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Algemene inleiding 

Tien gewaagde doelen als werkkader 

Terugblikken op 2013 leert ons dat het formuleren van de tien gewaagde doelen als werkkader een 

belangrijke stap is geweest.  Het was de perfecte voorbereiding voor de opmaak van de meerjarenplanning 

2014–2019.  Gewapend met het werkkader dat we hadden uitgetekend, hebben we een invulling gegeven 

aan de opdrachten die in het nieuwe bestuursakkoord werden geformuleerd voor het lokaal cultuurbeleid. 

In dit hoofdstukje lijsten we op of en hoe het geformuleerde doel in de nieuwe beleidsplanning werd 

opgenomen en verder geven we een overzicht van de realisatie van de concrete projecten die we in 2013 

hadden gepland in het kader van de gewaagde doelen. 

Een trekkersrol in Vlaanderen 

Dit doel werd in de nieuwe beleidsplanning ondergebracht in een operationele doelstelling:   

Innoverende projecten en nieuwe methodieken bevestigen de voortrekkersrol van Antwerpen in Vlaanderen 

(1SBR010305).  Binnen deze doelstelling willen we vernieuwende projecten ontwikkelen of ze helpen 

realiseren.  We geven ruimte aan het experiment en aan het testen en ontwikkelen van nieuwe 

methodieken. 

Projecten cultuur: 

• In Hoboken wordt in 2013 de werking van het vrijetijdscentrum verder uitgebreid en er wordt 

zelfbediening geïntroduceerd in de bibliotheek. 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  De werking werd verder uitgebouwd, zelfuitleen wordt geïmplementeerd in 2014. 

• Het project rond de cultuurtoeleiders (P04030) wordt geëvalueerd en verder uitgebreid. 

Gerealiseerd.  Ook voor de nieuwe beleidsperiode wordt het project behouden en bijgestuurd in de richting 

van cultuurnetwerkers. Het accent komt minder op toeleiding te liggen. 

• Gezamenlijk taal(punten)beleid 

• Gezamenlijk vormingsaanbod 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  Taalpunten in Deurne en Hoboken zijn gerealiseerd, in Permeke is dit momenteel 

zo goed als afgerond. 

• Beleidsplanning: we werken binnen het nieuw gemeentelijk beleidsplan het luik cultuur en ermee 

samenhangend het luik vrije tijd van het lokaal sociaal beleid uit, die deze trekkersrol vertalen. 

Gedeeltelijk gerealiseerd: het luik cultuur ja, het luik vrijetijd neen.  We nemen in de nieuwe beleidsperiode 

geen regierol meer op voor heel het domein vrijetijd.  Het lokaal sociaal beleid wordt anders vorm gegeven. 

Een stedelijk relevant socio-cultureel aanbod (zone 30) 

Als grootste cultuurstad van Vlaanderen heeft Antwerpen natuurlijk ook de opdracht om een 

richtinggevend aanbod te ontwikkelen voor de hele regio.  Hier wordt het verhaal geschreven van 

cultuurspreiding, collectievorming, subsidies,...  Aanbod en dienstverlening gaan daarbij hand in hand.   

De partners (cultuurcentrum, bibliotheek en cultuurantenne) werken samen aan de opbouw van een eigen 

Antwerps socio-cultureel programma. 
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Dit doel werd in de nieuwe beleidsplanning ondergebracht in een nagestreefde doelstelling:  

Het sociocultureel aanbod is veelzijdig, kwaliteitsvol, stedelijk relevant en lokaal verankerd (1SBR0101). 

We bieden de Antwerpenaar een uitgebreid en veelzijdig cultuuraanbod dat geënt is op en ingebed is in de 

eigen buurt.  De typisch stedelijke context is altijd het uitgangspunt voor de aard van het aanbod en de 

voorzieningen. 

Het sociocultureel aanbod is er voor alle inwoners.  Het aanbod beperkt zich niet tot het uitlenen van 

boeken in de bib, het programmeren van voorstellingen of organiseren van activiteiten in de cultuur- en 

ontmoetingscentra, maar bestaat o.a. ook uit de verhuur van lokalen, het ter beschikking stellen van 

studieruimtes, computers en internet, ondersteuning via subsidies of vorming.  Ook hier is de typisch 

stedelijke context het uitgangspunt.  Het beoogde resultaat is afhankelijk van de aard van het aanbod en is 

of eerder lokaal verankerd of streeft een bovenlokale uitstraling na. 

Een kwaliteitsvol aanbod heeft in de eerste plaats betrekking op de aard van de dienstverlening en slaat op 

zowel het informatie- en activiteitenaanbod als op de voorzieningen.  Kwaliteitsvol betekent dat aanbod en 

voorzieningen divers zijn, actueel, innoverend en vraaggericht.  Bovendien is het evenwichtig verspreid 

over heel de stad in de districten.  Kwaliteitsvol staat ook voor klantgerichte begeleiding en ondersteuning 

en een aangepaste communicatie wordt ingezet om de bewoners te betrekken bij het cultuurleven in de 

stad en hen te stimuleren om actief gebruik te maken van het forum dat hen geboden wordt. 

Projecten: 

• De Antwerpse cultuurcentra ontwikkelen in 2013 voor het eerst een gezamenlijk artistiek 

programma.  Ze doen dat in overleg en samenwerking met o.a. het Antwerps Kunstenoverleg 

(AKO), Fameus (het voormalige huis van de amateurkunsten), de Antwerpse bibliotheken en de 

cultuurantennes.  Het gezamenlijke artistieke programma is een logische verdere stap na het 

clusterprogrammeren.  We stemmen onze werking niet alleen op elkaar af, maar we gaan ook op 

zoek naar gezamenlijke artistieke lijnen.  Lijnen op het vlak van spreiding, amateurkunsten, 

literatuur, etc. die het programma van de Antwerpse cultuurcentra een duidelijker artistiek profiel 

moeten geven (P04031). 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  Er is geen gezamenlijk artistiek programma uitgewerkt als vervolg op het 

clusterprogrammeren.  Er werd ad hoc samengewerkt met partners als Fameus.  De samenwerking tussen 

cultuurcentra en cultuurantennes en bibliotheken is structureel en werd ondergebracht in de cultuurteams op 

niveau van het district. 

• De bibliotheken en musea werken samen laagdrempelige acties uit rond het thema Tijd van de 

jeugdboekenweek (maart 2013). 

Gerealiseerd.  In totaal werden 1.441 kinderen bereikt, vooral door workshops in de musea. 

• Antwerpen Europese sportstad 2013, met een cultureel luik bij de opening van dit evenement 

(P04285). 

Gerealiseerd.  De Antwerpse cultuurcentra co-produceren mee de voetbaltheatervoorstelling ‘Michael Essien, 

I Want To Play as U’. 
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• Investeringen in materialen die het leren van het Nederlands als tweede taal ondersteunen.   

Er worden taalpunten geïnstalleerd in bibliotheek Couwelaar, in de bibliotheek van Hoboken en in 

bibliotheek Permeke. 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  Taalpunten in Deurne en Hoboken zijn gerealiseerd, in Permeke is dit momenteel 

zo goed als afgerond. 

• Er worden ‘Makkelijk Lezen Pleinen’ opgericht in de wijkbibliotheken Luchtbal en Elsschot. 

Gerealiseerd. 

• We breiden in 2013 het project van de artistieke stadstuin Biodroom uit naar andere districten in 

de stad (o.a. Berendrecht-Zandvliet-Lillo).  Tegelijk werken we in 2013 aan een afronding van de 

Linkeroeverse Biodroom zoals we die nu kennen (P04020). 

Gerealiseerd.  De coördinatie van het project Biodroom werd overgedragen aan het EcoHuis. 

Ontwikkelen en uitwisselen van projectmethodieken 

In deze veranderende stad verandert ook de taak van cultuurwerker.  Waren we vroeger ‘hoeders van de 

goede smaak’ die mensen een hoogkwalitatieve selectie aanboden uit de kunsten, boeken en activiteiten, 

dan zijn we nu cultuurbemiddelaars geworden.  Makelaars tussen hongerige burgers en een snel 

evoluerend socio-cultureel maatschappelijk veld. 

Zo formuleerden we het in het actieplan 2013 als een aparte doelstelling.  In de nieuwe beleidsplanning 

werd deze doelstelling als een opdracht meegenomen, een werkwijze om bepaalde doelstellingen te 

realiseren en niet langer als een aparte doelstelling.  Als opdracht of richtlijn vinden we dit gewaagde doel 

terug onder de volgende operationele doelstellingen in de nieuwe meerjarenplanning: 

o Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden gestimuleerd en ondersteund om mee te 

bouwen aan de stad als dynamisch cultuurforum (1SBR010106). 

o Moeilijk te bereiken doelgroepen krijgen voldoende informatie- en cultuuraanbod op maat 

(1SBR010107). 

o Kinderen, tieners, jongeren en hun begeleiders krijgen voldoende informatie- en cultuuraanbod op 

maat (1SBR010108) 

Projecten: 

• Het versterken en vernieuwen van het amateurkunstenbeleid in samenwerking met Fameus (het 

voormalige Huis van de Amateurkunsten) (zie ook ondersteuning creatief talent). 

Er wordt in 2014 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Fameus voor de nieuwe 

beleidsperiode. 

• Verder inzetten op individuele vrijetijdsbemiddeling (LSB). 

Gedeeltelijk gerealiseerd. Vanaf 2014 wordt er vanuit cultuur een individuele vrijetijdsbemiddelaar 

toegevoegd aan het team dat samengesteld wordt uit bemiddelaars van sport, jeugd en OCMW. 

• De expertise van Jongeren@Permeke uitrollen in het ruimere cultuurnetwerk. 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  Ook in de andere cultuurhuizen zijn er acties rond opvang van probleemjongeren 

opgezet. 



 

Lokaal cultuurbeleid Antwerpen: werkingsverslag 2013 

- 4 - 

• Vraaggericht werken nog sterker verankeren in de cultuurwerking via lokale experimenten van 

cultuurantennes, een vernieuwde aanpak van het actief-receptief werken, en een verdere uitbouw 

van een dienstverlening op maat van de bibliotheken. 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  Een doorgedreven decentralisatie van de werking en het organiseren van cultuur- 

of vrijetijdsteams in de districten zal een vernieuwde aanpak en een sterkere verankering vanaf 2014 

mogelijk maken. 

• Een evaluatie van de erfgoedafspraken gemaakt in 2012, met het oog op een zo goed mogelijke 

ondersteuning van het lokaal erfgoedveld. 

Niet gerealiseerd.  Een vernieuwing van de erfgoedconvenants met de districten is voorzien voor 2014. 

• De uitwisseling van expertise rond cultuur en scholenwerking via studiedagen (zie ook ‘Een 

integrale scholenaanpak’). 

Gerealiseerd.  Gebeurt vanuit algemeen onderwijsbeleid, zie doelstelling CS15. 

• En tot slot, de introductie van indicatoren die de resultaten van deze werking meten en in beeld 

brengen. 

Gerealiseerd.  Er werd een rapporteringstool ontwikkeld die aangepast is aan de noden van de verschillende 

partners en een eenvormige rapportering mogelijk maakt voor elk beleids- (directieteam, management, 

college en gemeenteraad) en bestuursniveau (stad, provincie, Vlaanderen). 

Een klantgerichte dienstverlening  

Dit doel werd in de nieuwe beleidsplanning ondergebracht in een operationele doelstelling:   

De kwaliteit van de dienstverlening wordt gemaximaliseerd door het inzetten van duurzame 

vooruitstrevende technologie (1SBR010203). 

Wij organiseren met alle partners samen een permanente en kwaliteitsvolle dienstverlening, die inspeelt 

op de diversiteit van de klanten.  Waar mogelijk gaan we voor een geïntegreerde klantendienst, we 

bundelen de informatie, centraliseren de klachtendienst, optimaliseren de ticketing service. 

Op alle plekken onderzoeken we de mogelijkheden van een geïntegreerde balie.  We zorgen voor een 

maximaal toegankelijke dienstverlening voor een diversiteit aan klanten. 

Projecten: 

• In 2013 wordt een nieuw kassasysteem voor cultuur, sport, jeugd en toerisme gelinkt aan de 

A-kaart uitgerold (dus ook voor bibliotheken en cultuurcentra), wat de geïntegreerde balies moet 

verbeteren (P03723). 

Gedeeltelijk gerealiseerd. 

• In 2013 wordt het nieuw tickettingsysteem voor cultuur, sport, jeugd en toerisme gelinkt aan de 

A-kaart uitgerold (P03188). 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  Uitrol is gepland voor de eerste helft van 2014. 

• Er wordt een link gelegd tussen het bibliotheeksysteem Brocade en het A-kaartsysteem. 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  De realisatie hiervan loopt nog, wordt afgerond in 2014. 

• Klanten kunnen een aangevraagd werk in een bibliotheek naar keuze afhalen. 

Niet gerealiseerd.  Is één van de niet-gerealiseerde functionaliteiten die aan CIPAL gevraagd zijn. 



 

Lokaal cultuurbeleid Antwerpen: werkingsverslag 2013 

- 5 - 

• In 2013 voeren de Antwerpse cultuurcentra een uniform prijzenbeleid door, in samenwerking met 

Prospekta.  Naar de toekomst bekijken we dit ook voor andere activiteiten.  (P04022) 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  Prijzen worden op elkaar afgestemd, maar er is geen integraal uniform systeem.  

Een uniform prijzenbeleid is geen doel op zich, het prijzenbeleid in de Antwerpse cultuurcentra wordt 

afgestemd en gediversifieerd waar nodig. 

• Er wordt zelfuitleen-apparatuur geïnstalleerd in de bibliotheken in Wilrijk en Hoboken.   

De inlever-, uitleen- en sorteerapparatuur in bibliotheek Permeke wordt vervangen. 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  In Hoboken wordt de zelfuitleen gerealiseerd in 2014.  In Wilrijk is de zelfuitleen 

gerealiseerd, in Permeke is de apparatuur nog in testfase. 

• Het beheer van het provinciaal bibliotheeksysteem wordt verder overgedragen aan CIPAL.   

Daarnaast worden de functionaliteiten van het bibliotheeksysteem verder uitgebreid. 

Overdracht gerealiseerd.  Er zijn geen bijkomende functionaliteiten ontwikkeld. 

• Er wordt ingezet op het interactief gebruik van het digitale bibliotheekplatform. 

Gerealiseerd.  Een nieuwe toepassing van ‘mijn bib’ werd in gebruik genomen waardoor lezers actief hun 

transacties kunnen beheren 

Een integrale scholenaanpak gelinkt aan CS15 

Dit doel werd in de nieuwe beleidsplanning ondergebracht in een operationele doelstelling:  

Kinderen, tieners, jongeren en hun begeleiders krijgen voldoende informatie- en cultuuraanbod op maat 

(1SBR010108). 

We stemmen onze voorzieningen en ons aanbod af op kinderen, tieners, jongeren en hun begeleiders, 

zodat zij het aanbod kennen en er gebruik van kunnen maken. 

De bibliotheken werken een aanbod uit: 

- op maat van baby’s en peuters (van 0 tot 3 jaar) en hun begeleiders: 

de bibliotheekwerking voor stedelijke kinderkribbes en onthaalouders 

- op maat van kinderen (van 4 tot 12 jaar)en hun begeleiders:  

een gedifferentieerd lees-, leer- en mediatraject voor basisscholen en middelbare scholen 

Er wordt een leerlijn cultuureducatie ontwikkeld voor kinderen, tieners en jongeren in samenwerking met 

algemeen onderwijsbeleid binnen de schooltijd. 

De bibliotheken nemen initiatieven rond leesbevordering voor peuters, kleuters, tieners en jongeren en 

hun begeleiders (vb. digitaal platform) + taalontwikkeling 

De cultuurcentra werken een gedifferentieerd aanbod uit op maat van tieners (van 13 tot 18 jaar) en hun 

begeleiders, in samenwerking met het algemeen onderwijsbeleid en jeugd. 

Projecten 

• De Antwerpse cultuurcentra werken in 2013 in samenwerking met de intendant cultuur, jeugd en 

onderwijs (CS15) een structurele leerlijn uit (P04023).  Deze leerlijn is voor leerlingen waarbij we de 

inspanningen van de centra en partners op een georganiseerde manier stroomlijnen. 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  De leerlijn werd gerealiseerd voor het basisonderwijs.  Voor het secundair 

onderwijs wordt in 2014 verder overlegd met algemeen onderwijsbeleid. 
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• In 2013 zetten de bibliotheken verder in op samenwerking met onderwijs.  Hierbij willen ze 

opnieuw 92 % van de kleuter- en lagere scholen bereiken. 

Gerealiseerd.  Er wordt wel nog gewerkt aan het verfijnen van de meetmethode. 

• De bibliotheken en cultuurcentra werken mee aan het kleutermenu.  Zo verhogen ze hun bereik 

van kleuters die individueel naar de bibliotheek komen met 5 %. 

Gerealiseerd.  Deze groei werd reeds bereikt in 2012.  In 2013 zijn er geen extra kleuters van het Kleutermenu 

naar de bibliotheken geweest.  Het doel van het kleutermenu is het ontdekken van nieuw aanbod, en de 

kleuters leerden dit nieuwe aanbod al voor 2013 kennen. 

• In 2013 zetten we extra in op cultuur en taligheid (CS15).  Via een gamma aan vormingspakketten, 

studiedagen, workshops bieden we zo een antwoord op maat aan de noden van een stad onder 

‘taalstoom’ (zie ook ‘taalpunten’ en ‘makkelijk lezen pleinen’ bij stedelijk relevant socio-cultureel 

aanbod). 

Gerealiseerd.  De vormingen voor leerkrachten werden mee geïntegreerd in de studiedagen algemeen 

onderwijsbeleid.  Het taal- en cultuurpakket ‘Dag Kapitein Winokio’ werd in alle kleuterscholen verspreid. 

Een geïntegreerde cultuurcommunicatie 

Dit doel werd in de nieuwe beleidsplanning ondergebracht in een operationele doelstelling:  

We voeren een actuele, wervende én duurzame cultuurcommunicatie (1SBR010104). 

Vanuit een globaal communicatieplan informeren we de Antwerpenaar op een wervende en duurzame 

manier.  We maken daarbij optimaal gebruik van de hedendaagse communicatiekanalen en -middelen.   

Het globale plan wordt beheerd vanuit het geïntegreerde cultuurcommunicatieteam en zet maximaal in op: 

1) helderheid van afzender, 

2) bestemmeling-georiënteerde kanalen en  

3) ecologie. 

Projecten: 

• In 2013 wordt de A-kaart definitief ingebed in de reguliere werking van de dienst Lokaal 

Cultuurbeleid (cultuurcentra, bibliotheken en districtsactiviteiten) (P04210). 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  De koppeling van de A-kaart aan het nieuwe kassa- en tickettingsysteem is een 

voorwaarde om deze actie te kunnen realiseren. 

• We zetten ook in op een efficiënte promotie van de A-kaart als voordeelkaart voor mensen met 

een Omnio-VT-statuut (P03869). 

Gerealiseerd.  Er werd een filmpje gemaakt.  Op 31 december 2013 waren er 8.036 A-kaarthouders met 

Omniostatuut. 

• In twee districten in Antwerpen zetten we in samenwerking met MC experimenten op rond 

drukwerkarme communicatie (P04063).  Doel is het verwerven van een beter inzicht in de 

mogelijkheden van een evolutie naar papierarme communicatie. 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  Er werd geëxperimenteerd in Berchem (met BeZine) en Luchtbal.  Verder werd de 

mogelijkheid van een globale aanpak onderzocht. 
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• We herdenken de huidige communicatieproducten Bib&Co en activiteitenkalender bib (die nu 

vanuit een afzendergerichte logica vertrekken), in functie van een stadsbrede 

bestemmelinggerichte communicatie (P04064). 

Bib&Co werd geëvalueerd en er werd besloten om dit blad niet meer te verspreiden.  De stad kiest resoluut 

voor een digitale communicatiestrategie.  De bibliotheek speelt hierop in door maximaal gebruik te maken 

van het BIB-portaal en sociale media om haar aanbod te promoten. 

Een toegankelijk aanbod inclusief cultuureducatie 

Dit doel werd in de nieuwe beleidsplanning ondergebracht in een operationele doelstelling:   

Het informatie- en cultuuraanbod is inspirerend, begrijpelijk en bereikbaar voor iedereen (1SBR010103). 

Door cultuureducatie wordt het informatie- en cultuuraanbod toegankelijk en begrijpelijk gemaakt en 

werkt het inspirerend.  We ondernemen acties ter bevordering van de mediawijsheid (inclusief e-inclusie) 

en ter ondersteuning van de leesbevordering.  We zetten in op een grote diversiteit van de gebruikte 

communicatiekanalen. 

Toegankelijkheid impliceert ook een open huis met plaats voor het 'kleine ontmoeten': ruimte voor 

buurtgerichte, kleinschalige initiatieven waarin bewoners het heft in handen (kunnen) nemen om van hun 

buurt een aangename, aantrekkelijke woonomgeving te maken. 

Projecten: 

• Vertrekkend vanuit bevindingen van de studiedag ‘Tieners en cultuurparticipatie’ (okt.2012), een 

stappenplan uitwerken om de participatiedrempels voor tieners aan te pakken (CS15). 

Gerealiseerd.  In samenwerking met het district Antwerpen loopt vanaf september 2014 een proefproject 

cultuurcheques voor leerlingen secundair onderwijs (15 tot 18 jaar) om hen toe te leiden naar het bestaande 

aanbod. 

• Na evaluatie, opstellen nieuwe afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor de periode 2014-2019. 

Gerealiseerd.  Er werd een nieuwe afsprakennota 2014-2019 opgesteld, goedgekeurd door gemeenteraad op 

21 oktober 2013.  Op basis hiervan heeft Vlaanderen een toelage toegekend van 244.000 EUR. 

• Na evaluatie, het voorbereiden van een nieuw werkkader voor stedenfondsmiddelen cultuur. 

Niet gerealiseerd.  De inzet van de stedenfondsmiddelen werd opgenomen in de meerjarenplanning 

(stadsbreed) en gekoppeld aan doelstellingen. 

Nabijheid met optimale en toegankelijke dienstverlening (zone 1,5) 

Dit doel werd in de nieuwe beleidsplanning ondergebracht in een operationele doelstelling:  

Het sociocultureel aanbod in de districten is lokaal verankerd (1SBR010102). 

We zorgen voor een socio-cultureel aanbod met oog op het bereiken van een publiek dat de demografische 

samenstelling van de wijk en buurt weerspiegelt.  In de voorbije periode werd de werking al sterk 

gedecentraliseerd met de oprichting van een vzw lokaal cultuurbeleid in elk district.  We gaan op de 

ingeslagen weg verder door het behoud van de toelages aan de vzw's en de districten, door het versterken 

van de cultuurteams in de districten en het zwaartepunt van de werking van het lokaal cultuurbeleid nog 

meer te verleggen en op maat van de districten te organiseren. 
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We zorgen met ons socio-cultureel aanbod en onze infrastructuur voor duurzame ontmoeting.  We werken 

samen met verschillende professionele en niet-professionele partners om verbindende activiteiten op te 

zetten (sociaal-artistieke projecten).  We zetten projecten op en organiseren evenementen in de publieke 

ruimte die de leefbaarheid van buurt, district of stad versterken.  BIB-punten en BIB-pakketten versterken 

de ontmoetingsfunctie van buurthuizen en ontmoetingscentra (en rvt’s en dienstencentra), en waar 

mogelijk wordt samengewerkt met het DKO om een gezamenlijk socio-cultureel aanbod te realiseren.   

Het Oude Badhuis, MerksemDok en Stadsmagazijn maken vanaf 1 januari 2014 deel van het netwerk 

Cultuurcentra Antwerpen. 

Projecten: 

• Voor de realisatie van het masterplan van bibliotheken Deurne en Ekeren wordt er in 2013 

gefaseerd geïnvesteerd in een herinrichting van de districtsbibliotheken Couwelaar in Deurne en 

Driehoek in Ekeren. 

Niet gerealiseerd.  Er werd geen budget voorzien. 

• De nieuwe bibliotheek in Wilrijk opent in 2013.  We stemmen af met de andere gebruikers van het 

nieuwe gemeenschapscentrum (district, muziekacademie en politie) over het gebruik van de 

gemeenschappelijke ruimtes. 

Gerealiseerd. 

• In 2013 wordt verder gewerkt aan de uitbouw van een aantal vrijetijdscentra.  Daar waar een 

bibliotheek en een cultuurcentrum een locatie delen, worden er verdere stappen gezet in de 

realisatie van een geïntegreerde werking: ambities 2013 Linkeroever, Luchtbal, COStA, Permeke en 

Wilrijk. 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  Er werden voorbereidende stappen gezet en dit zal gerealiseerd worden in 2014.  

Het werd opgenomen in de meerjarenplanning. 

• In Ekeren wordt kasteel Hof De Bist gerenoveerd en omgevormd tot cultuurcentruminfrastructuur 

(P03266). 

Niet gerealiseerd.  Renovatie nog lopende.  Oplevering voorzien in april 2014, opening in september 2014.  

Budgetten voorzien in meerjarenplan. 

• Januari 2013 starten de werken aan het Gravenhof, waarbij het kasteel wordt omgebouwd tot 

polyvalent vrijetijdscentrum met schouwburgzaal op maat van de buurt (P00287). 

Gerealiseerd.  Wordt opgeleverd in 2015.  Budgetten voorzien in meerjarenplan. 

• Januari 2013 starten de werken voor de nieuwbouw van vrijetijdscentrum De Schelde in Zandvliet 

(P00288).  De werking van het vrijetijdscentrum wordt tijdelijk op locaties ondergebracht. 

Gerealiseerd.  Wordt opgeleverd in 2015.  Budgetten voorzien in meerjarenplan. 

• Na het vertrek van het dienstencentrum komt er ruimte vrij in bibliotheek Elsschot op Linkeroever.   

De cultuurwerking Linkeroever bekijkt of en hoe ze deze ruimte optimaal kan inzetten in 

samenwerking met lokale partners (P04286). 

Niet gerealiseerd wegens geen uitbreiding mogelijk, omdat er geen budget voorzien is om dit over te nemen. 
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• Er worden BIB-punten geïnstalleerd in de voormalige bibliotheek Mariaburg te Ekeren, in het RVT 

Sint Anna te Berchem en het jongerencentrum De Noordpool in Antwerpen. 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  De mogelijkheid werd onderzocht om het documentatiecentrum Antwerpse 

Noorderpolders in deze gebouwen onder te brengen.  Het documentatiecentrum heeft een nieuwe locatie 

gekregen in het districtshuis van Ekeren, waardoor er in 2014 gezocht wordt naar een nieuwe functie voor de 

infrastructuur.  Sint Anna is gerealiseerd.  Jeugdcentrum Noordpool is intussen gesloten. 

Een optimale ondersteuning van cultuurmakers en socio-culturele verenigingen 

Dit doel werd in de nieuwe beleidsplanning ondergebracht in een operationele doelstelling:  

Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden gestimuleerd en ondersteund om mee te bouwen aan 

de stad als dynamisch cultuurforum (1SBR010106). 

De cultuurmakers en socioculturele verenigingen in de stad zijn partners die het globale stedelijke aanbod 

mee uitbouwen.  Dit doen we door met hen in dialoog te gaan en hen waar nodig en mogelijk financieel, 

logistiek, inhoudelijk en communicatief te ondersteunen. 

- We zorgen voor transparante en laagdrempelige projectsubsidies voor cultuurmakers en socio-

culturele verenigingen die een originele bijdrage leveren aan het Antwerpse cultuurleven. 

- We zorgen voor transparante en laagdrempelige werkingssubsidies voor cultuurmakers en socio-

culturele verenigingen die een originele bijdrage leveren aan het Antwerpse cultuurleven 

- We zorgen voor een front-office voor inhoudelijke vragen van cultuurmakers en socio-culturele 

verenigingen. 

- We zetten verder in op een actief-receptieve werking. 

- We ondersteunen partners die de culturele competenties van cultuurmarkers en socio-culturele 

verenigingen te versterken. 

- We ondersteunen de adviesorganen cultuur. 

- We ondersteunen door inzet van eigen materiaal en technische ondersteuning in functie van actief-

receptieve werking. 

- Voor het uitlenen van materiaal verwijzen we door naar stedelijke diensten. 

- We zorgen voor een transparante en klantvriendelijke zaalverhuur ten dienste van cultuurmakers 

en socio-culturele verenigingen (i.s.m. Vespa, netwerk ontmoetingsruimten, brede school,…). 

- We ondersteunen partners door hun culturele activiteiten te communiceren of hen toe te leiden 

naar bestaande communicatiekanalen. 

- We communiceren op transparante en toegankelijke wijze de verschillende ondersteunings-

mogelijkheden voor cultuurmakers en socio-culturele verenigingen. 

- Het lokaal cultuuraanbod draagt bij tot de realisatie van brede buurtscholen. 

Projecten: 

• Bij het uittekenen van het gezamenlijke artistieke programma van de Antwerpse cultuurcentra 

2013-2014 wordt Fameus, het voormalige Huis van de Amateurkunsten, betrokken (P04031). 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  Is ad hoc gebeurd, niet structureel. 
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• In 2013 evalueren we het huidige ondersteuningsbeleid cultuur in het kader van een globale / 

geïntegreerde aanpak. 

Gerealiseerd.  Het resultaat van de evaluatie werd opgenomen in de nieuwe meerjarenplanning onder de 

hierboven genoemde doelstelling. 

• In 2013 evalueren we de erfgoedafspraken gemaakt in 2012, met het oog op een zo goed mogelijke 

ondersteuning van het lokaal erfgoedveld. 

Gerealiseerd. 

• In 2013 ronden de Antwerpse cultuurcentra hun verandertraject af rond actief-receptieve werking 

en receptieve werking (o.a. relatie tot Netwerk Ontmoetingsruimte) dat begonnen is in 2007 

(P04024). 

Gerealiseerd.  Ontmoetingscentra Het Oude Badhuis, Stadsmagazijn en MerksemDok werden opgenomen in 

het netwerk van Antwerpse cultuur- en ontmoetingscentra. 

Vrijwilligers en eigenaarschap/deelhebben 

Dit doel werd in de nieuwe beleidsplanning ondergebracht in een operationele doelstelling:  

De vrijwilligerswerking is efficiënt georganiseerd en ingebed in het stedelijk vrijwilligersbeleid 

(1SBR010306). 

We beheren zowel op stedelijk als op districtsniveau een databestand van vrijwilligers, bouwen expertise 

op rond vrijwilligerswerking en delen die.  (Mede-)eigenaarschap en inzet van vrijwilligers zijn een kernidee 

in de werking en niet enkel een middel. 

Dat vertaalt zich in: 

- mensen aanzetten om actief te zijn op cultureel gebied of in onze huizen, 

- ruimte creëren voor initiatieven (bv. Rhizomen), 

- organiseren van een publiek debat, 

- eigenaarschap stimuleren (educatie), 

- inspraakorganen als partner betrekken, 

- cultuurraden ondersteunen tot en erkennen als volwaardige adviesorganen. 

Projecten: 

• In 2013 zetten we in op een vrijwilligersbeleid voor wijkcentrum Mariaburg. 

Gedeeltelijk gerealiseerd.  De Wijkvereniging Mariaburg huurt sinds begin 2013 het gebouw van de oude 

bibliotheek van Mariaburg en beheert de infrastructuur als een gemeenschapscentrum.  De vrijwilligers van 

de Wijkvereniging kunnen hiervoor rekenen op de ondersteuning van Zaalzoeker. 

• Tegen 14 april 2013 worden de beheersorganen van de vzw’s lokaal cultuurbeleid opnieuw 

samengesteld. 

Gerealiseerd. 

• In Borgerhout wordt een vzw lokaal cultuurbeleid opgericht. 

Niet gerealiseerd.  De bezwaren in verband met de samenstelling van de raad van bestuur – die een 

weerspiegeling moet zijn van de politieke realiteit van de districten – zijn nog steeds niet opgelost. 
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• De statuten van de stedelijke en lokale cultuurraden worden geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd 

met het oog op optimale inspraak. 

Gerealiseerd.  Er werd een nieuw werkkader voor adviesraden samengesteld en goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 16 december 2013. 

• Tegen 30 juni 2013 worden de cultuurraden opnieuw samengesteld. 

Gerealiseerd.  Het gaat hier wel om de ‘oude’ cultuurraden, samengesteld volgens de bestaande statuten.   

In 2014 wordt overgegaan tot de nieuwe samenstelling volgens het nieuwe werkkader. 

• We voorzien een vormingsmoment voor de nieuwe adviesorganen (cultuurraden en raden van 

bestuur van de vzw’s Lokaal Cultuurbeleid) in het najaar 2013. 

Niet gerealiseerd.  Het nieuwe werkkader voor adviesraden werd pas goedgekeurd in december 2013.   

Het vormingsmoment wordt gepland in 2014. 

• In 2013 wordt de stedelijke aanpak rond vrijwilligers uitgerold binnen de werking van de 

cultuurcentra (P04025). 

Gerealiseerd.  Het stedelijke vrijwilligersbeleid werd van Samen Leven overgedragen naar PM en wordt 

uitgerold over de ganse stad.  Er werden infosessies gehouden voor vrijwilligersverantwoordelijken.  

Daarnaast werden ook meerdere nieuwsbrieven verspreid over veranderingen en op te volgen zaken. 
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Overkoepelende projecten 

Aansluitend op de gewaagde doelen, zijn er een aantal overkoepelende projecten gepland in 2013.   

Deze hebben een invloed op de werking van alle partners in de districten.  De uitwerking gebeurt later 

(deze lijst is niet uitputtend). 

TITEL PERIODE TREKKER OPMERKINGEN 

Winter in Antwerpen Tot 6 januari 2013 Steven Van Crombruggen  

Gedichtendag januari    

Beleidsplanning 2014-

2019  

Voorjaar 2013 Astrid Thoné Gerealiseerd.  

Antwerpen Europese 

Sportstad 2013/ 

project Essien 

2013 Filip Martens Sterke voorstelling bij opening Europees 

sportjaar (CC Luchtbal + CCA of vzw’s?) 

Week van de 

vrijwilliger 

Begin maart 2013   

Jeugdboekenweek 

2013 

Eind maart – 

begin april 

Els Wyninckx  

Digitale week Eind april Natasja Schouterden  

Erfgoeddag ‘stop de 

tijd!’ 

21 april 2013  Contactpersoon: Dirk Wyns 

Opmerking: link met marathon/10 Miles 

Liefhebber 

kunstenfestival 

Eind april/begin 

mei 2013 

 Wim Vervoort + Krien Mohr 

Camping COStA/ 

cultuurmarkt 2013 

Eind augustus 

2013 

Kristof Wouters  

Open 

monumentendag 

Tweede zondag 

september 

 Geen thema, maar Feesteditie 25 jaar OMD 

Contactpersoon: Dirk Wyns 

Bibliotheekweek 12 – 20 oktober Lucie Mees  

Voorleesweek November … Bette Struyvelt  

Week van de smaak Midden 

november 2013 

(idem 

voorleesweek) 

 Aanspreekpunt: Bart Verdeyen 

Toegankelijk 

taalbeleid in 

cultuurhuizen (cs15) 

2013 Coördinatie: Jan Staes  

Luxemburg vzw – Bij 

de buren/picknick… 

  Contactpersoon: Vonneke Groeneveldt 

Villa Cabral September tot 

december 
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Hardware 

Human Resources 

Een jaar vol verandering 

Nieuwe legislatuur 

De nieuwe legislatuur vertaalde zich in een beleid met nieuwe accenten en prioriteiten.   

Er werd een nieuwe directeur cultuur aangesteld, verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het lokaal 

cultuurbeleid.  Zijn opdracht bestond erin het nieuwe bestuursakkoord te concretiseren in een 

meerjarenplanning.  Midden 2013 werd er bovendien een grote besparingsronde aangekondigd, met 

impact op het personeelsbestand.  Hierdoor werd het cruciaal de prioriteiten wat betreft 

personeelsbehoeften te herbekijken in functie van de opdracht en middelen. 

Er werd een tweedaagse georganiseerd waar enerzijds de krachtlijnen door de nieuwe verantwoordelijke 

werden uiteengezet.  Samen met de leden van de staf werden – onder begeleiding van een externe 

coaching – de taken van de stad afgebakend en de verantwoordelijkheden benoemd.  Bij deze oefening 

werd uitgegaan van een faciliterende en ondersteunde rol van de staf ten aanzien van de 

cultuurcoördinatoren in de verschillende districten.  Dit vertaalt zich in een definiëring van horizontale 

bevoegdheden binnen de staf: 

 
 

De cultuurcoördinatoren hadden vanuit de functie van directeur van een cultuurcentrum, 

districtsbibliothecaris of jeugdconsulent de rol van cultuurcoördinator opgenomen.  Deze switch bleek niet 

evident.  De meeste coördinatoren ondervonden moeilijkheden bij het loslaten van de oude rol en het 

opnemen van de nieuwe rol. 
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Hierdoor werd in de meeste districten nog op twee eilanden gewerkt en verschilde de aanpak in ieder 

district.  Er werd een tweedaagse georganiseerd onder begeleiding van een coach, waar de taken van de 

cultuurcoördinator werden afgebakend en hun verantwoordelijkheden opnieuw benoemd. 

Volgende opdracht werd toegewezen aan de cultuurcoördinatoren: 

“Op basis van het beschikbare personeel en de beschikbare middelen en infrastructuur een globaal verhaal 

uitschrijven, waarmee de doelstellingen centraal én op het niveau van het district optimaal gerealiseerd 

worden 

Voor het realiseren van deze opdracht wordt iedere cultuurcoördinator ondersteund door een coach, 

afgevaardigd uit de overkoepelende staf.  Deze geeft samen met de cultuurcoördinator vorm aan het 

verandertraject, opmaak van een personeelsplan en het uittekenen van het organogram.  Voor het 

uittekenen van de cultuurteams op maat per district vertrokken we vanuit volgende basistekening: 

 

Projecten 

Verandertraject Wilrijk 

In september vond het groot feestelijk openingsweekend van het nieuwe gemeenschapscentrum van 

Wilrijk plaats, waar ook de bibliotheek in is ondergebracht.  Klanten kunnen zelf hun materiaal uitlenen en 

inleveren met daarvoor voorziene apparatuur.  De medewerkers kregen in aanloop van de opening 

opleiding om te kunnen werken met de nieuwe systemen, alsook hen te ondersteunen in hun nieuwe rol 

ten aanzien van de klanten. 

Imagokledij 

Medewerkers in bibliotheken waar de klanten zelf hun materialen registreren, zitten vaak niet achter een 

balie maar lopen rond in de bib.  De klanten moeten de medewerkers herkennen en makkelijk kunnen 

aanspreken.  Het idee om imagokledij te introduceren in de Antwerpse bibliotheken ontstond op een 
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teamdag voor leidinggevenden van de bib.  Iedereen was het er over eens dat bibliotheekmedewerkers 

beter herkenbaar moesten zijn voor de klanten.  Niet in het minst omwille van de toenemende 

automatisering van de bibliotheek.  De opening van de nieuwe bibliotheek was het ideale moment om een 

pilootproject rond imagokledij te introduceren.  Sinds het openingsweekend in september dragen de 

medewerkers imagokledij: een zwarte gilet bovenop hun eigen kleding. 

Inbreng HR 2013 

 

CC aantal VTE 

A-niveau 

Consulent cultuurfunctionaris 8 7,6 

B-niveau 

Boekhouder 1 0,8 

Deskundige cultuurfunctionaris 21 18,4 

Deskundige grafisch ontwerp 1 0 

Deskundige communicatie 1 1 

C-niveau 

Administratief assistent 28 24,6 

Technisch vakspecialist (cultuur) 15 14,5 

D-niveau 

Administratief bediende 7 5,9 

Ploegbaas 1 0,5 

Polyvalent vakman/-vrouw 25 21,57 

E-niveau 

Polyvalent werkman/-vrouw 7 6,6 

Totalen 111 98,07 

 

LCB + CA aantal VTE 

A-niveau 

Afdelingschef (algemene functie) 2 1,8 

Afdelingschef (bib) 3 2,8 

Bestuurscoördinator (cultuur) 2 2 

Consulent (economie) 2 1,8 

Consulent (cultuurfunctionaris) 1 1 

Consulent (bestuurskunde) 1 1 

Deskundige (assistent 

dienstleider) 

2 2 

Deskundige (boekhouding) 1 0,8 

Deskundige (communicatie) 1 1 

Hoofddeskundige 1 1 

Deskundige (cultuurfunctionaris) 12 10,9 

Deskundige (maatschappelijk 

werk) 

1 1 

C-niveau 

Administratief assistent 1 1 

D-niveau 

Administratief bediende 2 1,5 

Totalen 32 29,6 

 

BIB aantal VTE 

A-niveau 

Consulent (cultuurfunctionaris) 1 1 

Afdelingschef 2 1,8 

B-niveau 

Hoofddeskundige dienstleider 9 8,6 

Deskundige  

assistent dienstleider 
19 16,90 

Deskundige 

maatschappelijk werk 
1 1 

Deskundige cultuurfunctionaris 5 4,8 

C-niveau 

Administratief assistent 99 78,23 

Bestuursassistent 1 0,80 

D-niveau 

Administratief bediende 51 39,73 

Polyvalent vakman (algemene 

functie) 
6 5,5 

Polyvalent vakman (rollend 

materieel) 
7 6,8 

E-niveau 

Museumtoezichter 1 1 

Polyvalent werkman/-vrouw 10 8,3 

Totalen 212 174,46 
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Financiën 

Dit deel bevat een overzicht van de belangrijkste uitgaven en inkomsten en de toelagen aan de 

verschillende vzw’s lokaal cultuurbeleid voor de werking 2013. 

Stedelijke uitgaven/inkomsten 2013 – cultuurcentra 

Uitgaven op exploitatiebudget 

Energiekosten € 331.247 

Schoonmaak € 515.955 

Technische contracten € 79.367 

Communicatie € 11.970 

Belastingen en financiële kosten € 0 

Aankopen diverse goederen en diensten € 25.522 

Toelage Werkmmaat € 67.566 

Uitgaven op liquiditeitenbudget 

Leningen korte termijn voor restyling CC’s € 0 

Uitgaven op investeringsbudget 

Aanpassingswerken aan gebouwen € 1.237.312 

Aankoop meubilair € 27.467 

Aankoop technisch materiaal € 87.430 

Voorziene inkomsten 2013 

Verhuringen € 82.728 

Toelage provincie € 0 

Toelage Vlaamse Gemeenschap € 1.540.516 

Toelage Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds € 120.700 

Stedelijke uitgaven/inkomsten 2013 – Bibliotheken 

Uitgaven op exploitatiebudget 

Energiekosten € 404.966 

Schoonmaak € 602.493 

Technische contracten € 99.035 

Communicatie € 62.086 

Collectievorming € 1.580.618 

Abonnementen € 196.519 

Huur gebouwen € 307.919 

Belastingen en financiële kosten € 24.921 

Aankoop diverse goederen en diensten € 358.651 

Toelage Ciso – Permeke site € 249.000 
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Uitgaven op liquiditeitenbudget 

Toelage aan Digipolis € 0 

Leningen energiebesparende maatregelen € 0 

Uitgaven op investeringskosten 

Aanpassingswerken aan gebouwen € 528.243 

Aanpassingen en bijzonder onderhoud bibliotheekbussen € 409 

Algemeen kantoor- en BIB-meubilair € 458.833 

Bibliotheek Deurne voorziening meubilair en RFID € 0 

Inkomsten 2013 

Verhuringen o.a. Permeke  

Lidgelden, leengelden, interbibliothecair leenverkeer en computergebruik € 902.308 

Fotokopieën en prints  

Materiaalvergoedingen  

Toelage Vlaamse Gemeenschap prestaties Open Vlacc € 214.724 

Toelage Vlaamse Gemeenschap o.a. bijdrage gevangenisbibliotheek € 103.787 

Toelage provincie € 0 

Toelage Vlaamse Gemeenschap personeelsbijdrage € 4.982.720 

Stedelijke uitgaven/inkomsten 2013 – stimuleren cultuurparticipatie 

Uitgaven op exploitatiebudget 

Districten – Gemeenschapsvormende subsidie € 0 

Amateurkunsten € 334.141 

Projectsubsidies (incl. gemeenschapsvormende subsidies) € 175.966 

Toelagen aan culturele instellingen € 320.280 

Stedenfondspartners € 528.967 

Participatiedecreet € 148.800 

Communicatie € 67.532 

Aankoop diverse goederen en diensten € 25.211 

Voorziene inkomsten 2013 

Toelage Vlaamse Gemeenschap Gemeenschapsvormende subsidie € 1.098.418 

Toelage Vlaamse Gemeenschap Participatiedecreet € 219.390 

Toelage Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds € 546.000 

Toelage Vlaamse Gemeenschap personeelsbijdrage € 58.606 
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Toelagen aan vzw’s lokaal cultuurbeleid 

Dit overzicht bevat de toelagen vanuit stad Antwerpen, afdeling cultuur, sport & jeugd, samengesteld uit 

werkingsmiddelen voor het cultuurcentrum en voor het stimuleren van promotieacties voor de bibliotheek.  

Voor de besteding van deze middelen wordt er verwezen naar de respectievelijke hoofdstukken per 

district. 

VZW WERKINGSMIDDELEN 

CULTUURCENTRUM 

WERKINGSMIDDELEN 

PROMOTIEACTIES 

BIBLIOTHEEK 

TOTAAL TOELAGE 

Vzw lokaal cultuurbeleid 

district Antwerpen 

Nova + Link (stedenfonds): 

108.630 € 

COStA: 51.612 € 

Luchtbal: 154.275 € 

17.017 € 331.534 € 

Vzw lokaal cultuurbeleid 

district Berchem 

154.275 € 4.301 € 158.576 € 

Vzw lokaal cultuurbeleid 

district Berendrecht–

Zandvliet–Lillo 

51.612 € 2.525 € 54.137 € 

Vzw lokaal cultuurbeleid 

district Deurne 

154.275 € * 13.108 € 167.383 € 

Vzw lokaal cultuurbeleid 

district Ekeren 

141.185 € 4.301 € 145.486 € 

Vzw lokaal cultuurbeleid 

district Hoboken 

145.860 € 4.301 € 150.161 € 

Vzw lokaal cultuurbeleid 

district Merksem 

154.275 € 4.301 € 158.576 € 

Vzw lokaal cultuurbeleid 

district Wilrijk 

154.576 € 4.301 € 158.576 € 

* Dit bedrag is samengesteld uit de promotieacties voor de bibliotheken in Deurne (9.100 €), en promotieacties bibliotheek 

Borgerhout (4.600 €) aangezien er momenteel geen vzw LCB Borgerhout is. 

Toelage aan De Roma en ’t Werkhuys 

De Roma en ’t Werkhuys maken deel uit van het netwerk van Antwerpse cultuurcentra en staan in voor de 

cultuurcentrumwerking van het district Borgerhout.  Met beide organisaties werd een samenwerkings-

overeenkomst afgesloten, zij werden als volgt betoelaagd in 2013: 

vzw De Roma € 828.720 

vzw ’t Werkhuys € 355.700 
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Infrastructuur 

Werven 

In 2013 werd gestart met de bouw van drie cultuurcentra: CC Zandvliet, CC Hoboken en CC Ekeren.  In de 

meerjarenplanning werden volgende budgetten voorzien: 

CC Zandvliet 

Bouwkost: € 1.661.250 (2013) + € 1.544.034 (2014) 

Inrichting: € 557.000 

Meubilair: € 180.000 

ICT: € 190.000 

Signalisatie: € 15.000 

CC Hoboken 

Bouwkost: € 1.789.440 (2013) + € 1.944.060 (2014) 

Inrichting: € 557.000 

Meubilair: € 100.000 

ICT: € 190.000 

Signalisatie: € 15.000 

CC Ekeren 

Bouwkost: € 984.800 (2013) 

Inrichting: € 8.000 

Meubilair: € 5.000 

ICT: € 100.000 

Signalisatie: € 10.000 

Bibliotheken en cultuurcentra 

Alle investeringsbudgetten, behalve het meubilairbudget, werden geschrapt.  Enkele kleinere werken die 

reeds waren aanbesteed werden effectief uitgevoerd.  Met het meubilairbudget werden stripbakken en 

boekenkarren voor het netwerk bibliotheken aangekocht en werd voor verschillende vestigingen het 

meubilair aangevuld. 

Een aantal wettelijk verplichte evacuatieplannen werden opgemaakt. 

Voor BIB Brederode werd een ruimteruil gerealiseerd met de conciërgewoning van de school en het 

magazijn / refter.  De conciërgewoning wordt ingericht als back office / kitchenette van de bib met een 

rechtstreekse toegang vanuit de bib. 
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Hoofdstuk 1: district Antwerpen 

Inleiding 

District Antwerpen kan weerom terugblikken op een rijk, gevarieerd en prikkelend cultuurjaar 2013.   

In alle wijken genoten bewoners van een fijn regulier aanbod en tal van unieke projecten.   

De hoogtepunten hiervan zijn talrijk: Het Street Art festival, dat de wijk Luchtbal permanent een artistiek 

uitzicht heeft gegeven en tweeduizend bezoekers lokte.  De ziekenhuisconcerten, die in drie ziekenhuizen 

in het district het leed van vele patiënten verlichtten met door hen zelf geselecteerde en live gebrachte 

songs.  Bart Moeyaert, die zijn dertigjarig schrijverschap vierde met een residentie in Permeke.  Kip Kieli, de 

reuzenkip van vzw Karton die samen met CO Nova het kinderrijke Kiel onveilig maakte.  Een Fietsfilmfeest 

dat fietsen in de stad nu ook artistieke vleugels gaf op groot scherm.  Het Districtsfeest dat uitbreidde met 

een jongerenluik en hiermee 7.000 feestvierders lokte.  De mooie verslagen van het hele werkingsjaar leest 

u hier onder. 

Projecten zijn ideale kweekvijvers voor meer en beter samenwerken.  Maar 2013 was ook het jaar waarin 

een nieuw bestuursakkoord van het district vorm kreeg in een meerjarenplan dat nauw aansluit bij het plan 

van de stad.  Alle cultuurpartners werden deelgenoot van deze plannen.  Lokale verankering, ontmoeting 

en ontplooiing zijn de sleutelwoorden waarmee lokaal cultuurbeleid district Antwerpen de komende 

zes jaar in haar zes wijken aan de slag gaat.  Om elk jaar meer bezoekers te lokken in bibliotheken, centra 

en op activiteiten op het publiek domein.  Om hen via cultuur deel te laten nemen aan de maatschappij, en 

hen weerbaarder te maken voor de vele uitdagingen die daarmee gepaard gaan. 

2000 Antwerpen Sint-Andries 

Programma als resultaat van samenwerking 

De ziel van coStA vloeit voort uit haar ontstaansgeschiedenis.  Het zijn de lokale actoren, verenigingen en 

buurtbewoners die mee vorm geven.  Zo hebben we het afgelopen jaar weer enkele mooie projecten 

kunnen ondersteunen.  Maar we hebben ook met professionele partners samengewerkt, teneinde een 

mooi aanbod te genereren. 

De expo rond de Scheldekaaien die we met de collega’s van Stad in Verandering maakten kreeg veel media-

aandacht en zorgde voor vele honderden bezoekers.  Velen van hen leerden op deze manier het centrum 

voor het eerst kennen. 

We hadden een vruchtbare samenwerking met het Fakkeltheater waar we drie avonden vulden en 

opnieuw veel nieuw volk konden ontmoeten. 

Sinds iets meer dan een jaar zijn de jongeren van Betonne Jeugd onze buren.  Deze kansarme 16 tot 

25-jarigen zorgden mee voor een boeiende opendeurdag van het centrum.  We organiseerden de vertoning 

van een documentairefilm en daar kwamen zo’n 500 mensen op af.  Voor coStA een mooi voorbeeld van 

ondersteunen, inhoudelijk de sociale kaart trekken en het voortouw nemen in een verregaande 

samenwerking. 
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Communicatie op maat van de buurt 

Het actorenoverleg twee keer per jaar met professionele partners, het tweemaandelijkse burenoverleg met 

de partners in, op en rond onze site, het driemaandelijkse overleg met alle jeugdactoren in de wijk, de 

maandelijkse vergadering met de lokale verenigingen en bewoners,…  Als centrum van en in de vierde wijk 

hebben we een cruciale scharnierfunctie tussen de verschillende spelers.  Onze locatie nodigt uit om er te 

ontmoeten en te vergaderen, en meer dan ooit wordt daar gebruik van gemaakt.  Steeds meer mensen en 

verenigingen vinden de weg naar onze infrastructuur, ons aanbod, onze dienstverlening. 

Onze brochure is reeds jaren een begeerd object voor onze klanten en bezoekers.  De vraag ernaar is groot.  

Toch zijn we van mening dat het beter kan en moet. 

Naast de trimestriële inbreng in de lokale Gazet van St-Andries willen we ook zelf rechtstreeks in de 

huiskamer van elke buurtbewoner geraken.  Onze brochure zal plaatsmaken voor een tweemaandelijkse 

affiche met verso alle lokale activiteiten.  Voor de ticketkopers komt er een uitgedunde folder met een 

mooi overzicht van de belangrijkste activiteiten.  Minder drukwerk voor een groter rendement. 

Wijkfeest Sint Andries 

Het vooropgestelde wijkfeest is niet doorgegaan.  Verschillende stedelijke actoren zouden de krachten 

bundelen om dit gerealiseerd te krijgen, maar wegens te volle agenda’s geraakten we niet tijdig klaar met 

de communicatie naar en participatie van de buurt.  Maar niet getreurd: omdat coStA in 2014 twintig jaar 

bestaat wordt het wijkfeest naar dit voorjaar verplaatst.  En het belooft nu nog straffer te worden! 

CoStA heeft een boeiende periode achter de rug.  We hebben geïnvesteerd in de contacten met de buurt 

en in nieuwe samenwerkingsverbanden.  We hebben onze foyer gerestyled, die toch het centrale punt is 

van onze werking.  Het aanbod werd nog eens onder de loep genomen en er kwamen nieuwe en boeiende 

vragen en voorstellen waar we op konden ingaan.  Dit alles samen zorgde ervoor dat zowel ons aantal 

bezoekers als onze omzet met ongeveer 350 % gestegen is tegenover 5 jaar geleden.  Een cijfer waar we 

terecht fier op zijn.  We zijn ons anderzijds zeker bewust van het feit dat cijfers niet alles zeggen.  Het is de 

sfeer die hier hangt, de ontmoeting die hier gestimuleerd en gerealiseerd wordt, de mensen die hier met 

de glimlach over de vloer komen, dat is wat er echt telt.  Dat valt niet in procenten uit te drukken.  Toch 

maken we ons sterk ook daar steeds beter op te scoren. 

2018 Antwerpen 

Communicatie: nieuwsbrief cultuur 2018 

De digitale nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd naar zo’n 1.000 abonnees en biedt een afwisselend 

overzicht van lokale (bewoners-)initiatieven.  De nieuwe Campaign Monitor zorgt voor een professionele 

beheertool. 

Buurtsalons 

De cultuurwerking in de wijken met postcode 2018 kreeg een permanent karakter met maandelijkse 

buurtsalons die telkens goedgevuld waren.  De lokale werkingen worden steeds meer verzelfstandigd. 
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Nieuwe opportuniteiten 

Een hoogtepunt in 2013 was ongetwijfeld ZuMM (Zurenborg Maakt Muziek) met meer dan 20 concerten op 

verschillende locaties, vooral bij bewoners in de huiskamer. 

Op 6 en 7 juli ging voor het eerst het ‘Feest in het Park’ door, het nieuwe tweedaagse initiatief van het 

district in het Stadspark.  6 juli was gericht op de jeugd met ‘Dansen in het Park’ en 7 juli was het ‘Genieten 

in het Park’ voor families. 

Onderzoek naar een nieuwe bibliotheek 

De wijkbibliotheek in de Brederodestraat wordt uitgebreid met de voormalige conciërgewoning, waar een 

kleine vertelhoek zal worden ingericht.  Verder voert de bibliotheek gesprekken met de aanpalende school 

in verband met het gebruik van de voormalige turnzaal die omgevormd is tot een polyvalente ruimte. 

2020 Antwerpen Kiel 

Kinderen, jongeren en Nova 

In 2013 werd een groot sociaal artistiek project opgezet voor kinderen i.s.m. vzw Karton: Kip Kielie.   

Een jaar lang was vzw karton het huisgezelschap van co Nova.  Naast een aantal voorstellingen van 

vzw Karton werd een groot sociaal artistiek project opgezet.  Een reusachtige zelfgemaakte houten 

containerkip vormde de rode draad.  Kip Kielie verzamelde recyclagemateriaal waarmee vzw Karton allerlei 

workshops gaf.  Van januari tot maart kwamen er wekelijks op woensdag 30 kinderen naar de ateliers.   

Van maart tot april gingen we naar 5 pleinen in de wijk waar 90 kinderen deelnamen aan de ateliers en 

zorgden verschillende jeugdwerkingen voor randanimatie, waarmee we gemiddeld 150 kinderen per plein 

bereikten.  Op elk plein werd er – naast workshops – ook telkens 1 kermisattractie gemaakt in het thema 

van kippen. 

In januari en februari gingen we met Kip Kielie naar 6 scholen.  600 kinderen kregen dramaworkshops en 

maakten veren voor de kip.  De verhalen van de kinderen lagen aan de basis voor de nieuwe 

theatervoorstelling ‘Kip Kielie gaat op reis’.  We speelden 4 schoolvoorstellingen en 1 familievoorstelling. 

Op het Nestfeest konden kinderen tijdens de Kip Kielie-kermis 6 attracties spelen.  Elk kind kreeg een ei 

gemaakt uit papier-maché met een cadeautje dat op de pleintjes door de kinderen werd gemaakt. 

Tenslotte nam Kip Kielie afscheid van het Kiel met een slotfeest en spreidde ze haar vleugels (gemaakt door 

de 600 schoolkinderen).  36 vrijwilligers werkten tijdens dit project actief mee bij de organisatie, 

begeleiding en uitwerking (begeleiding op de scholen, sorteren van materiaal, begeleiding van de 

workshops in co Nova en op de pleintjes).  In totaal namen meer dan 1.000 kinderen deel aan het project. 

Na het succesvolle project Kip Kielie was het duidelijk dat er zeer veel potentieel aanwezig was om de 

atelierwerking verder te zetten.  Een structurele verankering werd gewenst en kwam er dankzij de 

samenwerking met de academie van Hoboken.  In september werd de wijkafdeling Academie Nova 

opgestart.  16 kinderen schreven in voor een heel schooljaar, waarvan 12 met omniostatuut (nu Verhoogde 

Tegemoetkoming). 
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‘Bij de buren’ is het participatieproject van toneelgezelschap Luxemburg en laat kwetsbare groepen op een 

laagdrempelige manier kennismaken met theater.  Klassen worden met ouders uitgenodigd om theater in 

zijn kleinste vorm te beleven.  Twee acteurs speelden voor 245 deelnemers tijdens 6 schoolvoorstellingen 

en 2 familievoorstellingen het verhaal van een kinderboek.  Daarna speelde de voorstelling in 

10 huiskamers voor 178 kinderen. 

In de herfstvakantie namen 30 kinderen – allen met omniostatuut – deel aan het sport- en cultuurkamp. 

Het poëziecafé werd omgevormd tot variétécafé, omdat film onderdeel van het programma werd.  De 

hosts Othman Benazouz en Hamid Hajjab stellen samen met co Nova het programma samen en selecteren 

de gasten.  De ingrediënten van het variétécafé zijn woord, film en muziek gebracht door nieuw talent.   

Op alle vlakken is het concept geslaagd.  Het kader biedt jongeren de kans een voorstelling uit te werken en 

te organiseren.  Zowel de praktische als de inhoudelijke organisatie ligt mee in handen van jongeren.  Er 

wordt planmatig gewerkt en overlegd met de technieker en de stafmedewerker.   

De betrokkenheid in het concept van de hosts en de artiesten is groot.  Ook de vrijwilligers van co Nova 

(toog en catering) zijn enthousiast om aan dit concept mee te werken.  Door ook catering te voorzien voor 

alle gasten en hen te ‘soigneren’ als echte artiesten worden mooie banden gesmeed. 

De publieksopkomst is groot en een zeer fijne mix.  Door de samenwerking met vzw Recht-Op is hun 

achterban aanwezig en ook vaste bezoekers van de muziekcafés komen op dit concept af.  Daarnaast 

bereiken we een grote nieuwe groep van jongeren voornamelijk uit de Zuidrand met een grote diversiteit. 

In samenwerking met Samenlevingsopbouw en Al Mawada organiseerden we ‘Meet en Greet’: een aantal 

voorstellingen voor jongeren waaraan een gesprek werd gekoppeld.  De drie partners rekruteerden uit de 

eigen achterban. 

Kunst na het Nest 

In het najaar van 2012 werd een klankbordgroep samengesteld (Middelheimmuseum, Nova, Recht-op, 

Samenlevingsopbouw, De Veerman en buurtbewoners) die nadachten over een vervolgproject na het Nest.  

De klankbordgroep kwam niet tot een beslissing en het werd duidelijk dat er nog geen draagvlak was om 

het Nest af te ronden en een nieuw kunstproject op te starten. 

Novaplatform 

Het Novaplatform werd terug opgestart samen met het stedelijk wijkoverleg en het buurtsecretariaat.   

De cultuurantenne trekt dit overleg.  De eerste bijeenkomst kende een grote opkomst.  Het overleg zal 

driemaandelijks doorgaan en er zal rond een aantal afgebakende thema’s gewerkt worden. 

2030 Antwerpen Luchtbal 

Netwerkschouwburg cc Luchtbal 

In 2013 wist CC Luchtbal zijn ticketverkoop op peil te houden door het basisaanbod van theater, comedy en 

muziekvoorstellingen voor een breed publiek aan te vullen met frisse expo’s van aanstormend (Antwerps) 

talent en intieme (actief-receptieve) muziekavonden rond jazz, roots en elektronische muziek. 

In de creatie, productie en promotie van het voetbal-dansproject ‘Michael Essien, I Want To Play as U’ nam 

CC Luchtbal het voortouw.  Met de steun van de Antwerpse cultuurcentra en Sporting A groeide dit project 
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uit tot een groot succes, zowel op vlak van persaandacht, publieksbereik als op creatief vlak.   

De voorstelling werd achtereenvolgens opgepikt door de theaterfestivals ‘Theater Aan Zee 2013’ 

(Oostende, BE) , ‘Explosive! International Youth Festival 2013’ (Bremen, D) en ‘London International festival 

of Theatre 2014’ (London, VK).  Regisseur Ahil Ratnamohan werd binnengehaald als ‘artist in residence’ en 

werkt aan nieuw materiaal dat eind 2014 in première zal gaan. 

Eind 2013 zette CC Luchtbal – samen met zijn (stedelijke) buurtpartners – de wijk Luchtbal op de kaart als 

“meest kleurrijke wijk van t’ stad” met Day One, het eerste volwaardige Street Art festival in Antwerpen.  

Meer dan 15 nationale en internationale graffitiartiesten namen de gevels van o.a. het cultuurcentrum, de 

scholen en verschillende sociale woonblokken onder handen.  Bijna 100 buurtkinderen en senioren 

droegen enthousiast hun steentje bij om de wijk meer kleur te geven.  De Street Art-wandeling trok tot op 

heden meer dan 2.000 kijklustigen naar de wijk. 

Vrijetijdssite Luchtbal 

In 2013 werden de banden met de belangrijkste wijkpartners (AG Stan, Programma’s voor Stad in 

Verandering (Samen Leven), de bibliotheek, buurtsport en Jes vzw) verder aangehaald, zowel door 

structurele overlegmomenten in te bouwen, als door inhoudelijk samen te werken rond concrete projecten 

als de Jeugdboekenweek, de Voorleesweek, themahoeken in de bibliotheek, de Luchtbarnamiddagen, de 

sportarena Luchtbal (Sporting A), Day One, de tijdelijke ‘experimentele jeugdzone’ en (het toonmoment 

van) Academie Luchtbal (circus- en theaterlessen).  De gehoopte structurele verankering van dit laatste 

project in een satellietwerking van het Ekerse Deeltijds Kunstonderwijs kwam er jammer genoeg niet. 

Door het traditionele feestweekend te koppelen aan een erfgoedproject én CD-voorstelling van 

‘Volksliekes II’ van Axl Peleman, wist CC Luchtbal zijn lokaal en bovenlokaal schouwburgpubliek met elkaar 

in contact te brengen. 

Eind 2013 werd de – in het kader van het Day One Street Art festival geopende – popup-bar AMAI 

overgenomen door een twintigtal geëngageerde buurtbewoners om er met de hulp van CC Luchtbal PALET, 

een zelfsturende, tijdelijke sociaal-culturele ontmoetingsplaats voor de buurt, van te maken.   

Van november 2013 tot februari 2014 steeg de bewonersparticipatie in het noordelijk deel van wijk 

Luchtbal hierdoor spectaculair. 

2050 Antwerpen Linkeroever 

Hertekenen geïntegreerde werking cultuur 

Na de start van de nieuwe legislatuur en intern stedelijk overleg, werd door de stad besloten de zaal achter 

bibliotheek Elsschot als patrimonium voor verhuur te laten beheren door de dienst externe exploitatie.   

Het district en CC Link blijven bij deze dienst pleiten voor een maximale terbeschikkingstelling voor lokale 

verenigingen.  In het najaar van 2013 gebruikte CC Link de zaal nog voor een nocturne wandeling langs 

verschillende artistieke interventies. 

De gemeenschappelijke cultuurwerking vanuit bibliotheek Elsschot werd in 2013 geconcretiseerd door 

middel van overleg, schoolvoorstellingen, tentoonstellingen, (literaire) programmatie van de nocturne en 

samenspraak met Formaat voor een woensdagmiddagaanbod voor kinderen. 
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Cultureel basisaanbod op Linkeroever 

Van 11 t.e.m. 14 april vond de derde editie van sociaal-artistiek theaterfestival Blok-Bloc op Europark 

plaats.  De programmatie behelsde onder andere twee voorstellingen, gemaakt samen met buurtbewoners 

en kinderen van plaatselijke scholen.  Het hele evenement trok ongeveer 3.400 bezoekers. 

In mei namen 20 lokale verenigingen en 800 bezoekers deel aan de verenigingenmarkt BLINK, gekoppeld 

aan de Vliegerhappening in park Middenvijver.  In 2013 vonden verder 10 cultuurcafés in dienstencentrum 

Linkeroever plaats, 2 cultuurcafés op Biodroom, 4 concerten op Biodroom, 1 schoolvoorstelling in 

bib Elsschot en 2 schoolvoorstellingen bij de scholen zelf. 

In Biodroom sloten we het cultuur- en tuinseizoen af met een goedgevuld concert van Guido Belcanto.   

In samenwerking met het EcoHuis Antwerpen en de dienst Samen Leven werd het beheer van 

gemeenschapstuin Biodroom eind 2013 aan de tuiniers zelf overgedragen.  Kunstenaar Bruno Herzeele 

schreef op vraag van district Antwerpen een prachtig geïllustreerd boek genaamd ‘Aardtaart’ rond het 

artistieke en sociale parcours dat op twee jaar tijd in Biodroom werd afgelegd. 

Communicatie 

De nieuwsbrief Cultuur2050 werd gelanceerd en telde eind 2013 ongeveer 200 abonnees.  In 2014 worden 

verdere acties ter promotie van dit medium gepland. 

Het ‘omdopen’ van de naam van de cultuurwerking met zijn verschillende partners, werd nog even on hold 

gezet, totdat de contouren van de cultuuropdracht op Linkeroever – gezien de beperkte personeelsinput – 

strakker getekend zijn. 

2060 Antwerpen Noord 

Permeke, een ontmoetingsplaats in 2060 

Permeke profileerde zich met 15.000 (bibliotheek)bezoekers per week als ontmoetingsplaats bij uitstek in 

Antwerpen-Noord.  De programmatie richtte zich op specifieke doelgroepen: de ‘Bibfabriek’ voor kinderen, 

‘Op eigen benen’ voor jongeren, ‘CULT 2060’ voor de buurtbewoners,… 

Ook de infrastructurele aanpassingen stonden in het teken van (meer) ontmoeting.  Onder meer de 

leestuin werd verder aangekleed, de Kubus kreeg een aantrekkelijke kinderhoek met leesboeken, de grote 

vergaderruimte ’Sierra’ werd opgedeeld in kleinere hoeken (van 1 naar 3 ruimtes). 

De bib werkte een examenregeling uit en bood aan enkele honderden scholieren en studenten rustige 

studieplekken aan.  Er werd gestart met de herinrichting van verschillende zones (strip- en 

prentenboekenbakken in de jeugdzone, uitbreiding van de adolescentenhoek, de voorbereiding Taalpunt). 

Het De Coninckplein trok met zijn swingende dansavonden en de geanimeerde strip- en boekenpleinen veel 

enthousiaste bezoekers uit de buurt, de stad en van verder weg. 

Een bovenlokaal literair programma 

In 2013 startte Permeke met een 'Writer in Residence'.  Bart Moeyaert vormde de rode draad doorheen de 

programmatie en de communicatie en trad op als gastcurator.  Onder de titel “Een jaar met Bart Moeyaert” 

werd zijn 30 jaar schrijverschap gevierd: tal van activiteiten zetten hem als schrijver in de kijker. 
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Door de centrale plaatsing van zijn werkkamer (de box) in de bib greep de schrijver letterlijk in op de 

werking van de bib en bevond hij zich te midden van zijn lezers.  Dit programma loopt nog tot juni 2014.  

Vanaf oktober 2014 volgt een nieuwe gastcurator Bart Moeyaert op. 

Een sterk actief-receptief programma 

Naast de eigen programmatie was er ook plaats voor initiatieven van derden, waaraan Permeke ruimte en 

ondersteuning bood, zowel met partners in huis als met partners uit de buurt. 

Samenwerking met Behoud de Begeerte: 9 voorstellingen waarvan 1 voor kinderen (“De Kleine Lettertjes”). 

Met Samen Leven/Programma Stad in Verandering: De Coninckplein Swingt, De Coninckplein Danst, 

De Coninckplein Live, Pianomarathon, Cult 2060.  De ‘Donderdagen van de poëzie’ in samenwerking met 

Antwerpen Boekenstad. 

Samenwerking met partners uit de buurt: ‘Bazaar Bicyclette’ met Magnifik, Expo ‘Heavy Metal Oppo’ met 

Boulevard Amandla, ‘Theaterkroegentocht’ en de ‘Theatrale Wandeling’ door Theater Vonk, ‘Festival van 

de Sociale Film’ met Filmhuis Klappei, ‘Bij de buren op de picknick’ en ‘Mevrouw Ja, Meneer Nee’ door 

Theater Luxemburg. 

Samenwerking met culturele / literaire partners: Goethe Institut, Creatief Schrijven, Jeugd en Poëzie 

(‘Rewrite’, workshops voor jongeren), Boekhandel de Groene Waterman (‘Pelle Sandstrak’), Bad van Marie 

(theatervoorstelling ‘Dienst Bevolking’), Theatergroep Fien, ARTforum vzw, vzw Karton, Newton’s Apple 

Culture vzw (theatervoorstelling ‘Vlinders’), VTB Kultuur,… 

CULT 2060 

Cult 2060 was qua opkomst een mindere editie.  Dat was grotendeels te wijten aan het regen- en 

stormweer, waardoor een aantal artiesten het lieten afweten.  Om veiligheidsredenen werd de 

programmatie in de leestuin geschrapt.  Onder het tentzeil bleek het te gevaarlijk.  Toch was het een dag 

vol activiteiten, zowel op het De Coninckplein, in de cafés, in de kubus als in de bibliotheek.   

De kinderactiviteiten (het kinderbuffet, de filmvertoning ‘The Croods’ en de theatervoorstelling van Theater 

Luxemburg ‘Mevrouw Ja en Meneer Nee’) waren opnieuw zeer succesvol.  Om budgettaire reden werd 

tijdens deze editie geen Walking Dinner georganiseerd. 

Fietsproject in het kader van Antwerpen Sportstad 2013 

Het fietsproject was een samenwerking van verschillende stedelijke partners: Permeke, Antwerpen 

Europese Sporthoofdstad, Samen Leven/Programma’s voor Stad in Verandering, CC Luchtbal, district 

Antwerpen.  Ensemblage vzw was organisator en trekker. 

Het project bestond uit drie onderdelen: 

1) Toernee Velo, de mobiele fietsherstelplaats en de promotiecampagne om (fiets)filmpjes te maken.  

Deze toerde doorheen het district: 28 april op Het Uiterste Zuid, 2 juni op de Sint-Andries run, 8 juni 

tijdens het Feestweekend Luchtbal, 15 juni op het Strip- en boekenplein (Antwerpen-Noord), 7 juli 

op District Antwerpen Feest! en op 31 juli tijdens de Na tour MAS . 

2) In de zomer gingen Filmlabo’s door: mensen die ondersteund willen worden bij het maken van een 

(fiets)filmpje konden hier terecht.  
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3) Afsluitend Filmfeest op 15 september in Permeke met de vertoning van de fietsfilmpjes over 

fietsen in de stad.  Het beste filmpje werd geselecteerd en bekroond met een prijs (gouden 

banaan). 
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Hoofdstuk 2: district Berchem 

Naar een nieuwe bestuursperiode 

De bestuurswissel in Berchem bracht zoals verwacht nieuwe plannen, ideeën en overtuigingen.  Zo werd er 

zwaar ingezet op het Brilschanspark als evenementenplek en werden er in de zomer op vijf zondagen 

activiteiten georganiseerd.  Het traditionele, eerder kleinschalige Bal Populaire aan het einde van 

Berchem Bruist op Sint Maria werd verhuisd naar het Van Hombeeckplein voor een breder en grootser 

opgevat bal.  De hoeveelheid aan initiatieven werd er alleszins niet kleiner op.  Tegelijkertijd werden twee 

stafmedewerkers die halverwege 2013 afscheid namen dat jaar (nog) niet vervangen, wat maakte dat 

sommige ambities toch dienden te worden bij geschroefd.  Zo werd 2013 enerzijds een nieuw begin maar 

tegelijkertijd ook een confrontatie met onze eigen grenzen.  Desondanks blikken we terug op een aantal 

straffe projecten, zoals de tweede editie van Pop Up To Date, de eerste van Circus Boelaere, een geweldige 

jeugdboekenweek en heel veel fijne voorstellingen. 

Accenten van de verschillende partners binnen hun reguliere 

werking 

Het district 

Eén van de pijlers van de districtswerking in 2013 was de administratieve vereenvoudiging van de 

subsidiereglementen.  We vonden hiervoor draagvlak bij de nieuwe bestuursploeg en realiseerden onze 

doelstelling om twee duidelijke reglementen voor culturele verenigingen en initiatieven uit te werken: 

project- en werkingssubsidies. 

Daarnaast werd de cultuurraad opnieuw samengesteld.  Zoals gehoopt hebben we verschillende nieuwe 

leden kunnen aantrekken en is het huidige bestuur een goede weerspiegeling van het lokale cultuurveld. 

Wat de districtsevenementen betreft, betekende de introductie van Bar Brilschans de belangrijkste 

verschuiving.  Het Brilschanspark deed vijf zondagen dienst als een kleine festivalsite waarbij een grote 

zomerbar, kinderanimatie en live muziekacts wekelijks tussen de 500 en 1.500 bezoekers aantrokken. 

De bibliotheek 

Sinds het najaar van 2013 is de jeugdbalie een feit.  Klassen worden rechtstreeks in de jeugdafdeling 

geholpen en kinderen kunnen op woensdag en zaterdag ter plekke hun materialen binnenbrengen en 

uitlenen.  Op die manier is er een veel nauwer en persoonlijker contact met de leerkrachten, de kinderen 

en de ouders.  Zowel onze klanten als onze jeugdmedewerkers ervaren dit zeer positief.  Voorlopig is de 

balie enkel open tijdens klasbezoeken, op woensdag en op zaterdagnamiddag. 

In 2013 werd een overleg in het leven geroepen tussen Velt, het Ecohuis, Posthof en de bib van Ekeren om 

een zadenbibliotheek op te starten in onze bibliotheek.  De bedoeling is dat tuiniers planten- of 

groentenzaden gratis kunnen komen ophalen.  Ze moeten zich enkel registreren.  Er wordt wel gevraagd 

om zelf nieuwe zaden te oogsten en terug te brengen naar onze bib.  In 2013 hebben enkele vrijwilligers al 

zaden geoogst en ingepakt, zodat we in maart 2014 van start kunnen gaan.  Ook is er beslist dat enkele 

vrijwilligers samen met Posthof een moestuin zullen opstarten in onze tuin. 
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Het BIB-punt van Sint-Anna is open gegaan.  Voorlopig is dit vooral gericht op bewoners van het 

woonzorgcentrum.  Er is in het najaar gestart met een Samenleesgroep volgens het principe van 

The Reader Organisation.  Er worden teksten voorgelezen en besproken samen met de deelnemers.  Deze 

methodiek blijkt zeer succesvol.  Er is ondertussen dan ook een Samenleesgroep opgestart in bib De Poort 

en in het buurthuis Posthof. 

Tijdens de bibliotheekweek vierden we 10 jaar De Poort en de academie onder 1 dak.  Tal van activiteiten 

zorgden er voor dat heel wat mensen de bib kwamen bezoeken.  Er werd ook nauw samengewerkt met de 

academie voor muziek en woord.  Deze samenwerking was zeer positief en zal in de toekomst zeker verder 

gezet worden. 

Het cultuurcentrum 

Ook in 2013 vormde het theater- en dansaanbod, zowel voor volwassenen als (school)kinderen, het 

zwaartepunt van het cultuurcentrum.  In totaliteit was dit aanbod goed voor ongeveer 22.000 van de 

33.000 bezoekers.  Dat laatste getal is opnieuw een recordaantal, net als de omzet voor de vzw.  Even goed 

of beter doen wordt moeilijk in 2014.  Niet zozeer door de financiële besparing op de vzw, wel door het 

tekort aan technisch vakspecialisten, waardoor we organisatorisch vaker op de rem moeten gaan staan.  

Hoogtepunten waren ongetwijfeld de Martha!Tentatief premières ‘de Snoek van Sjestov’ en ‘Dinska 

Bronksa’, ‘Leeghoofd’ van Tuning People en de Gentse invasie door straffe gezelschappen als Cie Cecilia, 

NT Gent en Muziek Lod. 

Partners bleven ook in 2013 belangrijk.  In eerste instantie Moussem Nomadisch Kunstencentrum waarmee 

we verschillende activiteiten samen opzetten, maar even zeer partners als Wisper, Retina, Asjemenu, 

Jeanne Danst en dochters van Eva die voor een constante stroom aan workshops participerende kinderen, 

jongeren en volwassenen zorgen. 

Speciale vermelding voor ‘Nuff Said mag hier niet ontbreken.  Na jaren van hard zwoegen aan concept, 

locatie en programma door eerst Moussem en later ‘Nuff Said – in samenwerking met vooral de technische 

ploeg van ccBe – kwam in het najaar 2013 de kroon op het werk.  Vier avonden  werden gecapteerd door 

Canvas en ondertussen in voorjaar 2014 uitgezonden.  Het moet zowat een unicum zijn.  Meeste eer gaat 

daarbij uiteraard naar ‘Nuff Said zelf, maar het is wel de technische ploeg van het cultuurcentrum die dit 

mee mogelijk heeft gemaakt door de ontwikkeling van foyer tot concertzaal. 

De ontwikkeling van een filmprogramma liep dan weer met horten en stoten.  Soms vond het publiek 

gemakkelijk zijn weg, soms liep het stroef.  De experimenten met Turkse film vonden weinig 

geïnteresseerden, de matinees groeiden stilaan.  We vermoeden dat nog betere communicatie van langer 

tevoren deze matinees moeten kunnen versterken en we dromen van nog andere filmprojecten. 

Familiedagen 

Ook in 2013 scheerden onze familiedagen hoge toppen.  Zeker tijdens de schoolvakanties vonden families 

uit de buurt makkelijk de weg naar deze festivalzondagen.  Familievoorstellingen worden steeds vlotter 

gecombineerd met knutsel- of bewegingsworkshops, toonmomenten en poppenspel.  Steevast in 

samenwerking met allerhande lokale partners zoals de jeugddienst, Gezinsbond Berchem, veel vrijwilligers 

en het afgelopen jaar enkele keren in samenwerking met Moussem, wat de diversiteit in publiek op die 

familiedagen aanzienlijk verhoogde.  Dat laatste komt in 2014 echter onder druk door het schrappen van de 

stedelijke subsidies voor Moussem. 
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Hoogtepunt van de familiedagen 2013 was ongetwijfeld Circus Boelaere – een familieweekend in open 

lucht in samenwerking met cultuurcentrum Deurne en met de steun van de districten Borgerhout, Deurne 

en Berchem.  Het Te Boelaarpark werd werkelijk overspoeld door gezinnen met kleinere kinderen, 

waardoor de wachtrijen helaas groot werden en de voorstellingen in de tent razendsnel uitverkochten.   

Het is overduidelijk dat we met dit evenement recht in de roos troffen.  In deze buurt waar veel gezinnen 

met kleine kinderen wonen, is het aanbod eerder beperkt zodat er nu massaal door hen geparticipeerd 

werd.  Bovendien vonden ook mensen van intra muros vlot de weg naar het park.  Als we een les moeten 

trekken uit dit evenement, is het dat we het succes op voorhand danig onderschat hadden. 

Berchem Buiten 

We maakten in 2013 de keuze om af te stappen van de cultuurstraten en in plaats daarvan op zoek te gaan 

naar kleine activiteiten op pleintjes en in parken in de zomermaanden, die we mits kleine ingrepen konden 

opwaarderen tot gezellige ‘cultuurpleinen’.  Om verschillende redenen hebben we dit plan moeten laten 

varen.  Allereerst bleek de zomer plots goed gevuld: met vier edities van ‘Muziek in de Wijk’ in juli en vijf 

festivaldagen op Bar Brilschans in augustus, was er elk weekend wel iets te doen in de Berchemse wijken.  

Daarnaast hebben we gemerkt dat bestaande activiteiten vaak sterk staan op zichzelf.  Initiatieven die 

vanuit buurtcomités of kleine organisaties ontstaan, verdienen ondersteuning, maar ervaren het eerder als 

een inbreuk wanneer een stadsdienst met een eigen aanbod neerstrijkt.  Bovendien maakte het hoger 

vermeld vertrek van twee stafmedewerkers dat de druk bij de overige stafmedewerkers werd verhoogd, 

waardoor er minder tijd was voor nieuwe initiatieven. 

Jongerentraject 

De contacten van de cultuurtoeleider met Berchemse middelbare scholen heeft het afgelopen jaar goede 

resultaten opgeleverd.  De scholen hadden nu een vast aanspreekpunt in het cultuurcentrum en dat 

resulteerde in hogere participatie aan de schoolvoorstellingen, organisatie van filmvoorstellingen voor 

scholen en participatie vanuit scholen aan activiteiten van het cultuurcentrum.  We zetten dit seizoen ook 

onze eerste stappen in het specifiek programmeren van avondvoorstellingen voor de doelgroep, voorlopig 

met aardig succes. 

Daarnaast stampte de cultuurtoeleider een eerste jongerendag uit de grond, waarbij het cultuurcentrum 

integraal in jonge handen werd gegeven met onder meer de organisatie van een wedstrijd van de beste 

‘Fifa Playstation’-speler in Berchem, maar even goed workshops dans en hiphop-optredens in de foyer.  

Verder werden een aantal workshopreeksen opgezet zoals The Urban Dance Crew en Soe’s Bgirl Studio.  

Workshops die opgehangen werden aan sterke jongeren die als rolmodel zelf een netwerk hebben en zo de 

jongeren zelf over de drempel van het cultuurcentrum trekken.  

In het najaar van 2013 startten we een nieuwe samenwerking op met JH Den Eglantier.  Het 

cultuurcentrum stapte mee in hun programma ‘Ruishaven’ waarbij afwisselend in het cultuurcentrum en in 

den Eglantier boeiende muziekgroepen worden geprogrammeerd, die voornamelijk op een eerder jong 

publiek mikken.  De eerste gemeenschappelijke edities waren alvast veelbelovend naar kwaliteit en 

publieksopkomst. 
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Beeldende kunst in Berchem 

In het voorjaar van 2013 vond de tweede editie van Pop Up To Date plaats.  Onze vrees dat we het succes 

van 2012 niet zouden kunnen evenaren, bleek meer dan onterecht.  We vonden acht ontwerpers bereid 

om gedurende twee maanden een pop up shop uit te baten met handgemaakte producten en eigen 

ontwerpen.  Dat waren er drie meer dan het jaar ervoor.  De reacties van de buurt, deelnemers en de 

eigenaars van de panden waren unaniem positief.  Na deze twee jaar kunnen we tevens uitpakken met 

sterke cijfers: zes van de 11 ontwerpers die aan het project deelnamen, hebben ondertussen de stap gezet 

naar een permanente winkel.  Twee zijn in de Driekoningen- Statiestraat gevestigd.  Ook als positief 

antwoord op de leegstand heeft het concept haar doeltreffendheid bewezen: zeven  van de tien panden 

die we tijdelijk gebruikten zijn momenteel verhuurd, verkocht of nog beschikbaar als pop up shop. 

Ook De Muur – een project waarbij opkomend Antwerps talent de kans krijgt om te exposeren in ccBe – 

liep in 2013 door en toonde in drie exposities het werk van 6 kunstenaars.  Het project van de nutskasten 

kreeg eveneens een vervolg.  Kunstenaars Sam De Buysscher en Olivier Vrancken tekenden opnieuw voor 

het samen ontwerpen van twee nutskasten.  Eén in wijk Groenenhoek en één in wijk De Veldekens.  Door 

praktische problemen werden de nutskasten echter pas bekleefd in januari 2014. 

Berchems Erfgoed 

De geplande Erfgoedprojecten zijn helaas niet kunnen doorgaan.  Zo was er het plan om in de Wasserij 

Goossens een locatietheaterproject met theatergezelschap Martha!Tentatief op te zetten, maar door een 

gebrek aan subsidiegeld heeft het gezelschap de plannen moeten opbergen.  Ondertussen kreeg de site wel 

een prachtige nieuwe invulling met de komst van Extra City.  Het inventarisatieproject bij de Heemkundige 

kring Berchem werd on hold gezet, omdat snel duidelijk was dat de organisatie daar nog niet klaar voor 

was.  Er werd geopteerd om eerst met hen een traject op te zetten rond missievorming en actieplanning, 

liever dan te beginnen aan de inventarisatie zonder duidelijke richting.  Bovendien bleek de provincie 

Antwerpen bezig met het ontwikkelen van een registratiesysteem op maat van de kleine erfgoedzorger.  

Daarop wachten leek ons aangewezen.  Ondertussen werd het project wel opgenomen in hun actieplan. 

In het kader van de erfgoedconvenant ontwikkelden we in nauwe samenwerking met de sportantenne en 

Antwerpen Sportstad wel de erfgoedfietsroute ‘Het verleden herleeft’.  De route doet de verschillende 

wijken van Berchem aan, passeert de belangrijkste historische bezienswaardigheden en volgt een 

fietsvriendelijk parcours.  De route kwam op een App voor smartphone en is tevens beschikbaar in een 

fysiek plan.  Het openingsmoment van de route was niet erg succesvol, maar ondertussen is hij al wel een 

kleine 1.000 keer gedownload. 

Het tweede project betreft de restauratie van het missaal van Berchem.  Dit missaal, ook gekend als het 

Missaal van de Sint-Michielsabdij of het Wondermissaal wordt al eeuwenlang bewaard in de 

Sint-Willibrorduskerk van Berchem.  We organiseerden nu een vooronderzoek voor restauratie, waarbij het 

missaal werd ingescand.  In een volgende fase wordt het gerestaureerd. 

 

 

 

Bijlage: 2013_evaluatie_activiteiten_Berchem  
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Hoofdstuk 3: 

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

Vandaag bouwen aan morgen 

Uitbouw Vrijetijdscentrum De Schelde 

In december 2012 verhuisden de medewerkers van cultuurcentrum De Schelde naar het districtshuis, waar 

ze gedurende twee jaar hun intrek nemen tijdens de verbouwingswerken.  In het districtshuis werd op 

datzelfde moment Vrijetijdscentrum De Schelde geboren.  Sinds januari 2014 maken de seniorenconsulent, 

de sportantenne, de jeugdconsulent, de cultuurantenne, de medewerkers van bibliotheek Viswater en het 

voormalige cultuurcentrum deel uit van het vrijetijdsteam. 

Het vrijetijdsteam heeft één vrijetijdsloket, communiceerde via één vrijetijdsbrochure en maakte één 

gezamenlijk actieplan 2014.  De samenwerkingsovereenkomst werd aangepast, zodat in 2014 de 

werkingsbudgetten van de collega’s van het vrijetijdsteam kunnen overgedragen worden naar de vzw.  

Tevens is de aanzet voor de statutenwijziging in gang gezet, zodat de vzw lokaal cultuurbeleid in de 

toekomst vzw lokaal vrijetijdsbeleid genoemd zal worden. 

Programmatie op locatie, ons landenfestijn 

Programmatorisch gezien was het een jaar vol uitdagingen.  Zonder gebouw is creativiteit een must.   

Op plein Viswater – tussen de bib en de volkstuintjes – voorzag vrijetijdscentrum De Schelde een 

vrijetijdsaanbod in openlucht.  Tussen half april en half september werd er een leuk landenfestijn 

georganiseerd, waarbij 10 landen aan bod kwamen.  De landen werden gekozen op basis van het meest 

aantal aanwezige inwijkelingen in het district.  Per land werd er ook een ambassadeur gekozen.   

De ambassadeur woont in het district, maar zijn roots liggen in het buitenland.  De bibmedewerkers 

voorzagen telkens thematafels rond elk land. 

Het aanbod bevatte onder andere een Nederlandse comedyavond, Poolse taalles, kindergansrijden en een 

degustatie van Italiaanse bieren.  Tevens kon men genieten van sardines tijdens de fado-avond, de 

Marokkaanse bruidsmodeshow aanschouwen, in de voetsporen treden van Ivanisevic tijdens een 

tennisinitiatie, Burundese trommels bespelen, een initiatie flamenco volgen en het aperitiefconcert rond 

het levensverhaal van Cosmia Wagner-Listz beluisteren. 

Nicasius De Keyser 

Heeft u zich ooit afgevraagd waar de naam De Keyserlei vandaan komt?  2013 was het herdenkingsjaar van 

de Zandvlietse schilder Nicasius de Keyser, wat met tal van activiteiten werd gevierd.  We hebben 

geprobeerd een thema als ‘schone kunsten’ toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek.   

Het was eveneens een unieke kans om stevige samenwerkingen met lokale verenigingen op te zetten, die 

Nicasius de Keyser als jaarthema opnamen binnen de eigen werking. 

Het aanbod bevatte onder andere een erfgoedroute, te voet of met de fiets, een zoektocht, lezingen, een 

tentoonstelling, gegidste wandelingen en een heuse kunstveiling. 
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Bibwerking 

Het decreet lokaal Cultuurbeleid wijst aan de bibliotheek 4 functies toe namelijk cultuur, informatie, 

educatie en ontmoeting.  In de praktijk vullen bibliotheken die functies traditioneel in vanuit hun 

collectieaanbod: verzamelen, ontsluiten en ter beschikking stellen van de lokale bevolking. 

Bib Viswater is een onderdeel van het netwerk van de Antwerpse openbare bibliotheken en zet sterk in op 

een kwalitatief aanbod van 21.599 actuele materialen.  Er werden 46.822 uitleningen geregistreerd: 26.664 

boeken, 12.987 audiovisuele materialen, 4.846 strips en 2.325 tijdschriften. 

In 2013 ging veel aandacht naar actualisering en vernieuwing van het aanbod strips voor de jeugd en het 

aanbod fictie volwassenen.  Oudere materialen werden herbestemd naar het achtergrondmagazijn Kotter 

of afgevoerd.  Het digitale aanbod via het provinciale BIB-portaal (isis-catalogus) is sterk. 

In 2013 telde bib Viswater 1.286 individuele gebruikers en 14 actieve groepsabonnementen (gemiddeld 

20 gebruikers per groepskaart, bv. een klasgroep) of een geschat totaalbereik van 1.566 gebruikers die voor 

89,9 % in het district zelf wonen. 

Het aantal individuele gebruikers steeg met 2,9 %.  De bib bereikte vooral erg jonge gebruikers, onder de 

twaalf jaar.  Tijdens de jeugdboekenweek kwam Jules op bezoek onder leiding van jeugdauteur 

Annemie Berebrouckx. 

Volwassenen konden in de leeshoek een auteurslezing volgen, gestimuleerd door de leesgroep.  Ook een 

workshop kortverhalen schrijven behoorde tot het aanbod. 

In bib Viswater werd in 2013 ook gewerkt aan een verbetering van de uitrusting en infrastructuur.   

Nieuwe tafels en stoelen in de leeshoek en de installatie van Wifi maken het verblijf aangenamer als 

studieplek voor groepjes studenten en individuele gebruikers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 2013_evaluatie_activiteiten_Bezali  



 

Lokaal cultuurbeleid Antwerpen: werkingsverslag 2013 

- 34 - 

Hoofdstuk 4: district Borgerhout 
De cultuurwerking in Borgerhout kende een boeiend jaar met een aantal hoogtepunten, waarbij BorgerRio 

het symboolmoment blijft van samenwerking en participatie over partner-, doelgroep- en beleidsgrenzen 

heen.  Tijdens de beleidsplanningsperiode in 2013 hechtte het nieuwe bestuur groot belang aan inspraak 

van bewoners en belanghebbenden.  Dit gebeurde ook voor cultuur via het digitaal platform 

Samen Borgerhout, de cultuurraad en het lokale cultuurplatform.  Dat laatste blijft de groep kernpartners 

die mee de krijtlijnen voor het cultuurbeleid uittekenen, met name De Roma, ’t Werkhuys, Rataplan naast 

de cultuurantenne en de bibliotheek.  Sinds het najaar zit ook de Academie Borgerhout als geëngageerde 

partner mee aan tafel.  Jongerenmuziekcentrum Trix zal zich wegens andere prioriteiten nog niet verder 

engageren; dit wordt uitgebouwd op lange termijn. 

Participatie & competentie 

Doelgroepwerking 

Het district heeft een grote groep aan diverse bewoners, waarop we als cultuurpartners extra willen 

inzetten.  Een van de prioritaire partners zijn de scholen, waarmee vooral de bibliotheek en Rataplan 

samenwerken.  De werking focust momenteel op lager onderwijs.  Naar de toekomst toe willen we 

samenwerking en afstemming verder uitbouwen, voortbouwend op expertise van Rataplan en andere 

districten.  Ook in het kader van de reuzenstoet werd een traject met scholen afgelegd, dit door 

De Reuzen vzw.  Een evaluatie ervan moet nog volgen. 

De bibliotheek blijft de meest laagdrempelige locatie en bereikt zo – ondanks haar beperkte infrastructuur 

– een zeer divers publiek.  Een nieuwe medewerker die vanaf de zomer bibliotheek Vredegerecht kwam 

versterken, focust op kansengroepen en e-inclusie. Zo kon extra ingezet worden op het taalpunt: er kwam 

vorming voor de medewerkers en vrijwilligers, het materiaal werd doorgelicht en waar nodig aangevuld, 

het taallab – het leren van Nederlands op computer met hulp van vrijwilligers – werd uitgebouwd en een 

tweede sessie voorbereid. Er werd ingezet op laagdrempelige projecten voor anderstaligen zoals 

samenlezen en taalkriebels.  

De dienstverlening ‘bib aan huis’ voor mensen die slecht te been zijn, bleef – ondanks een stedelijke 

campagne – zeer beperkt qua vraag in Borgerhout.  Er wordt (gezien de beperkte personeelsploeg en de 

nood aan prioritering in doelgroepen) gekozen hier momenteel niet extra op in te zetten, maar de klemtoon 

te leggen bij kansengroepen – in het bijzonder anderstaligen die Nederlands leren – enerzijds, en kinderen 

en scholen anderzijds.  Leeslekker, de vrij toegankelijke voorleesuurtjes op woensdagmiddag in de bib, 

bleven dan ook een succesvol laagdrempelig leesbevorderingsproject. 

De Roma zet vooral projectmatig in op kansengroepen.  Voor Circo Roma werkte de Roma intensief samen 

met het OCMW – dienst vrije tijd, om hun cliënten te activeren voor het circusfestival.  Een tweede project 

was een samenwerking met Atlas naar aanleiding van het concert van Seun Kuti.  Telkens werd dan 

voorzien in extra toeleiding en een groot aantal tickets tegen verlaagde prijzen. 
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In het voorjaar 2013 is de cultuurtoeleider in Borgerhout intensief projectmatig gaan werken aan 

participatieverhoging van allochtone inwoners en verenigingen aan het aanbod van de diverse 

cultuurhuizen en -projecten.  Meest opvallende realisaties waren een ‘Meet en Greet’ voor jongeren bij het 

Palestijns Circus in de Roma, de uitwerking van een ‘Arabische oase’ op BorgerRio en de toeleiding bij het 

project ‘Bij de buren’.  De cultuurtoeleider was echter langdurig ziek vanaf september ‘13, een grondige 

evaluatie is gepland in 2014.  

Specifieke doelgroep-projecten 

De eerste gezamenlijke Kunstendag voor kinderen in Borgerhout op 17 november kan een bescheiden 

succes genoemd worden.  In totaal bereikten de partners samen 330 ouders en kinderen verspreid over 

vier voorstellingen en twee workshops.  Er werd vlot samengewerkt tussen de partners en we willen er in 

de toekomst naar streven om van de Kunstendag voor kinderen dé culturele hoogdag voor alle 

Borgerhoutse kinderen te maken.  Alleszins werd het initiatief uit Borgerhout ook door de organisatoren 

vanuit de Vlaamse Gemeenschap positief geëvalueerd.  Voor een volgende editie zal het 

samenwerkingsmodel uit Borgerhout als ‘good pratice’ aan andere organisatoren worden voorgesteld. 

In het kader van ‘Michael Essien, I Want To Play as U’, een voorstelling in het kader van Antwerpen 

Europese Sporthoofdstad, werden in Borgerhout workshops voetbalacrobatie georganiseerd in 

’t Werkhuys.  Last-minute aanpassing van programmatie was noodzakelijk wegens afwezigheid van de 

workshoplesgever.  Als alternatief mochten jongeren uit Borgerhout de voorstelling in Park Spoor Noord 

gratis bijwonen. 

Ticketing en promotie 

In augustus werd de vernieuwde website www.deroma.be gelanceerd, die nu veel frisser oogt en 

gebruiksvriendelijker werkt, zowel voor algemene info, programma als voor ticketverkoop (die steeds meer 

via internet verloopt).  De promotionele kanalen van de Roma werden meer digitaal gericht (digitale 

nieuwsbrieven en sociale media) en minder op direct mail van gedrukte versies.  Ook de nieuwe 

klantvriendelijke website van ’t Werkhuys is in 2013 online geplaatst.  Tevens werd gestart met de 

voorbereidingen om in mei 2014 over te stappen naar een nieuw centraal tickettingsysteem. 

Spreiding & creatie 

Het gespreid cultuurcentrum van Borgerhout – De Roma, ’t Werkhuys en Rataplan – zorgt voor een 

complementariteit in de facetten van een cultuurcentrumwerking.  De Roma is vooral sterk in het 

programmeren en spreiden, ’t Werkhuys in receptieve werking.  Rataplan vervult een aantal specifieke 

opdrachten, zoals scholenprogrammatie en creatie. 

Spreiding en creatiewerking de Roma 

Twee van de drie voorziene speciale producties voor 10 jaar De Roma konden gerealiseerd worden: twee 

verjaardagsconcerten met Raymond van het Groenewoud en een hele reeks artiesten in mei, en 

Tutti Fratelli eind augustus met Operettedagdroom.  Het derde project (Turnhoutsebaan – 

Pieter Embrechts) werd uitgesteld omwille van gewijzigde artiestenplanning (zie ook hieronder).   

Wat betreft publieksopkomst was 2013 voor De Roma opnieuw een recordjaar: meer dan 

158.000 bezoekers kregen we over de vloer.  Op de archiefpagina’s van www.deroma.be is het volledige 

programma 2013 te bekijken. 
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Receptieve werking ’t Werkhuys 

De talrijke ruimtes in ’t Werkhuys bleven goed benut: 260 actieve gebruikers vonden hun weg naar 

’t Werkhuys om te creëren, repeteren, vergaderen, dansen en elkaar te ontmoeten.  ‘t Werkhuys bereikte 

zo een divers publiek.  De nieuwe tentoonstellingsruimte was eind 2013 nog niet operationeel wegens een 

tekort aan financiële middelen.  Het boek ’t Werkhuys 6 jaar met - 6 jaar zonder werd eind 2013 met succes 

gelanceerd: een creatief fotografisch overzicht van het reilen en zeilen van ’t Werkhuys. 

Scholenprogrammatie Rataplan 

De schoolvoorstellingen voor het schooljaar 2012-2013 werden aan vertegenwoordigers van de lagere 

scholen uit Borgerhout voorgesteld tijdens een infomoment op 15 mei 2012.  In totaal bezochten 

3.978 leerlingen Rataplan in schoolverband, dit tijdens 68 schoolvoorstellingen.  Ondanks een licht hoger 

aantal voorstellingen, zijn er iets minder leerlingen.  Bij een aantal voorstellingen was er door de 

gezelschappen een publieksmaximum van circa 50 bezoekers per voorstelling vooropgesteld (o.a. 

Luxemburg, Ampersand, Nat Gras, Vanelle, Alexandra Aerts).  Een opvallende trend om intieme 

voorstellingen voor kleinere groepen te maken dus.  Dit zorgt vaak voor een interessantere theaterervaring, 

maar het absoluut aantal leerlingen dat voorstellingen kan bezoeken verlaagt hierdoor wel. 

Daarnaast kan Rataplan terugblikken op een kwalitatief hoogstaand jaar, dit ondanks budgettaire 

beperkingen en financiële onzekerheid.  Enkele toppers binnen de bijna 250 activiteiten met meer dan 

16.000 bezoekers waren de concertreeks van Joachim Badenhorst en het ontstaan van zijn Europese groep 

‘Carate Urio Orchestra’, de succesvolle theatertournee van de Rataplanproductie ‘De Diepte van het Dal’, 

de ‘Cole Porter Sessions’, de prachtige stemmen van Melanie De Biasio en Judith Okon, en de coproductie 

van locatieproject ‘In ’t Geluk’ van Tina Ameel (met steun van het district). 

Amateurkunsten 

Naast het succesvolle ‘Feest van den Boom’, waar tal van activiteiten van het Liefhebberfestival aan 

deelnamen, organiseerde ’t Werkhuys een dansvoorstelling met Das Marionette met een matige opkomst.  

’t Werkhuys werkte voor een aantal projecten samen met de Academie Borgerhout, met wie de 

samenwerking in de toekomst zeker versterkt zal worden. 

Het Korenconcert Bekoorlijk werd niet uitgevoerd.  Het concept wordt herbekeken met de betrokken 

partners. 

43 verenigingen van de 47 aanvragers werden met een toelage ondersteund.  Het reglement werd 

geëvalueerd en is in hervorming (opstart 2015). 

Jeugdboekenweek 

De jeugdboekenweek in maart was opnieuw een levendige periode voor kinderen in bibliotheek 

Vredegerecht.  In het bijzonder werd opnieuw samengewerkt met het district en Rataplan voor het 

Sprookjeskasteel: een dans-/theatervoorstelling ‘Antoine’ van compagnie Mamuze, aangevuld met 

vertellingen (ongeveer 250 bezoekers). 
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Zorg voor erfgoed: werken aan de toekomst van het verleden 

Door een samenloop van omstandigheden kon in 2013 op erfgoedvlak weinig volgens planning gerealiseerd 

worden. 

• Het Erfgoedproject op de Turnhoutsebaan werd niet uitgevoerd, wegens aflassing van de 

voorstelling Pieter Embrechts in De Roma (zie boven).  Zo werd ook de randprogrammatie 

geannuleerd.  Het budget MAS werd alternatief ingezet voor de voorbereidingen van het 

erfgoedproject VAN OVERAL (uitrol in 2014). 

• Erfgoeddag (i.s.m. ’t Werkhuys) op 21 april.  Tijdens een salongesprek in ’t Werkhuys vroegen we 

aan de Borgerhoutenaar wat hij wilde bewaren voor de toekomst.  Door het ongewoon mooie weer 

en de concurrentie van de openluchtactiviteiten in de buurt was, ondanks het originele concept, de 

opkomst mager (10-tal personen). 

• De aankoop van extra Reuzenzuilen werd niet uitgevoerd: na overleg met het districtscollege werd 

de uitbreiding van de zuilen geschrapt bij budgetwijziging 2013. 

• De digitale archivering collectie heemkringen werd na overleg met districtsschepen en 

heemkundige kring afgelast. 

• De aankoop van kasten voor de opslag van de Reuzen werd niet uitgevoerd.  Er heeft overleg 

plaatsgevonden, maar zolang er onduidelijkheid is over de toekomst van het districtsgebouw is het 

niet zinvol dit te realiseren / investeringen te doen. 

In 2014 wordt de erfgoedwerking onder de loep genomen.  Dit is dan sowieso een aandachtspunt doorheen 

verschillende vieringen (125 jaar districtshuis, 50 jaar migratie-akkoorden, 100 jaar Groote Oorlog en 

100 jaar Borgerhout Extra-Muros). 

Gemeenschapsvorming 

Het district hecht veel belang aan het stimuleren van buurtgebonden initiatieven.  Het budget voor straat-, 

plein-, buurt-, en wijkfeesten werd daarom na budgetwijziging met de helft verhoogd.  Vijf aanvragen 

werden goedgekeurd. 

Tevens werd verder ingezet op de openbare ruimte als ontmoetingsplek in een interculturele samenleving, 

dit via speciale aandacht hiervoor in verschillende projecten. 

• De Nieuwjaarsreceptie van het district was een feestmoment op 26 januari.  TimeCircus bouwde in 

het Te Boelaarpark een wonderlijk winterdorp met straattheater en allerlei attracties.  Dit trok 600 

mensen. 

• BorgerRio op 22 juni 2013.  Ondanks het slechte weer, was er heel veel volk.  Het programma 

groeide: nieuw waren de uitbouw van de Arabische Oase en Kids Jungle, alsook de samenwerking 

met Murga voor de parade.  Er werd een nominatieve toelage voorzien voor BoHo2140, De Roma 

en ’t Werkhuys. Er werden extra inspanningen rond communicatie geleverd. Zowel de 

organisatiestructuur als de communicatie-campagne zullen herzien worden voor 2014. 

• Reuzenfeesten: Naast de jaarlijkse Reuzenstoet in september werd een samenwerkingsproject met 

scholen uitgevoerd (uitvoering en evaluatie gebeuren via De Reuzen vzw). 

• Vlaanderen Feest (i.s.m Nekka vzw) op 7 juli, omvatte een concert van Ed Kooyman en vrienden, 

kinderanimatie en eetkraampjes bemand door lokale handelaars.  Ongeveer 300 personen vonden 

op deze zonovergoten namiddag de weg naar ’t Laar. 
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• Circus Boelaere, een samenwerkingsproject van de districten Borgerhout, Berchem en Deurne op 

28 juni in het Te Boelaarpark, zorgde voor een goede opkomst.  De evaluatie met de districten 

Berchem en Deurne moet nog gebeuren. 

• Terlo Pleinfeest: Rataplan ondersteunde mee het pleinfeest op zaterdag 1 juni, een 

samenwerkingsverband tussen buurtorganisaties, wijkoverleg, Samen op Straat, pleinontwikkeling, 

buurtwerking de Drie Pleintjes, KRAS en Rataplan.  800 deelnemers participeerden aan een 

multicultureel eetstraatje, kinderactiviteiten en diverse openluchtoptredens (o.a. 't Akkoord, 

NoMobs, The Subtitles, Ramzi Zerqane). 

Tenslotte kon 2013 als cultuurjaar niet zijn wat het werd zonder de inzet van heel wat vrijwilligers en 

stagiair(e)s.  De gezamenlijke groep vrijwilligers van Rataplan en De Roma is weer verder gegroeid tot bijna 

400 geëngageerde mensen.  Naar aanleiding van 10 jaar De Roma in 2013, werden de vrijwilligers extra 

verwend met twee daguitstappen naar Gent en Luik, nieuwe t-shirts en sweaters en naar jaarlijkse traditie 

een groot vrijwilligersfeest in het najaar en een vrijwilligersdrink einde juni in Zermatt. 

Via de Karel De Grote Hogeschool werkten in ’t Werkhuys twee stagiaires in het kader van een ‘Sociale 

Werkervaring’.  Qua vrijwilligerswerk helpt een ploeg van een 10-tal vaste vrijwilligers er mee in de keuken 

en bij allerhande klusjes in huis. 

Ook in bib Vredegerecht werd extra ingezet op de vrijwilligers: deze van het Taalpunt, de 

voorleesvrijwilligers en de vrijwilligster die sinds november een namiddag permanentie houdt voor 

computervragen van bezoekers.  Met een gezamenlijk dankmoment met voorstelling in De Roma rondde 

de bib het jaar feestelijk met hen af. 

Ook de vrijwilligers van het district – met name de mensen actief in de adviesraden – genoten van een 

collectief dankmoment voor alle adviesraden met een circusmoment in De Roma. 

Deze inzet van vele vrijwilligers doorheen huizen en projecten bevestigt zo het draagvlak voor het 

cultuurbeleid in Borgerhout, en dat is uiteindelijk waar we het voor blijven doen: samen Borgerhout 

maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 2013_evaluatie_activiteiten_Borgerhout  
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Hoofdstuk 5: district Deurne 

Ontmoeting / Deurnse buurten / hoogtepunten 

Cultuur boerde goed in het Deurne van 2013.  We slaagden in onze ambitie om ontmoeting te stimuleren 

in verschillende Deurnse buurten, op micro en macro schaal.  We sloopten verder de muren tussen 

diensten, partners en beleidsdomeinen, met sprankelende synergiën als gevolg.  We bereikten opgeteld 

evenveel mensen als er wonen in het District, maar vooral de manier waarop maakt ons trots.  Een losse 

greep uit enkele hoogtepunten zou dit moeten illustreren.  

Eén van de kleinste maar fijnste realisaties van 2013 kan je vinden in de Jos Van Geellaan, nummer 6.   

Daar is het Voorleeskeldertje (BIB-punt) gevestigd, een initiatief van buurtcomité Tuinwijk Deurne Zuid, dat 

– in samenwerking met Bib Arena – elke dag een twintigtal kinderen uit de buurt warm welkom heet, helpt 

met hun huiswerk en leert lezen met een frisse collectie eerste lezers-boeken en voorleesbundels.  

Bib Arena wordt op die manier een laagdrempelige partner in de wijk, die lezen en ontmoeting centraal 

stelt.  Lokaal Cultuurbeleid op zijn puurst, een miniatuur van een samenwerking. 

We lanceerden de eerste edities van de Deurnse Cultuurcafés, een beproefd concept uit Borgerhout dat 

niet kon achterblijven in Deurne, gezien de werking van Recht-Op – gevestigd in CC Deurne-RIX – steeds 

duurzamer ingebed geraakt in de buurt, bij de partners en vooral, de bewoners.  Een erg nauwe 

samenwerking met jarenlange partner Samenlevingsopbouw, maar ook met maatschappelijk kwetsbare 

mensen zelf, die bij alle aspecten van het project nauw betrokken worden; van programmatie over catering 

tot ontvangst en communicatie.  Die promotie kristalliseert zich in dat ander project van Recht-Op, APGA 

en de buurthuizen ’t Pleintje en Dinamo, de Pretloketten.  Tijdens deze maandelijkse infomomenten wordt 

cultuur op een toegankelijke en goed doordachte manier gepromoot bij mensen die anders moeilijk(er) de 

weg vinden naar het aanbod, fijnmazige doelgroep-communicatie op een volgend niveau. 

Erfgoed in Deurne kreeg een fikse en vernieuwende doorstart met het digitaal platform Schatten Van 

Deurne, waarmee het Deurns erfgoed laagdrempelig wordt ontsloten.  Om het platform – de combinatie 

van een website, facebook-account en YouTube-kanaal – te lanceren, werden 5 kortfilms (scenario: 

Dimitri Leue) opgenomen met bekende Deurnenaars (Nico Sturm, Mathijs Scheepers, Warre Borgmans, 

Inge Paulussen, Robby Cleiren en Myriam Bronzwaar), die de vijf musea op een ludieke manier voorstellen.  

De lanceringavond tijdens Deurne Wintert was in een mum van tijd uitverkocht en werd een 

hartverwarmende avond.  In 2014 moet dit interactief platform verder uitbreiden met foto’s, film en 

andere getuigenissen van Deurnenaars zelf. 

Het Ertbruggebos werd in de Liefhebber-maand van Fameus omgetoverd tot feeëriek Sprookjesbos, met 

een overrompelend aanbod voorstellingen van amateurkunstenaars (poëzie, theater, muziek, beeldende 

kunst,…).  De omliggende verenigingen en scholen werden nauw betrokken bij het project.  's Middags 

genoten de schoolkinderen van talloze workshops en 's avonds proefden meer dan 800 bezoekers van 

cultuur op een verrassende en speelse manier in een idyllische omgeving. 

Het Te Boelaerpark vormde dan weer het decor voor Circus Boelaere, een samenwerking met de 

aangrenzende districten Borgerhout en Berchem, het cultuurcentrum Berchem en de jeugddiensten.   

Het laatste weekend van juni zakten meer dan 3.000 kinderen en ouders af, voor een erg gevarieerd 

circusaanbod, kinderanimatie, live muziek en buurtbarbecue.  Een overrompelend succes, wat de vraag 

naar zulk een aanbod in die buurt nog maar eens bevestigt. 
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Met ons jaarlijks winterfestival Deurne Wintert gingen we dit jaar Extra Large.  Waar we vroeger alle 

activiteiten strak samen brachten in één weekend, spreidt het festival zich nu uit over twee weken.   

Meer dan 20 activiteiten op even zo diverse plekken in Deurne lokten meer dan 2.000 bezoekers.  Van het 

vliegveld over het skatepark tot de kerk, geen plek noch buurt bleef onbenut noch onbediend. 

We trapten af tijdens de zwaarste storm in jaren met Lopend Vuur (The RGtect), een totaalspektakel op de 

grens tussen kunst en techniek.  Locatie werd de Spectrumschool, hetgeen de nauwe en duurzame 

samenwerking met die school onderstreepte.  Directie, leerkrachten én de leerlingen zelf werkten intens 

mee aan het project en kregen de avant-première terug.  Als een lopend vuur verspreidde de cultuurhaard 

zich dan verder over het Deurnse grondgebied.  Daarin bleef onze volgehouden aandacht voor jongeren 

levendig met een nieuwe productie van een jonge theatermaakster bij ons in huis en een geslaagde 

urban sports dag in het Deurnse skatepark.  We lanceerden een nieuw platform voor het Deurnse 

erfgoedlandschap met ‘Schatten van Deurne’, organiseerden concerten in het zilvermuseum Sterckxhof en 

zelfs midden tussen de vliegtuigen van Stampe en Vertongen.  We onderstreepten onze sociale ambities en 

gingen met een toegankelijk comedypakket in het buurthuis staan.  Voor de goedgeïnformeerde 

meerwaardezoeker brachten we dan weer een muzikaal/poëtische terugblik op het afgelopen jaar, maar 

gingen tegelijk ook met straattheater de boer op tijdens een van de Deurnse ochtendmarkten op het 

Wim Saerensplein.  En er waren natuurlijk ook de gebruikelijke sterren aan het firmament die de zalen 

deden vollopen met bovenaan de affiche Fré Soufriau (die met haar kerstconcert de Rumolduskerk liet vol 

lopen), een adembenemend soloconcert van Frank Vanderlinden en een sociaal bewogen 

Franceska Vanthielen die bij onze collega’s van de bib kwam vertellen over haar passie voor al wat met het 

klimaat te maken heeft. 

Dat alles maakte dat we onze ambitie om het culturele vuur over heel Deurne aan te steken toch al net dat 

íetsje harder hebben gemaakt.  We kijken al uit naar volgend jaar met meer vuur en andere te ontdekken 

plekken. 

Doelgroepwerking 

Met de laagdrempelige activiteiten van het Taalpunt (een samenwerking tussen de bibliotheken van 

Deurne, Tweespraak, Taaloor, Dinamo en ‘t Pleintje), richten we ons op cursisten Nederlands, anderstalige 

en laaggeletterden als ondersteuning bij het aanleren van de Nederlandse taal.  De werking, weerklank en 

aantal geïnteresseerden bleef in 2013 verder uitbreiden.  Nieuw in het aanbod werd een filmvertoning met 

voor- en nabespreking voor de leerlingen van het CVO Deurne in de RIX, die twee keer helemaal volliep en 

uitsluitend enthousiaste reacties opleverden. 

We zetten onverminderd verder in op de jongerenwerking met CC Deurne die hoe langer hoe meer 

ingebed geraakt in de reguliere programmatie en een deel van het profiel begint uit te maken.  Samen met 

partner in huis Rhythm Naturals organiseerden we de derde editie van het Urban Sport and Art Festival, 

met deze keer een stevige injectie urban sport naar aanleiding van Antwerpen Europese Sporthoofdstad.  

De eerste editie van On Stage With My Dance Crew zette meer dan 200 jonge dansers en danseressen op 

het podium.  De MO FIYA concertavonden zochten verder naar de juiste invulling en boden hiphoptalent 

van eigen, Antwerpse bodem. 

Tijdens de Jeugdboekenweek – in samenwerking met de Muziekacademie Deurne, de jeugddienst, het 

zilvermuseum en verschillende scholen – konden kinderen terecht in de bibliotheken voor een breed 

aanbod spelen, knutselworkshops, leesbevorderende activiteiten en ontmoetingen met jeugdauteurs.  

Hoogtepunt was de afsluitende flashmob met 1.350 kinderen! 
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Nadat Bart Voet en Esmée Bos het appartement van de RIX drie jaar als goede conciërges beheerden, 

verwelkomden we het kindertheatergezelschap vzw Karton, hetgeen de familie- en scholenwerking geen 

windeieren zal leggen.  Op initiatief van de vzw werden de eerste plannen gesmeed voor een ambitieus 

Pop Up festival op de Turnhoutsebaan dat zal doorgaan in 2014. 

Aanbod 

De gratis vrijdagconcerten in het openluchttheater Rivierenhof – die ondertussen zowel middag-, avond-, 

als kidsconcerten omvatten – kenden hun hoogste opkomst ooit. 

De cijfers van het podiumaanbod CC Deurne stegen voor het derde jaar op rij, zowel in aantal verkochte 

tickets, omzet als nieuwe klanten. 

De bibliotheken maakten van 2013 het jaar van het voorlezen met de voorleesweek, leeskringen en 

samenleesgroepen. 

Onderwijs 

Voor het ondertussen jaarlijks terugkerende leerkrachtenverwenmoment werden Deurnse scholen 

opgeroepen om hun cultuurdroom in te zenden.  De winnende droom wordt gerealiseerd door het 

cultuurteam.  Uit alle inzendingen werd voor de Cultuurmuur gekozen – een mobiele ‘valvas’ opstelling – 

gemaakt door Deurnse kunstenaars, die langs de verschillende scholen kan reizen. 

Communicatie 

De laatste geïntegreerde Deurne Leeft seizoensbrochure rolde van de persen.  Naar volgend jaar en 

seizoen toe, integreren we onze lokale cultuurcommunicatie in de driemaandelijkse folder van het District 

en stappen we zo mee in het maximaal digitaal verhaal.  Het communicatiebudget van het cultuurcentrum 

wordt vanaf 2014 centraal beheerd door OS en verwerkt via SAP. 

Dienstverlening 

De flow van de cultuursubsidies werd vereenvoudigd door de samenstelling van een jury bestaande uit vier 

ambtenaren uit verschillende beleidsdomeinen en de input en verwerking van gegevens via de 

verenigingendatabank.  Verder werd gewerkt aan een upgrade van het subsidiereglement. 

Alle diensten van het district die in Den Tip gevestigd waren, verhuisden naar de eerste verdieping van het 

districtshuis.  Zo vond ook de laatste editie met massale opkomst van Den Tip Feest plaats tijdens de 

Bevrijdingsfeesten. 

Om tegemoet te komen aan het gebrek aan tentoonstellingsruimten in Deurne, werden Dienstencentra 

ontsloten voor expo’s van lokale kunstenaars.  Volgend jaar wordt verder geïnvesteerd in ophangsystemen 

om de werken nog beter tentoon te kunnen stellen. 

Onze vrijwilligerswerking blijven we verder voeden en optimaliseren door op zoek te gaan naar nieuwe 

instroom en een nog intensere communicatie met de huidige ploeg. 

 

Bijlage: 2013_evaluatie_activiteiten_Deurne  
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Hoofdstuk 6: district Ekeren 

Randvoorwaarden 

Infrastructuur 

Cultuurcentrum Ekeren werkt in 2013 nog steeds vanuit een klein gehuurd winkelpand in het centrum van 

Ekeren, in afwachting van de afwerking van Hof de Bist.  Voorstellingen en projecten worden gerealiseerd 

op verschillende locaties gespreid in het district.  Met het oog op de toekomst is de verbouwing van Hof de 

Bist tot cultuurcentrum een project dat een grote impact kan hebben op de werking cultuur in Ekeren.   

In nauw overleg met de stedelijke administratie en de architecten wordt deze verbouwing gerealiseerd 

binnen de beschikbare middelen, met het grootst mogelijke respect voor de historische waarde van het 

gebouw en met het oog op de eisen van een culturele infrastructuur in de 21ste eeuw. 

Personeel, vrijwilligers, partners 

De werking van het cultuurcentrum Ekeren wordt gedragen door een piepklein team, waarbinnen het 

personeel van cultuurcentrum en cultuurantenne volledig geïntegreerd werken.  Samengevoegd betekent 

dit in 2013 zes personen of 5,1 vte.  De werking van het cultuurcentrum is daardoor in hoge mate 

afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en van samenwerkingsverbanden.  Deze situatie maakt haar echter 

erg afhankelijk van externe factoren en heeft impact op de kwaliteit en de realisatiegraad van zowel de 

programmering als de communicatie daar rond. 

Toch wordt CC Ekeren steeds beter bekend bij de Ekerse bevolking als een organisatie die een breed 

cultureel programma aanbiedt, die het exclusieve niet schuwt, maar die zich als een vis in het water voelt 

bij volkse en laagdrempelige evenementen.  Het cultuurcentrum werkt binnen een netwerk van partners.  

Tot de belangrijkste behoren: de jeugd-, sport- en seniorenwerking binnen district Ekeren, de Ekerse 

Theaterzaal, Akademie Ekeren, Cirque@taque, Ekeren Zingt, Ekeren Swingt, Orgelfestival, Wijkwerking 

Mariaburg, Eva-centrum, Jeugdhuis Tel-18, Documentatiecentrum Noorderpolder. 

Accenten binnen de werking cultuur Ekeren 

District 

Eén van de belangrijkste pijlers van de districtswerking betreft de optimalisatie van de werking van 

adviesraden en de werking van het feestcomité enerzijds en het realiseren van meer adequate en 

doorzichtige subsidiereglementen.  Deze doelstelling werd gerealiseerd en resulteerde in duidelijke 

reglementen voor culturele verenigingen en initiatieven voor project- en werkingssubsidies en de opstart 

van het evenementencomité. 

Het district initieert en faciliteert jaarlijks een aantal feestelijke momenten zoals de druk bezochte 

voorjaarsreceptie en septemberkermis, maar ook het intiemere onthaalmoment voor nieuwe inwoners.  

Deze gebeurtenissen vormen belangrijke ankerpunten voor bewoners en verenigingen in het district en 

ondersteunen en bevorderen de cohesie van de gemeenschap.  In de viering van het feest van de Vlaamse 

gemeenschap wordt amusement (een concert, dit jaar van Miek en Roel) gecombineerd met verdieping via 

een inspirerende spreker (dit jaar Jean-Pierre Rondas). 
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Het district Ekeren is partner in het jaarlijkse evenement Muziek in de Wijk in het park Hof de Bist, wat 

tijdens de maand augustus wekelijks gemiddeld 500 bezoekers lokt. 

Bibliotheek Driehoek 

De goede samenwerking met alle scholen uit het hele district werd in 2013 mooi verder gezet, wat onder 

andere resulteerde in een heuse sinterklaasactiviteit in de bib. 

96 actieve klaskaarten waren goed voor zo’n 19.345 uitleningen in 2013.  Tijdens de jeugdboekenweek 

werd een Leesflashmob georganiseerd op twee plaatsen in het district en zo’n 300 kinderen namen deel 

aan een  leessessie in open lucht. 

Daarnaast werd er in 2013 ook ingezet op activiteiten voor de individuele jongere: tijdens de bibweek met 

het thema ‘Kom binnen en zet u‘ organiseerden we een creatieve workshop haken en breien voor jongeren 

en de voorlees-/knutselnamiddagen op woensdag voor de allerjongsten kennen een groeiend succes. 

20 enthousiaste kinderen leefden zich uit bij Viva la Bestia, een vertel- en knutselnamiddag tijdens de 

Voorleesweek. 

De organisatie van het literair café voor de tweede graad van het secundair onderwijs ‘editie 2 schooljaar 

2013-2014’ vindt plaats in het voorjaar van 2014. 

Leerlingen van de opleiding kinderverzorging volgden een introductie voorlezen voor kleuters. 

De gefaseerde herinrichting van onze bib kende een bescheiden start met nieuwe tijdschriftrekken en een 

opfrissing van de vertelkelder. 

Cultuurcentrum Ekeren 

Het cultuurcentrum zet in op het realiseren van een boeiend en gevarieerd jaarprogramma en 

ondersteuning van lokale culturele initiatieven.  Inhoudelijke sterkhouders zijn een hoogwaardig 

programma klassieke muziek, inspirerende projecten beeldende kunst, laagdrempelige evenementen en 

concerten, en een dynamische en flexibele relatie met locaties gespreid in het district. 

CC Ekeren op locatie 

Cultuurcentrum Ekeren bespeelde niet minder dan 20 verschillende locaties, waaronder scholen, 

parochiezalen, parken, pleinen, kerken en tenten.  Deze situatie bepaalt in hoge mate het aanbod van 

CC Ekeren. 

Met specifieke formats verleiden we het publiek kennis te maken met bijzondere plekken en/of bijzondere 

kunstenaars.  De succesformule Expeditie Ekeren bouwde een vast publiek op die op één lange 

zondagochtend meerdere voorstellingen, aperitief en lunch aangeboden krijgen.  Dit format biedt 

CC Ekeren de kans om meer toegankelijk werk zoals comedy aan te bieden, naast onverwacht werk als dat 

van Nick Steur die zijn performance Freeze opbouwt rond het stapelen van natuurstenen. 

Een vaste waarde in het Ekerse programma is een reeks van hoogwaardige klassieke concerten met onder 

meer Champ d’Action en Blindman, en orgelconcerten in de Ekerse Lambertuskerk van o.m. 

Serge Schoonbroodt en Masako Honda. 
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De kersthappening, een driedaagse met veel muziek in een spiegeltent, annex kerstmarkt, bood een 

programmering voor een zeer ruim publiek van alle leeftijden met o.m. Laurens Dierckx, De Vos en 

Lemmes, en een huis Decap orgel.  In 2013 werd de Ekerse winter net iets langer en warmer met de 

passage van een geslaagd en drukbezocht festival Wintervuur (geraamd 24.000 bezoekers), waaraan het 

team van CC Ekeren zijn medewerking verleende. 

Beeldende Kunst 

Een speciale plek in de Ekerse locatieprojecten is voorbehouden voor de beeldende kunsten.   

Na het geslaagde project “Rond de put, Antwerpse Avant Garde Ten Noorden van het Zuid” in 2012 

realiseerden we in 2013 “Op de Vloer, Antwerpse Avant Garde Ten Noorden van het Zuid 2”.  Een tiental 

beeldende kunstenaars kregen de opdracht te reageren op een specifieke en bijzondere locatie.  In 2012 

waren dat de Ekerse Putten (Domein Muysbroek), in 2013 een industriële ruimte in hartje Ekeren.  Dit gaf 

aanleiding tot de creatie van unieke kunstwerken. 

Zowel de ruimte als de interactie tussen ruimte en kunstenaarsvisie was een intelligente en soms 

amusante eyeopener en plaatste zowel de positie van het Ekers erfgoed als hedendaagse kunst in het 

centrum van de gesprekken.  Op 10 dagen bezochten ruim 1.200 bezoekers deze site.   

De gegidste rondleidingen – zowel voor scholen als privépersonen – waren kwalitatief en druk bijgewoond. 

Erfgoed 

Het project beeldende kunst Op de Vloer “Antwerpse Avant Garde Ten Noorden van het Zuid” gaf 

bekendheid aan een onbekend pareltje industriële architect-lectuur, verscholen achter de huizen van de 

Kloosterstaat en gaf Ekeren de kans om tegelijkertijd kennis te maken en afscheid te nemen van dit mooie 

erfgoed, dat binnenkort zal moeten wijken voor een winkelcomplex. 

In het kader van het erfgoedconvenant ontwikkelde het district Ekeren in samenwerking met lokale 

erfgoedpartners, De Kleine Expeditie, het Geheugencollectief en het MAS/Museum aan de stroom de 

Moretuswandeling die bezoekers de kans geeft individueel een wandeling te maken langs een aantal 

infopunten en herinneringen aan de familie Moretus op Ekers grondgebied.  De route zoomt in op een 

aantal bezienswaardigheden en documenteert gebeurtenissen en de levensstijl van vroegere generaties.  

De wandeling wordt begeleid via een plannetje, website en smartphone app. 

In het kader van Erfgoeddag ontwikkelden we in samenwerking met het documentatiecentrum 

Noorderpolder een kleine, maar erg gesmaakte tentoonstelling “Waar is de toeter?”, die een overzicht 

bood van de oprichting tot aan het einde van de voetbalploeg Germinal Ekeren. 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 2013_evaluatie_activiteiten_Ekeren  
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Hoofdstuk 7: district Hoboken 

Districtsbeleid cultuur 

Het district trapte het jaar op gang met de traditionele nieuwjaarsreceptie met onder meer een optreden 

van Combo Par Hasard en leuke animatie voor kinderen. 

Het Hobokense Fort VIII blijft een inspirerende plek.  Erfgoeddag (21 april) spitste zich toe op het thema 

‘stop de tijd’ en mocht 120 bezoekers verwelkomen.  Tijdens rondleidingen kwam de vondst van het skelet 

van een dwergmammoet – gevonden bij de aanleg van het fort – uitvoerig aan bod.  Ook na Erfgoeddag 

bereikten we met de vertelwandelingen in totaal 340 bezoekers.  Voor deze activiteit nodigde het district 

ook de lokale scholen uit en twee ervan – De Molen en Don Bosco – maakten van dit aanbod gebruik.   

In totaal volgden 4 klassen (ca. 100 leerlingen van het 3
de

 en 4
de

 leerjaar) de wandeling. 

Op 19 mei 2013 nam het district deel aan de 5de editie van de Fortengordel van de provincie Antwerpen.  

Het Hobokense fort was niet opgenomen in het fietstraject.  Toch ging de geplande activiteit in afgeslankte 

vorm door: er vond een wandeling plaats die 70 bezoekers lokte. 

Open Monumentendag vierde in 2013 zijn 25ste verjaardag en lokte meer dan 400 bezoekers.  Ook hier 

stond het fort centraal: naast historische rondleidingen was er muziek en animatie voor de jongste 

bezoekers.  Echte waaghalzen konden een death-ride uitproberen. 

Voor Erfgoeddag, de Fortengordel en Open Monumentendag werkten we samen met het GenOOtschap-

stuwgroep voor cultuur. 

Daarnaast werkten we aan een project rond de herdenking van de V-bombardementen op Hoboken 

tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Dat project rollen we uit in 2014. 

Op 24 februari was kasteel Sorghvliedt decor voor het project Cicatrizado, gelittekend.  Dit tweede luik van 

een literaire triptiek plaatste gedichten naast foto’s van ‘gelittekende’ bomen.  Een literair ontbijt met een 

performance van poëzie en muziek was de prelude voor deze tentoonstelling.  Een 180-tal mensen bezocht 

de expo, tijdens de opening telden we 72 aanwezigen. 

Het district gaf het beeld Het diakenhuismannetje van Jan Bronner (uit de collectie van het 

Middelheimmuseum) een plek in park Sorghvliedt.  Samen met de Academie Hoboken Beeldende Kunst 

organiseerden we Binnenste Buiten, een tentoonstelling met werk van 10 studenten van het ruimtelijk 

atelier die van begin juni tot eind augustus in park Sorghvliedt kon worden bekeken.  Het district hecht veel 

belang aan kunst in de openbare ruimte en wil in 2014 park Broydenborg omvormen tot een beeldentuin. 

Samen met de lokale middenstand organiseerde het district opnieuw een evenement dat de link legt tussen 

het verhaal van Nello & Patrasche en Japan, waar men dol is op dit tragische verhaal.  Het programma liet 

in totaal zo’n 460 deelnemers kennis maken met diverse aspecten van de Japanse cultuur.  Het district 

ondersteunde ook het evenement Hoboken Goes West, eveneens een project van de lokale middenstand. 

Op 14 juli vierden we het feest van de Vlaamse Gemeenschap met een optreden van Jelle Cleymans en 

groep.  Een aangepast luik voor de kinderen maakte er een gezinsevenement van.  Tijdens het 

jaarmarktweekend experimenteerde het district met een nieuwe formule voor de verenigingenmarkt, 

waarbij de klassieke rommelmarkt werd geïntegreerd in de infomarkt van de verenigingen. 
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Het district ondersteunde tevens het optreden van concertband De Scheldezonen dat werd bijgewoond 

door 500 muziekliefhebbers.  Ook een concert met de Academie Hoboken Muziek – Woord met als thema 

Diva’s kon op ondersteuning rekenen.  

Het districtscollege besliste om de communicatie rond lokale activiteiten onder te brengen in twee 

koepelcampagnes.  Eind 2013 serveerden we voor het eerst het lokale aanbod onder de noemer Hoboken 

Wintert. Zo organiseerde het district een opvoering van het concert Oorlogsgeleerden voor 160 

toehoorders in de Sint-Jozefkerk. 

We eindigden het jaar in schoonheid met Kerst in Hoboken: ruim 600 Hobokenaars zakten af naar een 

gezellige kerstmarkt met onder meer een optreden van ’t Schoon Vertier.  Een tentoonstelling van 

miniatuurkerststallen in de Onze Lieve Vrouwekerk kon zo’n 1.100 bezoekers bekoren. 

Enkele geplande zaken gingen niet door.  De tentoonstelling over de staking in de industrie van 1913 is 

geschrapt ten voordele van een aantal andere projecten, de cultuurmaand is vervangen door een werking 

gespreid over het hele jaar en de organisator van de parkfeesten zette zijn werking stop. 

UiT in Hoboken 

Met ‘Club 64’ mikken we op een publiek van muzikale fijnproevers.  We brengen voornamelijk intieme 

concertjes in een gezellige clubsfeer voor maximum 90 mensen.  Het is niet altijd evident om hiervoor een 

publiek te vinden in Hoboken, maar telkens opnieuw worden deze fijne concertjes geapprecieerd door 

publiek en artiesten.  Daarnaast bieden we podiumvoorstellingen (theater, muziek, lezingen,…) en film aan 

in het UiThuis én op locatie. 

In het voorjaar van 2013 brachten we met ‘Music, maestro’ vier concerten op zaterdagochtend in de 

bibliotheek, waarbij we het podium reserveerden voor studenten van de Academie Hoboken Muziek 

Woord.  Dat hebben we stopgezet, omdat we aanvoelden dat het effect niet in verhouding stond tot de 

inzet.  Het UiThuis presenteert wel nog permanent tentoonstellingen in de bibliotheek.  Kwamen in 2013 

onder andere aan bod: de Fotowerkgroep Zwaantjes, werken van beeldende kunstenaars van de lokale 

academie, foto’s van Puntstudio Hoboken (het beste van 5 jaar Camping Louisa), werken van twee 

seniorenateliers, zeefdrukken van de Scheld’apen-ateliers en cartoons van Kim Duchateau en 

Frederik Van den Stock. 

De klassieke concerten in de raadzaal van het districtshuis blijken telkens opnieuw een succes.  De raadzaal 

leent zich perfect voor dit genre en telkens opnieuw lokken we makkelijk publiek.  ‘Humor in de (klassieke) 

muziek’ en ‘Europa’ vormden in 2013 de rode draad doorheen het programma. 

De Camping Louisa’s zijn (bij goed weer) telkens opnieuw een succes en dat succes gaat zelfs nog in 

stijgende lijn.  We stellen vast dat we enerzijds een groeiende groep van ‘trouwe supporters’ hebben, die 

ongeacht het programma telkens weer present zijn, maar anderzijds merken we ook dat mensen naar 

Hoboken afzakken voor een specifieke groep of concert.  Het concept slaat duidelijk aan bij jong en oud, 

maar we gaan het nog wat verder verfijnen. 

Ook voor de kinderfeesten is er veel publieksappreciatie: we mikken hier doelbewust met een 

kwaliteitsaanbod op een groeiende groep van gezinnen met kinderen.  De stad ‘vergroent’ (verjongt) en dat 

doelpubliek heeft heel specifieke behoeften.  Daar spelen we met de kinderfeesten op in. 
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We organiseerden auteurslezingen voor kinderen en volwassenen.  Kinderen konden in de bibliotheek 

luisteren naar voorgelezen verhalen tijdens Leeslekker.  We brachten 13 schoolvoorstellingen voor kleuters 

en 21 voor leerlingen van de lagere scholen, zowel in het UiThuis als op locatie in de scholen.   

We organiseerden ook enkele voorstellingen voor het secundair onderwijs, waarbij we 2 van de 3 

middelbare scholen bereiken, en we trokken met een aantal activiteiten (theatervoorstelling ‘Bang’, 

educatieve workshops rond pesten) naar de klassen. 

Bovendien richtten we ons met drie kwalitatieve matineevoorstellingen voor het eerst expliciet tot 

senioren.  We stemden het aanbod af met de seniorenconsulent en met dienstencentra en RVT’s in 

Hoboken.  We brachten een concert in ziekenhuis Hoge Beuken. 

Tijdens de week van de smaak organiseerden we samen met VZW Grafzerkje ‘smaakwandelingen’ op het 

Schoonselhof langsheen graven van mensen die culinair iets teweegbrachten in Antwerpen. 

We blijven buurt- en wijkgericht werken belangrijk vinden.  In 2013 ondersteunden we 100 jaar Sint-Agnes 

(4 mei), de Halloweenactiviteit in de Polderstadwijk (26 oktober), ‘Toon je natuurtalent’ in samenwerking 

met Fameus (5 mei), de picknick ‘Bij de buren’ (12 april) en een street soccer-toernooi in de Draaiboomwijk 

(29 juni) en de 1 meikoers.  We werkten samen met partners als samenlevingsopbouw en met lokale 

verenigingen en netwerken.  Vorig jaar droeg Antwerpen de titel van Europese sporthoofdstad met onder 

meer aandacht voor ‘verbuurting’ van de sport.  Hoboken was tweemaal gastheer voor de sportarena, in 

park Broydenborg en Moretusburg.  We ondersteunden met filmvoorstellingen en straattheater. 

Samen met samenlevingsopbouw organiseerden we een buurfeest, met Formaat organiseerden we 

Soundclash.  Daarnaast boden we opnieuw workshops slam poetry en rapmuziek aan.  De vzw Lokaal 

Cultuurbeleid werkte ook mee aan het CCA-project ‘Essien: I want to play as you’. 

Enkele projecten uit het actieplan werden geschrapt: ‘in vitro’ (een project rond de vitrine van het UiThuis) 

en de districtscartoonist.  Ook de voorziene renovatie van het UiThuis en de bib kwam er niet.  Wel 

installeerden we een Taalpunt in de bibliotheek: dat is een specifieke collectie voor mensen die Nederlands 

willen leren, waarrond we ook toeleiding en ondersteuning organiseren.  En in 2014 en 2015 gaan we nog 

een aantal onderdelen van de voorziene renovatie kunnen realiseren (onder voorbehoud: 

zelfscaninstallatie, nieuwe verlichting, nieuwe balie). 

En natuurlijk was er nog heel heuglijk nieuws, want in september 2013 startte een aannemer met de 

verbouwing van het kasteel in het Gravenhofpark aan de Louisalei tot een langverwacht cultuurcentrum 

voor Hoboken.  De werken moeten klaar zijn in het voorjaar van 2015.  We mikken op een opening van het 

Hobokense cultuur- en jeugdcentrum voor het grote publiek bij de start van het nieuwe seizoen in 

september. 
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Hoofdstuk 8: district Merksem 

Algemeen 

In het actieplan Merksem 2013 stond het woord ‘Samen’ centraal.  We realiseerden verschillende 

samenwerkingsverbanden binnen allerlei projecten.  De aandacht van het werkingsverslag gaat wat minder 

naar de afzonderlijke reguliere werking van cultuurcentrum, bibliotheek en cultuurantenne.   

De doorlopende werking van deze drie spelers bleef echter de ruggengraat vormen van het Merksemse 

cultuurbeleid. 

We realiseerden in 2013 onder andere de samenstelling van een nieuwe cultuurraad.  De nieuwe leden 

hebben verschillende culturele achtergronden, zodat dit meer een weerspiegeling is van de Merksemse 

bevolking.  Het cultuurcentrum werkte ook in 2013 een evenwichtig en doordacht programma uit.  Het 

aantal verkochte tickets steeg met 25,5 % naar 28.316 stuks.  De bibliotheek scoorde in 2013 met de 

lezingsreeks ‘Ongehoord’.   

Het cultuurcentrum investeerde fors in de vernieuwing van de foyer en de bar van de Nieuwdreefsite.   

De foyer werd daarbij praktischer, maar vooral gezelliger.  Het project ‘Kunstmuur’ is uitgesteld naar 2014.  

Cultuurcentrum Merksem, de Academie Merksem en het district werken dit project verder uit om jonge 

kunstenaars de ruimte en de kans te geven om hun werk tentoon te stellen in Merksem. 

Film in de Wijk 

‘Film in de Wijk’ was de opvolger van ‘Cultuurstraten’.  Om een breder publiek te bereiken kozen we in 

2013 voor film als toegankelijk medium.  In de periode augustus-september 2013 organiseerden we rond 

valavond vier openluchtvertoningen in de verschillende wijken onder de titel ‘Film in de Wijk’.  We zochten 

daarvoor rustige aangename plekken, voorzagen een filmprojector en drank en vroegen de bezoekers om 

zelf hun stoeltjes en dekens mee te nemen.  De films in Distelhoek, Kwadeveldeplein, De Gaerve en de 

Borrewaterstraat trokken in totaal 550 bezoekers.  Een groot succes voor een eerste editie! 

Kinderkasteel 

In 2012 vonden de twee projecten ‘Kinderkasteel’ in het Bouckenborghpark en ‘Buitenspelen’ in het 

Gemeentepark in dezelfde maand plaats.  We voegden deze twee projecten in 2013 samen in overleg met 

onder andere Fameus, het voormalige Antwerpse Huis voor Amateurkunsten.  Mede door het goede weer 

en de afwisselende programmatie was het een meer dan geslaagde editie met over de 800 bezoekers. 

Comedykapers 

Cultuurcentrum Merksem en stedelijk ontmoetingscentrum MerksemDok organiseerden samen 

‘Comedykapers’, een reeks tweemaandelijkse comedy-avonden in MerksemDok.  In de eerste plaats 

richtten we ons daarbij op buurtbewoners van de wijk ’t Dokske (vanaf 16 jaar).  We proberen dit publiek 

echter te mengen met vaste bezoekers van het cultuurcentrum.  Hierin zijn we dan ook geslaagd.   

Het betrekken van verschillende lokale verenigingen verliep stroef door de verschillende personeelswissels 

in MerksemDok. 
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Lezingenreeks ‘Ongehoord’ in de Bib  

In 2013 organiseerden we een reeks lezingen in de Parkbibliotheek rond brede onderwerpen als film, 

muziek, literatuur, wetenschap, politiek en samenleving.  Tijdens deze avonden vermengen we het 

bibliotheekpubliek met het publiek van het cultuurcentrum.  Bekende en minder bekende namen, zoals 

Jan Verheyen, Hendrik Cammu, Kristien Hemmerechts,… wisselen elkaar af.  Bijna alle lezingen waren 

uitverkocht en de reeks wordt verder gezet in 2014. 

Week van de Poëzie 

De Week van de Poëzie was in Merksem aan zijn tiende editie toe en dat vierden we.  Elk jaar roepen we de 

Merksemnaar op om een gedicht of een foto op te sturen rond een bepaald thema.  De 35 mooiste 

gedichten en foto’s verschenen in een gratis brochure en op panelen die in het Gemeentepark een 

dichtersroute vormden.  De Merksemnaar kwam zo op een laagdrempelige wijze in contact met het werk 

van amateur- en professionele kunstenaars en leerlingen van verschillende scholen.   

De tiende editie was een feesteditie.  De deelnemers van de voorbije edities werden uitgenodigd.  

Andy Fierens kaderde het geheel en Ben Sluijs voorzag een aangepast muziekprogramma.  Meer dan 

200 bezoekers en deelnemers waren aanwezig tijdens de uitreiking van de dichtbundel.  De Merksemse 

academie voor Muziek, Woord en Dans ging een voorprogramma voorzien, maar door herstructurering en 

personeelswissels van de Academie is dit deel van het programma weggevallen. 

Erfgoedproject ‘In het spoor van Merksem’ 

In 2013 opende de Red Star Line, het museum dat het verhaal vertelt van de massale emigratie van 

Europese gezinnen, haar deuren.  Deze gezinnen zochten hun geluk in de Nieuwe Wereld aan het begin van 

de 20ste eeuw.  Samen met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde – gevestigd in Merksem – belichtten 

we de Merksemse kant van dit verhaal.  We gingen daarbij op zoek naar het wedervaren van de ongeveer 

300 Merksemnaren die de Red Star Line namen naar de Verenigde Staten. 

Theatermaker Nico Sturm en actrice Liesje De Backer maakten een voorstelling rond de verschillende 

Merksemse verhalen over de Red Star Line en het thema ‘migratie’.  Op de nationale Erfgoeddag – in het 

documentatie- en studiecentrum van familiegeschiedenis – gaf Nico Sturm al een monoloog als 

voorproefje.  Door de samenwerking met het cultuurcentrum en het district ontving dit centrum op 

Erfgoeddag maar liefst 125 geïnteresseerde bezoekers.  Eind december vonden twee try-outs in 

MerksemDok plaats.  De afgewerkte voorstelling zal in november 2014 in première gaan in CC Merksem en 

daarna toeren in de Antwerpse cultuurcentra.  We voorzien ook een publicatie van deze verhalen in 2014 in 

samenwerking met de heemkundige kring van Merksem. 
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Hoofdstuk 9: district Wilrijk 

De uitdaging van een kantelmoment 

De partners van het Wilrijkse Lokaal Cultuurbeleid voorspelden dat 2013 een scharnierjaar zou worden en 

zo geschiedde ook.  Om te beginnen stelden we een belangrijke wijziging vast op financieel vlak.   

De voorbije jaren had Wilrijk zich al een enthousiast partner van onze vzw getoond, maar in 2013 werd het 

vertrouwen in de vzw nog meer zichtbaar. 

We slaagden er in om te werken met een kleinere, maar meer innovatieve programmatie en opteerden 

voor nog meer samenwerking met alle lokale partners, nog meer aansluitend op maat van de lokale 

behoeften en vragen.  Wat ons betreft staat het feestelijk openingsweekend van het 

Gemeenschapscentrum, de Bibliotheek en Academie symbool voor de wijze waarop we in het scharnierjaar 

2013 de vele risico’s van de kaasschaaf mooi omzeilden en integendeel zorgden voor inhoudelijke groei.  

Voor projectmatige ontplooiing in de diepte. 

Nieuwe ontwikkelingen 

Een nieuw jaar met een nieuwe beleidsploeg.  Akkoorden worden gesmeed, plannen opgemaakt en 

doelstellingen geformuleerd.  Een nieuw beleid met grotendeels nieuwe mensen brengt onvermijdelijk een 

verschuiving van accenten met zich mee.  Zelfs als de schepen voor cultuur dezelfde gebleven is.   

Hét uitgelezen moment om werk te maken – ten gronde – van die dingen die misschien wel anders en beter 

kunnen.  De cultuurraad en bij uitbreiding het hoe en wat met inspraak was zo’n item dat de nodige 

kritische aanpak vereiste. 

Na veel denk-, schrijf- en schrapwerk kwamen we tot de volgende drieledige structuur: de adviesraad 

cultuur, de culturele verenigingenraad en de trefmomenten.  De adviesraad is het forum bij uitstek om 

noden en kansen vanuit het veld aan te kaarten bij het beleid, of het beleid te adviseren rond te nemen 

beslissingen.  De adviesraad is een plek waar samen met het bestuur en de cultuurambtenaren wordt 

nagedacht over het cultuurbeleid in het district.  Dit kan maar als de adviesraad echt als een adviesorgaan 

functioneert en dus beleidsadviezen geeft, behoeftes signaleert, beleidsinformatie ontvangt en 

interpreteert…, op basis van een goede kennis van en een voortdurend contact met alle culturele actoren. 

Het district informeert ook de cultuurverenigingen tijdens de culturele verenigingenraad over het 

cultuurbeleid en de verenigingen zitten op die manier ook mee aan het stuur van het Wilrijks cultuurbeleid.  

Het trefmoment is een avond georganiseerd door het district waarop iedereen, individuele Wilrijkenaar of 

als lid van een vereniging die een bijdrage wil leveren aan het Wilrijkse sport-, jeugd-, senioren- of 

cultuurleven, welkom is.  Naast het adviseren van het beleid zal er ook tijd en ruimte zijn voor ontmoeting 

en informatie over alle beleidsdomeinen heen. 

Theater is en blijft Wilrijks 

In het kanteljaar 2013 begroeven we definitief het rigide en ietwat overtollige concept van de 

Cultuurmaanden (welke maand is immers geen cultuurmaand?), om structureel in te zetten op een 

verhoogde inbreng van Wilrijkse cultuurpartners, zowel professionele als liefhebbers.  Met de stilaan tot 

over de landsgrenzen bekende Wilrijkse acteur Nico Sturm coproduceerden district en cultuurcentrum de 

voorstelling ‘De Explicateur!’.  We legden middelen en knowhow samen, ondersteunden de makers op 
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logistiek, promotioneel en spreidend vlak en lieten hen in de winter van 2013 tweemaal in première gaan in 

Schouwburg De Kern.  Aansluitend was ‘De Explicateur!’ te zien op een twintigtal Vlaamse podia, voorwaar 

geen sinecure in tijden van almaar krimpende speellijsten.  Op het einde van het theaterseizoen zakte de 

crew opnieuw af naar Wilrijk om er een laatste dernièrevoorstelling te spelen voor vrienden, familieleden 

en andere bekenden.  Weersomstandigheden maakten dat we noodgedwongen moesten afzien van het 

plan om die dernière in openlucht, in Park Steytelinck te spelen.  Noodgedwongen maar gelukkig erg 

hartelijk onthaald, sloegen we onze tenten op in het mooie Diontheater, Wilrijks misschien meest levendige 

erfgoed.  Kent u de uitdrukking ‘x stuurt z’n zonen uit’?  Wel, Wilrijk stuurde z’n theaterzoon uit, en het 

resultaat was een erg charmante theatervoorstelling. 

Een ander theaterproject dat we in 2013 wilden realiseren, liep minder vlot.  Als uitloper van een geslaagd 

theaterfestival met lokale amateurgezelschappen in 2012, trachtten we vorig jaar met de externe hulp van 

Fameus om àlle gezelschappen samen te brengen rond de jonge professionele regisseur Michai Geyzen.  

Net afgestudeerd aan het Conservatorium van Maastricht brandde Geyzen van goesting en ambitie om met 

een gemengde Wilrijkse supercast op de scène én een gemengde Wilrijkse productionele ploeg achter de 

scène, een jaar lang te werken aan een baanbrekende voorstelling die tegen januari ’14 minimaal vijf keer 

te zien zou zijn in Schouwburg De Kern.  Groot was onze teleurstelling toen bleek dat er weinig daadkracht, 

maar integendeel veel agenda-issues opdoken.  Minstens even groot echter – dat moet gezegd – was onze 

vreugde toen we enkele maanden later vanuit dezelfde gezelschappen een gelijkaardig voorstel 

gepresenteerd kregen.  Om een lang verhaal niet nodeloos uit te weiden: van uitstel komt niet altijd afstel.  

In juni ’15 reserveert De Kern haar Schouwburg minimaal acht opeenvolgende weekenddagen voor de 

allereerste gezamenlijke theaterproductie van àlle Wilrijkse gezelschappen. 

Heimwee naar Wilrijk 

Nog zo’n voorbeeld van de wijze waarop we het kanteljaar 2014 vorm en inhoud gaven.  Met weinig 

middelen en veel inventiviteit lanceerden we begin 2013 het erfgoedproject Heimwee naar Wilrijk.   

Het woord ‘erfgoed’ viel trouwens in geen enkele promotekst.  Immers, zeggen dat je ergens het stof van 

wil afblazen, vestigt in eerste instantie de aandacht op dat nog aanwezige stof.  Daar wilden we niet aan 

meedoen.  Integendeel kozen we ervoor om op twee manieren het verleden van Wilrijk een nieuwe vorm 

en een hernieuwde aanwezigheid te geven in het district anno nu.  Het eerste luik stelde scherp op de 

confrontatie tussen literatuur en fotografie.  Curator en auteur Andy Fierens koos als vertrekmateriaal 

10 foto’s uit het archief van Wilrica, onze erfgoedvereniging.  Die 10 foto’s – enkele met het historische 

verhaal, andere zonder – gaven we aan evenveel gerenommeerde auteurs als Benno Barnard, 

Saskia de Coster, Annelies Verbeke, Tommy Wieringa…  Zij schreven er gefantaseerde of op reële feiten 

gebaseerde kortverhalen bij.  We bundelden foto’s én teksten in een mooie uitgave en trokken daarmee de 

boer op. 

Om te beginnen was er een literaire aftrapavond in De Kern waar opvallend veel Wilrijkenaren kwamen 

luisteren naar 5 auteurs.  Vervolgens trokken we met diezelfde bundel naar de vier Wilrijkse 

dienstencentra, waarbij een actrice de verhalen gebruikte als startpunt voor een inhoudelijk integer 

reminiscentieproject rond geheugen, herinneringen, vroeger en nu en hoe alles soms onmerkbaar in elkaar 

overloopt en verschuift.  

In een tweede luik focusten beeldend kunstenaressen Sanne De Wolf en Christine Clinckx zich op 

fotoportretten van en door Wilrijkenaren.  Hoe immers beter en straffer inzoomen op het DNA van dit 

district, dan door in te zoomen op haar bewoners?  De portretten, verwerkt in een artistieke beeldenreis 
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door Wilrijk, werden geprojecteerd op het raam van de raadzaal van het districtshuis.  De bewoners namen 

het Gemeenschapscentrum op symbolische wijze indrukwekkend over.  Een projectie-installatie bracht 

dezelfde beelden tot slot nog naar Kunstencentrum Berkenveld (september 2013), Dienstencentrum Valaar 

(oktober 2013) & Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen (november 2013). 

De weerklank die Heimwee naar Wilrijk kreeg in media allerhande was ontzettend groot.  Voorpublicaties 

verschenen in Knack en De Standaard, het project kwam aan bod in reportages op Klara, Radio 1 en Radio 2 

en vermeldingen en aankondigingen allerhande verschenen in GvA, De Morgen, Het Laatste Nieuws…   

Een kortverhaal inspireerde de organisatoren van de Jaarmarkt; zij bliezen een oude traditie opnieuw leven 

in en organiseerden voor het eerst in meer dan vijftig jaar opnieuw een heuse trottinettenkoers.  Een ander 

verhaal betekende het startschot voor een nieuwe theaterproductie rond de persoon van Frans Lamoen, de 

allereerste comedian van Vlaanderen – een man die op het toppunt van zijn roem de wereld aan zijn 

voeten had liggen.  Die voorstelling gaat in het najaar van 2014 trouwens in De Kern in première.   

We hebben het Wilrijkse verleden ontsloten op een kleine, verzorgde manier, maar we hebben daarmee 

meer in beweging gebracht dan we ooit zelf voor mogelijk hadden gehouden. 

Een nieuwe bib, dat moet je vieren! 

Alle partners van het Wilrijkse lokaal cultuurbeleid zullen het beamen: het openingsweekend (13, 14 & 

15 september) van de fonkelnieuwe bibliotheek, academie en gemeenschapscentrum was zonder enige 

twijfel hét hoogtepunt van onze geïntegreerde werking.  Aangevuld met externe partners (Chiro, 

Centro Andino, Jongerencentrum Vizit,…) hebben we dit weekend minutieus weten voor te bereiden en te 

plannen, maanden op voorhand, opdat het zo naadloos mogelijk zou aansluiten bij de bestaande Wilrijkse 

sociaal-culturele kaart, zonder evenwel de ambitie niet te verbergen er iets extra van te maken.   

Extra feestelijk, extra ambitieus ook, iets uitzonderlijks dus, want eenmalig. 

We presenteerden een vol programma van vrijdagmiddag tot zondagavond.  Voor ieder wat wils; jong en 

oud, binnen en buiten, gratis of betalend, rondleidingen en podiumkunsten,…  We openden feestelijk met 

300 Wilrijkse schoolkinderen.  Ze leerden het gebouw van binnenuit kennen en zongen het feest in gang.  

De stadsdichter Bernard Dewulf schreef het gedicht ‘De Lezer’ dat sinds het feestweekend prijkt op de witte 

Wilrijkse bibliotheekmuur.  Speciaal voor de gelegenheid stonden twee grootmeesters samen op één 

podium.  Thomas De Prins, als frontman van Score man en leerkracht aan de Wilrijkse academie voor 

muziek, ging in dialoog met de kortverhalen van Bernard Dewulf.  

Zaterdag en zondag palmden we het plein voor het gemeenschapscentrum in met een diversiteit aan 

marktjes: een verenigingenmarkt, een rommelmarkt en een boekenmarkt.  Op zaterdagavond bezetten we 

letterlijk het gebouw; in elk hoekje en hokje was wel iets te beleven.  Jan Decleir bracht poëzie, de mannen 

van sketch toonden het beste van hun tekenkunsten en de trouwzaal deed dienst als decor voor meerdere 

trouwpartijen.  En zondag mocht het er dan iets rustiger aan toe gaan met een akoestische cava-brunch in 

openlucht, mannen met baarden die voorlazen voor de kleinsten en gratis croissants die de deur uitvlogen.  

Gedurende het hele weekend lieten méér dan 1.000 nieuwsgierigen zich rondleiden doorheen het ganse 

gebouw.  Kortom wie nu nog niet weet waarvoor hij allemaal terecht kan in het gemeenschapscentrum was 

óf op reis of totaal niet geïnteresseerd in de plek waar hij woont. 
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Een nieuwe focus op het publiek 

Aansluitend op de inhoudelijke doelstellingen van publieksdifferentiatie en publieksverbreding zoals 

omschreven in het Vlaams Participatiedecreet, richtte De Kern haar pijlen van publiekswerking op de 

doelgroep van mindervaliden en meer specifiek van doven en slechthorenden.  We kozen daarmee voor 

een bijzonder moeilijk bereikbare doelgroep, waardoor de initiatieven een wisselend succes kenden.   

Op vlak van communicatie maakte De Kern een aparte flyer en een introductiefilmpje over de werking van 

het cultuurcentrum, dat o.a. op de site werd geplaatst en getolkt werd in Vlaamse Gebarentaal.  Daarnaast 

zetten we ook bewust in op toegankelijkheid voor dove en slechthorende kinderen.  Zo werden er 

voorleessessies tijdens het kinderfilmfestival Cinekids getolkt en trokken we in december naar het 

Jongelinckshof in Antwerpen.  In die school voor dove en gehoorgestoorde kinderen werd een 

kindervoorstelling van vzw Karton gespeeld, ondersteund door twee tolken Vlaamse Gebarentaal.  Een 

filmpje van dit succesvolle initiatief vind je op het YouTube-kanaal van CC De Kern.  Tot slot startte De Kern 

een nauwe samenwerking met de Thomas More Hogeschool in Antwerpen.  Een studente Audiologie 

maakte in samenwerking met de firma Veranneman een studie van het systeem van de ringleidingen en 

akoestiek in alle Antwerpse cultuurcentra.  Studenten van de opleidingen Logopedie en Toegepaste 

Psychologie werken uitzonderlijk samen in het kader van een studie naar cultuurbeleving en -participatie bij 

dove en gehoorgestoorde kinderen.  Het resultaat van dit onderzoek wordt in juni 2014 voorgesteld. 

De Kern blijft tevens de drijvende kracht achter de succesvolle ziekenhuisconcerten.  Een initiatief is dat 

waarbij vier Antwerpse muzikanten met patiënten die lang in een ziekenhuis verblijven, eerst in gesprek 

gaan over hun favoriete muziek en enkele weken later die muziek ook live spelen op de afdeling waar de 

patiënten verblijven.  Zo organiseerden we concerten in ZNA Middelheim, AZ Monica, Sint-Elisabeth en 

revalidatiecentrum revArte (om dat laatste concert te kunnen organiseren, en om het project an sich extra 

bekendheid te geven, organiseerden we in onze Schouwburg voorafgaand een succesvol benefietconcert).  

Ook bij de pers bleef dit waardevolle project niet onopgemerkt.  Reportages verschenen in ‘Iedereen 

Beroemd’ op één, op Radio 2 en Antwerpen FM, in Gazet Van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en 

Het Nieuwsblad.  Ook in 2014 zullen we dit initiatief blijven ondersteunen. 

Een andere publieksfocus 

Wilrijk en z’n wijken, Wilrijk en z’n versnippering.  Het blijft een oud zeer; het cultuuraanbod in die wijken 

was eerder beperkt, maar in 2013 probeerden we daar voor eens en voor altijd verandering in te brengen.  

En met succes.  De lokale ontmoetingsplekken het Neerlandhof, het Valaarhof en centrum Oosterveld 

fungeren als centrum van de desbetreffende wijken.  Een centrum met een reeds bestaande werking en 

een ploeg die met plezier initiatief neemt en activiteiten omarmt.  Zo ondersteunen we als district 

kunstenaars die op zoek zijn naar tentoonstellingsplekken en die samen met andere artiesten een lokale 

groepstentoonstelling organiseren. 

Sinds de zomer van 2013 trekt het cultuurcentrum ook actief naar de wijken met z’n filmprogrammatie.   

Dit initiatief wordt zeer gesmaakt en proeft onvermijdelijk naar meer.  Met een gemiddelde van méér dan 

50 bezoekers per keer, weten velen de weg te vinden naar de lokale buurtcinema. 
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De laatste publieksfocus 

De samenwerking met de Wilrijkse scholen bestaat reeds geruime tijd en was goed te noemen.  Maar ook 

niet meer dan dat.  Van een eerder passieve werking – een school komt een theatervoorstelling bijwonen in 

het cultuurcentrum en keert terug nadien terug naar z’n eigen plek – evolueren we naar een veel actievere 

scholenwerking.  Zo organiseren verschillende Wilrijkse scholen hun filmvoorstellingen – die anders 

gewoon in de turnzaal plaatsvinden die er helemaal niet voor uitgerust is – vanaf dit schooljaar in het 

cultuurcentrum.  Leerlingen komen misschien wel voor het eerst in een cultuurcentrum en vinden nadien 

misschien ook makkelijker opnieuw de weg.  Ook tijdens andere activiteiten proberen we kinderen als 

volwaardige partner te betrekken.  Zij openden als eerste mee het nieuwe gemeenschapscentrum, zij zijn 

ook de gebruikers van de toekomst en we vinden het belangrijk dat zij hun eigen momentje krijgen. 

Het cultuurcentrum nam ook de rol van producent op zich en werkte actief mee aan twee producties voor 

doelgroepen die anders minder aan bod komen in het reguliere circuit. ‘O Echo’ is een multimediale en 

interactieve stadstocht voor kleuters van de 3de kleuterklas.  Het werd een productie voor kleuters in twee 

luiken: een animatiefilm van het stadsgeluidenboek en de ontwikkeling van een app waarbij je zelf 

opgenomen stadsgeluiden aan door Van Steendam ontworpen animaties kan koppelen, met als 

eindresultaat een eigen “stadsecho” die online wordt bewaard.  Een tweede productie ‘Zig Zag Zig Zag’ 

speelt in de intieme setting van het klaslokaal.  Geen bühne, geen zaalverlichting, maar de plek waar de 3de 

en 4de leerjaars dagelijks vertoeven. 

In 2013 organiseerden we voor het eerst, in navolging van het district Deurne, het leerkrachten-

verwenmoment.  Het opzet: we nodigen alle leerkrachten uit die les geven in Wilrijkse klassen en we 

proberen hen een leuke avond aan te bieden.  Een ideale setting om te netwerken.  Want als je 

leerkrachten meehebt, heb je ook de leerlingen mee.  Na een korte kennismaking en introductie werd het 

onderwijzend personeel achtereenvolgens voorzien van een avondmaal en een theatervoorstelling van 

tg Antingone in het cultuurcentrum.  We mochten méér dan 50 leerkrachten verwennen en diegene die er 

om één of andere reden niet bij konden zijn lieten verstaan al wel interesse te hebben in een nieuwe, 

volgende editie.  En dat staat dan ook op de planning voor 2014. 
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Locatieoverzicht 

Bibliotheken, cultuurcentra & cultuurantennes 

Antwerpen 

2000 

BIB Andries – Sint-Andriesplaats 22 – 2000 Antwerpen (buurtbibliotheek) 

De Oever – Korte Ridderstraat 18 – 2000 Antwerpen (BIB-punt – senioren en bewoners van het dienstencentrum) 

Stella Maris – Italiëlei – 2000 Antwerpen (BIB-punt – varenden, bemanningen koopvaardijschepen wereldwijd) 

Cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (COStA) – Sint-Andriesplaats 24 – 2000 Antwerpen  

(BIB-punt – wijkbewoners en bezoekers) 03 260 80 50 – ccandries@stad.antwerpen.be – www.cosintandries.be 

Ontmoetingscentrum Stadsmagazijn – Keistraat 5-7 – 2000 Antwerpen 

03 292 63 80 – het.stadsmagazijn@stad.antwerpen.be – www.stadsmagazijn.be 

Cultuurantenne Antwerpen – p/a Districtshuis Antwerpen – Lange Gasthuisstraat 21 – 2000 Antwerpen 

03 338 35 05 – cultuurantenne.antwerpen@stad.antwerpen.be 

2018 

BIB Brederode – Brederodestraat 119A – 2018 Antwerpen-Zuid (wijkbibliotheek) 

2020 

BIB Kielpark – Wittestraat 10 – 2020 Antwerpen (wijkbibliotheek) 

Cultureel ontmoetingscentrum Nova – Schijfstraat 105 – 2020 Antwerpen (Kiel) (BIB-punt – wijkbewoners) 

03 259 04 20 – nova@stad.antwerpen.be – www.nova-kiel.be 

Consultatiebureau Kind&Gezin – Wittestraat – 2020 Antwerpen (BIB-punt – leeshoek voor ouders en kinderen) 

Consultatiebureau Kind&Gezin – St. Bernardsesteenweg – 2020 Antwerpen (BIB-punt) 

2030 

BIB Luchtbal – Columbiastraat 110 – 2030 Antwerpen (wijkbibliotheek) 

Cultuurcentrum Luchtbal – Columbiastraat 110 – 2030 Antwerpen 

03 543 90 30 – ccluchtbal@stad.antwerpen.be – www.ccluchtbal.be 

De Schroef – Elzasweg 14 – 2030 Antwerpen (BIB-punt – binnenscheepvaart, jeugdwerking en kinderopvang voor de 

schippersbevolking) 

Consultatiebureau Kind&Gezin – Columbiastraat 231 – 2030 Antwerpen (BIB-punt) 

2050 

BIB Elsschot – Willem Elsschotstraat 5 – 2050 Antwerpen (wijkbibliotheek) 

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 

Consultatiebureau Kind&Gezin – Hanegraefstraat 5 – 2050 Antwerpen (BIB-punt) 



 

 

2060 

Site Permeke – De Coninckplein – 2060 Antwerpen (incl. hoofdbibliotheek) 

03 238 38 00 – info@permeke.be – www.permeke.org 

Ontmoetingscentrum Oude Badhuis – Stuivenbergplein 38 – 2060 Antwerpen 

03 292 60 00 – het.oudebadhuis@stad.antwerpen.be – www.oudebadhuis.be 

Consultatiebureau Kind&Gezin – Pothoekstraat – 2060 Antwerpen (BIB-punt) 

Consultatiebureau Kind & Gezin en Inloopteam SAMIK – Willy van der Steenplein – 2060 Antwerpen (BIB-punt) 

Berchem 

BIB De Poort – Willem Van Laarstraat – 2600 Berchem (districtsbibliotheek) 

BIB Groenenhoek – Turkooisstraat 18 – 2600 Berchem (wijkbibliotheek) 

Cultuurcentrum Berchem – Driekoningenstraat 126 – 2600 Berchem 

03 286 88 20 – ccberchem@stad.antwerpen.be – www.ccberchem.be 

Cultuurantenne Berchem – Driekoningenstraat 126 – 2600 Berchem 

03 286 88 34 – cultuurantenne.berchem@stad.antwerpen.be 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

BIB Viswater – Tongerlostraat 2 – 2040 Berendrecht (districtsbibliotheek) 

Vrijetijdscentrum De Schelde – Antwerpsebaan 140 – 2040 Berendrecht – Algemeen nr. 03 289 27 30 

vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be – www.vrijetijdscentrumdeschelde.be 

Cultuurantenne Berendrecht/Zandvliet/Lillo – Antwerpsebaan 140 – 2040 Berendrecht 

03 289 28 13 – vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be 

Borgerhout 

BIB Vredegerecht – Turnhoutsebaan 92 – 2140 Borgerhout (districtsbibliotheek) 

De Roma – Turnhoutsebaan 286 – 2140 Borgerhout 

03 292 97 40 – info@deroma.be – www.deroma.be 

’t Werkhuys – Zegelstraat 13 – 2140 Borgerhout (incl. BIB-punt – wijkbewoners) 

werkhuys@skynet.be – www.werkhuys.be 

Cultuurantenne Borgerhout – p/a Districtshuis Borgerhout – Moorkensplein 1 – 2140 Borgerhout 

03 270 18 14 – cultuurantenne.borgerhout@stad.antwerpen.be 

Deurne 

BIB Couwelaar – Te Couwelaarlei 120 – 2100 Deurne (districtsbibliotheek) 

BIB Arena – Arenaplein 62 A – 2100 Deurne (wijkbibliotheek) 

Cultuurcentrum Deurne – Frans Messingstraat 36 – 2100 Deurne (met BIB-punt – wijkbewoners en bezoekers) 

03 360 85 50 – ccdeurne@stad.antwerpen.be – www.ccdeurne.be 

Cultuurantenne Deurne – Ontmoetingscentrum Den Tip – Van den Hautelei 79 – 2100 Deurne  

(met BIB-punt – wijkbewoners en bezoekers) 03 340 49 52 – cultuurantenne.deurne@stad.antwerpen.be 

Buurthuis Dinamo – Ten Eeckhovelei 337 – 2100 Deurne (BIB-punt – wijkbewoners) 

Buurthuis ’t Pleintje – Sint Rochusstraat 106 – 2100 Deurne (BIB-punt – wijkbewoners) 

Kinderdagverblijf Pinokkio – Schotensesteenweg 138 – 2100 Deurne (BIB-punt – ouders) 



 

 

Ekeren 

BIB Driehoek – Driehoekstraat 43 – 2180 Ekeren (districtsbibliotheek) 

Cultuurcentrum Ekeren – Kloosterstraat 4 – 2180 Ekeren 

03 292 67 30– ccekeren@stad.antwerpen.be – www.ccekeren.be 

Cultuurantenne Ekeren – Kloosterstraat 4 – 2180 Ekeren 

03 292 67 30 – cultuurantenne.ekeren@stad.antwerpen.be 

Hoboken 

UiThuis Hoboken – Kapelstraat 64 – 2660 Hoboken (districtsbibliotheek) 

Cultuurwerking Hoboken – 03 292 65 30 – uithuishoboken@stad.antwerpen.be – www.uithuishoboken.be 

Cultuurantenne Hoboken – 03 820 30 42 – cultuurantenne.hoboken@stad.antwerpen.be 

Merksem 

BIB Park – Van Heybeeckstraat 28A – 2170 Merksem (districtsbibliotheek) 

BIB Maantje – Maantjessteenweg 23 – 2170 Merksem (wijkbibliotheek) 

BIB Nieuwdreef – Nieuwdreef 135 – 2170 Merksem (BIB-punt en ontmoetingscentrum) 

Ontmoetingscentrum MerksemDok – Emiel Lemineurstraat 72-74 – 2170 Merksem  

03 292 95 80 – merksemdok@stad.antwerpen.be – www.merksemdok.be  

(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 – Bredabaan 561b – 2170 Merksem (BIB-punt jongeren) 

Cultuurcentrum Merksem – Nieuwdreef 135 – 2170 Merksem 

03 641 62 10 – ccmerksem@stad.antwerpen.be – www.ccmerksem.be 

Cultuurantenne Merksem – p/a Districtshuis Merksem – Burgemeester Jozef Nolfplein 1 – 2170 Merksem 

03 641 72 52 – cultuurantenne.merksem@stad.antwerpen.be 

Wilrijk 

BIB Bist – p/a Gemeenschapscentrum Wilrijk – Bist 1 – 2610 Wilrijk (districtsbibliotheek) 

Leerlingenbegeleiding Antwerpen – LBA Valaar – Letterkundestraat – 2610 Wilrijk (BIB-punt – leeshoek) 

Cultuurcentrum De Kern – Kern 18 – 2610 Wilrijk 

03 821 01 20 – kern@stad.antwerpen.be – www.ccdekern.be 

Cultuurantenne Wilrijk – p/a Gemeenschapscentrum Wilrijk – Bist 1 – 2610 Wilrijk  

03 338 53 47 – cultuurantenne.wilrijk@stad.antwerpen.be 

  



 

 

 

 


