Begeerte) en door deelname aan nationaal 
en internationaal gesteunde leesbevorderende projecten (Gedichtendag, de 
Jeugdboekenweek, Internationale dag van het boek, de Bibliotheekweek en 
de Voorleesweek).  De centrale ligging en de beschikbaarheid van verschillen-
de polyvalente ruimtes maken van Permeke de ideale plek om het jaarlijkse 
grote Antwerpse slotfeest van de jeugdboekenweek en de ontmoetingsdag 
voor de leden van de Kinder- en Jeugdjury voor het hele netwerk te organi-
seren.

Erfgoed

Om het immateriële culturele erfgoed in de kijker te plaatsen, organiseert 
BIB Permeke verschillende activiteiten, workshops en tentoonstellingen. Een 
greep uit het aanbod in 2012: honderd jaar Louis Paul Boon, tweehonderd
jaar Conscience (in samenwerking met COStA en de Erfgoedbibliotheek), 
tweehonderd jaar sprookjes van Grimm en tweehonderd jaar Charles Dickens.

Cultureel ontmoetingscentrum Permeke

Om van Permeke een volwaardige culturele ontmoetingsplek te maken en 
alle ambities te realiseren, werd in 2011 hard ingezet op de uitwerking van 
het socio-cultureel programma en de communicatie hierover. Dit was bepa-
lend voor 2011.

In 2012 gaat Permeke door op eenzelfde elan en wordt de socio-culturele wer-
king verdiept, verankerd en verduidelijkt zodat Permeke met een duidelijker 
profiel op de culturele kaart komt te staan:

• Op vlak van communicatie wordt verder gewerkt aan drukwerk, digitale 
   nieuwsbrieven, sociale media en nieuwe technologieën zoals de QR reader
• De integratie met de bibliotheek wordt zichtbaar onder de vorm van de 
   mobiele ticketbalie tijdens de openingsuren van de bibliotheek
• De klemtoon van het programma blijft de leesbevorderende en literaire ac-
   tiviteiten en dit wordt verrijkt door een nieuwe visie op samenwerking met 
   uitgeverijen
• Hiaten in het socio-cultureel programma worden gedetecteerd en aange-
   vuld  (cfr. kinder- en jeugdtheater, cultureel scholenaanbod in 2060,…)
• Het beleid rond visibiliteit van het socio cultureel programma wordt
   uitgeschreven 
   (affiches en flyers, signalisatie, uniforme kledij bij activiteiten, gebruik KU   
   BUS als etalage van de werking)
• Permeke werft actief vrijwilligers voor de culturele activiteiten
• De KUBUS als lees- en internetcafé wordt heringericht om een aangename 
   ontmoetingsplaats te worden met lokale inbedding
• Dankzij het activiteitenteam zijn inhoudelijke kruisbestuivingen tussen de 
   verschillende organiserende alsook externe partners mogelijk

‘De Coninckplein: voortuin van Permeke

In Permeke zelf wordt de socio-culturele werking versterkt door de bijdrage 
vanuit het bedrijf Samen Leven met het Programma Stad in Verandering.  A
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Deze bedrijfsoverschrijdende integratie zal voor de komende jaren de basis 
vormen van de dialoog tussen Permeke en het De Coninckplein.  Centraal 
hierin staat de samenwerking met lokale partners zoals de handelaars die er 
gevestigd zijn (Food for Foodies, Café Kiebooms, Exporuimte Transit) en de 
bewoners-groepen zoals de pleingroep, de Afrikaanse gemeenschap (Boule-
vard Amandla), de Aziatische gemeenschap en/of andere gebruikers van het 
buurtsecretariaat.

Permeke als artistieke speler in de buurt

Vanuit de stedelijke opdracht om aan positieve beleidsvorming te doen rond 
Antwerpen Noord, initieert Permeke gemeenschapsvormende projecten zo-
als CULT2060, Tour de Nord, Open Noord weekend,… of neemt hieraan deel.

In 2012 sluit Permeke zich opnieuw aan bij KunstenNoord.net; een netwerk 
van culturele, artistieke organisaties in Antwerpen Noord.  Vanuit dit net-
werk ontstond reeds een synergie met Theater Luxemburg, Filmhuis Klap-
pei, Gynaika, Designcentrum Winkelhaak en Carte Blanche vzw.  Dit netwerk 
wordt verder uitgebouwd ter aanvulling van het socio-cultureel programma 
in Permeke (cfr. kinder- en jeugdtheater, films, expo’s, …)

Het actief receptieve karakter van BIB Permeke wordt doorgetrokken in de 
culturele werking.  Permeke zet haar deuren open voor uitgeverijen die boek-
presentaties willen organiseren, voor platenlabels die CD-releases willen pro-
moten, voor kunstenaars die hun product willen exposeren, voor buurtorga-
nisaties die een activiteit willen organiseren.

De bibliotheken in het district
Antwerpen in 2012

Het district Antwerpen heeft naast de hoofdbibliotheek op het De Coninck-
plein in Antwerpen Noord, nog vijf kleinere wijkbibliotheken en diverse BIB-
punten in de verschillende wijken. Op Linkeroever, Luchtbal, Sint Andries en 
het Kiel groeit er een nauwe samenwerking tussen het lokale cultuurcen-
trum/cultureel ontmoetingscentrum en het bibliotheekfiliaal.  In de eerste 
drie gevallen huizen ze zelfs in hetzelfde gebouw, op het Kiel liggen ze dicht 
bij elkaar.  Cultuurcentra en bibliotheken zijn dan ook - samen met de cul-
tuurantennes - vanzelfsprekende partners bij alle activiteiten in het kader 
van het lokaal cultuurbeleid.  In Antwerpen Noord neemt Permeke meer en

meer de functie van cultureel ontmoetingscentrum op, naast de functie 
van hoofdbibliotheek van de stad én wijkbibliotheek voor Antwerpen 2060. 
Als alternatief voor het wegvallen van enkele verouderde en onrendabele 
buurtbibliotheken, zoekt de bibliotheek partners om via BIB-punten een 
goed gespreid en doelgroepgericht bibliotheekaanbod te blijven verzekeren 
in het ganse district.  De nieuwe BIB punten in “Elcker Ik Centrum” en in 
“Het Anker”, het administratief centrum van het stedelijk onderwijs, zullen 
in 2012 openen voor respectievelijk cursisten/buurtbewoners en klassen.  
Niet toevallig liggen beide BIB punten in de wijk 2018, waar de bibliotheken 
Zurenborg en Isabella in 2011 gesloten werden.  Voor minder mobiele biblio-
theekklanten zullen de vrijwilligers van BIB aan Huis de gewenste boeken 
thuis bezorgen.

Via de wijkfilialen wil de bibliotheek meer inspelen op lokale noden, door de 
bibliotheken een eigen gezicht en een meer gericht profiel te geven, aanslui-
tend op de socio culturele activiteiten die het lokale cultureel ontmoetings-
centrum programmeert. De doelgroepen zijn immers voor beide dezelfde.  
Een restyling van de gebouwen dringt zich dan ook op. Dit kan met eenvou-
dige, creatieve ingrepen gerealiseerd worden; door de inrichting van een 
leessalon, een aantrekkelijke plaatsing van de ‘makkelijk lezen’-materialen 
en kleine aanpassingen aan de balies.

De scholenwerking van de bibliotheken zal nog worden uitgebreid en geïn-
tensifieerd in district Antwerpen.  Naast de mogelijkheid om regelmatig met 
de klas naar de BIB te gaan, biedt de BIB een waaier van alternatieven aan 
basisscholen. Ze kunnen gebruik maken van de BIBbus, boekenpakketten 
voor klassen bestellen of naar het nieuwe BIB-punt in ‘Het Anker’ gaan.  Een 
combinatie van al deze diensten is ook mogelijk. De BIB besteedt hierbij extra 
aandacht aan de klassen die door de sluiting van de buurtbibliotheken in de 
kou komen te staan.

Naast de scholenwerking, de leesbevorderende activiteiten en de literaire 
evenementen, blijft een belangrijke focus van de BIB de informatiebemidde-
ling in een steeds verder digitaliserende maatschappij.  Om tegemoet te ko-
men aan de opleidingsnoden van buurtbewoners zal de BIB in samenwerking 
met de Digipunten en het centrum voor volwassenenonderwijs haar aanbod 
van cursussen uitbreiden in al haar filialen.
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Projecten

3332



3534



* onder voorbehoud van begrotingswijziging 2012

Deze lijst is niet limitatief, mogelijk komen er nog gemeenschappelijke
acties rond erfgoeddag, de week van de smaak,…
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HOOFDSTUK 2: DISTRICT BERCHEM

Inleiding

De vzw lokaal cultuurbeleid district Berchem evolueerde de afgelopen jaren 
van een formele tripartite naar een vlot werkend triumviraat.  Het maande-
lijks overleg tussen districtssecretaris, directeur cultuurcentrum, cultuuran-
tenne en bibliothecaris – vaak aangevuld door de schepen van cultuur van 
het district – zorgt voor een goede basis die een erg vergevorderde samen-
werking tussen de diverse partners toelaat.  Zo is het in Berchem niet abnor-
maal dat de cultuurantenne voorstelt om in het cultuurcentrum een jonge-
rencafé op te starten dat als broeiplaats kan gaan dienen om divers talent 
aan te boren voor jongerentrajecten.  Zo kan het ook zijn dat de bibliothecaris 
van de openbare bibliotheek inhoudelijk verantwoordelijk wordt voor het ge-
hele literatuurbeleid.

Deze verstrengeling van de partners vergroot de slagkracht van de vzw, maar 
vraagt wel om heldere afspraken.  Begin 2012 willen we deze afspraken graag
opnieuw scherp stellen: waar begint de bevoegdheid van het cultuurcen-
trum en eindigt die van het district of omgedraaid? Hoe communiceren we 
op openbare evenementen naar het publiek en wie doet die communicatie?  
Welke middelen hevelen we middels een mogelijk hernieuwde bijlage bij de 
samenwerkingsovereenkomst over naar de vzw en welke blijven beter op de 
districtsbegroting staan? 

Daarnaast zien we ook kansen in meer samenwerking met andere beleidsdo-
meinen binnen het district. Nu al wordt er rond concrete evenementen zo-
als Sinterklaasstoet, de gezinsdagen en de seniorenmatinees samengewerkt 
met de senioren- of de jeugdconsulent, maar het mag altijd meer zijn.  Zeker 
grotere projecten die niet uitsluitend cultuur gerelateerd zijn zoals 2600 re-
cepten bieden hiertoe opportuniteiten.

De Biënnale van Berchem - over Beeldende Kunst in 
Berchem

De ondersteuning van de beeldende kunst hinkte de afgelopen jaren wat ach-
terop in Berchem.  Tijd om daar actie in te ondernemen.  In september 2011 
realiseerde de cultuurantenne in samenwerking met de cultuurraad al een 
eerste editie van een Berchemse kunstmarkt op het plein voor het Sint Maria A

ct
ie

p
la

n
 l

o
ka

a
l 

cu
lt

u
u

rb
e

le
id

 2
0

1
2

39



Gasthuis.  In de zomer van 2011 werd op de eerste verdieping van het cul-
tuurcentrum een nieuwe presentatieplek voor beeldende kunst gecreëerd. 
De cultuurantenne pakt in 2012 deze taak op zich en mikt in eerste instantie 
op opkomend talent. Geen prestigieuze tentoonstellingen, eerder beschei-
den in opzet, een eerste presentatiekans.

In het voorjaar maakt Berchem zich op voor de eerste Biënnale van Berchem.    
Onder deze prestigieuze naam presenteren we uiteenlopende projecten tij-
dens de eerste drie weken van juni 2012. Zo denken we aan een grote kin-
dertentoonstelling van Rasa, het openstellen van lege winkelpanden in de 
Driekoningenstraat voor toegepaste kunst, een beeldend jongerenproject 
in samenwerking met Piazza dell’ Arte, het onthullen van een beeld op de 
Dianalaan, het meewerken aan de realisatie van een stripmuur in het Ville-
gaspark en het verwezenlijken van buurtkunstwerken in een samenwerking 
tussen professionele kunstenaars en enthousiaste buren.

We trekken alle registers van de beeldende kunst open met jong, oud, pro-
fessioneel en minder professioneel werk met een voorkeur voor kunst in de 
openbare ruimte.  Voor het cultuurcentrum en de cultuurantenne wordt dit 
het hoofdproject in het voorjaar en we trekken hierbij zoveel mogelijk part-
ners, waaronder de Academie voor Beeldende Kunst mee in bad. Ook de bi-
bliotheek wil in dit kader graag haar tentoonstellingswand inzetten.

2600 Recepten

We gaan in Berchem steeds vaker op zoek naar onderwerpen die zoveel mo-
gelijk mensen kunnen binden en vinden daarin een invalshoek voor nieuwe 
projecten.  Op die manier werken we op een geloofwaardige manier aan één 
van onze hoofdopdrachten, nl. het initiëren of nastreven van gemeenschaps-
vorming.  Dat daarvoor projecten worden uitgedacht die op het eerste zicht 
weinig met kunst- en cultuurbeleving te maken hebben mag geen bezwaar 
zijn, dat werd ten overvloede bewezen door het ‘WK Berchem 2010’. ‘Ieder-
een Berchemnaar’ was de trotse gedachte achter dat WK. Op eenzelfde ma-
nier wil Berchem met 2600 recepten dat effect opwekken. Omdat koken en 
lekker eten zo universeel zijn, proberen we de verhalen van de buurt te vatten 
in ‘2600 recepten’.  Iedereen experimenteert in de keuken, of is op z’n minst 
geïnteresseerd in de kunstjes en trucs achter een lekkere maaltijd. ‘2600 re-
cepten’ is heel eenvoudig en mondt uit in een mooi kookboek.  Met een even 
sterke boekenrug als dat legendarische boek van de Boerinnenbond. En met 
recepten uit alle uithoeken van Berchem, en dus de wereld.

Het is ook op deze manier dat we willen omgaan met Berchems erfgoed.  Niet 
het onroerende erfgoed, maar het vastleggen van het verleden dat doorleeft

via haar bewoners.  Erfgoed voor het Berchem van nu!  Het traject van ‘2600 
recepten’ eindigt in – hoe kan het ook anders – de week van de smaak.

Berchem Buiten

We hebben in Berchem een stevige expertise opgebouwd in het organiseren 
van evenementen op de openbare weg en vinden elkaar daarin bijna blin-
delings. Het gaat hierbij over kleine, lokale initiatieven die een financiële of 
communicatieve ondersteuning verdienen - genre kerstboomverbranding op 
Groenenhoek, het straatfeest in de Sint Lambertusstraat of de Zeepkistenrace 
rond de Sint Hubertuskerk - over in samenspraak met buurtbewoners, buurt-
comités of middenstand opgezette feestjes - zoals cultuurstraten, Guinguet-
tes of Berchem on Tour - tot grootschalige evenementen zoals 11 juli viering, 
familiedag in het park, het slotfeest van CC Berchem of Berchem Bruist met 
haar geweldige Bal Populaire.  Het doel is meestal gelijklopend: ontmoeting 
genereren tussen voornamelijk buurtbewoners op openbare plekken.

We investeren veel energie, personeel en financiën in het realiseren van deze 
projecten. We zijn echter overtuigd van het belang van deze activiteiten voor 
de buurtbewoners en de sociale cohesie in het district. In 2012 willen we 
meer inzetten om deze activiteiten te spreiden over de verschillende wijken 
van Berchem en daar ook nieuwe activiteiten op te zetten of bestaande te 
versterken.  Hiervoor gaan we in eerste instantie een inspanning doen om te 
ontdekken en op te lijsten wat er in die wijken nu al leeft. Het ondersteunen 
van de kerstboomverbranding op Groenenhoek is van deze intentie een eer-
ste resultaat.

Ook de bibliotheek wil graag meer naar buiten treden en zal meer participe-
ren aan evenementen in de openbare ruimte door het realiseren van kleine 
literaire manifestaties. Daarnaast wil de bibliotheek graag onderzoeken hoe 
ze haar bestaande tuin kan betrekken op haar werking en mogelijk inrichten 
als ontmoetingsplek.

Diversiteit in Berchem

Een divers publiek vraagt om een diverse aanpak. Daarom zetten we drie 
sporen op.

Een eerste spoor loopt ook in 2012 onder andere via kunstencentrum Mous-
sem en ‘Nuff Said en richt zich op kunstvormen, voorstellingen of activiteiten 
die een divers publiek kunnen boeien. We laten de opdeling tussen alloch-
toon en autochtoon achter ons en presenteren samen voorstellingen. A
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Zo wil Moussem in 2012 graag participeren aan ‘TakeOver’ of de familieda-
gen en gespreid over het jaar voorstellingen realiseren, liever dan gebald in 
één themaweek.

Een tweede spoor - of een vertakking van het eerste - vinden we in de jonge-
renwerking, die zowel Moussem als CC Berchem in 2012 wil ontwikkelen.  We 
merkten de afgelopen jaren dat er weliswaar mooie projecten voor jongeren 
werden gerealiseerd, maar dat de continuiteit tussen de projecten ontbrak. 
Zo willen we in het kader van BOOM BOOM POW een dans- en een muziek-
traject voor jongeren opzetten, die beide resulteren in toonmomenten op 
BOOM BOOM POW. Aansluitend op die trajecten willen we op woensdag-
avond ook een jongerencafé inrichten. Het cultuurcentrum heeft hiervoor 
de perfecte ligging en accommodatie en met de cultuurtoeleidster ook een 
duidelijk gezicht. Dit jongerencafé kan uitgroeien tot een broeiplaats voor 
culturele plannen en een visvijver voor talent.  

Tenslotte richten we ons op dat deel van de allochtone gemeenschap dat 
nog sterker vasthoudt aan haar roots en tradities.  In dat kader denken we 
vooral in termen van ondersteuning van bestaande initiatieven, vragen die 
vooral uit de gemeenschap zelf komen maar die ook open staan voor alle 
Berchemnaars. We denken ook na over het organiseren van etnische film-
voorstellingen. Waarom geen week van de Turkse film?  In dit kader komt ook 
het receptieve verhaal om de hoek kijken. We willen in 2012 de verhuurop-
ties beter ontsluiten naar een divers publiek. De bibliotheek bereikt via haar 
basiswerking al een heel divers publiek, maar doet daarnaast nog extra in-
spanningen via voorleesochtenden in Elief waarbij de ouders van allochtone 
peuters actief betrokken worden. Daarnaast biedt de bib rondleidingen op 
maat aan voor vrouwengroepen en klassen Nederlands tweede taal.  

De wereld in één straat

Tijdens het verkiezingsjaar 2012 willen we een forum creëren waarin de me-
ningen over de wereld waarin we leven een weg vinden. Het project ‘Verzet 
de Stad’ dat in september 2011 uitmondde in de eerste Berchemse Gedich-
tenmuur is een eerste voorbeeld hiervan.  Burgers werden opgeroepen om 
hun mening te geven over Berchem, jongeren volgden een schrijfcursus en 
de combinatie van die twee resulteerde in het gedicht ‘Aangedaan’ dat nu 
prijkt op een vernieuwde gevel in de Driekoningenstraat.

Verwacht in 2012 de verwoording van verzuchtingen van burgers uit Ber-
chem.  Verwacht het aankaarten van mogelijke noden in de openbare ruimte.  
Verwacht ook de ondersteuning van buurtbewoners en organisaties die het 

samenleven in Berchem beter willen maken. We willen graag nog meer ge-
sprekken aanknopen om op een duurzame basis samen te werken met acto-
ren in het veld die zelf al initiatieven nemen ter verbetering van de sociale 
cohesie in Berchem.  Verwacht een positieve blik op het leven, de overtuiging 
dat het morgen allemaal beter kan, zal en moet worden, wars van alle defai-
tistische toekomstprognoses die ons nu overspoelen. We willen de deeltjes-
versneller zijn van alles wat het leven in Berchem aangenamer maakt.

Berchem literair 

Zoals in de inleiding reeds werd aangehaald, zet de vzw lokaal cultuurbeleid 
Berchem in 2012 een nieuwe stap in het onbekende. Het cultuurcentrum 
houdt niet langer vast aan een eigen programmator literatuur, maar doet 
hiervoor beroep op de expertise van de bibliotheek. Deze evolutie is gelei-
delijk gegroeid door verscheidene samenwerkingsverbanden. Het betekent 
dat de inhoudelijke input voor de literaire werking in eerste instantie van 
de bibliothecaris komt. Dit maakt dat de bibliothecaris hiervoor ook meer 
middelen kan aanwenden dan die door de stedelijke bibliotheek in de vzw 
worden ondergebracht.  Of die activiteiten ontplooid worden in de BIB, in het 
CC of op locatie is daarbij volkomen van ondergeschikt belang.

Opkomend talent

We willen in Berchem in 2012 verder inzetten op creatie en hierbij voldoende 
ruimte voor experiment laten. We willen kansen creëren voor eigenzinnig, 
opkomend talent.  Deze doelstelling past in de rijke traditie van het cultuur-
centrum, maar sluit eveneens aan bij de doelstellingen van het district.  Con-
creet creëren we naast de reeds bestaande ondersteuning van een dozijn 
theater- en dansgezelschappen twee nieuwe formats. ‘Takeover’ is festival-
concept waarbij nieuw, kort, jong en apart werk wordt getoond in het ganse 
gebouw van het cultuurcentrum. En De Muur biedt opkomend beeldend ta-
lent dat nood heeft aan een eerste presentatiekans.

De jeugd van Berchem

In 2012 zetten we opnieuw stevig in op de familiedagen voor het hele ge-
zin.  Deze zijn ontstaan uit de (door recent onderzoek opnieuw ondersteunde) 
overtuiging dat het beleven van kunst en cultuur in gezinsverband doorslag-
gevend is voor het aankweken van een culturele appetijt bij kinderen.  De na-
bijheid van de cultuurbeleving is voor de lokale gezinnen met kleine kinderen 
een pluspunt. A
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Om deze festivaldagen te realiseren is de samenwerking met onze partners 
essentieel en versterkend.  In 2012 ligt hier zeker nog potentieel om dit ver-
der te intensifiëren. Zo is de jeugddienst - zeker tijdens familiedagen op lo-
catie - een sterke speler die nog heel wat meer troeven uit te spelen heeft.  
Tijdens de familiedag in september 2011 in Brilschanspark hebben we deze 
win-win ervaring alvast gedeeld.  Voor het Sinterklaasevenement zetten we 
de samenwerking met de Berchemse kunstacademies verder.

De familiedagen vragen extra ondersteuning van vrijwilligers. Enkelen ne-
men zelf een inhoudelijk onderdeel volledig ter harte (tafelpoppenspel, 
grime, vertellers, …). Met deze vrijwilligers willen we in 2012 zeker verder 
gaan en de waaier aan aanbod op een familiedag kwalitatief versterken en 
diversifiëren.

Naar de scholen toe willen we werken aan een gezamenlijke communicatie 
vanuit bibliotheek en cultuurcentrum. Zowel BIB De Poort als BIB Groenen-
hoek voorzien rondleidingen voor de klassen.  Kleuters, leerlingen van de 
basisschool en het secundair eerste graad zijn welkom voor een BIB introduc-
tie op maat. Ze krijgen dan uitleg over hoe de bibliotheek werkt en wat je er 
allemaal kan vinden.  Daarnaast komen veel klassen van de kleuter- en lagere 
school om de 4-5 weken naar de BIB om boeken uit te lenen. Tijdens de jeugd-
boekenweek of de voorleesweek voorzien we speciale leesbevorderende acti-
viteiten zoals auteurslezingen, boekenspel, voorleesmiddag…  Hiervoor nodi-
gen we zowel klassen als individuele kinderen uit.

Naast de reguliere schoolvoorstellingen bieden de cultuurcentra in 2012 de 
mogelijkheid Op Visite te gaan. Deze voorstellingen die plaatsvinden in de 
scholen zelf om zo de drempel nog lager te maken.  CC Berchem neemt hier 
maximaal aan deel en haalt op die manier de band met Berchemse scholen 
verder aan. CC Berchem neemt tevens deel aan het ‘Kleutermenu’ waarmee 
Lerende Stad een pakket met sport- en cultuureducatie aanbiedt voor kleu-
ters. Als dit pilootproject ook volgend schooljaar wordt verder gezet, werken 
we hier graag opnieuw aan mee.
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* onder voorbehoud van begrotingswijziging 2012

Deze lijst is niet limitatief, mogelijk komen er nog gemeenschappelijke
acties rond erfgoeddag, de week van de smaak,…
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HOOFDSTUK 3: DISTRICT BERENDRECHT-
ZANDVLIET-LILLO

Lokaal cultuurbeleid Berendrecht-
Zandvliet-Lillo

Cultuur, dat doe je samen!

2012 wordt een boeiend jaar, niet het minst door alle veranderingen die ons 
te wachten staan. We verhuizen naar een tijdelijk onderkomen zodat onze 
nieuwbouw kan gerealiseerd worden. Dit betekent dat we andere horizon-
ten verkennen, niet enkel letterlijk maar ook figuurlijk. We komen uit onze 
cocon en verbreden onze grenzen. In de eerste plaats door een doorgedreven 
samenwerking tussen jeugd en cultuur. We uiten ons als the place to be voor 
jong en ouder om elkaar te ontmoeten, om vrije tijd educatief, speels, spor-
tief, ontspannend en/of cultureel in te vullen.

Cultuur, dat moet je beleven!

Ook in 2012 bouwen we in Berendrecht-Zandvliet-Lillo verder op de culturele 
fundamenten die we de afgelopen jaren wisten te leggen. We blijven dan 
ook inzetten op vaste waarden die u al jaren weet te smaken. Lekker literair 
met de bibliotheekweek en gedichtendag of net zomers muzikaal op Muziek 
in de Wijk, Vlaanderen Feest of Blueskaffee. Liever een lach en een traan met 
comedy of theater? Dat kan allemaal, ons uitgebreid programma biedt im-
mers voor ieder wat wils.

Toch zullen er ook heel wat nieuwe initiatieven aan bod komen in 2012. De 
meest ingrijpende verandering is ongetwijfeld de renovatie van het voorma-
lige schoolgebouw in Zandvliet, waar CC De Schelde en de Jeugddienst geves-
tigd zijn.  We behouden het mooie dorpskarakter van de gevel op de gekende 
locatie, maar verbouwen het hele complex tot een toegankelijke, moderne 
en gezellige plek met heel wat mogelijkheden naar vrije tijd toe. Kortom, een 
plek waar iedereen zich thuis kan voelen.

Toch betekenen de bouwwerken niet dat alles stil komt te liggen.  Onze uit-
valsbasis wordt alvast het voormalige gemeentehuis van Zandvliet. Daarnaast 
trekken we ook naar onverwachte plekken, met een heuse autocinema en een A
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12 uur durend festival.  U zal dan ook cultuur zien opduiken op heel wat on-
verwachte plekken.

Cultuur, dat moet je maken!

De inwoners en verenigingen zorgen dat het cultuurleven in Berendrecht-
Zandvliet-Lillo bruist en dat is mede te danken aan alle inwoners en vereni-
gingen die zelf mee cultuur helpen maken. We geven al deze organisatoren 
dan ook graag een duwtje in de rug.  Zo stellen we onze infrastructuur open 
en bieden we kunstenaars en verenigingen een platform om hun werken 
tentoon te stellen. Onze cultuursubsidies schelen vaak een heuse slok op de 
borrel en laten toe dat organisatoren de lat hoog kunnen blijven leggen.  We 
blijven samenwerken met lokale verenigingen, zoals we dat in het verleden 
ook al deden.  Een kerstboomverbranding, Oud Oep Nief, de Highlandgames 
en ga zo maar door… Stuk voor stuk mooie voorbeelden van hoe we samen 
meer kunnen bereiken.

We breiden onze ondersteuningsmogelijkheden voor verenigingen zelfs nog 
uit!  Heel wat van het eigen materiaal zal op één plek verzameld worden.  Zo 
kunnen verenigingen makkelijk kleine materialen uitlenen. Ook lokalen zal u 
kunnen blijven huren voor vergaderingen en activiteiten.

We vergeten zeker ook onze vrijwilligers niet.  Of u nu graag voorleest in de 
bibliotheek, eens een pintje tapt bij een voorstelling in het cultuurcentrum of 
mee helpt opbouwen bij een evenement, we vinden steeds wel een taak op 
uw maat.  We bekijken ook hoe we u als vrijwilliger kunnen ondersteunen en 
motiveren om er samen een geweldige ervaring van te maken.

We gaan nadenken over de toekomst, over hoe we nog beter kunnen inspe-
len op vragen vanuit onze klanten en verenigingen. We houden daarbij de 
eigen werking tegen het licht en kijken waar we onszelf nog beter kunnen 
organiseren.

Cultuur, dat moet je kunnen!

Cultuur is geen plicht, maar een recht van iedereen.  We vinden dat iedereen 
de kans moet krijgen om deel te nemen aan cultuur. Daarom zorgen we er-
voor dat onze gebouwen en evenementen maximaal toegankelijk zijn. Ook 
bij de renovatie hebben we extra aandacht om ervoor te zorgen dat iedereen 
maximaal van het nieuwe gebouw kan genieten.  Wij noemen dit restyling 
op z’n best.

Omdat lezen niet altijd even evident is, zorgen we voor aangepaste letterty-

pes en contrasten en kan u in de bibliotheek terecht voor een uitgebreid aan- 
bod Daisy-boeken. Onze BIB aan Huis-vrijwilligers zorgen er trouwens voor 
dat u altijd wat te lezen hebt, ook al kan u zelf wegens medische of sociale 
redenen niet echt naar de BIB. Onze ringleiding zorgt er dan weer voor dat u 
via de speciale stand op uw hoorapparaat, ten allen tijde kan meeluisteren 
naar muziek en theater.

Met uw Akaart kan u terecht op heel wat culturele evenementen in Berend-
recht-Zandvliet-Lillo. Zo spaart u punten en verdient u heel wat voordelen 
door deel te nemen aan cultuur in ons district.

Ons programma wordt ook niet enkel voor u samengesteld, maar ook met u.  
Via onze verschillende doelgroeppartners zorgen we voor inspraak in wat er 
te zien, te horen en lezen valt.

Zo proberen we iedereen toegang te geven tot cultuur, want cultuur, dat 
moet je kunnen!

Cultuur, dat moet je leren!

Cultuur, je kan er nooit vroeg genoeg mee beginnen. We geloven dan ook dat 
scholen onze bevoorrechte partners horen te zijn. Met de klas op bezoek in 
de BIB of een schoolvoorstelling meepikken, het lijkt vanzelfsprekend maar 
dat is het niet altijd. Daarom bieden we een aangepast cultuuraanbod voor 
scholen, steeds in de buurt.

Ook met de onthaalouders uit ons district slaan we de handen in elkaar. We 
breiden het Boekje Toe-project uit naar de stedelijke onthaalouders en wer-
ken samen met hen aan leesbevordering bij ouders en kinderen.

We starten eveneens met een cultuuraanbod op zondag voor jeugdverenigin-
gen, want ook na de schoolbel blijft cultuur een belangrijk aandachtspunt.

Cultuur, dat moet je herinneren!

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo kent een rijk en soms woelig verleden.  
Dit verleden wensen we niet alleen te beschermen en bewaren, maar ook te 
delen met alle inwoners en bezoekers. Ook in 2012 krijgt het districtserfgoed 
een prominente plaats en stellen we de tulp centraal.

Via tentoonstellingen, fotografie- en poëziewedstrijden, thematafels en ker-
missen nemen we u mee naar een unieke periode in de poldergeschiedenis.  
U wandelt of fietst er langs tulpenvelden en ontdekt waarom deze mooie A
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bloem zo’n belangrijke plaats innam in de Antwerpse polders. 

Ook de begraafplaatsen in Berendrecht en Zandvliet krijgen extra aandacht in 
2012. We gaan er op zoek naar waardevol erfgoed en zorgen ervoor dat het 
terug een prominente plaats kan innemen op onze begraafplaatsen. Want 
sommige herinneringen mogen nu eenmaal nooit verloren gaan.

Cultuur, dat moet je doen!

Ook 2012 wordt een uitdagend en interessant cultuurjaar. Dit is uiteraard 
maar een greep uit het totale aanbod.  

Hou uw brievenbus en mailbox in de gaten voor meer informatie. Kom gerust 
eens langs. Uiteindelijk moet je cultuur gewoon doen!
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* onder voorbehoud van begrotingswijziging 2012

Deze lijst is niet limitatief, mogelijk komen er nog gemeenschappelijke
acties rond erfgoeddag, de week van de smaak,…
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HOOFDSTUK 4: DISTRICT BORGERHOUT

Lokaal cultuurbeleid Borgerhout

In 2012 vieren we de 300ste verjaardag van de Borgerhoutse reuzen. Na een 
geslaagde start in 2011 staat ook nu het Reuzenjaar centraal. Tijdens dit 
feestjaar focussen we enerzijds op de historiek, het verleden en de evolutie 
in deze regio.  Anderzijds zetten we de Borgerhoutse Reuskens in de kijker en 
leggen we de nadruk op alles wat reus…achtig is! Tijdens het Reuzenjaar la-
ten we bewoners stilstaan bij de plek waar ze wonen en vertoeven.  Gemeen-
schapsvorming en participatie zijn opnieuw de sleutelwoorden.

De organisatie wordt voorbereid door een stuurgroep Reuzenjaar. De part-
ners district, bibliotheek, De Roma, ’t Werkhuys en (vanaf dit jaar ook) Rata-
plan komen samen in een maandelijks overleg lokaal cultuurbeleid.  Naast de 
uitwerking van allerlei projecten, staan de voorbereiding van de vzw lokaal 
cultuurbeleid en de uitbreiding van de bibliotheekwerking Borgerhout bo-
venaan de agenda.

Participatie en competentie

Met een goed doordachte en duidelijke communicatie willen we zoveel mo-
gelijk inwoners en bezoekers bereiken en informeren over het grote cultuur-
aanbod in Borgerhout.  Als partners maken we gebruik van elkaars media (De 
Nieuwe Antwerpenaar, brochures van De Roma en ’t Werkhuys…) en voor 
specifieke projecten voeren we gezamenlijke promotiecampagnes (Cultuur-
café, Theaterfestival, Sprookjeskasteel...).

In nauw overleg zorgen we ervoor dat er een laagdrempelig cultuuraanbod 
verschijnt in De Nieuwe Antwerpenaar. Herhaling werkt, maar het moet func-
tioneel blijven. Voor de reuzenactiviteiten verschijnt driemaandelijks een Sei-
zoensbrochure Reuzenjaar.  Voor de distributie van haar programmaboekjes 
schakelt ‘t Werkhuys in 2012 een professioneel bedrijf in. Tevens wordt de 
link met de andere Antwerpse cultuurhuizen versterkt zodat de organisatie 
een nog meer afgelijnd profiel krijgt bij gebruikers en partners.

De scholen worden actief betrokken bij de uitwerking van het Reuzenjaar.  
Momenteel hebben De Roma en Rataplan reeds een structurele scholenwer-
king.  Het is de bedoeling om de communicatie met de vele scholen in Borger-
hout te verscherpen. De partners lokaal cultuurbeleid nemen bijvoorbeeld A
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ook actief deel aan het Infomoment voor scholen in De Roma.

Ook het internet wint aan belangstelling. In overleg met Marketing en Com-
municatie volgen we de evolutie binnen de stad op de voet.  Ook de websites 
van De Roma en ’t Werkhuys worden in 2012 volledig vernieuwd, met een 
nieuwe look-and-feel en extra applicaties. De volledige pc - toepassingen voor 
de ticketverkoop (SRO) en A-kaart worden uitgebreid naar de inkomhal van 
De Roma. De avondkassa die nu op papier gebeurt, wordt geautomatiseerd. 
Andere distributiekanalen voor ticketverkoop (FNAC en Mark Sound) blijven 
gehandhaafd. De promotionele acties voor grote doelgroepen naar aanlei-
ding van de seniorendag, Studay en Cultuurmarkt krijgen opnieuw grote pri-
oriteit.

Bereikbaarheid is voor een publiek uiterst belangrijk. Met de uitbreiding van 
de cultuurantenne verzekeren we continuïteit in de dienstverlening en verle-
nen we advies op maat. Naast passieve dienstverlening kunnen we nu actief 
ingaan op vragen van organisaties en kunstenaars op zoek naar cultuurinfra-
structuur, materiaalontlening en subsidies.

BIB Vredegerecht biedt via een gespecialiseerd Taalpunt ondersteuning aan 
Antwerpenaars met taalmoeilijkheden. Hun collectie bestaat uit materia-
len - zowel in boekvorm als op de computer - voor zelfstudie Nederlands en 
maatschappelijke oriëntatie.  Om leesbevordering te creëren werken ze met 
BIB-punten.  Samen met ‘t Werkhuys gaat de BIB na hoe ze het aanbod en de 
presentatie van een dienstverlening op maat van diverse doelgroepen kun-
nen verbeteren.

De bibliotheek tracht met de hulp van vrijwilligers en partners de dienstverle-
ning op maat voor senioren en kinderen te versterken. Zo wil ze met BIB aan 
Huis meer klanten bereiken. Vrijwilligers bezorgen de favoriete lectuur, film 
of muziek bij klanten die door ouderdom, een handicap, of ziekte aan huis 
gebonden zijn.  Iedere tweede woensdagmiddag van de maand gaat in de BIB 
het voorleesuurtje Leeslekker door.  Een vrijwilliger leest verhalen voor in de 
hoop de kinderen te prikkelen om zelf meer te lezen.

Spreiding en creatie

Op artistiek vlak blijft de spreidingsopdracht, het zaalaanbod van concerten 
en voorstellingen, het speerpunt van de jaarwerking van De Roma. Het pu-
bliek (en de scholen) kan er genieten van meer dan 100 films.  Voor theater, 
comedy en circus zijn ongeveer 75 voorstellingen voorzien. Het belangrijk-
ste onderdeel blijft het muziekaanbod met 140 concerten waarbij alle grote 
genres aan bod komen. Met 15 t-dansants, 20 verhuurdagen en een tiental 

speciale buurtgerichte evenementen wordt de kalender rond gemaakt. Dat 
maakt dat er gemiddeld één voorstelling per dag plaatsvindt en dat er op 
jaarbasis ongeveer 125.000 bezoekers over de vloer zullen komen.

De Roma hanteert een brede spreiding, zowel tussen dag- en avondvoorstel-
lingen, gecombineerd met een zeer gevarieerd aanbod naar uiteenlopende 
doelgroepen. Ook territoriaal mikt De Roma op een spreiding van de her-
komst van de bezoekers: district, andere districten, regionaal. Ze zetten actie-
ver in op de provincie Antwerpen via verspreiding van affiches, advertenties 
in lokale bladen en samenwerking met spelers buiten de stad.

Het circusfestival Circo Roma voorziet in 2012 twee voorstellingenreeksen 
met workshops: de week van de krokusvakantie en die van de kerstvakan-
tie. Tussendoor is er ook de herneming van een lange reeks Cucinema van 
Laïka/Circus Ripopolo i.s.m. ’t Werkhuys.  En met de nieuwe artistieke Bor-
gerhoutse partners van Matterhorn (Laïka en Muziektheater Transparant) 
wordt een grote voorstellingenreeks van ‘Opera Buffa’ gebracht.  Ook met 
Tango del Carmen, Zomer van Antwerpen, Zuiderpershuis - ‘Amigos’, Nekka 
en Amuz wordt wederzijdse promotie opgezet en soms ook gecoproduceerd.  
Vier avonden per jaar wordt samengewerkt met Zuidcafé - NCOS (film en/of 
debat over de noord/zuid verhouding).

Kunstenaars en verenigingen op zoek naar creatieruimte kunnen terecht in ’t 
Werkhuys.  Dit kunstenlaboratorium blijft een open huis voor verschillende 
disciplines; gaande van dans tot circus en theater.  Het huis speelt graag in 
op “a la minute ingevingen” en voorziet de nodige ondersteuning.  Ook jonge 
ontwerpers blijven kansen krijgen om hun kunsten te tonen (bv. ontwerp pro-
grammaboekje, overzichtstentoonstelling).  Tijdens het Feest van den Boom 
op 1 mei tonen de aanwezige werkingen het beste van zichzelf.  Het program-
ma wordt gedragen door partners en enthousiastelingen uit Borgerhout.

Ook Rataplan wil zich als kunstencentrum inbedden in de buurt waar het 
actief is. Naast het stimuleren van de podiumkunsten (in de eerste plaats 
muziek en theater), richt het zich op de ontwikkeling van de artiest in relatie 
tot een breed publiek.  Rataplan heeft een uitgebreid receptief programma, 
waar vernieuwend werk een plaats vindt naast meer vertrouwde namen.  
Gemiddeld organiseert Rataplan drie concerten per maand naast een vijftal 
theatervoorstellingen, zowel voor volwassenen als voor kinderen.  Er wordt 
ook een uitgebreid theaterprogramma voor scholen gepresenteerd, met een 
40-tal voorstellingen voor Borgerhoutse (lagere) scholen.  Rataplan is hier-
mee de belangrijkste aanbieder van theater in Borgerhout.  Elk jaar bezoeken 
tussen de 22.000 en de 25.000 mensen Rataplan, ca. 30 % zijn inwoners van 
Borgerhout. A
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In 2012 organiseert Rataplan het Borgerhouts Theaterfestival, een 30-tal
voorstellingen die plaatsvinden tussen 15 maart en 15 april op verschillende 
plekken in het district. Zowel vooraanstaande professionele gezelschappen 
alsook het semi-professioneel en amateurtheater krijgen een podium.  Ge-
zelschappen als Laika, Transparant, De Roovers, Aksident, Elektra, De Klauw-
aerts, Poppentheater Jojo en Sering hebben reeds bevestigd. In het kader van 
de jeugdboekenweek stelt de bib een programma samen voor het Sprookjes-
kasteel in het districtshuis.

Het gezelschap Tutti Fratelli en andere muzikale partners werken samen 
met De Roma en deFilharmonie een volledig nieuwe voorstellingenreeks uit, 
waaronder Remix XXL. In De Roma gaan de voorbereidingen van start voor 
een revue in coproductie met Tutti Fratelli, verwacht in 2013. In samenwer-
king met Recht Op (vereniging voor kansarmen) wordt tweemaandelijks een 
gratis cultuurcafé gehouden.

Om een fysieke en inhoudelijke spreiding te waarborgen ondersteunt het 
district initiatieven via verschillende subsidiekanalen.  Via de verenigingstoe-
lagen stimuleren we ontmoeting in de Borgerhoutse straten. Via projecttoe-
lagen geven we jong talent de kans om te experimenten, spelen we in op 
blinde vlekken in het culturele landschap en zorgen we ervoor dat een divers 
publiek wordt bereikt.

Zorg voor erfgoed

Erfgoed is een van de bouwstenen van het Reuzenjaar.  Naast het feit dat we 
de geschiedenis en evolutie van Borgerhout via een grootschalige campagne 
(seizoensbrochures, boek, reuzenparagraaf...) in de kijker zetten, gebruiken 
we het verhaal van de Reuskens (workshops, reuzenlied...) om actief gedeeld 
erfgoed te creëren.

De Borgerhoutse geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw is exemplarisch 
voor de ontwikkeling van een Europese stad. In een mooi geïllustreerd en 
vormgegeven boek De Geschiedenis van Borgerhout wordt deze geschiedenis 
verteld aan de hand van een twintigtal lieux de mémoire. Professor Hans 
Cools van de Koninklijke Universiteit Leuven is hoofdredacteur en een ploeg 
Borgerhoutse historici en erfgoeddeskundigen schrijven mee.

Hoe kan je Borgerhout beter leren kennen dan zelf op ontdekkingstocht te 
gaan door de straten? De geschiedenis is rijk en Borgerhout heeft vele ge-
zichten, daarom bieden we twee wandelingen aan en een fietstocht.  Oude 
foto’s van soms onherkenbare Borgerhoutse straten vergezellen ons op deze 
parcours. Je kan de ontdekkingstocht zelf maken aan de hand van het plan 

dat zal verschijnen in de Heldenkrant, het blad dat verhaalt over markante 
Borgerhoutenaars hun leven en verleden.

Zoals elk jaar zet ’t Werkhuys ook dit jaar de schouders onder de Erfgoeddag 
met als thema ‘Helden’.  Rekeninghoudend met de erfgoedwandeling van 
Katherine Hennekens en de Antwerpse Marathon, wordt er in samenwerking 
met de heemkundige kring en het MAS een complementair programma uit-
gewerkt.

De Roma neemt deel aan de Open Monumentendag en opent de deuren voor 
het Vlaamse publiek.  Voor de gegidste groepsbezoeken wordt verder gewerkt 
aan de opleiding van de vrijwillige gidsen, en met hogeschoolstagiairs wordt 
ook aan de uitbreiding van de erfgoedopstellingen gewerkt.  Voor het zaalge-
bouw van De Roma, dat als monument officieel beschermd is, wordt verder 
voorbereid voor fase 1 van de restauratiefase (buitengevels van de zaal en de 
dakwerken). In 2012 wordt De Roma hopelijk erkend als openmonumenten-
vereniging. De Roma neemt actief deel aan het opzetten en promoten van 
de nieuwe erfgoedwandeling van district Borgerhout.  In januari 2012 zet De 
Roma een speciale éénmalige filmbeurs en expo op, gericht op filmerfgoed.

Gemeenschapsvorming

Met het Reuzenjaar willen we zoveel mogelijk vrijwilligers en partners uitda-
gen om mee te werken. In de eerste plaats willen we het samenhorigheids-
gevoel in Borgerhout aanwakkeren.  Een feest helpt daarbij en een uitgebreid 
feest nog meer.  Veel mensen werken immers hard om van ons district een 
leuke plek te maken. Ze realiseren daarbij schitterende dingen. En al dat har-
de werk mag ook wel eens gevierd en beloond worden.

Van dag één werd het idee van een Reuzenjaar enorm gevoed door de Borger-
houtse cultuurraad.  In dit adviesorgaan kunnen professionele organisaties, 
verenigingen met vrijwilligers en kunstenaars allerhande hun ei kwijt.  De 
raad heeft zelf beslist in 2012 - in naam van de Reuskens - vier cultuurawards 
uit te reiken.  Ook de partners lokaal cultuurbeleid zijn actief betrokken bij de 
dynamisering van dit adviesorgaan.

In ’t Werkhuys kunnen creatievelingen zich voorbereiden op de Reuzenstoet 
door deel te nemen aan de workshops Maak je eigen Reus.  Door de bewoners 
actief te betrekken in de uitwerking van de Reuskensdans, het Reuzenlied 
en tal van andere laagdrempelige activiteiten geven zij het verhaal van de 
Reuskens een nieuw elan.  Ook De Roma, met haar uitgebreide vrijwilligers-
werking, ondersteunt daarom enkele specifieke projecten in het kader van A
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het Reuzenjaar. Zoals de nieuwe erfgoedwandeling, de kleutersportdag,  
BorgerRio én de reusachtige Reuzenstoet met als kers op de taart een uniek 
Reuskensbal. 

Stimuleren van diversiteit

Rekeninghoudend met de sociografische kaart proberen we inkomprijzen te 
drukken en leggen we de nadruk op de openbare ruimte.  De complexe sa-
menstelling van de bevolking blijft voor alle partners een uitdaging.  Zowel in 
aanbod als in communicatie stimuleren we zoveel mogelijk diversiteit.  Door 
activiteiten gratis aan te bieden in de openbare ruimte zoals BorgerRio, Bor-
gerhart en de Reuzenstoet bereiken we een goede mix.

Ook door structureel samen te werken met partners van bijzondere doel-
groepen (Samenlevingsopbouw, dienstencentra, jeugddienst…) verbreden 
we ons publiek.  Zoals voorheen zet De Roma in op de doelgroepenwerking 
bevoorrechte partners, gericht op toeleiding van doelgroepen (initiator) en 
op drempelverlaging te werken (facilitator).  Hierbij horen de okra’s, dien-
stencentra en rusthuizen, OCMW-projecten voor lage inkomensgroepen, al-
lochtone verenigingen, buurthuizen en kinder- en jongerenwerkingen met 
elk hun publiek.  Het schoolfilmaanbod (kleuter, lager en secundair) wordt 
aangehouden en mogelijk nog geïntensifieerd.

De Roma en ’t Werkhuys stellen zaal en personeel ter beschikking voor stads- 
en districtsdagen.  Naargelang het soort activiteit treden ze op als coprodu-
cent. Bij de invulling van deze dagen is extra aandacht voor diversiteit. De 
Roma werkt in 2012 opnieuw samen met professionele allochtone organisa-
ties zoals Moussem en de federatie Marokkaanse verenigingen (FMV).

Ook de bibliotheek biedt op het vlak van diversiteit kansen. Gezien het suc-
ces van het taalpunt, de computerfaciliteiten bereiken ze hiermee een heel 
divers publiek. Zo wordt bij de organisatie van het Sprookjeskasteel ook de 
scholen en verenigingen preventief betrokken.

De vaste waarden in ’t Werkhuys zoals de Volxkeuken, Hart Labeur, de ge-
dichtendag en de zondagmatinees blijven bestaan. Voor 2012 staan er een 
aantal thema’s centraal die vanuit ’t Werkhuys worden geïntegreerd in de 
werking. De scholen, die reeds gecontacteerd werden voor het reuzenjaar, 
worden meer betrokken door o.a. (kinder)voorstellingen op te nemen in het 
programma.  Door middel van woord gaat ’t Werkhuys de uitdaging aan om 
de doelgroep jongeren aan te spreken. De aanzet die gegeven werd in 2011 
om verschillende workshops aan te bieden aan kinderen wordt verder ge-
zet. De rommel- en ambachtenmarkt wordt in een nieuw kleedje gestoken.  

Meer mensen die ambachtelijk bezig zijn worden aangesproken en de link 
met randanimatie wordt aangehaald, o.a. de markt van morgen, webshops.  
Buurtwerk is een zwakker punt in de werking van ’t Werkhuys waardoor ze 
in 2012 hier zeker meer aandacht aan zullen besteden.  Dit geldt ook voor de 
vrijwilligerswerking: ’t Werkhuys heeft reeds een fijne (vaste) ploeg vrijwil-
ligers, maar ook hier blijven ze in de nodige aandacht aan besteden.

De intensieve vrijwilligerswerking van De Roma en Rataplan samen, waarbij 
een 360-tal medewerkers dag in dag uit mee instaan voor de allerlei taken 
bij de voorstellingen (onthaal, foyer, zaal, vestiaire) en bij de voorbereiding 
daarvan (koken, klussen, poetsen), wordt onverminderd voortgezet.  Er zul-
len systematisch vrijwilligers ingezet worden voor kantooradministratie en 
onthaal/ticketverkoop.  Het blijft een principiële keuze om intensief met vrij-
willigers te werken.  Tegelijk is het een blijvende noodzaak om heel de wer-
king rond te krijgen, en voor die medewerkers een belangrijk positief aspect 
i.v.m. sociaal contact en vangnet, en culturele vrije tijd.

De stages via Syntra (middenstandsopleiding en de Sabatini opleiding van 
deSingel) zorgen voor een instroom van een meer divers samengestelde 
groep technische medewerkers. Allochtone stagiairs uit het secundair be-
roepsonderwijs verzorgen enkele dagen per week de permanentie van de 
ticketbalie en de ticketlijn. Via het PWA systeem worden kleinere professi-
onele opdrachten toevertrouwd aan langdurig werklozen.  Bij veel externe 
opdrachten in De Roma en ‘t Werkhuys worden projectmedewerkers van al-
lochtone afkomst ingeschakeld: via Levanto en Intro voor onderhoudswerk, 
via Kopspel en WELA voor technische realisaties in het gebouw en de zaal, 
catering, security etc.

Mogelijk - maar nog onzeker - kan in het district Borgerhout een bijkomende 
allochtone cultuurtoeleider aan de slag om intensiever te werken met de 
diverse grote allochtone bewonersgroepen. Deze publiekswerker kan een 
netwerk uitbouwen met relevante contactpersonen die de cohesie in de wijk 
kunnen versterken.
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* onder voorbehoud van begrotingswijziging 2012

Deze lijst is niet limitatief, mogelijk komen er nog gemeenschappelijke
acties rond erfgoeddag, de week van de smaak,…



HOOFDSTUK 5: DISTRICT DEURNE

Deurne Leeft! 2012

Samenwerking

Deurne Leeft! onderscheidt zich door zijn samenwerkingsprojecten met de 
partners van het lokaal cultuurbeleid en wil daar in 2012 verder en duurzaam 
op inzetten, door te versterken (inhoudelijk en communicatief), te verbreden 
(meer en andere, stedelijke en niet-stedelijke partners) en te vernieuwen. 

In 2012 vieren we de 200ste geboortedag van Hendrik Conscience. De man 
“die zijn volk leerde lezen” heeft een gedenkplaat in het Boekenbergpark 
waar hij regelmatig café Exter bezocht. 100 jaar geleden werden grote ‘con-
sciencefeesten’ georganiseerd in het Boekenbergpark. We werken daarbij sa-
men met lokale partners als buurthuizen Dinamo en ’t Pleintje (traject Twee-
spraak), PAM (Centrum Basiseducatie Antwerpen), CVO (“hij leerde zijn volk 
lezen”), de academie voor Muziek en Woord, Volkskundemuseum Turninum 
en re-enactment vereniging vzw De Legende.

Tijdens het jaarlijkse Rozenfeest in het Rivierenhof geeft Deurne Leeft! plaat-
selijke kunstenaars en verenigingen de kans zich voor te stellen aan het grote 
publiek. We bieden een platform aan dansverenigingen, harmonieën, schil-
ders, beeldhouwers en ambachtslui. 

Het festival Deurnroosje van vzw Jean et Mar blaast in 2012 drie kaarsjes uit. 
De druk van andere activiteiten in september bleek te groot.  Om het festival 
verder te doen groeien kijken we voor de editie van 2012 naar het eerste 
weekend van juni.  Daarmee kan het een sleutelmoment zijn in het cultu-
rele jaar, tijdens de Heemdag, als afsluiter van het ‘theaterseizoen’ van cc 
Deurne, afsluiter van het Zittegoe project (Samenlevingsopbouw) en de start 
van de Deurnse cultuurmaand. 

Na de jubileumeditie van Deurne Wintert in 2011 waarmee we vijf jaar win-
terfestival in Deurne vieren bekijken we of we het festival al dan niet in zijn 
huidige vorm verder zetten.

Het cultuurleven in Deurne probeert zich zo breed mogelijk te verspreiden 
over het grondgebied van het grote district. Om dat cultuurleven divers, ver-
nieuwend en fris te houden werken we samen met een aantal partners. Vzw A
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Jean et Mar is een knooppunt in Deurne waar veel artiesten een ontmoe-
tingsplek vinden, werken aan nieuwe creaties en podiumkansen krijgen voor 
verrassende producties. Het cultuurcentrum wil daarom verder investeren 
in deze samenwerking en een nieuwe concertreeks ‘Pluymvee’ neerzetten. 
Extra communicatieve inspanningen zijn een must.

Zoals elk jaar viert ontmoetingscentrum Den Tip Feest tijdens de Bevrijdings-
feesten in september. Sterke troeven hiervan zijn het buurtgegeven en de 
laagdrempeligheid. Hierin moeten we blijven investeren. In 2012 bekijken we 
hoe we van Den Tip Feest een Deurne Leeft!-verhaal kunnen maken waarbij 
de inbreng van het cultuurcentrum en de bibliotheken niet mag ontbreken. 

cc Deurne werkt samen met Arenbergschouwburg, Liefhebber, De 8 vzw en 
JES vzw mee aan het stadsbreed jongerenproject ‘Urbanization’, een platform 
voor een samenwerking tussen gevestige waarden en jonge talenten. De RIX 
dient als uitvalsbasis voor creatie, ontmoeting en presentatie.  

De cultuurtoeleider van cc Deurne smeedt op het jeugdwerkoverleg banden 
op vlak van programmatie, communicatie en publiekswerking. Partners op 
het jeugdwerkoverleg zijn: Jeugddienst, Buurtregie, Samenlevingsopbouw, 
Buurtsport, JES (jongerencompetentiecentrum), Pleinontwikkeling en Dienst 
jeugdinterventie. Door de tweemaandelijkse samenkomst, kan er snel inge-
gaan worden op de talrijke opportuniteiten. De (film)programmatie van cc 
Deurne wordt nog beter afgestemd, in samenspraak met de jeugddienst en 
de cultuurtoeleider. 

Deurne heeft een actieve en diverse cultuurraad met een sterk bestuur. Naast 
zijn adviesfunctie helpt het bestuur ook heel wat districtsactiviteiten tot een 
goed einde te brengen zoals de cultuurmaand, de Cultuurprijs en de Hoven 
van Plaisantie. In 2012 vervolgen we deze samenwerking.

De armenvereniging vzw Recht-Op huist sinds kort in cc Deurne Rix. Een nau-
we samenwerking met het lokaal cultuurbeleid is aangewezen. Ook de komst 
van het sociaal buurtrestaurant Kom.EET opent perspectieven naar samen-
werking, vooral op communicatief vlak (plaatsing folderrek promomateriaal 
Deurne Leeft).

De partners van Deurne Leeft! werken structureel samen met Netwerk Ont-
moetingsruimten (N.O.) Deze stedelijke dienst is gehuisvest in ontmoetings-
centrum Den Tip waardoor de doorverwijzing zeer vlot gaat. Ook de mede-
werkers van het cc en de bib verwijzen mensen door naar N.O. 

De bib slaat bruggen naar partners in het district. Zo ontvangt de jeugddienst

boekenpakketten en maakt ze gebruik van het kamishibai kastje en vertel-
platen voor hun activiteiten. De Unplugged sessies in bib Couwelaar bieden 
een podium aan de leerlingen van de muziekacademie. In 2012 wordt ook de 
samenwerking tussen de jeugdafdeling van de bib en de woordklas van de 
Academie verder gezet tijdens de jaarlijks terugkerende optredens tijdens de 
jeugdboekenweek in maart.

Diversiteit

De Noord-zuidactiviteiten van Vila Cabral hebben intussen al verschillende 
districten ingepalmd maar hebben hun roots stevig in Deurne liggen. Ook in 
2012 blijven de verschillende partners van Deurne Leeft! actief in de stuur-
groep om Vila Cabral verder mee vorm te geven.

In 2011 hield de cultuurdienst een nulmeting om te kijken hoeveel projectdos-
siers door een etnisch diverse vereniging of organisatie werden ingediend. In 
2012 proberen we een eerste zicht te krijgen op de evolutie en de drempels 
die moeten weggewerkt worden en plannen we een infomoment, specifiek 
voor deze verenigingen. 

Ook in 2012 organiseert de cultuurantenne in samenwerking met de cultuur-
raad huiskamerconcerten onder de noemer De Salons. Aandachtspunt voor 
de volgende editie is het aantrekken van een meer divers publiek, zowel wat 
de bezoekers als de gastgezinnen betreft. 

Het bestuur van de cultuurraad is verder volop bezig met zijn zoektocht naar 
jonge en etnisch-cultureel diverse verenigingen en individuen om zich aan te 
sluiten bij de adviesraad. In 2012 plukken we daar hopelijk de vruchten van. 

De bibliotheek bouwt twee nieuwe bibpunten uit in de buurthuizen Dinamo 
en ’t Pleintje (Samenlevingsopbouw). Voor deze kansengroepen organiseren 
we activiteiten in bib Couwelaar en bib Arena. Auteur Rachida Lamrabet geeft 
voor deze doelgroep een lezing in begrijpbare taal in beide bibs. Vrijwilligers 
van Dinamo en De8 werken mee aan de programmatie en de uitwerking van 
de verwendag in bib Couwelaar. Er worden rondleidingen op maat gegeven 
voor specifieke doelgroepen (o.a. taaloor, NT2, leerkrachten, …) De bib heeft 
aandacht voor sociale tewerkstellingsprojecten en neemt dan ook deel aan 
Duodag en Zuiddag. Met de dienst ADAM werken we samen voor de invulling 
van bepaalde taken.

Zaal RIX boomt in 2012 ! CC Deurne benut het potentieel van de RIX volle-
dig en tilt de werking ervan op aan de hand van vijf pijlers: partners in huis A
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(Recht-Op, PAM, Afrikaans Platform, Buurtsport, etc.), een verhoogde (actief-)
receptieve werking, een verdieping van het eigen programma (film, concer-  
ten, comedy, enzovoort), een ontmoetingsplek voor jongeren(organisaties), 
een repetitieplek voor artiesten.

JCC JES zal vanaf 2012 een nieuwe jongerenwerking uitbouwen in de 
Tweemontstraat. Door middel van ‘beeld’ willen zij (foto en film) de com-
petenties van jongeren uit de buurt (h)erkennen en versterken. Eventueel 
mogelijkheid tot samenwerking met cc Deurne rond cultuureducatief traject.

Samen met Deurnse P.O. Leerkracht Catherine de Somer bekijkt de cultuur-
toeleider we of we een veilig ‘ontmoetings/fuif’ - moment kunnen organise-
ren in de RIX voor meisjes die normaal gezien moeilijk of niet uit huis mogen 
voor activiteiten.

In samenwerking met het Servicepunt Vrijwilligers, het Huis Van het Neder-
lands en het NT2- overleg Antwerpen, leidt het cc in 2012 via ontmoetings-
avonden anderstaligen toe naar hun regulier programma. Tijdens deze avon-
den maken ze kennis met het aanbod, participeren ze aan een voorstelling en 
krijgen ze de mogelijkheid om Nederlands te spreken met anderstaligen en 
Antwerpenaren. Er wordt aansluiting gezocht bij het Tweespraak traject van 
samenlevingsopbouw. 

Gemeenschapsvorming

Het cultuurcentrum breidt zijn actieradius uit en brengt cultuur naar de 
mensen door drempels te verlagen en in brede zin te spreiden: dynamisch, 
inventief en verrassend. Van het districtshuis over de schaatsbaan tot onont-
gonnen buurten, het cc strijkt er neer.  De bibliotheek onderzoekt de moge-
lijkheid om een openluchtcinema te installeren in het Fredeganduspark.

Ook in 2012 organiseren de cultuurantenne en het cultuurcentrum in samen-
werking met Opsinjoren een aantal straatfeesten die worden opgeleukt tot 
cultuurstaten. We focussen in 2012 vooral op nieuwe straten en lokaal cul-
tureel talent. 

In samenwerking met de partners van Deurne Leeft! zet Samenlevingsop-
bouw Deurne “Zittegoe?” op, een sociaal-artistiek project waarbij mensen 
gaandeweg ontdekken wat hen in het leven een goed gevoel geeft. 

De leeskring Boekenbabbel komt vier keer per jaar samen in de bibliotheek 
Arena om een boek te bespreken, toegankelijk voor iedereen. In december

wordt een eerste auteur uitgenodigd. 

Erfgoed 

Landmarks zijn niet alleen opvallende herkenningspunten in het landschap, 
ze kunnen ook de buurt of wijk een gezicht geven. Deurne wil in 2012 het aan-
tal landmarks dat gekoppeld wordt aan één van de 20 buurten van Deurne 
stevig opvoeren. 

Na een jeugdige uitsmijter in 2011 willen we met de Hoven van Playsantie in 
2012 opnieuw onbekend erfgoed in de kijker zetten door in de oude lustho-
ven locatieconcerten te laten doorgaan.

Het gebouw van bib Couwelaar is representatief voor de brutalistische be-
tonarchitectuur van de jaren ’60. Architect Jul De Roover leverde een kleine, 
maar kwalitatieve bijdrage aan de architectuur in Vlaanderen. Door deze ar-
gumentatie staat het gebouw op de lijst van te beschermen monumenten, 
definitieve erkenning volgt later. 

Na een verkennend jaar en de grootse opening van het MAS willen de erf-
goedpartners in Deurne actief deel uitmaken van de Collectie Antwerpen. 
Samen met de partners van Deurne Leeft! nemen we elke gelegenheid te 
baat om zowel Volksmuseum Turninum, Natuurhistorisch Museum Boeken-
berg als Luchtvaartmuseum Stampe & Vertongen in de aandacht van zowel 
pers als publiek te brengen.

Extra aandacht gaat in 2012 naar Boekenberg (zie consciencefeesten) waar 
de werking van het museum in het gedrang komt door een tekort aan vrijwil-
ligers binnen de vereniging. Daardoor komt ook de historische site in gevaar. 
Vorig jaar werden de 18e eeuwse follies in Boekenberg door Drs. Wim Meu-
lenkamp beschreven als behorend “tot het corpus der Europese tuinkunst”. 
In zijn rapport “Het kunstmatige grottencomplex in het Boekenbergpark, 
Antwerpen-Deurne: waardebepaling” schrijft hij: “Daarmee is het park van 
groot Europees belang binnen tuinhistorische context, maar ook in het kader 
van de geschiedenis der (laat-)rococo, en binnen het kader van de geschiede-
nis van het Europees exotisme” (p. 12)

Reuzen en ommegangen zijn in het Antwerpse altijd populair volksvermaak 
geweest. Sinds de jaren ’70 is de vereniging ‘De Reuzen van Deurne’ actief 
in het creëren van reuzen van bekende of inspirerende figuren en het organi-
seren van een jaarlijkse ommegang met een internationale cast. 2012 wordt 
een ‘reuzenjaar’ in alle betekenissen van het woord. Er wordt een reus ge- A
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bouwd naar het beeld van Maurice Dequeecker, laatste en meest bekende 
burgemeester van de gemeente Deurne. Bovendien tracht Deurne dit jaar 
een plek te veroveren in het Guinness Book of Records met de grootste reu-
zenstoet aller tijden.

Volksmuseum Turninum is dé sleutelpartner in ons beleid rond erfgoed en 
wil, in samenwerking met het district en alle partners van Deurne Leeft, ver-
der blijven inzetten op en zich profileren in:

• Het deelnemen aan nationale Erfgoeddagen, Heemdagen en Open Monu-  
   mentendagen om zo het erfgoed van Deurne jaarlijks op de kaart te zetten.
• Het blijven inrichten van geleide bezoeken aan het Sint Fredegandus be
   graafpark, Deurne Dorp en het Volks- en Decoratie/Schildersmuseum. 
• Het verder uitbouwen van archieven die ter beschikking staan van de bevol-
   king en een archief voor immaterieel erfgoed, in samenspraak met de 
   erfgoedcel van het MAS, als aanvulling op een onroerend patrimonium 
   archief en museum inventarisatie. 
• Het verder opsporen en indienen van beschermingsdossiers voor het on-   
   roerend erfgoed in Deurne. Ook het toezicht op de staat van ons onroerend 
   en archeologisch erfgoed staat op de agenda van Turninum (zie de komende 
   onderzoeken op Cogelsplein –geïnitieerd door >Turninum in 2010)
• Het blijven in stand houden van historische tradities zoals de Reuzenom-
   megang. 

Communicatie / publiekswerking

In januari 2012 bestaat de geïntegreerde brochure Deurne Leeft! twee jaar. 
Intussen zijn we van een halfjaarlijkse naar een jaarlijkse brochure overge-
gaan en ook inhoudelijk zijn er al heel wat transformaties doorgevoerd. Zo 
staat Deurne Leeft! niet alleen voor cultuur maar krijgen ook de sport-, jeugd- 
en seniorendienst voldoende ruimte. Klantvriendelijkheid troef, na advies lo-
kaal sociaal beleid, op vlak van prijsvermeldingen, duur van voorstellingen 
en bereikbaarheid.  

Om de zichtbaarheid van de vzw lokaal cultuurbeleid te vergroten in het dis-
trict wordt algemeen gecommuniceerd onder de noemer Deurne Leeft! In 
2012 zal Deurne Leeft! letterlijk en figuurlijk actiever in het straatbeeld aan-
wezig zijn, bv. met een bakfiets als mobiel communicatiekanaal. Al fietsend 
wordt er promotie gevoerd en informatie uitgewisseld. Ook hier wordt on-
derzocht hoe we het Grime-mobiel project van samenlevingsopbouw kunnen 
integreren. A
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In 2012 zetten we actiever in op nieuwe mediakanalen zoals facebook en 
twitter. Deze sociale media zijn interactief, snel en moeten op een creatieve 
manier worden ingezet. Op die manier kunnen we voor bepaalde evenemen-
ten de klassieke promo (print) tot een minimum beperken om zo de ecologi-
sche waarden te respecteren. 

Om de klantvriendelijkheid nog te verhogen, sloten we 2011 af met een 
geïntegreerde ticketbalie en databank. Zo bestaat er nu een ticketpunt in 
Deurne-Noord (cc Deurne) én in Deurne-Zuid (Den Tip). Alle partners van 
Deurne Leeft! bieden bovendien de verkoop van A-kaarten aan en hebben 
een A-kaartzuil ter beschikking zodat bezoekers aan de vrijetijdsinstellingen 
punten kunnen sparen. 

Door gerichte publiekswerkingsacties in de buurt en een verhoogde aan-
dacht voor omkadering en aankleding, wil het cc haar publiek meer bieden 
dan enkel een voorstelling. 

De leeszaalruimte in bibliotheek Couwelaar wordt een stille, hedendaagse 
studieruimte waar elke bezoeker optimaal kan studeren en gebruik maken 
van het digitaal aanbod. De opstelling van de tijdschriftencollectie wordt 
klantvriendelijker en we installeren hotspots in bibs Couwelaer en Arena. 

Ontmoetingscentrum Den Tip ondergaat in 2012 een metamorfose. Er wordt 
een lift gebouwd en op elke verdieping komen sanitaire blokken. Dit komt 
niet alleen de verhuringen ten goede maar zorgt ook voor een verhoogde 
toegankelijkheid van het gebouw. Bezoekers bepalen mee de inrichting van 
het vernieuwde leescafé.  

Uit gesprekken met jongeren en jeugdwerkers bleek een grote interesse 
voor comedy. De filmzaal van de RIX (150p.) is de uitgelezen plek om in 2012 
een comedy concept voor jongeren uit te bouwen. Toeleiding van jongeren 
gebeurt vanuit het jeugdwerkoverleg zelf maar ook de scholen (spectrum-
school, atheneum) spelen een belangrijke rol.

Onderwijs

In 2012 willen we verder inzetten op de relatie met scholen binnen het dis-
trict. Zo organiseert Deurne Leeft! samen met enkele andere lokale partners 
opnieuw een verwenavond. Waar wij in 2011 de mogelijkheden en acties van 
deze partners toelichtten, willen we nu het initiatief aan de leerkrachten zelf 
laten. Wat zijn hun verwachtingen ten aanzien van het lokale cultuur- en 
vrijetijdsaanbod en in welke mate kunnen wij hieraan voldoen? 



In 2011 maakte stadsdichter Peter Holvoet Hanssen op vraag van Deurne 
Leeft! een tweede luik voor zijn stadsgedicht Deurnroosje, bestaande uit 
woorden van Deurnse jongeren. Voor gedichtendag 2012 willen we het jon-
gerenluik van Deurnroosje doen herleven in zo veel mogelijk Antwerpse scho-
len. Het project krijgt de naam Deurnroosje ENTERt ’t Stad. In de Deurnse bi-
bliotheken worden tijdens gedichtendag 2012 de postkaarten van het ENTER 
project verdeeld.

In 2012 plannen we een project in de secundaire scholen van Deurne; de 
‘Leukste speeltijd ooit’. De partners van Deurne Leeft! slaan de handen in 
elkaar om een middagpauze om te turnen tot een onvergetelijk spektakel. 

In het cultuurcentrum kunnen scholen elk jaar een aantal bijzondere thea-
tervoorstellingen bijwonen, maar met het project ‘Op visite’ van CCA gaan 
we ook ter plaatse. Op die manier werken we nog drempelverlagender. De 
schoolvoorstellingen in het cc richten zich voornamelijk op basisonderwijs en 
de laagste graad van het secundair onderwijs. Voor de hogere graden van het 
secundair onderwijs werken we  projectmatig. (‘De Leukste Speeltijd Ooit’ en 
‘Deurnroosje ENTERt ’t Stad’).

Voor het vertonen van films werken we samen met Lessen in het donker. Zij 
maken voor een aantal kwalitatieve jeugdfilms educatieve mappen waarin 
naast de inhoud ook filmtechnische aspecten aan bod komen.

De klassen van de eerste en de tweede graad basisonderwijs lenen in klasver-
band op regelmatige basis materialen in de bib. Voor de derde graad werken 
school en bib een nieuw aanbod uit. 

Er wordt een samenwerking opgestart tussen basisschool Parkschool en bib 
Arena. Alle leerlingen bezoeken de bib twee keer in klasverband. De leer-
kracht werkt een traject uit rond auteur “Do Van Ranst” die in de bib een 
voorstelling geeft. De eerste keer bezoeken de leerlingen de bib om zoekop-
drachten uit te werken. Daarna genieten ze van de voorstelling van Do Van 
Ranst in de bib.

Met het project Boekenkriebels in bib Couwelaar en bib Arena ontlenen leer-
krachten en kleuters van de derde kleuterklas op regelmatige basis materi-
alen uit de bib. Zij lenen in klasverband een boek uit op de klaskaart maar 
brengen het geleende materiaal samen met hun ouders terug naar de bib.

De bibs onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden met bijzonder onder-
wijs. School Siblo Morckhoven en bib arena volgen samen de studiedag over 
cultuur en buitengewoon onderwijs. In 2012 wordt er een activiteit uitge-

werkt specifiek voor deze doelgroep.

Het concept Literair jongerencafé wordt uitgebreid naar bib Couwelaar en de 
secundaire scholen van Deurne Noord. In het najaar 2012 wordt samen met 
verschillende scholen een traject uitgewerkt op maat van jongeren waarbij 
ook enkele auteurs worden uitgenodigd.

De cultuurtoeleider overlegt samen met de spectrumschool en de Deurnse 
jongerencoach (Robbe, De 8 vzw) wat de mogelijkheden zijn rond de ‘Cultuur-
week’ van de spectrumschool, gepland in het voorjaar van 2012.

Vrijwilligers

In 2011 startten de partners van het lokaal cultuurbeleid reeds met een ge-
meenschappelijke pool van vrijwilligers. In 2012 is het de bedoeling dat deze 
pool wordt uitgebreid met buurthuizen Dinamo en ‘t Pleintje en vooral ook 
nuttig wordt ingezet bij diverse activiteiten en evenementen binnen het dis-
trict. Zo kunnen ook partners als de sport-, jeugd- en seniorendienst zich be-
roepen op de vrijwilligers van Deurne Leeft! De doorstroming en samenwer-
king verder proefdraaien, afstemmen, concretiseren en optimaliseren is dé 
ambitie in 2012. Een feedbackmoment voor de vrijwilligers zal georganiseerd 
worden om op die manier aanvullingen, suggesties en constructieve kritiek 
op onze gezamenlijke werking te verkrijgen.

Sinds 2011 heeft Deurne Leeft! een vrijwillig promoteam, opgestart en ge-
coördineerd door een vrijwilliger zelf. In 2012 willen we dit team frequenter 
en efficiënter inzetten om op die manier de visibiliteit van Deurne Leeft! te 
verhogen. 

De computerinitiaties  in de bibliotheek willen we zeker bestendigen. Een 
vaste vrijwilliger biedt in bib Arena en bib Couwelaar ondersteuning bij ge-
bruik van de pc en beantwoordt vragen van klanten. Op donderdagavond kan 
je in bib Couwelaar begeleiding krijgen bij het invoeren in de UITdatabank. De 
cursus “kennismaken met pc voor 55+” willen we herhalen in bib Couwelaar.
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Projecten

* onder voorbehoud van begrotingswijziging 2012

Deze lijst is niet limitatief, mogelijk komen er nog gemeenschappelijke
acties rond erfgoeddag, de week van de smaak,…
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HOOFDSTUK 6: DISTRICT EKEREN

Inleiding

Ekeren kent een levendig verenigingsleven, het jaar is gelardeerd met eve-
nementen. Het district beschikt over een actieve bibliotheek en heeft sinds 
enkele jaren een eigen cultuurcentrum. Met de hersamenstelling van het, 
overigens kleine, team van het cultuurcentrum werd in 2011 een nieuwe stap 
gezet in de integratie van het lokale cultuurbeleid. De cultuurantenne maakt 
deel uit van het team.

De situatie in het district Ekeren is enigszins a-typisch. Het district beschikt 
immers niet over een geïntegreerde culturele infrastructuur. Dit werd in het 
verleden als problematisch ervaren. We willen 2012 inzetten als een schakel-
moment naar een netwerk van culturele infrastructuur.

Daarbij willen we optimaal gebruik maken van bestaande locaties en sa-
menwerken met lokale actoren. Zo willen we een evenwichtig programma 
neerzetten dat toegankelijk is voor een breed publiek en dat oog heeft voor 
moeilijkere genres en de behoeften van specifieke doelgroepen.

Hof De Bist is het ankerpunt voor ont-
moeting en cultuurparticipatie

Net buiten het centrum ligt het park De Bist. Dit terrein leent zich voor een 
ontspannende wandeling én voor culturele evenementen. We willen dit park 
en het Hof de Bist duidelijker profileren als het ankerpunt in Ekeren voor ont-
moeting en cultuurparticipatie. In 2012 starten de renoveringswerken aan 
het Hof de Bist.  In deze vernieuwde kasteelvilla zullen zowel het cultuurcen-
trum als het documentatiecentrum onderdak vinden. 

Beeldende kunst

Kunstencentrum Hof de Bist, viert zijn 40 jarig bestaan. We ondersteunen 
deze feestelijke gebeurtenis.  In het voorjaar - net voor aanvang van de re-
novatie - plannen we een overzichtstentoonstelling van de kunstenaar Frank 
Ivo Vandamme. A
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Met het Middelheim werd een uitleenovereenkomst afgesloten. Een aantal 
werken uit de collectie van het Middelheim zullen worden opgesteld en op 
deze manier het beeldenpark verder uitbreiden.

Evenementen

Het park is een gedroomde plek voor een aantal feestelijke en gemeen-
schapsvormende evenementen zoals het muziekfestival Cirque@taque en 
het zangfeest Ekeren Zingt. Er is ook plaats voor Muziek in de wijk in sa-
menwerking met Zomer van Antwerpen en voor meer ingetogen, kleinere 
momenten: binnen een ruimer project De Stilte wordt een intieme avond-
wandeling opgezet met boeiende verhalen en fascinerende beelden in de 
stilte van het avondlijke park.

De as Veltwijckpark/Markt/Kristus
Koningplein/Dorpstraat/Driehoek
is het kloppend hart

Vanuit het verenigingsleven groeide een reeks initiatieven in het centrum 
van het district. We willen deze dynamiek versterken; enerzijds door be-
staande kwalitatieve initiatieven te ondersteunen en anderzijds via nieuwe 
samenwerkingsverbanden en initiatieven. Ze staan alle in het teken van ge-
meenschapsvorming, zijn zeer laagdrempelig en veelal gratis.

De Kersthappening is een uitbreiding op de kerstmarkt die jaarlijks plaats 
vindt in het Veltwijckpark. We ondersteunen de plaatselijke winkeliersver-
eniging die erin slagen hun jaarlijkse braderij onder de titel Ekeren Bruist te 
laten uitgroeien tot een echt volksfeest.

rEplugged wordt een nieuw festival dat we opzetten met plaatselijke part-
ners: een kleinschalig muziekfestival in samenwerking met de plaatselijke 
horeca en verenigingen en dat zich uitstrekt van het Veltwijckpark tot in de 
Driehoekstraat.

Een divers cultuuraanbod gegarandeerd
Om een boeiend en gevarieerd cultuuraanbod te vervolledigen gaan we 

partnerships aan.  We brengen cultuur naar die plekken waar het publiek en 
specifieke doelgroepen zich bevinden, ondersteunen bestaande kwaliteits-
volle initiatieven, of gaan op zoek naar die speciale locatie waar het artistieke 
aanbod het best tot zijn recht komt.

Ekerse podia

Het district beschikt niet over een goed uitgeruste schouwburgaccommoda-
tie in eigen beheer.  We maken van de nood een deugd en trekken het district 
in op zoek naar de meest geschikte podia.  We bieden een theaterprogramma 
in ETZ, realiseren bijzondere projecten op locatie, trekken het district in naar 
cafés, zaaltjes, scholen, pleinen, parken en kerken met kleinschalige muziek-
concerten en comedyvoorstellingen.  We zetten stevig in op klassieke muziek 
in de muziekacademie en de Ekerse kerken.

De bibliotheek is trekker voor een aantal literaire initiatieven. Via tentoon-
stellingen, auteurslezingen, deelname aan de bibliotheekweek en leesgroe-
pen werken we aan een bredere ontsluiting van literatuur en van de collectie 
van de bibliotheek. Een actiepunt is de uitbouw van BIB-punten in het Eva-
centrum en in het Jeugdcentrum.

Erfgoed

Ekeren heeft een rijk en gevarieerd cultureel erfgoed; het district voert hier-
rond een beleid van ondersteuning, professionalisering en ontsluiting.

Het documentatiecentrum zal een onderkomen vinden in het te renoveren 
kunstencentrum Hof de Bist. Het district doet ook in 2012 mee aan de erf-
goeddag en organiseert samen met het cultuurcentrum een laagdrempelige 
activiteit over het thema Helden. Samen met de lokale Heemkring neemt het 
district ook deel aan de Open Monumentendag.

 
Bovenlokaal netwerk

Het district Ekeren bevindt zich aan de uiterste noordrand van de stad Ant-
werpen. Ekeren is een dynamische factor, zowel binnen het stedelijke cul-
tuurbeleid als binnen de cultuurvoorziening van de regio ten noorden van 
Antwerpen. Via het cultuurcentrum nemen we deel aan projecten geïnitieerd 
door de Antwerpse cultuurcentra. We maken vanaf 2012 deel uit van een 
overleg cultuurcentra van gemeenten in de regio Noord. We streven ernaar 
om reeds in 2012 - in het kader van een regionale samenwerking - alvast 1 
project te organiseren. A
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Aandacht voor bijzondere groepen

Jeugd

In samenwerking met de jeugddienst en jeugdhuis Tel 18 organiseren we een 
concertcircuit voor jong lokaal muziektalent.  Tijdens de jeugdboekenweek in 
maart organiseren we auteurslezingen.

Het scholenpubliek wordt bediend via deelname aan de voorleesweek in no-
vember.  ‘Op visite in de klas’ is een initiatief van de Antwerpse cultuurcentra 
waaraan we deelnemen.  We bieden voorstellingen aan die in de klaslokalen 
kunnen worden gespeeld op vraag van geïnteresseerde scholen.

We zetten een samenwerking op met de Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woordkunst en realiseren met de leerlingen de muziekvoorstelling Lodewijk 
de Koningspinguïn.

Voor de allerjongsten organiseren we verteluurtjes in de BIB en starten we 
het initiatief Boekbaby’s. Boekbaby’s wil ouders met hun kleine kinderen la-
ten genieten van boeken.  In de praktijk willen we ouders van jonge kinderen 
- op verschillende momenten tijdens de voorschoolse leeftijd - een boeken-
pakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek cadeau doen.  Zo kan 
Boekbaby’s ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes 
én de bibliotheek te laten ontdekken.

Kansarmoede & Diversiteit

Het cultuurcentrum zal een cultuurprogramma op maat aanbieden aan men-
sen die in armoede leven. Daartoe zal in overleg met het Eva-centrum vier 
maal per jaar de culturele omkadering van de volkskeuken verzorgd worden.

De lokale verenigingen zullen ondersteund worden om in samenwerking met 
11.11.11 lokale projecten rond de Noord Zuid problematiek te organiseren 
in de periode september-december 2012, via een “Expeditie Ekeren” in het 
kader van Villa Cabral.

Personen met een handicap & senioren

De bibliotheek werkt aan de verdere uitbouw van de BIB aan Huis-dienstver-
lening.  Dit is een thuisbezorgingsdienst van boeken en audiovisuele materia-
len aan minder mobiele mensen, in hoofdzaak senioren.  Door rechtstreekse

contacten met dienstencentra zoeken we meer mensen te detecteren en voor 
hen een oplossing uit te werken. Een bijzonder seniorenproject voor 2012 is 
het opzetten - in samenwerking met de seniorenconsulent - van een project 
‘Jonge Harten’, gemodelleerd naar het voorbeeld van Young at Heart. Via de 
seniorenconsulent kregen we de vraag om met senioren een koor op te rich-
ten voor senioren met een hedendaags repertoire.  We ondersteunen deze 
vraag en voorzien een eerste concert tijdens de kersthappening.

Gemeenschapsvorming

Projecten

Om het sociaal weefsel te versterken zijn nog meer contacten en ontmoe-
tingen nodig tussen de inwoners van het district. Het district voorziet een 
budget van 18.000 euro voor gemeenschapsvormende projecten. Maande-
lijks komt de beoordelingscommissie hierover samen en adviseert het dis-
trictscollege.

Het district organiseert in samenwerking met de lokale cultuurpartners een 
aantal grote evenementen zoals: de week van de Amateurkunsten, de 11 juli-
viering, Muziek in de Wijk, de kersthappening, het onthaal van de nieuwe in-
woners. De cultuurraad is de motor van het Ekerse cultuurbeleid. Het district 
ondersteunt dan ook hun werking.

Met het project Onder Water leggen we het verband tussen sport, recreatie 
en cultuur.  Het wordt een onderwatertentoonstelling.  In het traject betrek-
ken we jongeren, sportliefhebbers en cultureel geïnteresseerden.

Vrijwilligerswerking

Vrijwilligers zijn belangrijk in onze samenleving, ze zijn het levende bewijs 
van solidariteit. Het district trekt reeds jaren deze kaart door sterk in te zet-
ten op het verenigingsleven.  De structurele werking van de lokale verenigin-
gen wordt dan ook gesubsidieerd door het district.

Vanuit het cultuurcentrum werd een vrijwilligerskern opgezet, ook de biblio-
theek werkt met vrijwilligers die de zieke/bejaarde lezers thuis bezoeken.  
Deze vrijwilligers worden ingezet bij grote evenementen, georganiseerd door 
het district, het cultuurcentrum of het verenigingsleven.  Tijdens deze evene-
menten worden ook acties opgezet om nieuwe vrijwilligers te werven. A
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Een maal per jaar brengen we vrijwilligers uit Ekeren samen voor een feestje 
om hen te bedanken en in de bloemetjes te zetten.

Communicatie

Het district wil de cultuurcommunicatie verbeteren. Tweewekelijks worden 
de culturele activiteiten van de verenigingen, het district en het cultuurcen-
trum gepubliceerd in De Antwerpenaar. Deze gegevens worden ook inge-
bracht in de UIT databank.

De vzw lokaal cultuurbeleid publiceert twee maal per jaar haar activiteiten 
in een brochure en communiceert via eigen website en sociale netwerksites.  
Het programma van de vzw wordt opgenomen in de nieuwsbrief van de Ant-
werpse Cultuurcentra.

Culturele informatie wordt ook opgenomen in een brochure die het district 
twee maal per jaar verspreidt, en die het beleidsdomein cultuur overstijgt.

Projecten

* onder voorbehoud van begrotingswijziging 2012

Deze lijst is niet limitatief, mogelijk komen er nog gemeenschappelijke
acties rond erfgoeddag, de week van de smaak,…
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HOOFDSTUK 7: DISTRICT HOBOKEN

Van Casa Louisa tot een cultuurcentrum: 
een nieuw UiTgangspunt

Het begon in het najaar van 2007: vanuit de ambitie om een cultuurcen-
trum op te bouwen in Hoboken maakten stad en district werk van een eerste 
locatieproject. ‘Casa Louisa’ bracht 3 maanden lang theater, muziek, circus 
en tal van nevenactiviteiten naar Hoboken. Dit project mondde uit in de cul-
tuurwerking Casa Louisa en vanuit een pand in de Kapelstraat timmerden we 
sindsdien verder aan de weg. Het project werd een plek.

Nu gaan we nog een stap verder. Cultuur, sport en jeugd zet sterk in op een 
nauwere samenwerking tussen de verschillende cultuurpartners die actief 
zijn in de districten. In 2011 werden de principes van de geïntegreerde wer-
king voorbereid en stadsbreed uitgerold. In Hoboken betekende de afron-
ding van deze oefening meteen ook een nieuwe start. Met de komst van het 
vrijetijdscentrum brengen we een breed geïntegreerd vrijetijdsverhaal in de 
praktijk: UiThuis Hoboken brengt het cultuurcentrum in opbouw, de cultuur-
antenne, de districtsbibliotheek, de jeugddienst, buurtsport en pleinontwik-
keling samen onder één dak.

Het UiThuis wil een centraal baken zijn dat ook licht laat schijnen in de Ho-
bokense straten en pleinen.  Onze uitvalsbasis is het UiThuis, maar met onze 
werking bestrijken we gans Hoboken en omstreken. We duiken overal op, 
week in, week uit.  In de zomer zorgen we voor een coole wind, in de winter 
voor warmte en vuur.

Intussen worden de plannen voor een ‘echt’ cultuurcentrum voor Hoboken 
meer en meer reëel. Als locatie kozen stad en district voor de Gravenhof-
site, een prettig park op de hoek van de Lambrechtsstraat en de Louisalei.  
Het kasteeltje en het bijhorende koetshuis worden geïntegreerd in een na-
gelnieuw polyvalent cultuur- en jeugdcentrum. Wat startte als een project 
met een naam geïnspireerd door een huis in Hoboken, mondt binnen enkele 
jaren uit in een heus cultuurcentrum exact op de plek waar jaren geleden het 
zaadje werd geplant.  De cirkel is rond.

In 2012 focussen we ons op de verdere uitbouw van de geïntegreerde vrije-
tijdswerking: we exploreren wat de meerwaarde van een doorgedreven sa-
menwerking kan zijn.  We maken werk van een gemeenschappelijke commu- A
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nicatiestrategie en willen onze acties en inspanningen nog meer clusteren 
volgens doelgroep en doelstelling, en niet zozeer vanuit de logica en tradi-
ties van de verschillende diensten. Samen met het district maken we werk 
van een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod op maat van Hoboken. We gaan op 
zoek naar een betere aansluiting met (gezinnen met) kinderen, jongeren en 
senioren.

2012 kan eigenlijk niet mooier starten: van 2 tot en met 8 januari strijkt het 
stadsfestival Wintervuur neer in Hoboken. Een fantastisch begin voor een 
goed gevuld jaar…

Samen met/in het district

Het district legt in haar cultuurbeleid eigen accenten en zet onder meer sterk 
in op erfgoed: tijdens open monumentendag 2012 (thema muziek, woord 
en beeld) besteden we samen met de cultuurraad aandacht aan het Kerk-
hoff-orgel in de Onze Lieve Vrouwekerk (1). Fort VIII staat centraal tijdens de  
fietsfortengordel (2).Bovendien hebben we oog voor beeldende kunst met 
tentoonstellingen van lokale kunstenaars (3) en artiesten met bovenlokale 
uitstraling (4). Het district investeert ook in tentoonstellingmateriaal (wis-
selkaders en ophangsysteem). Het district looft in 2012 voor de tweede keer 
een prijs uit voor cultureel verdienstelijke personen of verenigingen (5), orga-
niseert het onthaal van nieuwe inwoners (6) en de viering van het feest van 
de Vlaamse Gemeenschap (7).

Daarnaast ondersteunt de vzw Lokaal Cultuurbeleid een aantal acties van 
het district met financiële of logistieke input.  Zo ontvangt Wintervuur (8) 
een stevige financiële injectie. De nieuwjaarsreceptie (9) luidt 2012 feestelijk 
in. Het project ‘Met nog een geeuw op steen’ (10, in samenwerking met 
de cultuurraad) omvat een fototentoonstelling met een poëtische opener en 
een muzikaal slot.  Aandacht voor het lokale erfgoed is er rond erfgoeddag: 
we pakken uit met de lancering van de tentoonstelling en de publicatie rond 
lokale voetbalheld Rik Larnoe (zie verderop).  Het project ‘Kleine  Helden’ op 
erfgoeddag (11) wil een link leggen tussen het lokale kerkhof en de stedelijke 
begraafplaats Schoonselhof. Tijdens de jaarmarkt voorzien we in aangepaste 
animatie (12) en de vzw lokaal cultuurbeleid ondersteunt ook de cultuur-
maand (13), een gospelconcert in de Don Boscokerk (14. in samenwerking 
met de cultuurraad) en Hoboken Feest (15).  Samen met het district onder-
steunen we een groots opgevat muziekevenement met bovenlokale uitstra-
ling (35).

Gedeeld (voetbal)terrein

In 2012 pakken we uit met ‘Helden’ als centraal thema. Dit thema wordt het 
uitgesproken terrein voor de geïntegreerde vrijetijdswerking in het district.  
Tal van spelers uit uiteenlopende beleidsdomeinen werken mee: jeugd, se-
nioren, sport, cultuur,… District en vzw werken hier nauw samen, ook het 
MAS is betrokken.  Met de projecten die we opzetten, willen we een zo breed 
mogelijke laag van de bevolking aanspreken rond een stukje lokaal (sport-) 
erfgoed.  De breedte van het project en het aantal ondersteunende partners 
onderstrepen die ambities.

Rode draad in dit verhaal is de figuur van Rik Larnoe, de enige Hobokenaar 
die ooit een gouden medaille veroverde op de Olympische Spelen.  We schil-
deren een portret van deze Hobokense sportheld, met de Olympiade als 
achtergrond: door middel van een multimediale tentoonstelling (16), een 
publicatie (17) en een theatervoorstelling op locatie (18) doen we de glori-
euze tijden van weleer herleven. Maar ook andere mensen en figuren die de 
Hobokenaar kunnen inspireren komen aan bod. We werken aan een interge-
nerationeel project (19) waarbij kinderen of jongeren en senioren samen aan 
de slag gaan en elkaars helden leren kennen.  Kinderen oefenen voor een dag 
een heldenberoep uit of leren (in workshops) hoe je zelf een heuse held kan 
zijn.  Een striptekenaar of cartoonist werkt ‘in residence’ in de BIB (20).  We 
leren jongeren hoe ze heldhaftige animatiefilmpjes kunnen maken (21).  Het 
Olympisch voetbaltoernooi van weleer doen we dunnetjes over.

Cultuur- en vrijetijdsaanbod

Samen met Ell Circo dell Fuego werken we een jaar lang aan een sociaal-ar-
tistiek project (22).  Ell Circo dell Fuego is reeds jaren actief als circusschool in 
Antwerpen Noord. Zij specialiseerden zich in het samenwerken met moeilij-
ker bereikbare groepen.  Zo werken ze al vele jaren nauw samen met de KRAS 
jongerenwerking in Antwerpen Noord.  Naast een duidelijk sociaal engage-
ment hebben ze ook een productiegroep en een atelierwerking.  Ze creëren 
eigen voorstellingen en ontwikkelen tot de verbeelding sprekende machines 
en constructies. Ell Circo dell Fuego zal het ‘Heldenproject’ van begin tot eind 
opvolgen.

Het UiThuis borduurt verder op wat Casa Louisa zaaide: een cultureel aanbod 
op maat van Hoboken... maar dan vanuit een geïntegreerde aanpak. Aan-
dacht voor diversiteit en toegankelijkheid blijven sleutelbegrippen. Tegelij-
kertijd streven we professionalisering na. Samenwerking met partners kan 
onze werking naar een volgend niveau tillen.  Zo zoeken we bijvoorbeeld aan-
sluiting bij Scheld’apen voor een aantal sociaalartistieke projecten.

Een greep uit het aanbod?  Ook dit jaar organiseren we 6 klassieke aperi- A
ct

ie
p

la
n

 l
o

ka
a

l 
cu

lt
u

u
rb

e
le

id
 2

0
1

2

91

A
ct

ie
p

la
n

 l
o

ka
a

l 
cu

lt
u

u
rb

e
le

id
 2

0
1

2

90



tiefconcerten (23) in het districtshuis. Een concert is gewijd aan ‘Helden’:
een voor de gelegenheid speciaal samengestelde groep muzikanten brengen 
bekende en minder bekende heldhaftige hymnes uit de recente filmgeschie-
denis.

Ook de zomercyclus Camping Louisa (24) blijft bestaan: op vier woensdag-
avonden in augustus brengen we muziek, circus en ander kunst en vliegwerk 
naar Park Sorghvliedt en mogelijk ook op andere locaties in Hoboken.  Dit jaar 
zetten we één van onze grootste muzikale helden in de kijker: Elvis Presley.  
Op 16 augustus 2012 is het 35 jaar geleden dat Elvis Presley overleed. Een dag 
vroeger, op woensdag 15 augustus brengen we een hommage aan The King.

Gedurende 4 zondagen in mei en juni zijn kinderen baas tijdens de kinderfees-
ten (25) in park Sorghvliedt. In samenwerking met buurtsport en de jeugd-
dienst stellen we telkens een gevarieerd aanbod samen voor kinderen van 3 
tot 10 jaar tijdens de kindernamiddagen.

Ook in 2012 bieden we 6 comedy voorstellingen (26) aan in zaal Novonov, een 
kleine maar gezellige huiskamer waar we bekende en minder bekende namen 
uit het circuit voorstellen aan het publiek.  Nieuw is ook dat we met Novonov 
werken aan een traject rond pop en rock (27).  We gaan voor 10 concerten 
doorheen het jaar: elke maand één met uitzondering van de zomermaanden.  
Dit kan gaan van jonge beginnende bands tot meer bekende namen.

De infrastructuur van het UiThuis is geschikt voor beperkte producties.  We 
willen er een programma ontwikkelen op maat van de Hobokense scholen 
(28) (kleuter- en lager onderwijs).

Werken aan diversiteit (29) (zowel aan publieks- als aan aanbodzijde) blijft 
een belangrijke opdracht en in het uitvoeren van die missie richten we onze 
aandacht vooral op doelgroepen die weinig of slechts moeizaam participe-
ren aan het vrijetijdsaanbod.  Daarom willen we nauwer samenwerken met 
(lokale en bovenlokale) organisaties en belangenbehartigers die voeling heb-
ben met die doelgroepen. Met Antwerp Piranhas willen we bekijken hoe we 
een tweede editie van het zaalvoetbaltornooi annex feest nog kunnen ver-
beteren.  Samen met cultuur- en ontmoetingscentra uit de Antwerpse Zui-
drand (in eerste instantie OC Nova en CC De Kern en met partners als Arabian 
Nights) willen we in een districtsoverschrijdende samenwerking werk maken 
van een bovenlokale opvolger voor ‘Cultuurburen’.  Het programma komt tot 
stand in samenspraak met vertegenwoordigers uit de verschillende doelgroe-
pen.  We blijven ook laagdrempelige workshops aanbieden en we onderzoe-
ken de mogelijkheden om een theaterstuk voor en door allochtone jongeren

op te zetten. Samen met TamTamGoGo bouwen we aan initiatieven gericht 
naar allochtone meisjes en vrouwen.

In 2012 blijven we lokale buurt- of wijkgerichte initiatieven ondersteunen. 
(30). We stappen mee in twee samenwerkingstrajecten: ‘Bij de buren’ (31) 
een participatieproject van toneelgezelschap Luxemburg in samenwerking 
met CO Nova dat kleuters vanaf 4 jaar uit minder kansrijke gezinnen samen 
met hun ouders wil laten kennis maken met boeken, theater en muziek in 
hun eigen vertrouwde omgeving.  Samen met de andere Antwerpse cultuur-
centra willen we tot slot een grote mobiele stadstuin (32) aanleggen op Lin-
keroever. Een groene plek voor poëzie en ontmoeting, een tuin voor de stad.

UiTgelezen

Hoboken pakt uit, het UiThuis pakt in. We laten kaftpapier (33) ontwerpen 
door lokale artistieke partners en het UiThuis kaft gratis uw schoolboeken.  
We blijven voorzien in kwalitatieve auteurslezingen (34) voor volwassenen, 
kinderen en scholen, met bijzondere aandacht voor diversiteit en minder 
sterke doelgroepen en rond thema’s die in dat verband relevant en actueel 
zijn. We nemen deel aan gedichtendag 2012.  Het huidige aanbod aan pu-
blieksdiensten (bv. BIB aan Huis, BIBpunten, scholenwerking,…) willen we 
verdiepen samen met andere partners, bijvoorbeeld raden en vrijwilligersor-
ganisaties in het district.

Hardware

We ontwikkelen een visie rond publiek internetgebruik in het UiThuis, met 
de mogelijkheid om een draadloze hotspot te voorzien in de ontmoetings-
ruimte in de bibliotheek.  We denken dat we op die manier studeren in de 
BIB kunnen stimuleren.  Bovendien biedt dat ook kansen om mensen beter 
toe te leiden naar digitaal (literatuur-)aanbod.

Het UiThuis wordt er als ontmoetingsruimte nog aantrekkelijker door.  We 
maken ook werk van een betere opstelling van de collectie.  De uitbouw van 
een ‘makkelijk lezen’-plein lijkt perfect voor Hoboken. We focussen op de 
verdere ontwikkeling van de jeugdafdeling.

De polyvalente zaal en vergaderruimte op de eerste verdieping vragen om 
verdere investeringen en opfrissing. We zoeken in 2012 ook een antwoord op 
de vraag: wat is de beste BIB voor Hoboken in een geïntegreerd verhaal met 
een werking gesitueerd op 2 locaties?  Die oefening moet op termijn uitmon-
den in een soort masterplan voor het UiThuis, het gebouw en de positie van 
de BIB na de realisatie van CC Gravenhof. A
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Projecten
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* onder voorbehoud van begrotingswijziging 2012

Deze lijst is niet limitatief, mogelijk komen er nog gemeenschappelijke
acties rond erfgoeddag, de week van de smaak,…

96



HOOFDSTUK 8: DISTRICT MERKSEM

Lokaal cultuurbeleid Merksem

In dit hoofdstuk worden de krijtlijnen uitgezet voor de acties waar de partners 
van het lokaal cultuurbeleid - bibliotheek, cultuurantenne en cultuurcentrum 
- in district Merksem in 2012 hun schouders onder zetten.  We streven ernaar 
om voor de verschillende acties de partners zoveel mogelijk te benoemen, 
maar we zijn er ook van overtuigd dat we uiteindelijk samenwerken aan één 
geintegreerd lokaal cultuurbeleid.  We bouwen hieraan verder door enerzijds 
het scherper stellen van de specifieke taken en functies van de partners en 
anderzijds écht werk te maken van de integratie en het wij-verhaal in samen-
werking met het netwerk van de Merksemse culturele actoren.

Het zwaartepunt van de gemeenschappelijke activiteiten situeert zich in de 
zomer en die brengen we samen onder de koepelcampagne ZOMERksem.  
Daarnaast willen we in 2012 nog meer Merksemnaren aanmoedigen om aan 
ons cultureel aanbod te participeren en stellen we onze ambities scherp van 
waar we met de Nieuwdreefsite naar toe willen.

De Nieuwdreefsite

De verhuis van de ticketbalie en de kantoren uit kasteel Bouckenborgh naar 
de Nieuwdreefsite, betekende een nieuwe doorstart voor CC Merksem en de 
integratie van verschillende partners. Het eerste hoofdstuk van de samen-
werking met de Academie voor Muziek, Woord en Dans - met wie we het huis 
delen - is veelbelovend gestart.  Maar de ambitie van het lokaal cultuurbeleid 
is om tot een verhaal te komen waarbij de verschillende organisaties elkaar 
kunnen versterken en zo dé culturele site van Merksem te realiseren voor zo-
wel theatergangers, kunstenaars, leerlingen en bezoekers van de academie, 
mensen uit de buurt als BIB-puntbezoekers.

Op het vlak van infrastructuur wil het cultuurcentrum, door weldoordachte 
ingrepen, komen tot een krachtiger geheel, om op die manier de uitstraling 
van het gebouw als cultureel trefpunt te vergroten. In een eerste fase laten 
we een extern bureau een ontwerpstudie maken die de krijtlijnen aangeeft 
van hoe we de ‘look and feel’ van het gebouw, de signalisatie en de kwaliteit 
van de inrichting kunnen verbeteren.  Dit moet een ontwerp worden voor 
de gehele site. Afhankelijk van de budgetten wordt dan in de volgende fases 
bekeken welke delen van het gebouw eerst aangepakt worden. A
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Voor de inhoudelijke samenwerking mikt het cultuurcentrum op twee pijlers.  
Langs de ene kant de verdere uitbouw van het BIB-punt, anderzijds werken 
we in 2012 verschillende projecten uit met de Academie. 

Het BIB-punt Nieuwdreef wil het verhaal worden van een integrale bena-
dering van cultuur, waarbij iedereen voordeel heeft en elk zijn steentje bij-
draagt. Ondanks de investeringen die de bibliotheek reeds gedaan heeft in 
het BIB-punt, zijn we overtuigd dat de werking ervan verbeterd kan worden.  
Het moet een verhaal worden van diverse doelgroepen en lage drempels, 
waar ontmoeten centraal staat.  Doelstelling is om van het BIB-punt een aan-
trekkelijke, wervende, informatieve, educatieve en ontspannende ontmoe-
tingsplaats te maken.  Het district heeft het belang van een volwaardig BIB- 
en ontmoetingspunt altijd bepleit en hiervoor zetten we in 2012 de nodige 
stappen.  Doorgedreven overleg, goesting en engagement van alle partners 
is essentieel om deze ambitie waar te maken.  De bibliotheek engageert zich 
alvast tot de inbreng van expertise en een evenwichtig aanbod aan lectuur 
voor jongeren en volwassenen.

De samenwerking met de twee Merksemse academies intensifiëren we ver-
der.  Hierbij gaan we na welke de gemeenschappelijke doelstellingen zijn om 
hierop in te zetten.  Met de Academie voor Muziek, Woord en Dans heeft het 
cultuurcentrum een structureel overleg en daarnaast zetten de verschillende 
partners van het lokaal cultuurbeleid projectmatig activiteiten op, die zowel 
lokaal als bovenlokaal potentieel hebben. Zo betrekken we de leerlingen 
van de Academie bij de Week van de Poëzie.  Hoewel dit project in de eerste 
plaats amateurkunstenaars (dichters en fotografen) ondersteunt, kan de sa-
menwerking met de studenten van de afdeling Woord een boeiend resultaat 
opleveren.  Een lange termijn-project dat we in 2012 opzetten is het organi-
seren van een Curatele, waarbij de Academie één week de programmatie van 
het cultuurcentrum overneemt. 

Met de verhuis van de kantoren en de ticketbalie naar de Nieuwdreefsite 
verkregen we een nieuwe culturele uitvalsbasis voor Merksem, maar tegelij-
kertijd verplaatste ook de focus van het kasteel Bouckenborgh. In 2012 ont-
wikkelt het cultuurcentrum een langetermijnvisie rond de toekomstplannen 
voor dit gebouw.  Belangrijk is dat we nu gaan nadenken hoe we het kun-
nen integreren in de activiteiten van het cultuurcentrum, en hoe we met dit 
waardevol patrimonium omgaan.

ZOMERksem

De gezamenlijke inspanningen van cultuurcentrum, bibliotheek en de cul-
tuurantenne op vlak van gemeenschaps-vorming bevorderen niet alleen de

ontmoeting tussen de bewoners van Merksem, maar verbinden hen ook door 
laagdrempelige culturele activiteiten.  Cultuur is en blijft een sterk bindmid-
del dat zorgt voor samenwerking en gemeenschappelijke ervaringen bij de 
deelnemers.  Het zwaartepunt van deze activiteiten ligt - voor wat Merksem 
betreft - in de zomer, de periode bij uitstek om mensen naar buiten te lokken.  
Het lokaal cultuurbeleid speelt hierbij in op de tendens drempelverlagend te 
werken door activiteiten gratis aan te bieden en op zoek te gaan naar ont-
moetingsplekken die letterlijk buiten de traditionele huizen liggen.

Aan de formule van de Cultuurstraten sleutelen het cultuurcentrum en dis-
trict dit jaar verder.  In plaats van één enkele straat kijken we naar plekken 
waar die straten samenkomen, de pleintjes. De doelstelling blijft om de so-
ciale cohesie tussen de buurtbewoners te versterken, maar nu vergroten we 
de schaal. Door in te zetten op mede-eigenaarsschap van lokale bewoners-
groepen en verenigingen, zorgen we ervoor dat de betrokkenheid van de 
buurtbewoners vergroot. De Cultuurpleintjes moeten voor de bewoners een 
feest worden dat ook meer van hen is.  Programmatorisch ligt de nadruk op 
kwaliteitsvolle, interactieve, toegankelijke acts. In een eerste fase beperken 
we ons tot 1 of 2 cultuurpleintjes, en ambiëren we een 100-tal bewoners te 
bereiken.

Een prima start van de zomer is de ATV Vertelling gevolgd door het feest van 
de Vlaamse gemeenschap. De viering van de Vlaamse Feestdag is een open 
gemeenschapsfeest, met veel ruimte voor ontmoeting en met een specifieke 
programmakeuze.

De samenwerkingsverbanden met Ontmoetingscentrum MerksemDok wor-
den met het Duveltjesstrand verder aangehaald.  Naast logistieke ondersteu-
ning van de bibliotheek, bekijkt het cultuurcentrum hoe het de programma-
tie van deze zomeractiviteiten kan versterken. MerksemDok bereikt meer dan 
50 verenigingen bij de organisatie van het 14-daagse Duveltjesstrand.  Zij 
slagen erin om heel het jaar intensief en procesmatig met de buurt en met 
moeilijk bereikbare doelgroepen te werken.  In 2012 zetten we hun contacten 
en kennis op het vlak van diversiteit en bijzondere doelgroepen in om een 
meer divers publiek te bereiken bij het cultuuraanbod van Merksem.

Dankzij de samenwerking met de Zomer van Antwerpen komen in augustus 4 
buitenlandse groepen naar Merksem tijdens Muziek in de wijk. Op de mix van 
wereldmuziek en lokaal talent, van cultuur en sport, van kinderen, jeugd en 
gezinnen blijven we inzetten. Dit is een sterk gedragen activiteit waar veel en 
diverse vrijwilligers aan meewerken. Organisaties krijgen de ruimte om hun 
werking voor te stellen of hun stem te laten horen. A
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Na het 4-daags zomerfestival Club Canal, waarbij de focus werd gelegd op de 
kanaalzone tussen Deurne en Merksem, wil het cultuurcentrum terug een 
nieuwe editie van het ZOMERksem-festival in en rond het kasteel Boucken-
borgh laten doorgaan. Met deze afsluiter van de Merksemse zomeractivitei-
ten in het eerste weekend van september brengen we met een uitgebalan-
ceerd cultureel programma jong en oud samen. 

Met de Bevrijdingsfeesten herdenken we de bevrijding van WOII en wil het 
district de thema’s van vrede en samenleven actueel houden met een groots 
volksfeest.

De ZOMERksem-campagnes van vorige jaren hebben aangetoond dat het be-
langrijk is geïntegreerd te communiceren. De Merksemnaar krijgt zo via één 
campagne een overzicht van wat in de zomer aan culturele, jeugd-, sport- en 
seniorenactiviteiten te beleven valt. Voor 2012 voorziet het lokaal cultuur-
beleid terug een gratis zomerkrant (die in heel het district verspreid wordt). 
Daarnaast voeren we promotie via canvassen, lichtkranten, banners, borden 
in het straatbeeld en promotie via de website. Hiermee brengen we het uit-
gebreide programma dat in Merksem te beleven valt in beeld.  In de nieuwe 
editie van de zomerkrant besteden we extra aandacht aan communicatie 
voor diverse doelgroepen door bijvoorbeeld taaliconen van het Huis van het 
Nederlands toe te voegen.

Ook voor de rest van 2012 wordt bekeken hoe we de communicatiekanalen 
van de verschillende partners nog beter op elkaar kunnen afstemmen en el-
kaars verhaal kunnen versterken.

Mrksm zkt nw pblk

Het streven naar diversiteit is iets waar we als lokaal cultuurbeleid op blijven 
inzetten. In 2012 wordt er op verschillende doelgroepen gefocust:

• Jongeren
Nadat Antwerpen in 2011 Europese Jongerenhoofdstad is geweest, blijven we 
in 2012 er over waken om aandacht en ruimte te geven aan de jeugd.  Ook dit 
jaar gaan bibliotheek, cultuurantenne en cultuurcentrum projectmatig wer-
ken om de participatie van deze doelgroep te verhogen en gaan we op zoek 
naar opportuniteiten om samenwerkings-verbanden met jeugdige partners 
zoals JC Bouckenborgh en de jeugddienst Merksem aan te gaan.

Voor de jongste kinderen werkt het cultuurcentrum dit jaar een evenwaar-
dige opvolger voor Buitenspelen uit. Het Kinderkasteel maakt kinderen baas 
in en rond het kasteel Bouckenborgh. Samen met JC Bouckenborgh, de jeugd-

dienst Merksem en de BIB geven we vorm aan een nieuw kinderfestival met 
theater, muziek, vertellingen en speelse activiteiten, waarbij we zowel naar 
professionele als amateurkunsten kijken.

De jaarlijks weerkerende jeugdboekenweek en voorleesweek zijn bibliotheek-
activiteiten die de toeleiding van jongeren naar de bibliotheek willen stimu-
leren.

Zowel de bibliotheek als het cultuurcentrum wil het aanbod voor scholen en 
de scholenwerking blijven verbeteren en versterken.  Naast de succesvolle 
schoolvoorstellingen die door het cultuurcentrum in huis voor scholen geor-
ganiseerd worden, gaan we met het project ‘Op visite’ naar de scholen toe, 
om zo nog meer jongeren te bereiken.

• Senioren
In samenwerking met het district, dienstencentra en woonzorgcentra orga-
niseert het cultuurcentrum filmnamiddagen, Bal Populaires, enkele groot-
schalige culturele senioren activiteiten en een reeks cursussen voor 55 plus-
sers. We leiden ook de Merksemse senioren toe naar minder voor de hand 
liggende culturele projecten: 11 juli viering, bevrijdingsfeesten, Vila Cabral, 
familievoorstellingen.  Met literaire lezingen en een catalogusinitiatie maakt 
de BIB de senioren warm om hun aanbod te ontdekken.

Met de Merksemse dienstencentra halen we onze banden verder aan door 
voor senioren laagdrempelige activiteiten in te richten waarbij ontmoeting, 
gezelligheid en een toegankelijk artistiek aanbod centraal staan. Diezelfde 
dienstencentra worden ook aangesproken om minder mobiele mensen op te 
sporen en de BIB aan Huis-dienstverlening verder uit te bouwen.

• OMNIO/VT-statuut
Het blijft een doelstelling voor het cultuurcentrum om het aantal nieuwe 
klanten met een OMNIO/VT-statuut uit Merksem te verhogen.  Hiervoor wor-
den er in functie van het programma en samen met partners zoals het OC 
MerksemDok of Buurthuis Stroboertje acties opgezet.  Zo willen we bewoners 
informeren over het OMNIO/VT-statuut en de voordelen waar ze met de A- 
kaart recht op hebben.  We zorgen ervoor dat de begeleiderspas geïntegreerd 
wordt in de A-kaart en we mobiele A-kaartzuilen kunnen plaatsen op cultu-
rele activiteiten buitenshuis.  Merksem heeft hier in het verleden altijd al 
een voortrekkersrol gespeeld, in 2012 werken we hier een plan van aanpak 
voor uit.

Merksem versterkt netwerk A
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In 2012 werken cultuurantenne, bibliotheek en cultuurcentrum verder acties 
uit, met als streefdoel het culturele netwerk in Merksem te bevorderen.

Het district zet in op zijn netwerkfunctie tussen alle culturele partners in het 
hele district. De professionele partners komen allen samen tijdens het acto-
renoverleg. Hierdoor ontstaat een dynamiek die verder reikt dan enkel de 
samenwerking tussen de drie partners van het lokaal cultuurbeleid.  Overleg, 
kennisdeling, afstemming en samenwerking zijn de belangrijkste resultaten.  
We maken een tijdslijn met een overzicht van de activiteiten voor 2012 van 
alle partners. Hierdoor bewaren we het overzicht en kunnen in een vroeg 
stadium linken worden gelegd voor samenwerking en/of betere afstemming.  
We blijven ons actief inzetten om de cultuurraad met diverse en representa-
tieve leden vorm te geven.  De cultuurraad kan hierdoor advies, meningen en 
vragen formuleren over het lokale cultuurbeleid.

Onder de vlag ‘Vila Cabral’ organiseren de drie partners van het lokaal cul-
tuurbeleid een reeks gemeenschapsvormende activiteiten waarin het Noord 
Zuid-thema centraal staat. De samenwerking tussen 11.11.11, het cultuur-
centrum, de cultuurantenne, de bibliotheek en uiteraard dankzij de input 
van vele, verschillende lokale (en interculturele) initiatieven wordt de Noord 
Zuid-thematiek op een positieve manier zichtbaar gemaakt aan een ruimer 
publiek. De meest uiteenlopende onderwerpen komen aan bod: culturele 
gewoonten, water, oorlog en vrede, kunst en conflict, eerlijke handel.  Vila 
Cabral start in Merksem voor de derde keer en in 2012 zoeken we naar nog 
meer deelnemende (interculturele) verenigingen.

Naast samenwerkingen waarbij we zelf trekker zijn, participeren we ook aan 
projecten waarbij andere Merksemse partners het voortouw nemen: Rode 
Draad, Global Fiësta, Duveltjesstrand, Dag van de Armoede,… Dit maakt vol-
gens ons de kracht uit van het netwerk, dat we elkaar kunnen versterken 
waar nodig.

In 2012 promoot de cultuurantenne het vernieuwde subsidiereglement bij 
een breder publiek om zo organisatoren te ondersteunen. Wij hopen dat door 
de extra steun mooie initiatieven kunnen gerealiseerd worden en nieuwe sa-
menwerkingen kunnen ontstaan.

Binnen het CCA-netwerk werkt het cultuurcentrum mee aan het mobiele 
stadstuin-project.  De Antwerpse cultuurcentra dromen ervan om in 2012 een 
grote mobiele stadstuin aan te leggen op Linkeroever, waar plaats is voor cul-
tuur en ontmoeting tussen wijkbewoners, stadsbewoners en andere groene 
vingers. Er wordt bekeken hoe spin-offs in de districten kunnen opgezet wor-
den.A
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* onder voorbehoud van begrotingswijziging 2012

Deze lijst is niet limitatief, mogelijk komen er nog gemeenschappelijke
acties rond erfgoeddag, de week van de smaak,…
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HOOFDSTUK 9: DISTRICT WILRIJK

Wortels in Wilrijk

De vijfde grote cyclus van de kalender (de lange telling) eindigt eind 2012.  
Sommigen zien hierin het einde van de wereld. Wij zien hierin de start van 
een verdere integratie van het cultuurbeleid van Wilrijk.  In de praktijk werk-
ten jeugd en cultuur al op vele vlakken samen. Graffiti workshops, optredens, 
tal van evenementen zijn daar het voorbeeld van.  De samenwerking tussen 
jeugd, cultuur, bibliotheek, cultuurcentrum en district zet zich dit jaar dus 
onverminderd door. Met een bibliotheek die steevast in de top van de ver-
huurlijstjes staat, CC De Kern dat zich tot de top van de Antwerpse cultuur-
huizen mag rekenen en een jeugdcentrum dat ook ver buiten Wilrijk bekend 
staat om zijn openheid en enthousiasme, is de basis gelegd voor vele jaren 
cultureel genot in Wilrijk. Een aantal nieuwe initiatieven zijn gericht op het 
zichtbaar maken van de cultuurintegratie.  Het ‘Wortels in Wilrijk’ project zal 
zowel fervente lezers als de jeugd en de senioren in de schijnwerpers plaat-
sen. En met kind en cultuur stappen we dit jaar naar de harmonieën die Wil-
rijk rijk is.

“Wat een wonderbaar woord: wachten.  Het betekent dat het heden niet telt 
en dat de toekomst iets wonderlijks zal zijn, dat al wat bestaat een inleiding, 
een voorbereiding is voor iets definitiefs en groots.” (W. Gijsen) Na enkele 
jaren wordt in 2012 het wachten op de stripmuur beloond.  In het centrum 
van Wilrijk worden immers 2 stripmuren aangebracht. De keuze is gevallen 
op een jonge Wilrijkenaar en een ervaren tekenaar. Samen zullen zij ons cen-
trum verfraaien.

Wat erfgoed betreft leggen we dit jaar de nadruk op de architectuur. Twee 
architectuurwandelingen zullen in een boekje worden gegoten en de wande-
laar aanzetten om te proeven van de prachtige art deco in ons district. Ook 
wat educatie betreft zetten we dit jaar een nieuwe stap. De erfgoedlespa-
ketten, gebaseerd op de nieuwe erfgoedstrip, zullen elke jonge Wilrijkenaar 
laten kennis maken met het Wilrijkse erfgoed.

Ook dit jaar staat feesten weer centraal, een vernieuwde Jazz Wilrijk, Will-
rock e.a. hebben allemaal hun plaats verworven maar de honger naar nog 
meer is groot!  En ook het uitgebreide programma van CC De Kern spreekt 
tot de verbeelding...  We raden iedereen aan om het cultuurleven van Wilrijk 
dit jaar diep in de ogen te kijken. Niets om handen voor de rest, klaar om het 
diverse programma op je af te laten komen! A
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Highlights

• Fotoproject WereldWonderWilrijk (werktitel)
In Van de schoonheid en de troost, de intrigerende reeks televisieportret-
ten die Wim Kayzer maakte voor de VPRO, spreekt de ‘post-Joegoslavische’ 
schrijfster Dubravka Ugresic zich uit over het absolute belang van foto’s en 
fotoboeken voor de mens.  Om je niet ontworteld te voelen, moet je kunnen 
terugvallen op je eigen verleden, liefst ook in beelden.  Maar ze gaat verder: 
wij zijn allemaal curator van onze eigen privé-museum, zo meent ze.
Wij beoordelen zelf welke foto’s we bijhouden, in welke volgorde, al dan niet 
in schone albums gepresenteerd.  Toen Ugresic die woorden uitsprak, in het 
jaar 2000, moest de grote digitale foto-omwenteling nog plaatsvinden.  Te-
genwoordig, nu fotoboeken plaats hebben gemaakt voor websites als Picassa 
of Flickr, nu we elkaar vrolijk ondersneeuwen onder snapshots gemaakt met 
gsm’s en elkaar taggen op Facebook dat het een lieve lust is – op dit moment 
worden die woorden van Ugresic nog eens zo interessant.

In die context zet het district Wilrijk, CC De Kern, verschillende dienstencen-
tra en jongerencentrum Vizit zetten met vereende kracht het fotoproject 
WereldWonderWilrijk op poten.  Het opzet is helder: we verzamelen foto’s 
van nu, maar ook en vooral van vroeger.  Foto’s met een duidelijke Wilrijkse 
inslag, maar ook en vooral met Wilrijkenaren van alle leeftijden erop.  En met 
dat basismateriaal richten we een eigen museum op.  Geven we dus vorm en 
inhoud aan een gedeeld verleden.  Verschillende vooraanstaande Belgische 
auteurs helpen ons daarbij, met de hulp van schrijver en literaire curator 
Andy Fierens.  Dit alles moet uitmonden in een state-of-the-art uitgave met 
tekst- en beeldmateriaal dat naar de keel grijpt, in een bijhorende literaire 
avond, in een reminiscentietournee langsheen de dienstencentra, in schrijf-
workshops voor jongeren en in twee tentoonstellingen: eentje in openlucht 
en eentje in de BIB van Wilrijk.

Dit fotoproject sluit naadloos aan bij de insteek van de Wilrijkse roots.  Dit 
schone, ruime district in de zuidrand van de stad presenteert zich op twee 
manieren aan de wereld.  Al rondwandelend voel je hier nog de sterke lots-
verbondenheid van het voormalige dorp.  De gemeente met z’n bekende figu-
ren, plaatsen, tradities.  Anderzijds presenteert het district zich in de luwte 
van de grootstad als een aangename plek om hier en nu, al dan niet tijdelijk, 
te werken en te wonen.

Die dubbelheid maakt, zeker ook voor de nieuwe Wilrijkenaren, dat het soms 
moeilijk is om aansluiting te vinden bij het illustere verleden.  WereldWon-
derWilrijk wil bij deze zoektocht helpen.  De vraag naar juistheid van dat ver-

leden (vertellen de verhalen wel de juiste geschiedenissen bij deze foto’s?) 
is daarbij van geen of veel minder belang.  Wat is ons eigen geheugen im-
mers anders, dan een steeds wijzigende interpretatie van steeds wazig wor-
dende geschiedenissen?  WereldWonderWilrijk belooft een intrigerend, artis-
tiek hoogstaand en erg aangrijpend meerledig project te worden dat, net 
zoals de Groenbanken vanaf de zomer van 2011, via allerlei methodieken en 
kapstokken, herhaaldelijk kansen zal bieden op participatie.  Welomlijnde 
doelgroepen als senioren en jongeren, maar evenzo het brede publiek kan in 
het project z’n opwachting maken.  De resultaten immers zullen aanspreken, 
uitdagen, en bovenal liefdevol confronteren.

• Stripdistrict
Door de aanwezigheid van ‘t Vlaams Stripcentrum profileert Wilrijk zich 
graag als stripdistrict. Tijdens de Wilrijkse Stripdagen in maart 2012 wordt 
het stripBOEK gepresenteerd. Voor deze publicatie ging huistekenaar Steven 
De Rie van het stripcentrum aan de slag met de resultaten van het erfgoed-
project Ik bewaar Wilrijk, waarin werd gepeild naar de erfgoedhoogtepunten 
van Wilrijk. Het is ook onze bedoeling om met dat instrument in de hand naar 
Wilrijkse basisscholen te trekken en kinderen kennis te laten maken met de 
sterktes van hun eigen woonplek.  We willen ook lespakketten op maat laten 
maken, waarmee we de leerkrachten helpen om de liefde voor Wilrijk aan te 
wakkeren.

Naast het boek zou de realisatie van de MUUR eindelijk een feit moeten wor-
den in 2012.  Reeds lang gepland maar onder andere asbestmuren gooide 
al het nodige roet in het eten.  Twee striptekenaars met een Wilrijkse link 
werden aangezocht om samen een ontwerp te maken voor twee muren – die 
samenkomen in een hoek – van het cultuurcentrum De Kern. Ze gaan aan de 
slag met het thema ‘hommage aan Jef Nys’.  Koen De Maesschalk, een jonge 
tekenaar die jaar en dag in Wilrijk woonde en Griffo, een naam die in het 
stripmilieu hoog aangeprezen wordt, hanteren samen het potlood en komen 
zo hopelijk tot een heel apart ontwerp.

• Wilrijk Feest (graag en veel)
Het is een waarheid als een koe: eten en drinken verenigt mensen. Geen 
buurtfeest zo geslaagd, of er komt een barbecue aan te pas.  Een feest zon-
der receptie is erger dan een café zonder bier en een geslaagde culturele 
activiteit kan niet zonder hapje of drankje.  (Het succes van de do it yourself 
barbecues aan de vier Groenbanken in de zomer van 2011 spreekt in deze 
boekdelen!)

Daarom presenteren we in dit overzicht van culturele hoogtepunten in 2012 
graag de cluster Wilrijk Feest. Want elke maand vinden er hier projecten A
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plaats die mensen verenigen rond cultuur in brede zin, met ruimte voor aan-
stekelijk plezier, voor muziek en dans, voor lekker eten en drinken.  

Muziek is daarbij vanzelfsprekend een bindende factor: 

Wilrijk Feest lokt begin juli steevast honderden gegadigden naar park Stey-
telinck.  Het vormt daarbij de aantrekkelijke kick-off van de Wilrijkse traditio-
nele festivalzomer.

Muziek in de Wijk & Willrock (waarover later meer) vormen de hoogtepunten 
van die zomer, uiteraard samen met de Jaarmarkt. De Wilrijkse Jaarmarkt 
blijft een weerkerend feest waar reikhalzend naar wordt uitgekeken. Dat ene 
weekend in augustus biedt alle gelegenheid voor ontmoeting, tot feest, ont-
spanning en (h)erkenning. En neen, niet alleen door de vele dierenliefheb-
bers.

Park Akoestiek, doet het als traditionele afsluiter van de feestelijkheden doet 
het na al dat geweld wat rustiger aan.  In het feeërieke kader van park Steyte-
linck en de Sint Bavokerk wuiven we op de tonen van akoestische, sfeervolle 
melodieën de zomer uit.

Jazz Wilrijk bewijst dat het kan: met een specifiek, hoogstaand en uitdagend 
programma toch een breed en enthousiast publiek op de been brengen.  Wat 
begon als liefhebberij van enkele jazzfanaten, is de afgelopen jaren, dankzij 
de niet-aflatende steun van het district en het cultuurcentrum, uitgegroeid 
tot een waarlijk “Jazztival” voor honderden muziekliefhebbers, ook van ver 
buiten de distrcitsgrenzen. Een gemeenschappelijk openingsconcert wordt 
ook in 2012 gevolgd door een trits kleinere optredens in allerlei deelnemende 
cafés en verenigingen.

• Literatuurbeleid
Centrale speler in het Wilrijkse literaire veld is de BIB.  Naast de dagelijkse 
leesbevordering en klantenbegeleiding focust BIB Wilrijk in 2012 op de doel-
groep jongeren met als hoogtepunt het “literaire café”.  Dit project richt zich 
specifiek op de leerlingen van het vierde middelbaar ASO en TSO en hun leer-
krachten Nederlands.

Het literair café wil een uitdagend project rond taal en literatuur zijn, met als 
centraal doel literatuurpromotie.  Het project start met een rondleiding in de 
BIB.  Daarna gaan de leerlingen met de klas aan de slag met de boeken en 
thema’s van welbepaalde auteurs.  Op het einde van het project komen deze
auteurs dan bij hen op bezoek. Op dat moment stellen de leerlingen aan hem 
of haar voor wat ze tijdens het project gedaan hebben en krijgen ze de gele-

genheid om met de auteur te praten en vragen te stellen. 

Naast deze nieuwe methodologische insteek starten we in 2012 uiteraard 
ook met de voorbereiding van de verhuis naar de nieuwe bibliotheek.  Dit 
project omvat zowel het verder optimaliseren van het collectieaanbod en de 
invulling hiervan in de nieuwe bibliotheek, als het begeleiden van het perso-
neel naar de veranderde werk- en taakinhoud.

• Doorheen Wilrijk
Wandelde u al eens doorheen Wilrijk?  Wilrijk is méér dan een betonnen win-
kelcentrum of een langgerekt viaduct.  Het is een groen district dat uitnodigt 
om op stap te gaan of de fiets van stal te halen. De heruitgave van het boekje  
over het Geitepad bewees dat daar belangstelling voor is. Deze fietslus voert 
langs de mooiste Wilrijkse plekjes. De toeristische brochure met de architec-
tuurwandeling die in 2012 opnieuw in druk gaat met recente architectuur-
foto’s gemaakt door fotoclub Icon. Zowel in de wijk Elsdonk als Oosterveld 
zijn er pareltjes te vinden die op veel bijval kunnen rekenen van onder andere 
architectuurstudenten.

Cultuur zichtbaar maken in heel Wilrijk.  Daar gaan we voor in 2012.  Kunst 
op het openbaar domein in elke wijk.  In samenwerking met het Middelheim-
museum hopen we de komende jaren een beeld te kunnen inhuldigen op 
diverse locaties.

Dergelijke initiatieven op onverwachte plekken in Wilrijk schudden iedereen 
wakker.  Want dat verrassingseffect dat, hoe dan ook het kleine ontmoeten 
stimuleert, daar zetten we graag op in.  Bewoners die elkaar tegenkomen 
rond of in functie van een gemeenschappelijkheid bevordert het samenleven.

• Theater in Wilrijk: (schouwburg De Kern ontvangt erg diverse
   gezelschappen)
CC De Kern blijft in 2012 haar centrale doelstelling indachtig: er als centrale 
culturele draaischijf in Wilrijk op toezien dat zoveel mogelijk mensen cultu-
reel participeren aan een zo divers mogelijke waaier van voorstellingen en 
activiteiten.  Schouwburg De Kern is zo al enkele jaren aan een serieuze the-
ateropmars bezig. Zowel in schoolverband, via verenigingen of individueel 
bezoeken steeds meer theaterliefhebbers onze voorstellingen.  Het achterlig-
gend idee dat ons theateraanbod structureert, vertrekt vanuit meervoudige 
toeleidingen: kinderen en scholieren bereiken we via de scholen, ouderen via 
de dienstencentra, sociaal zwakkeren via diverse toeleidings-initiatieven die 
we bewust niet breed communiceren.

De Wilrijkenaar bereiken we door de opname van Wilrijkse gezelschappen in A
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ons theateraanbod. In 2011 combineerde een heus Podiumkunstenfestival 
jongerenvoorstellingen van drie gezelschappen: DION, PIT (Lofttheater) en 
B.S.O.  In 2012 zal CC De Kern opnieuw een vooraanstaande rol op zich ne-
men als theaterplek voor Wilrijk en Antwerpen.  Zo bereiden we de nieuwe 
Elsschot-voorstelling van Johan Petit en het Martha!Tentatief voor die hier la-
ter in première zal gaan, en ondersteunen we de allereerste musical van BSO, 
een samenwerking met het Symfonisch Jeugdorkest Edegem.  Ook De Koe, 
’t Arsenaal, Malpertuis en andere klassebakken blijven hier vanzelfsprekend 
kind aan huis.  Een volwaardige Wilrijkse amateurtheatermarathon, waaraan 
alle belangrijkste gezelschappen reeds hun deelname hebben bevestigd, is 
de kers op de calorierijke taart waar wij nu al reikhalzend naar uitkijken.

• Wilrijkse jongeren
De samenwerking jeugd/cultuur verliep de voorbije jaren al behoorlijk vlot.  
Maar om dit te bestendigen en verstevigen werd ervoor geopteerd om de 
Wilrijkse jeugddienst mee aan boord te nemen van de vzw lokaal cultuurbe-
leid.  Zo komt er hopelijk meer tijd vrij voor de inhoudelijke uitwerking van de 
activiteiten die voor jeugd op stapel staan.

Nadat Antwerpen in 2011 Europese Jongerenhoofdstad is geweest, willen we 
in 2012 er over blijven waken voldoende ruimte en aandacht te geven aan de 
jeugd.  De groep van 12 tot 24 jarigen is immers goed voor 14% van de Wil-
rijkse bevolking.  Reden te meer om te investeren in de toekomst.

De vakantiewerking in de vorm van de grabbelpasactiviteiten en de komst 
van de Sint in het cultuurcentrum zijn het levendige bewijs van die samen-
werking tussen de verschillende partners.

De werking van Willrock is doorheen de jaren een vaste waarde geworden
in het Wilrijkse cultuurlandschap.  Zij nemen traditiegetrouw het festival tij-
dens het jaarmarktweekend voor hun rekening. En in 2011 ging daar nog 
een comedy-avond in openlucht aan vooraf.  De maandelijkse Unleashed-
concerts, een intensieve samenwerking tussen Vizit, CC De Kern en Willrock, 
zorgen ook voor de nodige concertcontinuïteit gedurende het ganse jaar.

En dat Wilrijk aandacht besteedt aan jongeren bewijzen de jaarlijkse graffiti-
jams, waarbij aanstormend talent de mogelijkheid krijgt om legaal zijn graf-
fiti te kunnen tonen.

Slotbeschouwing

Herinneringen aan Wilrijk blijven bestaan
vastgelegd in een stilleven
maar de ware tinten
huizen kleurrijk
in je hart

Kijk om je heen
En zie
dat alles gekleurd is

De bloesems van herinnering
leven door in perspectief
de wortels van je
oorsprong
raken de toekomst aan

Hier is het oog
van de cycloon:
Ik leef, ik woon
In dit mijn district
Waar cultuur
je verkwikt

(© Hans Ides)
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Projecten

* onder voorbehoud van begrotingswijziging 2012

Deze lijst is niet limitatief, mogelijk komen er nog gemeenschappelijke
acties rond erfgoeddag, de week van de smaak,…
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HOOFDSTUK 10: HARDWARE

1. Human Resources
Personeelskader
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Aanwervingen 2012

In de komende jaren zullen heel wat medewerkers met pensioen gaan bij de 
verschillende afdelingen.  Voornamelijk bij de bibliotheken.  Hieruit zullen 
nieuwe aanwervingen voortvloeien.  Er zal kritisch worden bekeken welke 
profielen aangetrokken moeten worden op welke plaatsen.  Er wordt niet 1 
op 1 vervangen, maar de noden van de verschillende afdelingen binnen cul-
tuur worden in kaart gebracht.  Op basis van deze mapping worden duidelijke 
keuzes gemaakt wat betreft de invulling.

Bij de realisatie van een geïntegreerde werking, ontstaan er nieuwe noden 
op het vlak van personeelsinvulling.  
Zo betekende de uitbouw van het vrijetijdscentrum UiThuis in Hoboken en 
het jeugd –en cultuurcentrum in Zandvliet het herbekijken van het perso-
neelsplan 2012.

Volgende aanwervingen staan gepland:
• Coördinator vrijetijdscentrum UiThuis Hoboken (A1)
• Coördinator vrijetijdscentrum Zandvliet (A1)

In 2012 blijven de bibliotheken inzetten op BIB-punten en dienstverlening 
op maat naar diverse doelgroepen. Er wordt extra aandacht besteed aan de 
samenwerking met de scholen en er wordt een derde BIBbus aangekocht.

Volgende aanwervingen staan gepland:
• BIBbus chauffeur (D1)
• BIBbus deskundige pedagogiek (B1)
• BIBbus assistent (Gesco C1)

Bij de cultuurcentra stond in 2011 de professionalisering en loopbaanpa-
den van de technische ploeg centraal. Er werd een intern examen technisch 
vakspecialist georganiseerd (C1).

In 2012 wordt er verder gewerkt aan het uitwerken van de functieprofielen 
en loopbanen:
• Polyvalent vakman (podiumtechnieken) (D1)
• Polyvalent vakspecialist (podiumtechnieken) (C1)
• Hoofdtechnieker (podiumtechnieken) (B1)

Talent en ontwikkeling

We blijven werken aan de competenties van de medewerkers:

Opleidingen technici binnen de cultuurcentra, brede opleidingen informatie-
bemiddeling binnen de bibliotheken waarin een onderscheid wordt gemaakt 
tussen basiskennis en meer gespecialiseerde kennis op het vlak van infor-
matievaardigheden, opleidingen rond klantvriendelijk werken, opleidingen 
leidinggeven, coaching nieuwe leidinggevende,…

Diversiteit

Waar we in 2011 eerste concrete initiatieven namen om een meer divers per-
soneelsbeleid te realiseren, wordt dit in 2012 verder uitgebouwd.
Processen worden herbekeken om te bekijken waar er kan gewerkt worden 
met sociale tewerkstelling.  
De samenwerking met verschillende partners rond sociale en alternatieve 
tewerkstellingen wordt verder uitgebouwd. 

Procesmodellering

In 2011 werd opgenomen in het plan:
De procesmodellering ‘nieuwe conventies’ ging najaar 2009 van start.  Hier-
voor moeten al de producten en processen opnieuw geëvalueerd en bijge-
stuurd worden.  Dit moet leiden tot een meer doorzichtige, juiste en effici-
ente tool voor de volgende jaren.

Er wordt in 2012 hard gewerkt aan:
• een betere definiëring van de producten en de processen 
• koppeling van de juiste processen en producten aan medewerkers

Tegen september 2012 dienen alle processen die lopen binnen CS gemodel-
leerd te zijn.

2. Financiën

Dit deel bevat een overzicht van de belangrijkste uitgaven en inkomsten en 
de toelagen aan de verschillende vzw’s lokaal cultuurbeleid voor de realisatie 
van dit actieplan. A
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Stedelijke begroting 2012 – cultuurcentra

Stedelijke begroting 2012 – bibliotheken

Stedelijke begroting 2012 - stimuleren cultuurparticipatie

Toelagen aan vzw’s lokaal cultuurbeleid

Dit overzicht bevat de toelagen vanuit stad Antwerpen, afdeling cultuur, 
sport & jeugd, samengesteld uit werkings-middelen voor het cultuurcen-
trum en voor het stimuleren van promotieacties voor de bibliotheek.  Voor 
de besteding van deze middelen wordt er verwezen naar de respectievelijke 
hoofdstukken per district.

* Dit bedrag is samengesteld uit de promotieacties voor de bibliotheken in Deurne (€ 
9.100), promotieacties overkoepelend voor het netwerk van bibliotheken (€ 50.000) 
dat via vzw LCB Deurne wordt beheerd en promotieacties bibliotheek Borgerhout (€ 
4.600) aangezien er momenteel geen vzw LCB Borgerhout is. A
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Toelage aan De Roma en ‘t Werkhuys

De organisatie van De Roma en ’t Werkhuys vangen het ontbreken van een 
specifieke infrastructuur van een cultuurcentrum in district Borgerhout op.  
Zij worden als volgt betoelaagd in 2012:

• Vzw De Roma  € 636.000
• Vzw ‘t Werkhuys € 212.000

3. Infrastructuur

Bouwprojecten

Bij het begin van de beleidsperiode werd een ambitieus infrastructuurpro-
gramma vastgelegd, voornamelijk met betrekking tot de renovatie van het 
netwerk van de cultuurcentra en een aantal bibliotheken.  Voor 2011 staan 
volgende bouwprojecten op het programma:

• CC Zandvliet
In het voorjaar van 2012 wordt gestart met de bouw van de theaterzaal en 
de renovatie van de bestaande gebouwen aan De Keyserhoeve in Zandvliet.

Stedelijke investering:
3.022.500 € - Bouwbudget 2012

• CC Hoboken
In het najaar van 2012 starten de renovatie werken aan het Gravenhof. Een 
bijkomende theaterzaal wordt geïntegreerd tussen het kasteel en het koets-
huis.

Stedelijke investering:
1.361.500 € - Bouwbudget 2012 van CC’s
1.954.200 € - Bouwbudget 2012 van Vespa

• CC Ekeren
In de zomer starten de renovatiewerken aan Hof de Bist. 

Stedelijke investering:
984.800 € - Bouwbudget 2012

Infrastructuurwerken

Voor de infrastructuurwerken bij cultuurcentra wordt er in 2012 een stede-
lijke investering van 300.000 euro voorzien, bij bibliotheken een stedelijke 
investering van 305.300 euro.  Afhankelijk van mogelijke bijkomende budget-
ten worden volgende werken gepland:

 • Plaatsen van een laadplatform en een manteautrek in CC Wilrijk.
 • Vernieuwen van de leskeuken in CC Luchtbal.
 • Vervangen van het sanitair op alle verdiepingen in BIB Driehoek
 • Verdere herinrichting van UiThuis in Hoboken met mogelijk plaat 
    sing van zelfscanbalies
 • Herinrichten van het onthaal en plaatsing van zelfscanbalies in BIB 
    Deurne
 • Schilderwerken in BIB Groenenhoek.
 • Schilderwerken in Permeke / KUBUS.
 • Vernieuwen van de verlichting van de foyer van Permeke.
 • Vernieuwen podiumvloer van CC Berchem.

Energieprojecten

Verschillende energieprojecten worden in 2012 opgestart of uitgevoerd:
Stookplaatsrenovaties in BIB Arena, BIB Driehoek, BIB Elsschot, CC De Kern, 
CC Deurne Rix, CC Luchtbal.

Een betere isolatie wordt gerealiseerd door het vervangen van schrijnwerk 
of bijkomende dakisolatie in BIB Driehoek, BIB Elsschot, BIB Kielpark, COStA 
en CC Nova.

Wetgeving

In 2012 worden de laatste liften aangepast volgens de risicoanalyse, met 
name in CC Berchem.
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HOOFDSTUK 11: RAPPORTAGES

In wat voorafging, formuleerden we een hele reeks acties en projecten. Wat zullen we hier-
rond rapporteren na 2012? U vindt dit opgelijst per doelstelling in de hiernavolgende tabel.
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BIJLAGE

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)
De Oever – Korte Ridderstraat 18, 2000 Antwerpen
(BIB-punt – senioren en bewoners van het dienstencentrum)
Cultureel Ontmoetingscentrum St.-Andries (coStA) – Sint Andriesplaats 24,
2000 Antwerpen (BIB-punt – Wijkbewoners en bezoekers)
De Schroef – Elzasweg 14, 2030 Antwerpen (BIB-punt – binnenscheepvaart,
jeugdwerking en kinderopvang voor de schippersbevolking, in voorbereiding)
Stella Maris – Italielei, 2000 Antwerpen (BIB-punt – varenden, bemanningen
koopvaardijschepen wereldwijd)
Nova – Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen (BIB-punt – wijkbewoners)
Consultatiebureau Kind&Gezin – Wittestraat, 2020 Antwerpen
(BIB-punt – leeshoek voor ouders en kinderen)
Consultatiebureau Kind&Gezin – St. Bernardsesteenweg, 2020 Antwerpen (BIB-punt)
Consultatiebureau Kind&Gezin – Pothoekstraat, 2060 Antwerpen (BIB-punt)
Consultatiebureau Kind&Gezin – Columbiastraat 231, 2030 Antwerpen
(BIB-punt)
Consultatiebureau Kind&Gezin – Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen (BIB-punt)
Consultatiebureau Kind & Gezin en Inloopteam SAMIK – Willy van der Steenplein, 
2060 Antwerpen (BIB-punt)

• Berchem
De Poort – Willem Van Laarstraat, 2600 Berchem (districtsbibliotheek)
Groenenhoek – Turkooisstraat 18, 2600 Berchem (wijkbibliotheek)

• 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)
Cultuurcentrum Deurne – Frans Messingstraat, 2100 Deurne (BIB-punt –
wijkbewoners en bezoekers)
Den Tip Arenawijk – 2100 Deurne (BIB-punt – Wijkbewoners en bezoekers)
Leesplek van vzw Kids Arenawijk – 2100 Deurne (BIB-punt – Kinderen uit de wijk)

• Ekeren
Driehoek – Driehoekstraat 43, 2180 Ekeren (districtsbibliotheek)

• Hoboken
UiThuis 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 (BIB-punt en ontmoetingscentrum)
Merksem Dok – (BIB-punt – ontmoetingscentrum Bezoekers, wijkbewoners)
Dienstencentrum ’t Dokske – Min.Schollaertstraat 24, 2170 Merksem
(BIB-punt senioren)
Dienstencentrum De Brem – Zwaantjeslei 87, 2170 Merksem (BIB-punt senioren)
Dienstencentrum De Zeelbaan – Elfnovemberstraat 33, 2170  Merksem
(BIB-punt senioren)
Jeugdcentrum Bouckenborgh – (BIB-punt 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
(BIB-punt – leeshoek)

Cultuurcentra

• Antwerpen
Cultuurcentrum Luchtbal – Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen
03 543 90 30 – ccluchtbal@stad.antwerpen.be – www.ccluchtbal.be 
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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 
Cultureel ontmoetingscentrum Nova – Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen (Kiel)
03 259 04 20 – nova@stad.antwerpen.be – www.nova-kiel.be 
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 
Site Permeke – De Coninckplein, 2060 Antwerpen
03 238 38 00 – info@permeke.be – www.permeke.org 

• 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 

• Hoboken
UiThuis Hoboken – Kapelstraat 64, 2660 Hoboken 
03 292 65 30 – uithuishoboken@stad.antwerpen.be – www.uithuishoboken.be 

• Merksem 
Cultuurcentrum Merksem – Bredabaan 561, 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

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

• 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 UiThuis Hoboken – Kapelstraat 64, 2660 Hoboken
03 820 80 41 – 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
03 338 53 47 – cultuurantenne.wilrijk@stad.antwerpen.be
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03 338 65 15
www.antwerpen.be


