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EEN WOORD VOORAF
Beste lezer,
Het jaarverslag 2019 van het cultuurcentrum Baarle ligt hier voor je klaar. Graag verwelkom ik je in
dit jaarverslag en nodig ik je uit om het met de nodige aandacht te lezen.
Ons jaarboek geeft een goed beeld van de werkzaamheden van jouw cultuurcentrum.
Een cultuurcentrum waar meer dan 80 verschillende clubs en verenigingen hun activiteiten en
vergaderingen organiseren, waar Theek5 en de Academie voor Muziek en Woord fijne partners zijn,
waar we zelf diverse cursussen en lezingen organiseren, waar iedereen welkom is…
Vorig jaar is een eerste aanzet gemaakt met het organiseren van meer eigen activiteiten. De Week
van de Amateurkunsten coördineerden we, we programmeerden het wielertheater van Michel Wuyts
en we werkten intens mee aan het Volksfeest bij de opening van de lang verwachte Randweg. En je
hebt ook gemerkt dat we een nieuwe huisstijl ontwikkeld hebben.
Ook in 2019 is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe gebouw dat heel wat kansen
en mogelijkheden biedt voor iedereen in Baarle. Het kernteam heeft intens gewerkt en heeft heel
wat nuttige en nodige stappen gezet in het proces.
Als voorzitter ben ik uitermate tevreden dat onze bestuursploeg ook in 2019 voltallig was. Samen
hebben we enkele belangrijke beslissingen moeten nemen en met zo’n gedreven ploeg neem je die
graag. Mijn dank is er meer dan ook voor de 9 personeelsleden. Ze werken met hart en ziel voor het
cultuurcentrum en geven vanuit een grote gedrevenheid en engagement het beste van zichzelf elke
dag weer opnieuw, 365 dagen lang.
Verder willen we zeker beide gemeentes bedanken voor de samenwerking. Door steeds open met
elkaar in overleg te gaan, blijft ons cultuurcentrum in ontwikkeling.
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau ondersteunen het cultuurcentrum op een sterke, gestructureerde
en duurzame manier. Zonder hun logistieke en financiële steun is het onmogelijk om onze
dienstverlening en ons aanbod op een kwalitatieve manier te handhaven en te versterken.
Lees graag in dit jaarverslag hoe we in 2019 alles gerealiseerd hebben. We geven jullie in alle
openheid een inhoudelijke, organisatorische en financiële inkijk. Doorheen dit jaarverslag kan je ook
de bijdrages van de verschillende clubs en collega’s vinden over hoe zij keken naar 2019.
En hopelijk is de huidige corona-crisis snel achter de rug en kunnen we blijven werken aan het
cultuurcentrum als de huiskamer van Baarle.
Wees welkom.
Jan van Strijp
Voorzitter bestuur cultuurcentrum Baarle
(begin april 2020)
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STICHTING CULTUREEL CENTRUM BAARLE

Missie van cultuurcentrum Baarle
In 2019 hebben het bestuur en de personeelsploeg intens gewerkt aan een vernieuwde missie en visie.
Tijdens diverse overlegmomenten hebben we oefeningen gemaakt en teksten besproken om te komen tot
deze tekst. De twee gemeentes werden ook intens betrokken bij de totstandkoming. Onderstaande missie en
visie kent een groot draagvlak. De missie en visie is officieel goed gekeurd op de bestuurs-vergadering van 29
augustus 2019.

PRIKKELEN		PROBEREN		FACILITEREN		VERBINDEN
Cultuurcentrum Baarle wil het kloppend hart van cultureel Baarle zijn en zorgt voor verbinding met en tussen
mensen. Cultuurcentrum Baarle ondersteunt mensen en zorgt er mee voor dat iedereen de nodige plek,
ondersteuning en inspiratie hiervoor krijgt. We willen de huiskamer zijn voor iedereen uit Baarle en nabije
omgeving. De aparte geografische situatie van ons enclave-dorp (België-Nederland) is een unieke meerwaarde.
We zijn geen eiland en willen diep verankerd blijven in de Baarlese samenleving. We willen iedereen uit Baarle
elk jaar minstens 1 goede reden geven om het cultuurcentrum te bezoeken.

Cultuurcentrum Baarle prikkelt.
Het cultuurcentrum wil met een actueel aanbod mensen prikkelen en uitdagen. We zetten kunst en cultuur in
als bindmiddel om de wereld te ontdekken. We vertrekken daarbij van de eigen belevings-wereld van onze
bezoekers, maar dagen hen ook uit om hun wereld te verbreden en op verkenning te gaan. We bieden een
gevarieerde programmatie aan, bestaande uit podium-voorstellingen, lezingen, cursussen en workshops,
uitstappen… We hebben verder de ambitie om de gangmaker te zijn van het cultureel aanbod in Baarle.
Ons gebouw is onze thuisbasis, maar we gaan Baarle ook in en trekken naar wijken en pleinen, naar
verenigingen en buren. We halen dus de wereld binnen, maar gaan zelf de wereld ook in.

Cultuurcentrum Baarle probeert.
Het cultuurcentrum wil een broedplaats zijn, waar iedereen kan uitproberen en nieuwe initiatieven kan ontwikkelen. We ondersteunen deze experimenten en versterken ze waar het kan. We nemen nieuwe initiatieven
niet over. De initiatiefnemer blijft eigenaar van het project. We helpen iedereen op maat om het te realiseren.
Bestaande initiatieven laten we niet aan hun lot over. We blijven deze koesteren omdat ze hun degelijkheid en
meerwaarde voor Baarle al bewezen hebben.
Het cultuurcentrum wil zelf ook het experiment aangaan. We ontwikkelen nieuwe initiatieven. Op die manier
houden we ons wakker, houden we de vinger aan de pols. We spelen in op de veranderende samenleving.
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Cultuurcentrum Baarle faciliteert.
Het cultuurcentrum faciliteert verenigingen, clubs, mensen uit Baarle en omgeving. We willen het gebruik van
het cultuurcentrum aanmoedigen en stimuleren. We zorgen ervoor dat iedereen zijn/haar activiteit in de beste
omstandigheden kan realiseren. We streven een hoge kwaliteitsstandaard na. We stellen een divers palet van
zalen en materialen ter beschikking. We bieden inhoudelijke, organisatorische en zelfs financiële ondersteuning
aan.
Het cultuurcentrum is de fiere partner van verschillende organisaties die het cultuurcentrum als hun thuis, als
hun huiskamer beschouwen. Deze vaste bewoners ontwikkelen hun werking vanuit hun eigen dynamiek en visie
en het cultuurcentrum helpt hen graag in deze ontwikkeling.

Cultuurcentrum Baarle verbindt.
Het cultuurcentrum is een open huis voor jong en oud, van welke afkomst, sociale- of beroepsklasse ook, en is
een ontmoetingsplaats waar het sociaal contact erg belangrijk is. Mensen ontmoeten er andere mensen met wie
je indrukken en ervaringen kan uitwisselen. Bezoekers en gebruikers worden gastvrij ontvangen en betrokken
bij de werking en organisatie. Het cultuurcentrum is een warme huiskamer voor elke inwoner en bezoeker van
Baarle.
Het cultuurcentrum werkt aan en met een breed netwerk van organisaties en partners. Dit netwerk is zeer divers
en bestaat uit partners uit verschillende sectoren: onderwijs, sport, jeugd, senioren, welzijn, kunst en cultuur...
Elke partner heeft baat bij een samenwerking en kan toch zijn eigenheid bewaren. Daardoor versterken partners
zich en verhoogt het cultuurcentrum zijn maatschappelijk draagvlak.
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ACCOMMODATIE, DIENSTEN EN EXPLOITEREN VAN HET GEBOUW

Cultuurcentrum Baarle biedt tegen een verantwoorde prijs accommodatie en diensten aan ten behoeve van
sociaal-culturele groepen, verenigingen en instellingen.
De diensten die worden aangeboden zijn onder meer:
•	kopieer- en stencilwerk, waarvan het succes in dalende lijn is, maar er bestaat nog wel een nood aan
•	aanbod van audiovisuele hulpmiddelen tijdens activiteiten in onze infrastructuur
•	het initiëren en uitvoeren van sociaal-cultureel (vormings)werk, zoals het cursus- en lezingenprogramma
en het ondersteunen van culturele initiatieven en activiteiten.
•	Inhoudelijk begeleiden van activiteiten van verenigingen, indien gewenst.
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BETEKENIS VAN HET CULTUURCENTRUM VOOR BAARLE-HERTOG,
BAARLE-NASSAU EN OMGEVING
•	Het cultuurcentrum vormt het cultureel-maatschappelijke hart van de lokale gemeenschap. De Bibliotheek
en de Academie voor Muziek en Woord meegerekend komen er jaarlijks veel inwoners van Baarle voor één
of andere activiteit naar het cultuurcentrum. De algemene doelstelling van de Stichting Cultureel Centrum
Baarle is het bevorderen en onderhouden van alle wenselijke en sociale voorzieningen op cultureel en
maatschappelijk gebied. Waar mogelijk of gewenst wordt samengewerkt met andere sociaal-culturele
organisaties. We bieden zelf een breed cursusaanbod aan. Om het volgen van een cursus voor veel mensen
mogelijk te maken, zijn de tarieven ten opzichte van een aantal andere aanbieders laag gehouden. Het in
kleine groepen kunnen volgen van een cursus versterkt het gevoel van samenhorigheid. Alle cursussen
worden gegeven in onze eigen infrastructuur. Daarnaast organiseren we een aantal lezingen over actuele
onderwerpen. We experimenteren met een verbreding van onze eigen cultuuractiviteiten. We coördineren
de Week van de Amateurkunsten. We werkten mee aan het Volksfeest bij de Opening van de Randweg.
We nemen meer en meer een pro-actieve en sturende rol op in cultureel Baarle.
•	In het cultuurcentrum zijn permanent 10 culturele en maatschappelijke organisaties gehuisvest. Het gaat
om de Bibliotheek, de Academie voor Muziek en Woord Noorderkempen, Stichting Jeugdwerk Baarle,
EHBO vereniging Stichting Damiaan, Lokale Omroep Baarle, Stichting W-groep, Senioren Vereniging
Baarle-Nassau, Stichting Plus, Harmonie St. Remi en de Belgische Ouderenbond OKRA. De EHBO
vereniging verzorgt cursussen op verschilende avonden, de Harmonie geeft muzieklessen en houdt
repetities, Plus biedt een muziek- en filmprogramma aan, het Jeugdwerk organiseert zowel in als buiten
het gebouw uiteenlopende activiteiten, de Senioren Vereniging Baarle-Nassau onderneemt dagelijks
activiteiten, de OKRA ongeveer twee maal per week, Omroep Baarle heeft haar radiostudio in ons gebouw
en maakt verschillende boeiende live-programma’s.
•	Daarnaast is het mogelijk om een ruimte in het cultuurcentrum te huren. Van deze mogelijkheid wordt door
een groot aantal maatschappelijke organisaties gebruik gemaakt.
De aula, de De La Salle zaal en andere ruimtes zijn op tal van momenten in gebruik voor culturele
en maatschappelijke activiteiten en evenementen. Een willekeurige greep uit de lijst: diverse
nieuwjaarsrecepties, diverse lezingen en presentaties van Heemkundekring Amalia van Solms,
nieuwjaarsconcert St. Remi, concerten van Kamerkoor Terpander, schoolvoorstellingen, bijeenkomsten
van Samana, Weight Watchers, diverse politieke partijen…Het GOB-plenair houdt er zijn vergaderingen.
Er vinden koorrepetities plaats, maar ook activiteiten van De Zonnebloem, bloeddonoravonden, een
vogeltentoonstelling en tal van andere activiteiten.
Ziekenfonds CM heeft haar wekelijkse zitdag op maandag. Het Vrijwilligerspunt, georganiseerd door
Dorpsverbindster Eveline Beemster heeft twee dagen per week een vrije inloop op dinsdag en donderdag.
Het Dorpsteam heeft een zitdag op donderdag.
De personeelsleden van het cultuurcentrum zorgden bij al deze diverse verhuringen voor een sterk kwalitatieve
ondersteuning: mee nadenken over de organisatie, zaaltjes klaar zetten, tappen, propere infrastructuur…
Achteraan in dit jaarverslag vind je een lijst met alle verhuringen en gebruikers.
We vervullen een wezenlijke en niet weg te denken sociale, culturele en maatschappelijke functie voor de twee
gemeentes en haar bevolking.
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BESTUUR

Statutair kan het bestuur bestaan uit:
➢	Maximaal drie personen die gekozen worden door de gemeenschapsvergadering. Deze vergadering bestaat
uit groeperingen die bij de verwezenlijking van het stichtingsdoel betrokken zijn;
➢	Eén bestuurslid dat wordt benoemd op voordracht van het personeel;
➢	Drie bestuursleden die door het stichtingsbestuur zelf worden benoemd;
➢	Eén bestuurslid op voordracht van de Gemeente Baarle-Nassau en één bestuurslid op voordracht van de
Gemeente Baarle-Hertog.

Samenstelling bestuur
Op 31 december 2019 bestond het bestuur van het cultuurcentrum uit de volgende personen:
functie

naam

vertegenwoordiging namens

voorzitter

Jan van Strijp

bestuur

secretaris

Michiel Goos

gemeenschapsvergadering

penningmeester

Stefan Grummels

bestuur

lid algemeen bestuur zonder stemrecht

Michiel Nooren

gemeente Baarle-Hertog

lid algemeen bestuur

Marcel Thomassen

bestuur

lid algemeen bestuur

Fenneke van den Heuvel

gemeenschapsvergadering

lid algemeen bestuur

Ruud van Gool

gemeenschapsvergadering

lid algemeen bestuur

Andre Fransen

personeel

De gemeente Baarle-Nassau geeft aan geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een bestuurslid
voor te dragen.
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Bestuursactiviteiten
1.

2.

Het bestuur heeft 10 keer vergaderd. Belangrijke thema’s in de bestuursvergaderingen waren:
o

Plannen met gebouw/voortgang proces nieuwbouw

o

Inhoudelijke plannen van het cultuurcentrum

o

Experimenten met nieuwe eigen cultuuractiviteiten

o

Vernieuwing huisstijl

o

BHV

o

Jaarrekening en begroting

o

Interne visie-ontwikkeling beleid

De Gemeenschapsvergadering is op 20 november 2019 bij elkaar geroepen:
o

Stand van zaken nieuwbouw

o

Jaarrekening 2018, jaarverslag 2018 en begroting 2020

o

Herbevestiging van Michiel Goos als bestuurder, aangeduid door de Gemeenschapsvergadering

o

Brandveiligheid in het ganse gebouw

o

Presentatie nieuwe huisstijl

Personeel
Op 31 december 2019 bestond de personeelsploeg uit deze fijne en geëngageerde mensen.
De personeelsploeg vertegenwoordigt een bestand van 5,9 fte.
1 fte is 36 uur per week.
Beheer

|

4 medewerkers

|

2,78 fte

Paul Van Haeren, Lidy van Beek – Laurijssen, Huub Smid en Frans van Rooij zijn de beheerders.
Administratie

|

1 medewerker

|

0,56 fte

May Keustermans zorgt voor de adminstratie.
Huishoudelijke dienst/ schoonmaak

|

3 medewerkers

|

1,55 fte

Mariette Van Sas, Rianne Gatzen, Wiske Tombeur zijn de dames van de huishoudelijke dienst.
Directie

|

1 medewerker

|

0,66 fte

Wim Vervoort is sinds juli 2018 directeur.
Warme dank voor zoveel engagement, passie, inzet en goesting.
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VOORTGANG ONDERZOEK TOEKOMSTIG GEBOUW VOOR
CULTUURCENTRUM BAARLE
Even opfrissen
In juni 2013 heeft Zet/Complan een eindrapportage opgeleverd met daarin een advies over het gebouw en
de toekomst van het cultuurcentrum. In 2015 hebben de gemeenteraden van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau
er voor gekozen om “Scenario 2: Inpassen, uitbreiden en afstoten” uit het rapport van Zet/Complan te gaan
onderzoeken. Medio 2016 is het bureau Laride gestart met het vooronderzoek. Vaste gebruikers en het
cultuurcentrum hebben actief meegewerkt aan dit onderzoek. In maart 2017 heeft Laride de resultaten van dit
vooronderzoek opgeleverd. De beide gemeentes hebben geconcludeerd dat Laride de opdracht zorgvuldig en
volledig heeft uitgevoerd. Gelet op de besluitvorming in de beide gemeenteraden bleek er toch de behoefte
om de variant nieuwbouw te onderzoeken. De kleine werkgroep heeft deze variant voortvarend onderzocht
en de resultaten hiervan aangeboden aan de twee gemeentes. In december 2017 is tijdens een GOB-plenair
vergadering besloten om, in principe, te gaan voor de variant nieuwbouw. Een jaar later, december 2018
besliste het GOB-plenair om het onderzoeksbureau SWECO een opdracht als procesbegeleider te geven.

Acties in 2019
Sweco gaat als procesbegeleider enerzijds het ganse traject begeleiden om te komen tot een nieuwbouw
en anderzijds een marktverkenning organiseren in functie van de verkoop van het huidige gebouw. Om
de werkzaamheden te stroomlijnen, zijn er twee werkgroepen op gestart: de kerngroep en de stuurgroep.
De kerngroep bespreekt en voert de werkzaamheden concreet uit. De stuurgroep is een adviesgroep en
functioneert meer als klankbord. Maar de groep kan ook knopen doorhakken om ze beslissingsklaar richting
gemeenteraden te brengen.
In de kerngroep zetelen Jan Bras (Baarle-Nassau), Dominic Poelmans (Baarle-Hertog), Hans Verbessem (Sweco)
en Wim Vervoort (cultuurcentrum Baarle). In 2019 lag de vergaderfrequentie hoog en werd er heel wat werk
verzet: verdere invulling van de ruimtes, werkbezoeken aan gelijkaardige projecten, nota’s over de uitbating
van de ontmoetingsruimte, multifunctioneel inzetten van lokalen/zalen, stockage- en magazijnruimtes…
De kerngroep sprak ook apart met de vaste verenigingen om hen te informeren en een stand van zaken te
bespreken.
De stuurgroep bestaat uit de leden van de kerngroep, aangevuld met beleidsverantwoordelijken van de
gemeentes en het cultuurcentrum + politiek verantwoordelijken: de bevoegde wethouders en schepenen. De
stuurgroep kwam drie keer samen om de stand van zaken te bespreken.
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EIGEN AANBOD VAN CULTUURCENTRUM BAARLE

We maakten een uitgebreid actieplan 2019 op waarin we al onze acties presenteerden. Het plan omvatte acties
die de interne werking verbeteren, maar ook heel wat nieuwe acties waarmee we ons eigen aanbod een stevige
impuls gegeven hebben. We focussen ons in dit jaarverslag graag op deze nieuwe acties.

Nieuwjaarsreceptie

|

woensdag 23 januari

Op woensdagavond 23 januari organiseerden we voor de eerste keer een
nieuwjaarsreceptie voor de verenigingen, partners, de gemeentes en onze
buren. We toastten op het nieuwe veelbelovende jaar. Het publiek werd
verwelkomd door een professionele ontvanger op stelten. De bezoekers
werden gefotografeerd in een grote kader. In de Aula speelde een jonge
talentvolle dj het ene fraaie muziekje na het andere. Een band speelde een
bruisend receptieconcertje. En Burgemeester de Bont en Wethouder Sommen
waren de gasten tijdens de sofagesprekken. De personeelsleden van het
cultuurcentrum organiseerden deze receptie van naaldje tot draadje zelf
als dankjewel voor de samenwerking en de verbinding met iedereen.
Ruim 150 mensen genoten van deze fijne start van het jaar.
| Aantal acts:		

2

| Aantal medewerkers:

16

| Aantal bezoekers:

150

Aanbod kinderfilms

|

voorjaar

We hebben het aanbod bekeken dat andere clubs organiseren voor kinderen.
We wilden graag een aanvullend aanbod doen. Daarom zijn we gestart met
het programmeren van een maandelijkse kinderfilm. We programmeerden een
kwaliteitsvol aanbod, weg van het commerciële circuit. Een samenwerking
met deFilmclub.be hebben we daarvoor opgestart. Zo kunnen we op een
voordelige manier een kwaliteitsvol aanbod voorstellen.
De respons van dit aanbod was zeer wisselvallig. We zijn met een goed
groepje kinderen gestart, maar dat groepje hebben we niet vast aan het
aanbod kunnen koppelen. Een intense evaluatie werd gemaakt. We achten het
project waardevol genoeg om mits bijsturing een tweede kans te geven in het
voorjaar 2020.
| Aantal activiteiten:

4

| Aantal bezoekers:

27 februari:

Operation Artic: 26

				

27 maart:

Bouwdorp:

11

				8 mei:		Baghdad Messie: 6
				5 juni:		Kauwboy:

3
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Week van de Amateurkunsten

|

eind april – begin mei

De vorige edities van dit project werden gecoördineerd door Gitte Tilburgs (gemeente Baarle-Hertog).
Cultuurcentrum Baarle heeft deze coördinatie en organisatie van haar over genomen.
Een stuurgroep bestaande uit Gitte Tilburgs, Conny Elst, Willem van Gool, Nick Theys, Gie Meeuwis en Wim
Vervoort organiseerde de gemeenschappelijke projecten.
In heel Vlaanderen stond jong lokaal talent in de kijker tijdens “Lokale
Helden”, een muziekproject van Poppunt. In Baarle organiseerden we een
masterclass DJ-en met onze lokale beroemdheden Da Rick en dj Bass. In de
tuin van het cultuurcentrum kon je op vrijdagnamiddag 26 april hieraan
meedoen. Onze dj’s leerden aan het jonge dj-talent van Baarle alle kneepjes
van het vak. Een tiental kinderen keken vol bewondering toe en
experimenteerden er zelf op los. De masterclass werd rechtstreeks
uitgezonden in Teenage Radio van Lokale Omroep Baarle.
Op zondag 28 april kende deze projectweek haar hoogtepunt. Dat was althans
het plan…
Toerisme Baarle en cultuurcentrum Baarle sloegen de handen in elkaar om een kunstroute op te zetten op
de as van de Belgische kerk naar het cultuurcentrum. Rond de kerk opende het Toeristisch Seizoen, genoten
bezoekers van de streekproductenmarkt en konden ze terecht bij plaatselijke kunstenaars op de kunstmarkt.
Achter de ramen van de buurtbewoners en de etalages van winkels exposeerden we kunst van Baarlese
kunstenaars. Diverse concertjes van koren en muziekbands speelden op de straat. In het cultuurcentrum opende
de groepstentoonstelling met werken van de cursisten van onze crea-cursussen. Deze werken omvatten een
uitgebreide variatie van technieken en insteken: keramiek, foto’s, aquarellen, pentekeningen, beelden… Dat was
althans het plan…
Echter de slechte weersomstandigheden strooiden aardig wat roet in de planning. Zo goed als alle
buitenactiviteiten werden verplaatst naar het cultuurcentrum: alle optredens, de kunstenmarkt, de opening van
de tentoonstelling, de wasdraadkunst van de scholen… De tentoonstelling in de straat achter ramen en etalages
kende uiteraard geen hinder van het slechte weer. De dag zelf maar ook achteraf nog hebben veel mensen een
bezoekje gebracht aan dit museum in de straat. Ongeveer 750 mensen bezochten het cultuurcentrum voor dit
project. Ongeveer 200 mensen werkten actief mee. We konden niet zorgen voor de verbinding die we voor
ogen hadden, maar door alles te bundelen in het cultuurcentrum zelf ontstond een ander soort verbinding.
De expositie van het cultuurcentrum was trouwens nog te bewonderen tot midden mei.
In het Klooster van Zondereigen kon je terecht voor een expo van het fotografencollectief “Orde na 5”.
In aanloop naar de Week van de Amateurkunsten werkten een 10-tal dames onder leiding van een dirigente
aan een pop-up koor. Ze zongen hun toonmoment in het klooster. Deze foto-tentoonstelling was te bekijken op
27 en 28 april + 4 en 5 mei. Ongeveer 200 bezoekers telde de expo.
En de kerk van Zondereigen was de locatie voor een kunstexpo met plaatselijke amateurkunstenaars op 27 en
28 april voor een 100-tal bezoekers.
Tot slot organiseerde de bibliotheek van Baarle een kindercollege met kunstenares Sylvia Reijbroek in haar
eigen atelier. Een 20-tal kinderen leerden er alles over het beroep van kunstenaar.
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Alle activiteiten werden promotioneel ondersteund in een gemeenschappelijke communicatiecampagne via
sites, affiches en flyers. De plaatselijke pers (Ons Weekblad, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws) gaf veel
aandacht via artikels en reportages.
| Aantal activiteiten:			7
| Deelnemende amateurkunstenaars:

250

| Aantal bezoekers activiteiten:		

1200

Film in openlucht

|

31 augustus

Ons nieuwe seizoen startten we op met de openluchtvertoning van “Becoming
Astrid”, een film over het leven van de bekende Pipi-Langkous-schrijfster.
Deze film kaderde in het project “MOOOV wijkt uit” van het gelijknamige
filmfestival in Turnhout, waarbij ze tijdens de laatse zomervakantieweken
uitwijken naar buurten in Turnhout en aparte locaties in de regio, zoals onze
tuin. Overdag zeer warm weer, bij de opstelling van de materialen regende het
pijpenstelen en was het voortdurend afvragen of we het konden organiseren.
Uiteindelijk verdwenen de buien en zagen 70 mensen deze fijne film op een
kille maar droge avond. Een fijn en boeiend project dat zeker voor herhaling
vatbaar is.
Theek5, MOOOV filmfestival en cultuurcentrum Baarle waren de partners.
| Aantal bezoekers: 70

Rondje van eigen bodem: Openhuisdag

|

15 september

Op zondag 15 september organiseerde het cultuurcentrum met alle vaste
verenigingen een Openhuisdag met de projecttitel: Rondje van eigen bodem.
Gedurende een half jaar hebben we met een uitgebreide projectgroep
met vertegenwoordigers van de verenigingen dit project voorbereid.
Cultuurcentrum Baarle coördineerde het geheel. Tijdens de overlegmomenten
werd elk onderdeel van de organisatie besproken: programma, projecttitel,
promotiecampagne, route doorheen het gebouw… Een intensief traject waarbij
velen in het begin de kat uit de boom keken maar gaande weg kwamen meer
vrijwilligers naar de vergaderingen en werd er intensief samen gewerkt.
Elke vereniging organiseerde een eigen activiteit die typerend was voor hun eigen werking. De activiteiten
waren verspreid doorheen het ganse gebouw: optredens, live-radio met een top 50 van de verenigingen,
bloemschikken, sjoelen, reanimatie-workshop, judo-demonstraties, knutselactiviteit, fietsen op rollen, zoektocht
door de bibliotheek… De infomarkt van de cursussen kon je bezoeken in de Aula. Theater Stap speelde een
fijn toonmoment in de tuin. Twee gidsen loodsten de bezoekers doorheen het gebouw en vertelden boeiende
weetjes en nieuwtjes. De dag werd feestelijk afgerond met een swingend optreden van K-Baol, de partytent van
Baarle, gecombineerd met een receptie.
Een stevige promotiecampagne ondersteunde deze dag. In de plaatselijke media hebben we enkele
advertenties gezet. De regionale pers besteedde er aandacht aan in de krant. Samen met alle verenigingen
hebben we in alle brievenbussen van Baarle een flyer gebust. Ook op de socials waren we zeer actief met dit
project. Ruim 500 mensen bezochten deze Openhuisdag, wat een zeer groot succes was.
De reacties van de verenigingen waren over het algemeen lovend. De mensen leerden elkaar beter en op een
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andere manier kennen, wat goed is voor de verbondenheid tussen deze verenigingen. De clubs waren zeer
tevreden over de coördinatie. Het rechtstreekse voordeel was voor de ene club al groter dan voor de andere.
Elk jaar dergelijk groot project organiseren, vinden de meeste clubs te intens en te zwaar. De verenigingen zijn
wel vragende partij om regelmatig een verbindende activiteit te organiseren. Cultuurcentrum Baarle organiseert
deze graag.
| Aantal activiteiten tijdens Openhuisdag:

28

| Aantal deelnemers:			150
| Aantal bezoekers:			500

Project: Week van dementie

|

16 t/m 22 september

In het voorjaar trad het cultuurcentrum toe tot de werkgroep
Dementievriendelijke gemeente. Deze werkgroep met vrijwilligers en
medewerkers van beide gemeentes werkt aan het dementievriendelijker
maken en het sensibiliseren over deze problematiek. Door met hen samen te
werken, verbreden we ons netwerk en zorgen we voor meer verbinding met
het sociale veld in Baarle. Deze samenwerking kwam al concreet tot uiting
midden september. De activiteiten kregen een meer culturele insteek en
werden allen georganiseerd in ons cultuurcentrum.
Op woensdag 16 september opende de kunsttentoonstelling in onze gang met kunstwerken, gemaakt door
mensen met geheugenproblemen. Deze tentoonstelling werd gemaakt met dagbestedingen uit de omgeving.
Een fel gesmaakte en lekkere receptie met toespraken van de schepen en wethouder maakte de tentoonstelling
af.
Vrijdag 20 september organiseerden we een theatervoorstelling. Theater
Aventoe speelde de voorstelling “U bent mijn moeder”, naar een tekst van
Joop Admiraal. Een drukbezochte voorstelling die in een speciale
zaalopstelling in de Aula zeer intens binnen kwam bij het publiek. Heel wat
mensen met geheugenproblemen zaten mee in de zaal.
Tijdens de week werden de boeken en dvd’s van de bibliotheek rond dit
thema extra in de kijker gezet. In de gang stond een belevingskast met items
waarmee de problematiek zelf kon ervaren.
De plaatselijke pers gaf ook hier weer veel aandacht aan deze activiteiten.
Een intens maar zeer gelukt project dat we samen met velen georganiseerd
hebben. De samenwerking en de verbinding blijft bestaan.
| Aantal activiteiten:			4
| Aantal deelnemers:			17
| Aantal bezoekers openingsreceptie:

85

| Aantal bezoekers theatervoorstelling:

92
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Muziektheater met Michel Wuyts

|

25 oktober

Met de muziektheatervoorstelling van SPORZA-commentator Michel
Wuyts organiseerden we voor het eerst sinds lang terug een eigen
cultuurprogrammering. We willen dit in de toekomst meer doen. Op vrijdag
25 oktober speelde Wuyts met muzikant Geert Vandenbon de voorstelling
“Dag en nacht Koers”. Grote histories en leuke weetjes, grappige anekdotes
en verhaaltjes waar je stil van wordt, over de koers en over de wielrenners. De
songs die Geert Vandenbon uit zijn gitaar tovert, versterken en zijn aanvullend
aan het verhaal dat Wuyts vertelt. Met de projectie van fantastische
wielerfoto’s tenslotte worden de verhalen nog extra gevoed.
Het was een druk bijgewoonde avond met heel veel tevreden reacties zowel
van publiek als de artiesten. We merkten dat we creatief moeten omgaan
met de beperkte mogelijkheden van onze Aula op techisch vlak. Ook merken we dat ons publiek het nog niet
gewoon is dat we dergelijke activiteiten organiseren. We moeten hard werken aan het bereiken van het publiek
en de juiste doelgroep. Tot onze grote tevredenheid is het gelukt om een zo goed als uitverkochte zaal te
realiseren.
| Aantal bezoekers:

131

Kunstopdracht in ons gebouw

|

najaar

In het najaar lanceerden we een projectoproep aan alle kunstenaars om een
kunstwerk te ontwerpen, speciaal voor het cultuurcentrum. We gingen op zoek
naar beeldend kunstenaars die de centrale inkomhallen, de trappenhuizen
en enkele gangen wilden pimpen met hun kunstwerken. We wilden graag
enkele ruimtes verfraaien en een andere look geven, een meer creatieve,
sprankelende look. In een eerste fase kon iedereen, zowel liefhebbers
als professionele kunstenaars zich kandidaat stellen. Midden november
organiseerden we voor alle deelnemers twee infosessies. Tijdens die infosessie
toonden we de ruimtes en legden we alles haarfijn uit. 35 kunstenaars
tekenden in. Daarna hadden de kunstenaars tijd tot midden december om een
idee uit te werken dat werd voorgesteld bij een jury die dan de uiteindelijke
ontwerpen koos. Twee derde van de geïnteresseerden stuurden een werk
in; 23 kunstenaars, waardoor de jury 6 uur lang ononderbroken de kunstenaars ontving en geboeid luisterde
naar hun verhalen, hun creativiteit. De jury bestond uit kunstenaars, vertegenwoordigers van verenigingen,
Academie en Theek5. We waren zeer aangenaam verrast.
Gerard Zonneveld, Jolanda van Iersel en Wiebe bij de Leij werkten samen 5 kunstwerken uit die in de drie
inkomhallen van het cultuurcentrum opgesteld staan. Tijdens de uitvoering van de werken onstond niet alleen
een mooie verbinding tussen de kunstenaars en het cultuurcentrum. Ook Gerard, Wiebe en Jolanda vonden
elkaar.
Op de nieuwjaarsreceptie (midden januari 2020) werden de kunstwerken onthuld.
| Aantal deelnemers:

23

| Aantal kunstwerken:

5
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Sociaal kerstdiner

|

26 december

Om onze sociale functie extra op te nemen, hebben we op het einde van
het jaar meer dan graag een sociaal kerstdiner georganiseerd voor mensen
die het moeilijker hebben. Samen met Eveline Beemster, dorpsverbindster
en brasserie Brownies&Downies hebben we een lekkere drie-gangen menu
gemaakt. We speelden bingo met alle deelnemers en een figurentheatergroep
uit Antwerpen speelde mini-voorstellingen aan tafel. We vormden een groep
vrijwilligers uit de buurt die de dag mee vorm gegeven heeft, mee het eten
geserveerd, mee babbeltjes deed met de mensen.
Achteraf hebben we met deze gemotiveerde mensen samen een goede
evaluatie gemaakt. Iedereen was meer dan tevreden over deze eerste editie.
En er bleek een groot enthousiasme om een tweede kerstdiner te organiseren
in 2020.
Stichting Zorg en Ondersteuning sponsorde dit diner zodat we met een extra bijdrage van het cultuurcentrum
de hele activiteit gratis konden aanbieden aan de mensen.
| Aantal vrijwilligers:

15

| Aantal bezoekers:

47

Lezingen

|

verspreid

Verspreid over het jaar organiseerden we onderstaande 8 lezingen. De meeste lezingen organiseerden we in
het podiumzaaltje van Stichting Plus of in de aula. We verlegden in 2019 de focus van de lezingen meer naar de
actualiteit. Issues die actueel zijn, die relevant zijn voor onze samenleving in deze tijden vormen de rode draad
doorheen ons aanbod van lezingen.
| 16 januari

Vluchtelingen

Europahuis Brugge

20 bezoekers

| 27 februari

Euthanasie

Wim Distelmans

122 bezoekers

| 29 mei

Fakenews/rol media

Peter Vandermeersch

110 bezoekers

| 12 juni

Geloven we nog in Europa

Hendrik Vos

38 bezoekers

| 18 september

Niemand wil ze hebben

Linda Polman

24 bezoekers

| 2 oktober

Moeilijk hanteerbaar gedrag

Opvoedingswinkel

10 bezoekers

| 16 oktober

Naar een nieuwe justitie

Walter Van Steenbrugge

37 bezoekers

| 6 november

Godsdienst en humor

Frank Bosman

39 bezoekers

| Aantal bezoekers: 400
De december-lezing van Ingrid Robeyns werd wegens ziekte verplaatst naar het voorjaar 2020.
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Cursusprogramma 2019 – 2020

|

verspreid

Het cursusprogramma van het cultuurcentrum is al jarenlang een vaste waarde in het aanbod. We zijn
ondermeer via ons cursusaanbod heel erg bekend in Baarle en omgeving. De meeste cursisten komen uit Baarle
maar we bereiken ook mensen uit de naburige gemeentes zowel in Nederland als België.
We besteden jaarlijks heel wat tijd aan een kwalitatief aanbod, gegeven door enthousiaste docenten.
In totaal zijn er 41 cursussen aangeboden. Uiteraard zaten in het aanbod veel cursussen die al jaren goed lopen,
zoals Kunstgeschiedenis en Yoga. Er zijn ook nieuwe cursussen aangeboden. De rood aangeduide cursussen
waren nieuw in het aanbod.
Aandachttraining, aquarelleren voor beginners en gevorderden, bewustwording en persoonlijke groei,
boetseren of draaien op de schijf 1 + 2 + 3, digitale fotografie, Engels gevorderden, handlettering 1,
handlettering 2, Indisch koken beginners / gevorderden, interieurstyling, kinderatelier 1 + 2, kleding van A
tot Z op maat, klussen voor vrouwen, kookcursus Gezond koken, kruidencursus najaar, kunstgeschiedenis 1,
kunstgeschiedenis 2, laat je tuin zoemen, luisteren naar muziek 1, luisteren naar muziek 2, mandala’s tekenen
/ ontwerpen, open Atelier, Spaans beginners, stoelyoga, tai Chi, tekenen en schilderen, vegetarisch koken 1,
vegetarisch koken 2, vol van boeken, wolvilten cursus, wolvilten dagworkshop 1 + 2 en yoga: 6 reeksen.
Om het cursusaanbod goed onder de aandacht te brengen en aantrekkelijk te maken is er bijzondere aandacht
besteed aan de werving van cursisten. Hierbij zijn de volgende middelen ingezet:
-	huis-aan-huis verspreiding van een cursuskrant;
-	2 publicaties in “Ons Weekblad”;
-	de plaatselijke radio’s en reportages in de plaatselijke kranten
-	gerichte doelgroeppromotie
-	een informatiemarkt waar belangstellenden kennis konden maken met de cursusleiders en de inhoud
van de cursussen. Deze infomarkt organiseerden we in de Aula tijdens Rondje van Eigen Bodem op
zondagnamiddag 15 september. We kregen een druk bezochte en gezellige infomarkt.

16

2019 JAARVERSLAG

Overzicht aantal cursussen en deelnemers
In onderstaand overzicht is het aantal cursussen opgenomen, dat door is gegaan en het aantal cursisten, dat
daadwerkelijk heeft deelgenomen. Er is gewerkt met cursusjaren; de opgave voor het cursusjaar wordt gedaan
in september. De cursussen zelf worden gegeven in de periode eind september tot en met mei/juni van het
volgende jaar.
In bijlage 1 is het cursusaanbod 2019 - 2020 opgenomen.
Cursusjaar

Deelnemers

Aantal cursussen

2004-2005

323

28

2005-2006

448

37

2006-2007

384

34

2007-2008

341

28

2008-2009

349

30

2009-2010

356

28

2010-2011

520

32

2011-2012

550

36

2012-2013

511

38

2013-2014

432

36

2014-2015

430

40

2015-2016

406

34

2016-2017

315

24

2017-2018

397

22

2018-2019

434

29

2019-2020

553

41
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NIEUWE HUISSTIJL

Vanaf de zomermaanden werkten we intensief aan een nieuwe huisstijl voor onze organisatie. Na een intense
verkenningsronde koos het bestuur van de stichting om deze huisstijl samen te ontwikkelen met reclamebureau
BLOCC creatieve communicatie uit Baarle. We vinden het belangrijk om met plaatselijke bedrijven samen te
werken. Op die manier maken we een verbinding met de lokale economie.
We maakten een kleine werkgroep, bestaande uit collega Paul (namens collega’s), Ruud (namens bestuur),
Wim (als directeur) en Simon (namens BLOCC). Deze werkgroep overlegde intens over de verschillende
stappen doorheen het proces. Op de bestuurs- en personeelsvergaderingen werd een stand van zaken gegeven
en werden de mensen bevraagd om zo te komen tot een boeiende marsrichting.
Het ontwerp van nieuwe huisstijl werd ook besproken op het Cultuurbeleidsoverleg zodat beide gemeentes ook
helemaal mee waren in het verhaal.
Onze nieuwe huisstijl omvat: briefpapier, naamkaartjes en enveloppen, digitale nieuws-brief, format voor
affiches en flyers, een website, upgrade facebook en een huisstijlboek met richtlijnen en aanbevelingen.
De naam onderging een lichte wijziging naar cultuurcentrum Baarle.
De verschillende kleuren staan symbool voor de uiteenlopende dingen die we hier doen. De bollen
symboliseren de verenigingen die hier gehuisvest zijn. Een aantal bollen zijn met elkaar verbonden omdat heel
wat verenigingen met elkaar in verbinding staan.
De website kreeg het adres: cultuurcentrumbaarle.eu waarbij “eu” duidelijk staat voor de Europese gedachte
van samenwerking.
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SAMENWERKING MET STICHTING PLUS EN DE SCHOLEN VAN BAARLE
Stichting Plus
Stichting Plus organiseert al sinds 1972 een diverse culturele programmering. De werking bestaat uit een groep
gemotiveerde en geëngageerde vrijwilligers die vanuit een grote passie hun activiteiten organiseren. Sinds heel
wat jaren hebben ze hun vaste locatie bij ons. Met ondermeer onze financiële steun organiseren ze een divers
palet van klein-schalige jazz-optredens en programmeren ze een eigenzinnige filmprogrammering.
Per maand werken ze gemiddeld drie culturele avonden uit: 1 film en 2 optredens.
In de bijlage achteraan kan je al hun activiteiten vinden en elders in dit jaarverslag lees je nog hoe ze
terugblikken op 2019.

Scholen van Baarle
In Baarle zijn een aantal Belgische en Nederlandse lagere scholen. Vanuit elke lagere school maakt een
geëngageerde leerkracht deel uit van de cultuurwerkgroep. Deze werk-groep maakt elk schooljaar een
cultuurprogrammering op voor de kinderen van alle lagere scholen in Baarle. Een uniek samenwerkingsverband
dat we graag en met trots financieel ondersteunen. De programmering omvat telkens enkele muzische
workshops en een podiumaanbod. In de bijlage achteraan kan je al hun activiteiten vinden. In het voorjaar
2020 evalueren we deze werking met als bedoeling om meer verbindingen te leggen en samenwerkingen te
stimuleren.
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VOLKSFEEST OPENING RANDWEG

|

7 SEPTEMBER

De langverwachte Randweg werd tijdens de zomermaanden van 2019 eindelijk helemaal gerealiseerd. Er
werd door de Baarlese bevolking naar uit gekeken. Beide gemeentens organiseerden een Volksfeest om deze
opening te vieren. Ze vroegen aan het cultuur-centrum of we dat feest mee wilden organiseren. Een stevige
opdracht, zeker gelet op onze drukke september-maand met Rondje van Eigen Bodem, de Week van Dementie
en de start van ons cursus- en lezingenseizoen. Toch werkten we graag mee aan de realisatie ervan.
We waren in een kerngroep nauw betrokken bij de algemene organisatie. De specifieke programmering met
verschillende verenigingen en clubs was ons deelproject waarvoor we verantwoordelijk waren. Meer dan 20
verenigingen namen de kans aan om een activiteit te organiseren op de afgesloten randweg. Gelet op de
krappe timing en met de zomervakantie kon dit echt als een succes gezien worden. Tegelijkertijd organiseerden
we een grootse drumsessie met Cesar Zuiderwijk, bekend drummer van Golden Earring en deeltijds bewoner
van Baarle-Nassau. Bijna 100 drummers gaven het beste van zichzelf. Zaterdag 7 september was een
wisselvallige dag: regenbuien en fraaie zonmomenten wisselden elkaar af. Een paar duizend mensen bezochten
het Volksfeest.
Het was voor ons een leerrijk proces om op korte tijd een fijn programma-aanbod te doen met verschillende
verenigingen op verplaatsing.
| Aantal activiteiten door ons georganiseerd:

17

| Aantal deelnemers activiteiten:			

300

| Aantal drummers drumspektakel:			

97
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TERUGBLIK OP 2019 DOOR PARTNERS, COLLEGA’S…

Onze vaste bewoners maken met hun werking mee het cultuurcentrum. We vroegen aan hen om zelf even terug
te blikken op hun hoogtepunt van 2019. Aan de collega-personeelsleden en bestuurders stelden we dezelfde
vraag.

Een bloemlezing

Lidy van Beek - Laurijssen, collega-beheerder
Wat mij in 2019 toch meerdere keren is opgevallen is het feit dat door meerdere mensen op verschillende
momenten is gezegd dat het cultuurcentrum Baarle een begrip aan het worden is in onze gemeente. Er is meer
waardering en steun voor het personeel en het cultuurcentrum.

Huub Smid, collega-beheerder
Eén van de gebeurtenissen van 2019 die mij goed is bij gebleven is de filmvoorstelling van MOOOV.
We begonnen voortvarend met het uitladen van alle benodigde spullen. Omdat er ook buien voorspeld waren,
zat er een goed tempo in. Het opzetten van het mega scherm bleek nogal een klus te zijn, het frame zat in
elkaar, nu het doek erop maar daar was de eerste bui: eerst zachtjes, daarna een stuk heftiger, toch maar even
schuilen. Na de bui terug met man en macht het doek op het frame. Dit was een uitdaging doordat het water
het doek had laten krimpen. Weliswaar minimaal maar tóch genoeg om drie paar handen nodig te hebben om
het op zijn plaats te krijgen, het gebruik van krachttermen was toegestaan en werden ook veelvuldig gebruikt.
Het doek zat er op en daar was de tweede bui ook weer: een pittig exemplaar plus een beetje wind deed ons
toch wel afvragen hoe het scherm hierop zou reageren en of we op tijd klaar zouden zijn voor de gasten. Na de
tweede bui zagen we geen volgende meer op buienradar dus groen licht, scherm omhoog en zekeren, stoeltjes
klaargezet, bar gevuld, projector opgesteld, sfeerlichtjes in de haag, geluid testen etc.
Tijd voor een drankje en daar kwamen de eerste gasten al, eigen bankstellen bij en goed gemutst. Langzaam
werd het wat donkerder en dus de lichtjes feller. Tijd voor de film Becoming Astrid, het verfilmde levensverhaal
van de schrijfster van de Pippi Langkous boeken die iedereen kent, maar geen idee wie de persoon daarachter
was. Een menselijk verhaal in een tijd waar dingen niet waren zoals nu, er werd duidelijk genoten van de film,
dekentje hier en daar op een beetje frisse zomeravond, mensen vonden het een leuk idee en voor herhaling
vatbaar. Volgend jaar is nog ver weg, hoop wel dat het dan niet regent of zoiets!

Stefan Grummels, collega-bestuurder
Wat ik vooral mooi vond aan 2019, was dat men de weg kon vinden naar het CCB. De cursussen werden goed
bezocht, lezingen werden geïntroduceerd en werden ook goed bezocht. Allerhande nieuwe activiteiten werden
geïnitieerd. Je voelt aan alles dat het cultuurcentrum in beweging is en dat de omgeving dit ook ziet. Het medeorganiseren van de opening van de Randweg van Baarle is een bevestiging dat men de weg weet te vinden naar
het cultuurcentrum.
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Frans van Rooij, collega-beheerder
Vorig jaar was er een mooie samenwerking met de vaste verenigingen in ons gebouw waarbij we het gebouw
én de verenigingen die in ons gebouw vertoeven zich van hun beste kant konden lieten zien tijdens de Open
Dag. Tegelijkertijd maakte wij ons volgend cursusaanbod ook bekend en met dit alles trokken we een breed
publiek binnen in ons cultuurcentrum, ook al was het buiten een prachtige zonnige zondagmiddag.
Tijdens de Open Dag waren de overburen Frans en Hortance Van der Vloet ook aanwezig.
Zij besloten om met een gids mee door het gebouw te gaan. Hun hele leven wonen ze al tegenover het
gebouw en kennen het gebouw van binnen en van buiten. Al hun kinderen volgden jarenlang lessen op
de Muziekacademie en Frans heeft jarenlang een bestuursfunctie uitgeoefend in het bestuur van het
cultuurcentrum. Na afloop van de gidsbeurt waarbij ze door heel het gebouw en alle verenigingen bezocht
hadden, waren ze toch nog erg verrast. Ze hadden tijdens de gegidste wandeling door het gebouw nog lokalen
én informatie over het gebouw bekomen wat ze nog niet eerder wisten of gezien hadden. Dat vonden ze een
grote verrassing en ze complimenteerden de gids en directeur Wim hierover. Deze reactie van naaste buren die
het gebouw en de gebruikers zo goed kennen was voor de gidsen dé kers op de taart.

Michiel Goos, collega-bestuurder
Ik ben trots op de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Door een ambitieus jaarplan op te stellen, hebben
we ons programma flink versterkt, met bijvoorbeeld meer optredens, tentoonstellingen en lezingen. Deze
ambitie was er al langer, maar vanaf 2019 is het cultuurcentrum zichzelf écht aan het verniewen.

Stichting Jeugdwerk Baarle
In 2019 kwam de Baarlese jeugd opnieuw niets te kort. Dankzij het Jeugdwerk was er altijd wel iets te
beleven. Het begon met een gezellige kerstboomverbranding en een goed bezochte kerststal voor het
driekoningenzingen. De Krokoklub trok steevast meer dan 75 kinderen aan, het Jeugdhuis was bijna
ieder weekend bezet voor verjaardagsfuiven en de judo trok opnieuw een aantal nieuwe leden aan. Het
Jeugdcarnaval kende een voltallige enthousiaste jeugdraad en Koningsdag was ondanks het mindere weer een
gezellige activiteit. En toen begon de zomer!
Hoewel het vaak puffen was, verliepen alle activiteiten op relatief koele dagen. De Avondvierdaagse, de W6D,
en de kampweken waren stuk voor stuk een succes. Ook het najaar begon erg zonnig met een vernieuwde
Pruimentour in samenwerking met Dassepop. Onze deelname aan het Rondje van eigen bodem in het CCB viel
bovendien bij iedereen in goede aarde.
De quiz was weer een mooi succes met meer dan 25 teams. In november en december Sinterklaas voelde zich
opnieuw enorm welkom in Baarle en wist de weg naar de scholen goed te vinden.
2019 was voor het Jeugdwerk een succesvol jaar waar we tevreden op terugblikken.
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Lokale Omroep Baarle
Op onze website www.omroepbaarle.nl/nieuws kun je een terugblik krijgen op de nieuwspagina die elke week
wordt ververst en waar ook regelmatig nieuwe foto’s op komen van activiteiten.
Onze dj’s maken wekelijks met veel plezier hun radioprogramma’s in onze studio op de eerste etage van het
cultuurcentrum. Daarnaast maken wij veel reportages op locatie, zijn aanwezig bij veel evenementen, de
raadsvergaderingen worden maandelijks rechtstreeks uitgezonden vanuit beide gemeentehuizen en net als elk
jaar doen we tijdens de Wielerzesdaagse zes dagen live verslag van de eerste twee uurtjes van de dag.
We hadden ook bijzondere activiteiten: 2 groepen van De Vlinder kwamen op excursie, we namen deel aan
Rondje Open cultuurcentrum en maakten daarvoor een Top200 café en een top-uitzending voor elke deelnemer
met een eigen top20. We ontvingen bijzondere gasten in onze studio zoals rapper Samir Sami (Teenage Radio),
we maakten een hele dag uitzending bij de opening van de randweg, een uitzending met artiesten bij Janshove
voor het jubileum van Zaterdagmatinee en een hele dag een benefietuitzending vanaf locatie (Nieuwstraat) om
geld in te zamelen voor de radiocollega’s van de Warmste Week en Serious Request. En eind 2019 mochten we
twee nieuwe radio collega’s verwelkomen!

Stichting PlusEtage
Ook afgelopen jaar kon het publiek weer genieten van een serie grensverleggende concerten in PlusEtage.
Twee piano-trio’s lichten we eruit.
Beide concerten kenmerkten zich door de onconventionele aanpak en improvisaties en in beide gevallen
spatten creativiteit en spelplezier van het podium. Het grote verschil was de leeftijd van de twee bijzondere
pianisten. Alexander von Schlippenbach, het 82-jarige Europese jazz-icoon, trad op met een trio waarin drie
generaties musici vertegenwoordigd waren. Aanstormend talent de 30-jarige Seppe Gebruers trad aan met
twee Italianen.
Naar aanleiding hiervan schreef een recensent: ‘PlusEtage in Baarle Nassau, nog immer één van de meest
interessante podia die Nederland rijk is.’
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Seniorenvereniging Baarle-Nassau
De Seniorenvereniging Baarle-Nassau, gehuisvest in de La Sallezaal van het cultuurcentrum, heeft weer volop
activiteiten kunnen organiseren waaraan vele Baarlenaren deelnemen.
Speciaal werden er in maart in Baarle-Nassau en Castelre huis-aan-huis folders verspreid met uitgebreide
informatie over wat onze vereniging te bieden heeft. Vele inwoners kwamen een bezoek brengen aan de open
dag die we daarop organiseerden en waar we 75 nieuwe leden mochten inschrijven.
Het was bovendien een bijzonder jaar omdat we ons 50-jarig bestaan konden vieren. Met ruim 400 leden
hebben we van het feest genoten. De bijdragen van de deelnemers aan dit festijn werden geschonken aan de
bewoners van Janshove en Amarant, waar voor allen een gezellig feest werd georganiseerd en een cheque werd
overhandigd.
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Muziekvereniging Sint-Remi
Onzeker vooruitlopend op een eventuele renovatie of nieuwbouw van het cultuurcentrum hebben we dit jaar
onze oefenruimte toch opgeruimd, heringericht en opgefrist om onze huidige en toekomstige leden een gevoel
van welkom te geven en een frisse uitstraling te hebben tijdens de open dag van het cultuurcentrum.
Jammer genoeg, of gelukkig, is het ledenaantal nagenoeg gelijk gebleven. Een normaal verloop bij onze
Baton Twirling Showgroep, een gelijk gebleven Slagwerkgroep en een licht uitgebreid Orkest door de aanwas
van enkele jongeren. Niet onbelangrijk om te vermelden dat de muzikale leiding van de slagwerkgroep
overgedragen is van Willem van Sas naar Geert Jan van Hest. Het enthousiasme dat Willem heeft gebracht
wordt hiermee doorgezet en nieuwe stappen op het voor sommige onbekende terrein van notenleer worden nu
gemaakt. Dit geldt ook voor onze orkest leerlingen, die elke donderdag onderwezen worden door de dirigent
van het Orkest.
Sint Remi heeft Baarle flink vertegenwoordigd op cultureel gebied binnen onze regio maar ook nationaal, zowel
in België als Nederland. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het orkest de Jac Bouman Trofee mee naar huis
genomen, door als winnaar van het tweejaarlijkse Dorpenconcours uitgeroepen te worden.
De Baton Twirling Showgroep zijn meerdere kampioenen rijker door te winnen op de de Brabantse, de
Nederlandse en Belgische kampioenschappen en de Slagwerkgroep heeft een bijdrage geleverd aan het WAK
en de slagwerkmiddag in Ulicoten.
Ook op het sociale vlak heeft Sint Remi haar steentje bijgedragen door het organiseren van de spaghetti en
mossel avonden, het fietsevenement De Schakel, de appelbeignets actie en deelname aan het plaatselijke
kerstconcert met de zangkoren uit het dorp. Niet onbelangrijk heeft dit uiteraard ook bijgedragen om onze
begroting zo goed als rond te krijgen.
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Bibliotheek Baarle
De bibliotheek organiseerde in 2019 samen met diverse partners activiteiten in de bibliotheek, op de scholen
en in het Cultuurcentrum Baarle. Eén van de hoogtepunten was de Tech Doe Dag, waar maar liefst 337 kinderen
aan deelnamen. Daarnaast organiseerden we voor het eerst zogenaamde Kindercolleges, over onderwerpen als
kunst, de politie en dans. Een daverend succes, dat voor veel enthousiasme zorgde bij de jeugdige deelnemers.
Samen met de scholen werd weer actief gewerkt aan het bevorderen van leesplezier, mediawijsheid, het
stimuleren van ouderparticipatie en het enthousiasmeren van leerkrachten. In het verlengde daaraan werden
voor deze doelgroep in de bibliotheek Voorleespret, de Mini-Theek en het Deskundig uur georganiseerd. In
2019 troffen we daarnaast de voorbereidingen voor het project Taalmaatjes, waarbij zogenaamde taalvragers
worden gekoppeld aan vrijwilligers. In 2020 gaan we hiermee starten. In november werd de Taalcoördinator
aangetrokken en ging ze van start met de uitvoering van de pilot Taalkracht. In 2020 gaan we hier zeker meer
van horen.

Stichting W-groep
St. W-Groep Baarle kunnen samen met de OKRA terugzien op een zeer geslaagde middag als onderdeel van de
Open Dag op 15 september.
Bakkerij Adams had voor een
prachtige taart gezorgd (zie foto).
In lokaal 10 vonden diverse
biljartwedstrijden plaats tussen
leden van de OKRA en de W-Groep.
Het aantal behaalde caramboles
werd op een groot bord genoteerd.
Bezoekers mochten raden hoeveel
caramboles er op een biljartmiddag
behaald konden worden. Bijna 100 maal deden bezoekers en spelers aan deze prijskamp mee.
Om half vijf werd de winnaar bekend gemaakt, Dhr. Van Gils uit Zondereigen.
OKRA en W-groep konden terugzien op een geslaagde middag, in een zeer prettige sfeer en met een prima
samenwerking.
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EEN WOORD ACHTERAF

Proficiat, je hebt het einde van ons jaarverslag 2019 gehaald… Fijn dat je zover gelezen hebt.
Ons jaarverslag geeft een boeiend overzicht van de activiteiten en de werking van ons cultuurcentrum Baarle.
In 2019 is SWECO aangesteld als procesbegeleider van het ganse traject om te komen tot een nieuw gebouw
dat voldoet aan de hedendaagse eisen en volledig geënt is op de activiteiten die er gaan ontplooid worden.
Echter een cultuurcentrum zonder cultuuractiviteiten is als het ware een café zonder bier of een bakkerij zonder
taart en brood.
Cultuurcentrum Baarle zal als organisatie de volgende jaren heel wat transities starten op diverse terreinen.
We willen onze organisatie en werking voorbereiden en klaarstomen richting het nieuwe gebouw.
Wachten of afwachten is geen optie meer. De toekomst gaan we nu voorbereiden. Samen met het Baarlese
communicatiebureau BLOCC hebben we onze huisstijl aangepast, wat resulteerde in een nieuw logo, briefpapier
en enveloppes, maar ook een nieuwe website en digitale nieuwsbrieven. Met deze nieuwe middelen zetten
we onze communicatiestrategie intens verder. We willen onze doelgroep beter bereiken en aanspreken. We
nodigen hen voortdurend uit om in verbinding met ons te blijven of te komen. In 2020 implementeren we deze
huisstijl verder in de hele werking en organisatie.
In 2019 experimenteerden we met het opzetten van meer eigen activiteiten. In 2020 zetten we die transitie
intens verder. Het fijn aanbod van lezingen in het voor- maar ook het najaar is een blijver.
We programmeren 5 eigen podiumactiviteiten. We zoeken naar verbinding met andere interessevelden door
samen te werken met de “Week van Dementie” en een expositie van Heemkunde Kring Amalia van Solms. De
trekkende rol als coördinator van de Baarlese Week van de Amateurkunsten versterken we. We onderzoeken
zelfs of we een cultuuractiviteit op verplaatsing kunnen organiseren. Naast deze versterking van het eigen
aanbod werken we verder aan onze pop-up ontmoetingsruimte, bereiden we de transities richting nieuwbouw
verder voor… Heel wat fijne en boeiende ontwikkelingen die opgemerkt worden door de verenigingen, de
plaatselijke pers, de buren en de politiek…
Tot daar midden maart 2020 het Corona-virus aan kwam… en alles op zijn kop zette. Een groot stuk van het
voorjaarsaanbod hebben we noodgedwongen geannuleerd. Terecht uiteraard maar het raakt ons in ons hart, in
ons DNA. We kunnen en mogen niet meer doen waar we goed in zijn en wat we graag doen: publiek verblijden
met een fijn programma, ondersteuning en begeleiding bieden aan de verenigingen en hun vrijwilligers zodat
ze er kunnen zijn voor hun leden, voor de mensen uit Baarle en omgeving. Samen geraken we erdoor en we
starten zeer graag snel terug op.
Samen met alle collega’s en bestuurders, met onze vaste bewoners, met alle gebruikers en bezoekers, met de
buren en met beide gemeentes en nog vele anderen maken we samen van dit gebouw ons cultuurcentrum.
Dankjewel alvast om daaraan mee te werken en te participeren.
Een zeer warme en speciale dank aan mijn collega’s voor hun passie en engagement, hun goesting en hun werk.
Dankjewel Mariëtte, Wiske, Rianne, May, Paul, Frans, Huub, Esther en Lidy.
Wim Vervoort
Fiere directeur cultuurcentrum Baarle (15 april 2020)
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BIJLAGE 1: CURSUSAANBOD 2019

Hieronder kan je het cursusaanbod vinden dat in 2019 georganiseerd werd door cultuurcentrum Baarle.

Seizoen 2018/2019 - 2019/2020
Aandachttraining
Aquarelleren voor beginners en gevorderden
Bewustwording en persoonlijke groei
Boetseren of draaien op de schijf 1
Boetseren of draaien op de schijf 2
Boetseren of draaien op de schijf 3
Digitale fotografie
Engels gevorderden
Handlettering 1
Handlettering 2
Indisch koken beginners / gevorderden
Interieurstyling
Kinderatelier 1
Kinderatelier 2
Kleding van A tot Z op maat
Klussen voor vrouwen
Kookcursus Gezond koken
Kruidencursus najaar
Kunstgeschiedenis 1
Kunstgeschiedenis 2
Laat je tuin zoemen
Luisteren naar muziek 1
Luisteren naar muziek 2
Mandala’s tekenen / ontwerpen
Open Atelier
Spaans beginners
Stoelyoga
Tai Chi
Tekenen en schilderen
Vegetarisch Koken 1
Vegetarisch koken 2
Vol van boeken
Wolvilten Cursus
Wolvilten dagworkshop 1
Wolvilten dagworkshop 2
Yoga (1 tot en met 6)
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BIJLAGE 2: OVERZICHT ACTIVITEITEN 2019
Wekelijks terugkerende culturele / creatieve activiteiten:
-

Lessen Academie voor Muziek en Woord GOL

-

Repetities Kamerkoor Terpander

-

Repetities S.V.B. zangkoor

-

Repetities S.V.B. Enclave Zangers

-

Repetities Gezelligheidskoor

-

Repetities Muziekgezelschap ‘Ut Unum Sint’

-

Repetities Muziekgezelschap MBB

-

Repetities Harmonie St. Remi, drumband, percussiegroep en showgroep

-

Repetities Theatergroep De Kater

-

Repetities Enclave Theater

-

Individuele lessen Harmonie en Showgroep St. Remi

-

Biodanza

-

BENE Volksdans

-

Grensslem Bridge-avond

-

Coderdojo bijeenkomsten (maandelijks)

(Wekelijks) terugkerende socio activiteiten:
-

O.K.R.A. Biljarten

-

O.K.R.A. Volksdans

-

O.K.R.A. Hobbyclub

-

S.V.B. Biljarten

-

S.V.B. Volksdans

-

S.V.B. Sjoelen

-

S.V.B. Gym

-

S.V.B. Line Dance

-

S.V.B. Tai Chi

-

Bijeenkomsten Soos voor Alleenstaanden

-

Bijeenkomsten Soos Stuif es in (Zorgenkind)

-

Inloop bijeenkomsten (Voorheen Welfare)

-

Stg. W.Groep: biljarten / kaarten

-

KVLV bloemschikken

-

KVLV kooklessen

-

Vrouwen van nu

-

Bijeenkomsten Jeugdgemeenteraad

-

Vrijwilligerspunt bijeenkomsten

-

Theek 5 praatpunt

-

Boals Bakske
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Januari
05.01:

Stg. Plus: Filmvoorstelling: A Story of Children & Film

06.01:

Stg. Plus: Matinee: Als je een linkse hobby bent

06.01:

Heemkundekring Amalia van Solms: Nieuwjaarsreceptie

09.01:

S.V.B. nieuwjaarsreceptie

16.01:

C.C.B. / Stg. Plus: Lezing vluchtelingen door Europahuis Brugge

19.01:

Stg. Plus: Concert: Celano/Badenhorst/Baggiani/Renken

15.01:

Vrouwen van Nu: High Tea

15.01:

O.K.R.A. nieuwjaarsreceptie + jaarvergadering

17.01:

C.M. Kern Baarle-Hertog: Nieuwjaarsreceptie

22.01:

Info gemeente Baarle-Nassau duurzaamheid

23.01:

C.C.B.: Nieuwjaarsreceptie

29.01:

Schoolprogrammatie: Philharmonie Zuid Nederland: Pbones workshop 1

31.01:

Schoolprogrammatie: Philharmonie Zuid Nederland: Pbones workshop 2

31.01:

Rode Kruis Vlaanderen: Bloedinzameling

Februari
01.02:

Schoolprogrammatie: Philharmonie Zuid Nederland: Pbones workshop 3

01.02:

Enclave Theater: Uitvoering: Bezoek uit het hiernamaals

02.02:

Stg. Plus: Filmvoorstelling: L’enfant sauvage

02.02:

Enclave Theater: Uitvoering: Bezoek uit het hiernamaals

03.02:

Enclave Theater: Uitvoering: Bezoek uit het hiernamaals

06.02:

Enclave Theater: Uitvoering: Bezoek uit het hiernamaals

07.02:

Enclave Theater: Uitvoering: Bezoek uit het hiernamaals

08.02:

Enclave Theater: Uitvoering: Bezoek uit het hiernamaals

09.02:

Vrienden van Lourdes: Jaarvergadering + verloting reizen

10.02:

Stg. Plus: Matinee: Petit Fours

13.02:

Zonnebloem Baarle: Jaarvergadering

14.02:

Schoolprogrammatie Philharmonie Zuid Nederland: Radio Walvis

15.02:

Landelijke rijvereniging en ponyclub St Remigius: Quiz

23.02:

Stg. Plus: Concert: Christoph Irniger’s Pilgrim

23.02:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Carnaval: Snotneuzenbal

24.02:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Carnaval: Prinsgeburenbal

26.02:

Heemkundekring Amalia van Solms: Lezing

27.02:

C.C.B.: Filmvoorstelling voor kinderen: Operation Arctic

27.02:

C.C.B.: Lezing Wim Distelmans
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Maart
01.03:

Soos ‘Stuif es in’: Carnavalsbal

02.03:

Grenszuukers prijsuitreiking Carnavalsoptocht

09.03:

Stg. Plus: Concert: I Compani

10.03:

Gloria Atletiek: Enclave wandeltocht

13.03:

Vluchtelingenwerk Ned. / Vrouwen van Nu: Ontmoetingsmiddag diverse culturen

16.03:

Harmonie St. Remi: Spaghetti-avond

17.03:

Stg. Plus: Matinee: Optreden House Big Band

19.03:

Schoolprogrammatie: Iets met ne fiets met Kaboem

20.03:

Bibliotheek Theek 5: Afsluiting poezie-wedstrijd

22.03:

S.V.B.: Dansavond

26.03:

Heemkundekring Amalia van Solms: Jaarvergadering

27.03:

Academie Muziek en Woord: Cake-concert

27.03:

C.C.B.: Filmvoorstelling voor kinderen: Bouwdorp

30.03:

Bibliotheek Theek 5:

30.03:

Stg. Plus: Concert: Sho Shin Duo + Seppe Gebruers

31.03:

Harmonie St. Remi: Slagwerkworkshop

April
05.04:

CDA Afd. Brabant: Conferentie

07.04:

Harmonie St. Remi: Slagwerkworkshop

12.04:

Landelijke rijvereniging en ponyclub St. Remigius: Quiz

13.04:

S.V.B.: Open dag

13.04:

Stg. Plus: Concert:optreden 2000

13.04:

Judo Baarle: Jubileumviering

17.04:

Gemeente Baarle-Hertog-Nassau: Infobijeenkomst verkeersplan

18.04:

Rode Kruis Vlaanderen: Bloedinzameling

20.04:

Stg Plus: Filmvoorstelling: Hugo

Mei
08.05:

C.C.B.: Filmvoorstelling voor kinderen: Baghdad messie + De Verenkoning

11.05:

Stg. Plus: Filmvoorstelling: Le Gamin au vélo

13.05:

Heemkundekring Amalia van Solms: Vredesdagen

14.05:

Heemkundekring Amalia van Solms: Vredesdagen

15.05:

Vrienden van Lourdes: Celatrissenvergadering

16.05:

Heemkundekring Amalia van Solms: Vredesdagen

18.05:

Harmonie St. Remi: Lente concert

18.05:

Stg Plus: Concert: Wild Man Conspiracy feat. Michael Moore & Joost Buis

21.05:

Heemkundekring Amalia van Solms: Lezing

25.05:

Fietsvereniging De tenierkens: Fietshappening

29.05:

C.C.B.: Lezing Peter Vandermeersch: Fakenews
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Juni
01.06:

Stg. Plus: Filmvoorstelling: L’invitation

03.06:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Avond 4 daagse

04.06:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Avond 4 daagse

05.06:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Avond 4 daagse

05.06:

C.C.B.: Filmvoorstelling voor kinderen: Kauwboy

06.06:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Avond 4 daagse

07.06:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Avond 4 daagse

12.06:

Schoolvoorstelling: Philharmonie Zuid Nederland: Nieuwsgierige reus

12.06:

C.C.B. / Stg. Plus: Lezing Hendrik Vos: Geloven we nog in Europa

19.06:

S.V.B.: Themamiddag: “In gesprek over het levenseinde.”

22.06:

Stg. Plus: Concert: Esquina 25 sextet - Mujeres de Luna

23.06:

Soos ‘Stuif es in’: Feestmiddag i.v.m. jubileum

27.06:

Academie Muziek en Woord: Personeelsfeest

28.06:

K.V.L.V.: BBQ

28.06:

Heemkundekring Amalia van Solms: Bedrijvenbezoekdag

30.06:

JUMBO: Prijsuitreiking verenigingenactie

Juli
08.07:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Wieler 6 daagse

09.07:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Wieler 6 daagse

10.07:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Wieler 6 daagse

11.07:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Wieler 6 daagse

12.07:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Wieler 6 daagse

13.07:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Wieler 6 daagse

Augustus
23.08:

S.V.B.: B.B.Q. middag

25.08:

Harmonie St. Remi: Wielerevenement De Schakel

31.08:

C.C.B.: Filmvertoning in openlucht i.s.m. Bibliotheek Theek 5: Becoming Astrid
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September
07.09:

C.C.B. op verplaatsing: Openingsfeest randweg

07.09:

Stg. Plus: Filmvoorstelling: Hors Satan

11.09:

S.V.B.: Themamiddag: Werking huisartsenpost

14.09:

S.V.B.: Korendag

15.09:

C.C.B.: Open huis + cursusinformatiemarkt

18.09:

C.C.B.: Opening tentoonstelling Dementievriendelijke gemeente

18.09:

C.C.B. / Stg. Plus: Lezing Linda Polman: Niemand wil ze hebben

20.09:

C.C.B.: Theater Aventoe met “U bent mijn moeder”

21.09:

Stg. Plus: concert: Tom/Von Schlippenbach/Mahall

22.09:

Harmonie St. Remi: Concert

23.09:

Schoolvoorstelling: Dansvoorstelling

26.09:

Gemeente Baarle Hertog-Nassau: inloop infoavond over verkeer

27.09:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Quiz

Oktober
02.10:

C.C.B. / Opvoedingswinkel Hoogstraten: Lezing over moeilijk hanteerbaar gedrag bij kinderen

02.10:

SVB: Dag van de ouderen

05.10:

Stg. Plus: Filmvoorstelling: Cet obscur objet du desir

05.10:

Harmonie ST. Remi: Mosselavond

08.10:

Gemeente Baarle-Nassau: Infoavond

12.10:

S.V.B.: Infobijeenkomst Reis

12.10:

Gemeente Baarle-Nassau O.V. Opstapdag

16.10:

C.C.B.: Lezing Walter Van Steenbrugge

25.10:

C.C.B.: Optreden Wielertheater met Michel Wuyts en Geert Vandenbon

26.10:

Stg. Plus: Concert: Reyseger/Fraanje/Sylla

26.10:

Gemeente Baarle-Nassau O.V. Opstapdag

30.10:

SVB / OKRA / SAMANA: Bijeenkomst

31.10:

Rode Kruis Vlaanderen: Bloedinzameling

31.10:

Heemkundekring Amalia van Solms: Filmvoorstelling

November
02.11:

Stg. Plus: Filmvoorstelling: La ardilla roja

06.11:

C.C.B.: Lezing Frank Bosman

09.11:

Vogelvereniging Den Edelzanger: Vogeltentoonstelling

10.11:

Vogelvereniging Den Edelzanger: Vogeltentoonstelling

16.11:

Stg. Plus: Concert: Orquesta Del Tiempo Perdido

20.11:

C.C.B.: Gemeenschapsvergadering

23.11:

Zonnebloem Baarle: Bingo

24.11:

Stg. Jeugdwerk Baarle: Intocht Sinterklaas + kinderreceptie

27.11:

SVB: Algemene ledenvergadering

30.11:

Stg. Plus: Filmvoorstelling: Vertigo
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December
05.12:

OKRA Dansverbroedering

06.12:

C.C.B. / Vluchtelingenwerk Nederland: Gourmetavond

07.12:

Vrijwilligerswerk: Dag van de vrijwilliger

14.12:

Stg. Plus: concert: Felicity Provan 5tet

18.12:

Heemkundekring Amalia van Solms: Kerstviering

21.12:

Zonnebloem: Kerstviering

21.12:

C.C.B. / Vluchtelingenwerk Nederland: High Tea middag

22.12:

Soos ‘Stuif es in’: Kerstviering

26.12:

C.C.B. / dorpsverbinder / Stg.Zorg en ondersteuning: Sociaal kerstdiner
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BIJLAGE 3: GEBRUIKERS CULTUURCENTRUM

Voor al deze gebruikers zetten we meer dan graag ons beste beentje voor. We ondersteunen al deze
verenigingen en clubs met goed onderhouden lokalen en zalen, kwalitatieve onthaalservice, technische
en organisatorische ondersteuning. We werken graag mee aan het realiseren van boeiende activiteiten,
georganiseerd door het verenigingsleven van Baarle en omgeving.
•

Academie voor Muziek en Woord G.O.L.

•

A.C.V.

•

Actief Zorg

•

Alleenstaandensoos

•

Atletiekvereniging Gloria

•

Baarles Museum

•

Beweging.net

•

Biodanza

•

Bloedtransfusie Centrum Antwerpen Rode kruis

•

Buurtschap Loveren

•

Buurtvereniging Hoogbraak

•

C.D.K.

•

C.P.I. Compiti

•

C.P.O. Bouwcollectief

•

C.V. de Grenszuukers

•

CM.- familiehulp

•

CM.- kern Baarle-Hertog

•

CM.- ziekenkas

•

CM.- ziekenzorg Baarle-Hertog /Samana

•

De La Salle Mavo Scholengemeenschap

•

Contour De Twern

•

EHBO St. Damiaan

•

Enclave Theater

•

Fietshapening De Schakel

•

FNV

•

G.O.B.

•

Gebruikersraad cultuurcentrum Baarle

•

Gemeente Baarle-Hertog

•

Gemeente Baarle-Nassau

•

Gezelligheidskoor

•

Gezondheidsraad

•

GGD West

•

Grensstreek De Leystroom

•

Heemkundekring Amalia van Solms

•

Jalo Beheer

•

Jeugd- en Cultuurraad

•

Jongerenwerk

•

Jumbo de Bresser
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•

K.V.L.V. afd. Baarle-Hertog; in de loop van het jaar veranderd naar FERM Baarle-Hertog

•

Kaarsenmuseum

•

Kamerkoor Terpander

•

Keerpunt ‘98

•

Kennes Carla

•

Kerkfabriek Baarle-Hertog

•

Kon. Harmonie en showgroep St. Remi

•

Kunst in Baarle

•

Lokale Omroep Baarle

•

Mytra Jashni

•

Natuurpunt Markvaley

•

Neos Turnhout

•

N.V.A.

•

O.K.R.A. Afd. Baarle-Hertog

•

Schoolprogrammatie Baarlese basisscholen

•

Seniorenvereniging Baarle-Nassau

•

Stg. Jeugdwerk Baarle

•

Stg. PLUS

•

Stg. W-groep Baarle

•

Stg. Maatschappelijke Opvang Breda / Gaarshof

•

Stg. Nogalwiedus

•

Stg. Ouderenwerk Breda / W.I.J.

•

Stichting Ondernemend Baarle

•

Theek 5 / Bibliotheek

•

Touching Sounds klankhealing concerten

•

Toerisme Provincie Antwerpen

•

V.V.E. De Kievit

•

V.V.E. L’Air Pur

•

Verkeersregelaars

•

Vluchtelingenwerk Tilburg

•

Vogelvereniging Den Edelzanger

•

Volksdansgroep Béné

•

VPB

•

Vrienden van Lourdes

•

Vrije Basisschool De Vlinder

•

Vrouwen van Nu

•

W.V. De Tenierkens

•

Week van de Amateurkunsten

•

Weight Watchers

•

Woonmaatschappij De Ark

•

Z.L.T.O.

•

Zonnebloem - Welfare afd. Baarle- Nassau

•

Zorgenkind Baarle: “Soos Stuif es in”
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