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EEN WOORD VOORAF
Beste lezer,
Het jaarverslag 2021 van cultuurcentrum Baarle ligt hier voor je klaar; mooi gelayout.
Graag verwelkom ik je in dit jaarverslag en nodig ik je uit om het met de nodige aandacht te lezen.
De coronapandemie heeft ons ook in 2021 in de greep gehouden. Het lijkt allemaal al zover weg en ons
geheugen is kort. Ook vorig jaar vergde het nog veel van ons allen. Het was voortdurend schakelen op basis van
nieuwe maatregelen. Maatregelen die in België en Nederland niet altijd gelijk liepen. Het was niet altijd makkelijk
maar we slaagden erin om toch een aanvaardbaar compromis uit te werken, samen met beide gemeenten.
Ook voor onze clubs en verenigingen was het een permanent schakelen en het aanbod aanpassen aan de nieuwe
maatregelen. Heel wat activiteiten en projecten werden stop of on hold gezet. Sommige werden aangepast.
We probeerden met het cultuurcentrum de warme verbinding met iedereen te bewaren maar we konden
noodgedwongen niet altijd die huiskamer van Baarle zijn die we gepland hadden. Corona zorgde ook wel voor
een nieuw, veelbelovend initiatief en project: De Zomer van Baarle. Het was een zomers project boordevol
activiteiten voor diverse doelgroepen.
Eind 2020 sloten beide gemeenten een groot bestuursakkoord met daarin onder meer een definitief akkoord
over het bouwen van het nieuwe cultuurcentrum. Vorig jaar is het kernteam voortvarend tewerk gegaan om
vorderingen in het proces te maken. En dat is aardig gelukt.
Als voorzitter ben ik uitermate tevreden dat onze bestuursploeg ook in 2021 voltallig was. Samen hebben we
enkele belangrijke beslissingen moeten nemen. 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. En in het voorbije jaar is dat weer alleszins duidelijk geweest.
Verder willen we beide gemeenten 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 voor de bewoners van Baarle.
In dit jaarverslag geven we jullie in alle openheid een inhoudelijke en organisatorische inkijk.
Wees welkom in dit jaarverslag.
Jan van Strijp, voorzitter bestuur cultuurcentrum Baarle
(Zomer 2022)
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STICHTING CULTUREEL CENTRUM BAARLE
Missie van cultuurcentrum Baarle
Deze tekst is onze leidraad voor onze organisatie en werking.
Onze projecten worden geïnspireerd door onze missie.

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 belevingswereld 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 podiumvoorstellingen, 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 tanende 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

•

inhoudelijk begeleiden van activiteiten van verenigingen, indien gewenst

•

promotioneel ondersteunen van openbare activiteiten van verenigingen via eigen website en socials

•

faciliteren van diverse activiteiten van verenigingen

en het ondersteunen van culturele initiatieven en activiteiten.
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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 werken mee aan het project “Week van Dementie”. 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, Seniorenvereniging Baarle-Nassau,
Stichting Plus, Harmonie St. Remi en de Belgische Ouderenbond OKRA. De EHBO vereniging verzorgt cursussen
op verschillende 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 Seniorenvereniging 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 had haar wekelijkse zitdag op maandag. De voorbije corona-periode is dit sterk afgebouwd
en is deze zitdag niet meer hernomen. 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 2021 bestond het bestuur van het cultuurcentrum uit de volgende personen:
functie

naam

vertegenwoordiging namens

voorzitter

Jan van Strijp

bestuur

secretaris

Michiel Goos

gemeenschapsvergadering

penningmeester

Robert Verbraak

bestuur

lid algemeen bestuur zonder stemrecht

Tom Sommen

gemeente Baarle-Hertog

lid algemeen bestuur

Marcel Thomassen

bestuur

lid algemeen bestuur

Fenneke van den Heuvel

gemeenschapsvergadering

lid algemeen bestuur

Ruud van Gool

gemeenschapsvergadering

De gemeente Baarle-Nassau geeft aan geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een bestuurslid
voor te dragen. Gemeente Baarle-Hertog draagt Tom Sommen voor.
Het mandaat van André Fransen namens het personeel is ten einde. We willen ook hier André danken voor zijn
engagement de afgelopen jaren. Personeel en bestuur werken aan een hernieuwde invulling van dit mandaat
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Bestuursactiviteiten
1.

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

BHV

o

Jaarrekening en begroting

o

Interne visie-ontwikkeling beleid

2.	De gemeenschapsvergatdering werd in 2021 niet georganiseerd. De online gemeenschapsvergadering van
2020 is niet goed geëvalueerd geworden omwille van een zeer beperkte betrokkenheid van het weinige
aantal deelnemers. Met goed vinden van alle leden verplaatsten we de gemeenschapsvergadering naar
het voorjaar 2022.

Personeel
Op 31 december 2021 bestond de personeelsploeg uit deze fijne en geëngageerde mensen. De
personeelsploeg vertegenwoordigt een bestand van 5,92 fte.
1 fte is 36 uur per week.
Beheer | 4 medewerkers | 2,78 fte
Paul Van Haeren, Huub Smid, Esther van den Abbeelen 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
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. 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.
Echter, dit proces kwam in 2020 tot stilstand wegens onenigheid en verschil in visie tussen beide gemeenten.
Deze stand-still heeft verschillende maanden geduurd, maar achter de schermen werden de brokken gelijmd.
Eind 2020 kwam er een groot bestuursakkoord waarin onder meer tot de definitieve bouw van een nieuw
cultuurcentrum werd besloten.

Ter info
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.

9

2021 JAARVERSLAG

Acties in 2021
De inkt van het grote bestuursakkoord (eind 2020) was amper droog of het kernteam schoot terug in actie.
Tijdens de nieuwjaarsperiode werd al een nieuw werkschema vastgelegd.
Het kernteam vergaderde twee/driewekelijks. We voerden diverse gespreken met de verenigingen over het
ruimtegebruik en de inrichting van de nieuwe lokalen en zalen. We bespraken verschillende beheersformules,
exploitatie-modellen, badgesystemen… We maakten communicatie-afspraken. We zetten de grote lijnen uit
voor een goede BTW-recuperatie.

EIGEN AANBOD VAN CULTUURCENTRUM BAARLE
Corona
Het corona-virus heeft ons ook nog in 2021 in de ban gehouden. Of toch alvast het voorjaar…
We werden allemaal betrokken partij en werden voorzichtiger in onze sociale contacten. Het corona-virus
raakte ons als medewerker hard in ons DNA. We mochten niet meer doen wat we graag doen en goed kunnen:
mensen emotioneel raken in hun hoofd en hart met een cultuuraanbod, door warme verbindingen tussen
mensen en verenigingen te realiseren, door clubs te faciliteren bij het organiseren van hun eigen aanbod.
Tijdens de eerste jaarhelft waren heel wat coronamaatregelen nog van toepassing: ventilatie, beperkt aantal
bezoekers, handhygiëne, coronatoegangsbewijs… Al deze maatregelen waren noodzakelijk maar zorgden vaak
voor hindernissen in het realiseren van die warme verbindingen. Tegelijkertijd werden we ook wel creatiever om
een alternatief aanbod te maken dat én coronaproof was én zorgde voor min of meer een hartelijke ontmoeting,
verbindingen. We maakten in het voorjaar enkele online-activiteiten. “De Zomer van Baarle” ontstond uit
de noodzaak om fysiek activiteiten te organiseren die toch de corona-toets doorstonden. We maakten
samen met diverse clubs een aanbod in openlucht: kinderactiviteiten, concerten, lezingen en workshops…
Het lijkt haast vergeten, een jaar later. Maar de eerste editie van “De Zomer van Baarle” kende verschillende
coronamaatregelen die vaak ook wisselden: wel of geen coronapas, wel of niet rondlopen, wel of niet zelf naar
de bar gaan, wel of niet een mondkapje… Maar er was weer wat mogelijk.
Het najaar startte terug goed op: verenigingen waren terug welkom, we hadden “De Week van Dementie”
konden we realiseren, de cursussen startten terug op… Het was helaas maar van korte duur: midden november
kregen we het advies van de overheden om onze sociale contacten zoveel mogelijk terug te beperken.
Nederland ging zelfs in lockdown tot eind januari 2022.
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OVERZICHT
Kunst | Kunst op de ramen

| voorjaar

Stephanie Gillis en Ilja Martens, twee kunstenaars gespecialiseerd in
raamschilderingen hebben we benaderd om onze ramen aan de straatkant
kunstig aan te pakken. Ze maakten beiden mooie ontwerpen die enkele
maanden op onze ramen stonden. Ilja maakt eerder een dromerig ontwerp,
dromend van een betere tijd. Stephanie liet zich inspireren door de
verschillende kunstuitingen als theater, muziek, fotografie, dans… We wilden
ons hiermee ook in coronatijd tonen aan de voorbijgangers en bezoekers.

Gemeenschapsverbindend | Het verloren uur

| voorjaar/online

In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 maart veranderde het winteruur
in het zomeruur. Tijdens deze overgang verloren we dus een uur. Wij
wilden graag aandacht geven aan een verloren uur. Toch zeker omdat het
afgelopen jaar vanwege de corona beperkingen toch al veel “verloren”
hebben zoals bijvoorbeeld de sociale contacten, verbinding met elkaar en het
gemeenschappelijk dingen delen met elkaar. Om de verspreiding van Covid-19
tegen te gaan was dit bittere noodzaak. Het was een aanpassing die tot een
positieve doelstelling geleid heeft. In dat kader wilden we verder borduren.
Het was zeker in deze tijd de kunst om een stukje magie of een glinstering te
zien en niet bedolven te raken onder de negatieve invloeden.
We gingen op zoek naar brokjes magie van mensen, van verenigingen en van
enkele vooraanstaanden in Baarle. Om andere mensen een glinstering te kunnen geven, een andere kijk, of zelfs
moed kunnen putten uit de voorbeelden die we bijeensprokkelen.
“Life is what it is: je stinkt, je loopt krom, maar van tijd tot tijd overvalt je een glinstering, een brokje magie. Het
is de kunst om die magie te zien” Mustafa Kör, dichter.
Wat bezorgde jou in deze tijd voor een glinstering, voor een brokje magie? Waren dat bemoedigende
woorden, een mooie foto of schilderij? Het fluiten van de vogels of het lezen van een mooi boek, het opkomen
of ondergaan van de zon? Het hoefde niet groots te zijn maar als je jouw glinstering deelde met andere mensen,
dan kon je anderen die jouw glinstering lazen of zagen tijdens bijvoorbeeld een “verloren uurtje” gelukkig mee
maken. Vanaf midden maart tot aan het Verloren uur brachten we dagelijks het brokje magie van iemand via de
website, Facebook en Instagram.
| Aantal deelnemers: 21
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Spel | Speurspel gebouw

| voorjaar/online

Het gebouw van cultuurcentrum Baarle is heel groot, om het zacht uit te
drukken. Verschillende organisaties hebben hun werking vanuit ons gebouw.
Aan de hand van details op foto’s kon je achter halen welk lokaal we zochten
tijdens het speurspel. Uit de naam van elk lokaal had je een letter nodig en
met alle letters kon je een slagzin maken. We hadden ook enkele prijsjes te
geef. Het spel kon je online vinden op onze website.
| Aantal deelnemers: 25

Tentoonstelling | Kunstroutes in Baarle-centrum,
Zondereigen, Ulicoten

| eerste helft mei

Vanaf zondag 2 mei kon je een mooie wandeling maken doorheen Uicoten,
Zondereigen en Baarle-centrum. Op meer dan 60 plaatsen kon je genieten van
kunstwerken, gemaakt door plaatselijke kunstenaars.
Tijdens deze wandeling kan je de werken bewonderen in etalages van winkels,
achter ramen en in voortuinen van bewoners. Je maakte kennis met schilderijen in
diverse stijlen, installaties, textielwerken, sculpturen, keramiek, raam-schilderingen…
In Zondereigen werkte Conny Els als geëngageerde vrijwilligster aan het project.
“Ik werk al een aantal jaren mee aan de Week van Amateurkunsten in Baarle. In
2021 hadden we de kunstroute uitgebreid. Ook bij ons in Zondereigen kon je op ongeveer 20 plaatsen terecht om
kunstwerken te bewonderen.”
Frans van Rooij werkte als medewerker van het cultuurcentrum de route uit in Ulicoten. “Het is fijn dat Ulicoten ook
een eigen route had. Op 10 plaatsen kon je ze bezoeken. We hadden zelfs een echte blikvanger. Er hing een bijzonder
schilderij van één van de muzikanten van de muziekband Golden Earring.”
In Baarle-centrum was de route uitgebreid met een aantal straten. Je wandelde doorheen de Pastoor de Katerstraat,
Kerkstraat en Kerkplein rond de Belgische kerk, maar verder ook doorheen de Stationsstraat en Desirée Geeraertsstraat.
Willem van Gool zocht mee de locaties. “Het was boeiend om te merken dat we zoveel enthousiaste reacties kregen
vanop de locaties. Winkels, kapsalons, de slager, de bakker… ze deden allemaal mee. Ook heel wat ramen konden we
aanbieden. Ook de buurtbewoners reageerden enthousiast.”
Alle kunstwerken waren te bekijken van zondag 2 tot en met zondag 16 mei. Het was een aparte editie, want volop
in corona-tijd. Bezoekers konden zelf bepalen wanneer ze de routes deden. We mochten ook geen gezamenlijk
openingsmoment organiseren. Hierdoor hebben we jammer genoeg geen zicht op het aantal bezoekers.
De kunstroute 2021 was een organisatie van Toerisme Baarle, Heemkunde kring Amalia van Solms, Conny Elst en
cultuurcentrum Baarle. In samenwerking met tientallen kunstenaars, winkels en buren en beide gemeentes BaarleHertog en Baarle-Nassau.
| Aantal kunstroutes: 3

| Aantal kunstenaars: 40

| Aantal bezoekers: onbekend
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Lezing | Leen Daems/ de bij-vriendelijke tuin

| woensdag 26 mei

Met de opwarming van de aarde en de verarming van de natuur is het
koesteren van de bij een zeer actueel thema. De gezondheid van de bij is
namelijk een goede barometer om weer te geven hoe het met onze natuur en
onze eigen toekomst gesteld is. Herboriste Leen Daems vertelde tijdens deze
lezing hoe we de bijen kunnen helpen.
Eén derde van alles wat we eten is afhankelijk van de bestuiving door de bij.
Ook andere insecten (bv. vlinders) bestuiven bloemen, maar geen enkel insect
is zo geschikt voor de bestuiving als de bij. In België en Nederland leven 350
soorten bijeen, waaronder de solitaire bijen, de hommels en de honingbijen.
Allen zijn ze belangrijk voor de bestuiving.
In de voordracht ‘De bij-vriendelijke tuin’ werd uitgelegd hoe iedereen de
bijen kan helpen door hun tuin om te toveren tot een paradijs voor bijen en vlinders. De voordracht werd
gegeven door middel van een powerpoint presentatie met foto’s uit de ecologische tuin van Leen Daems.
| Aantal artiesten: 1
| Aantal bezoekers: 27

Wandeling | De Blikken Buik
| start zondag 6 juni - ganse zomer
Culturele outdoor-escape wandeling
Wat is het?
“De blikken buik” was de titel van onze escape outdoor activiteit. In een
escaperoom moet je raadsels en puzzels oplossen om te ontsnappen. Je probeert
zo snel mogelijk terug buiten te geraken. Onze outdoor-activiteit was daarop
gebaseerd. Je werd niet opgesloten maar je loste tijdens een verrassende
wandeling door Baarle-centrum verschillende raadsels en puzzels op.
Wat is de inhoud van de activiteit?
Geen grens zonder smokkel ... het begin van een spannend kat- en muisspel
tussen smokkelaars en douaniers. Vooral tijdens de oorlogsjaren werd
smokkelen bittere ernst. Vandaag is het jullie missie - als smokkelaars - om producten zoals petroleum,
boter, limonade, ... over de grens te smokkelen.
Hiervoor moest iedereen 8 puzzels correct oplossen. Uit elke puzzel had je 1 cijfer of 1 letter nodig,
aangeduid met een sterretje.
Deze leidden uiteindelijk tot een code, die je tegen de dulle douanier op het einde van de wandeling moest
zeggen. Hopelijk legde iedereen een foutloze smokkeltocht af en mocht daardoor de grens over... Zoniet,
wachtte je een ander einde.
Hulp nodig?
Scan de QR-code voor extra tips. Verschillende kunstenaars uit Baarle en omgeving hebben leuke filmpjes
gemaakt voor extra tips.
De Blikken Buik was een project van cultuurcentrum Baarle, samen met Escape 2300.
| Aantal kunstenaars: 11
| Aantal deelnemers: 155
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Theater | Willem 1
6 voorstellingen
Waarde landgenoten

| woensdag 9 t/m zaterdag 12 juni

Willem I over het grensgeval Baarle: een gegidste wandeling en een geestige
theatrale monoloog op de grens van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.
Provinciaal cultuurhuis de Warande, cultuurcentrum Baarle, OpMaat en
Erfgoed Noorderkempen maakten een gloednieuwe gegidste wandeling én
theatermonoloog vol humor over grensdorp Baarle en de geschiedenis van
de Lage Landen. “Sinds mensenheugenis is Baarle een lappendeken aan
enclaves waar Nederlanders en Belgen vreedzaam samenleven. Maar het is
ook een uniek grensgeval dat buiten de lijntjes kleurt en dagelijks leeft met
administratieve misverstanden, Babylonische spraakverwarringen en gaten in de wetten. Om finaal een einde
aan dat gebakkelei te maken, komt zijne majesteit Willem I, de eerste en enige koning die België en Nederland
ooit samen hadden, de harten en geesten warm maken met een groots voorstel voor een nieuwe glorieuze
toekomst van Baarle.”
Als toeschouwer kreeg je eerst een gegidste rondleiding van een drietal kilometer samengesteld door Toerisme
Baarle en Heemkundekring Amalia van Solms.
Nadien luisterde je in cultuurcentrum Baarle naar de theatervoorstelling van Willem I gebracht door acteur
Maarten Westra Hoekzema en gecreëerd door schrijver Paul Govaerts en regisseur Ignace Cornelissen van
OpMaat. Bakker Vromans en Bakker Adams maakten een speciaal Willem1-gebakje waarvan elke toeschouwer
kon smullen na de voorstelling.
| Aantal artiesten: 3
| Aantal bezoekers: 273

Festival | De Zomer van Baarle

| donderdag 1 juli t/m zondag 19 sept.

“De Zomer van Baarle” bundelde alle zomerse activiteiten die in en rond de
tuin van het cultuurcentrum georganiseerd worden. Het was een verbindend
project samen met diverse verenigingen en de buurt. Cultuurcentrum Baarle
coördineerde het geheel van activiteiten.
“De Zomer van Baarle” werd georganiseerd van donderdag 1 juli tot en met
zondag 19 september.
Doelstellingen bij dit project
1. We bezorgen iedereen in Baarle een zomers activiteitenaanbod.
2. Alle activiteiten staan open voor iedereen en worden niet-exclusief voor
eigen leden en/of publiek georganiseerd. Op deze manier kan elke club zich breder profileren.
3.

Clubs en verenigingen kunnen zich profileren.

4.

Cultuurcentrum Baarle experimenteert met een gemeenschappelijke socio-culturele programmering en

ontmoetingsfaciliteiten.
5.

Cultuurcentrum Baarle faciliteert alle activiteiten zodat clubs en verenigingen op een vlotte manier hun

activiteiten kunnen organiseren.
6.

We streven naar een vast basisaanbod en minstens 2 occasionele activiteiten per week.
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7.

Cultuurcentrum Baarle werkt aan actieve samenwerkingen.

8.

We implementeren alle geldende coronamaatregelen van dat moment en laten zien dat we met die

maatregelen toch een fijn bruisend activiteitenaanbod kunnen realiseren.

PERMANENT
Het bankje, verhalenwandeling
In de Podcast ‘Het Bankje’ was je als toevallige voorbijganger getuige van de
meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben
afgespeeld op de plek waar je zit. OPENDOEK, de koepelorganisatie voor
het amateurtheater maakte dit project op maat van elke gemeente. Toerisme
Baarle en cultuurcentrum Baarle haalden het project voor de tweede keer naar
Baarle.
Je nam tijdens een wandel- of fietstocht plaats op één van de 20 bankjes.
Toerisme Baarle en cultuurcentrum Baarle hadden daar een QR-code aangebracht.
Die scande je met je smartphone of met je tablet en je was meteen getuige
van een origineel gesprek tussen twee mensen. De 20 bankjes stonden verspreid over Baarle-centrum,
Zondereigen en Ulicoten. Je kon ze aantreffen aan het Belgisch kerkhof en bakker Adams, in Loveren bij het
huis met de twee nummers, bij de Bremerpoort en de kerk in Ulicoten, het voormalig klooster in Zondereigen en
op nog meer diverse plekken.
Met de verhalen was je getuige van de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen tussen mensen. Verhalen
die zich misschien wel hebben afgespeeld op het bankje waar jij aan het luisteren bent.
| Aantal artiesten: 40
| Aantal bankjes: 20
| Aantal bezoekers: onbekend (er zijn geen op maat gegevens per gemeente.)

De blikken buik | Culturele outdoor escape wandeling
Zie ook elders in dit jaarverslag.
| Aantal kunstenaars: 11
| Aantal deelnemers: 155
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TERUGBLIK
•

Elke dinsdagnamiddag

Kinderactiviteit

•

Elke woensdagavond

Workshop/lezing voor volwassenen

•

Elke donderdagnamiddag

Baols Bakske, koffietijd

•

Elke vrijdagavond

Concert

Bovenstaand programmaschema wilden we realiseren tijdens de zomer, het zorgde voor een permanent
aanbod met aandacht voor elke doelgroep. We stelden uiteindelijk als doel om minstens 5 eigen activiteiten
te organiseren voor minstens 500 bezoekers. De eerste editie van “De Zomer van Baarle” is heel organisch tot
stand gekomen, in volle coronatijd. Heel wat coronamaatregelen waren van kracht: geen bar, in bubbels, met of
zonder mondkapje… We hadden nog geen uitgewerkt programma voor de hele zomer bij de start. Het was heel
lang onduidelijk of en hoe wet “De Zomer” konden organiseren met de corona-pandemie in het achterhoofd.
Pas midden juni hadden we een officiële toelating.
Uiteindelijk bestond ons eigen aanbod uit 1 openingsreceptie, 1 openluchtfilm, 1 talententocht, 8 concerten en
6 workshops. Deze 17 activiteiten bereikten 873 bezoekers. Clubs en verenigingen organiseerden ook diverse
activiteiten die samen 935 bezoekers bereikten.
Hieronder kan je het hele aanbod met bereikcijfers vinden.

de ZOMER van BAARLE
Programma overzicht
Algemene doelstelling: minstens 5 eigen activiteiten en minstens 500 bezoekers

DAG

AARD

TITEL

BEZOEKERS

donderdag 1 juli

Buurt

Openingsreceptie

Ontmoeting

Baols Bakske

vrijdag 2 juli

Concert

Andre vd Boogaard

zondag 4 juli

Live radio

Middagmatinee

woensdag 7 juli

Workshop

Eetbare planten

donderdag 8 juli

Ontmoeting

Baols Bakske

vrijdag 9 juli

Concert

All about Willy

zaterdag 10 juli

Film

Sine a light

15

Plus etage

dinsdag 13 juli

Workshop

Ontdekbox

5

Theek5

woensdag 14 juli

Workshop

Bier brouwen

donderdag 15 juli

Ontmoeting

Baols Bakske

18

Dorpverbindster

vrijdag 16 juli

Concert

Open repetitie
Harmonie

dinsdag 20 juli

Boeken

Voorlezen

woensdag 21 juli

Workshop

Mandela

donderdag 22 juli

Ontmoeting

Boals Bakske

42

ORGANISATIE
Cultuurcentrum

24
45

Dorpsverbindster
Cultuurcentrum

20
25

Omroep Baarle
Cultuurcentrum

22
60

Dorpsverbindster
Cultuurcentrum

8

Cultuurcentrum

10

Cultuurcentrum
0

22

Theek5
Cultuurcentrum

19

Dorpsverbindster
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DAG

AARD

TITEL

dinsdag 3 augustus

Boeken

Voorlezen

Workshop

Lego we do

woensdag 4 augustus

Workshop

Mind fulness

33

Cultuurcentrum

vrijdag 6 augustus

Concert

Go! Go!! Durango!!!

62

Cultuurcentrum

zaterdag 7 augustus

Film

Mon Oncle

15

Plus etage

dinsdag 10 augustus

Workshop

Ontdeklab

12

Theek5

vrijdag 13 augustus

Concert

Bulletproof

zondag 15 augustus

Concert

All Ellington

53

Plus Etage

dinsdag 17 augustus

Boeken

Voorlezen

0

Theek5

Workshop

3D pen tekenen

17

Theek5

Concert

Bipolar Bows

36

woensdag 25 augustus Workshop

Bijen

17

vrijdag 27 augustus

Concert

Summer Holiday

zaterdag 28 augustus

Film

Honeyland

zondag 29 augustus

Happening

Schakel light

112

Muziekvereniging
Sint Remi

dinsdag 31 augustus

Workshop

Roofvogelshow

40

Theek5

21

Dorpverbindster

vrijdag 20 augustus

BEZOEKERS
5

Theek5

14

Theek5

71

Cultuurcentrum

Cultuurcentrum
Cultuurcentrum
25

55

donderdag 2 september Ontmoeting

Boals Bakske

vrijdag 3 september

Concert

Jan de Bruijn en friends

zondag 5 september

Live radio

Middagmatinee

ORGANISATIE

Academie de
Noorderkempen
Cultuurcentrum

54

Cultuurcentrum
40

Omroep Baarle

woensdag 8 september Workshop

Handtas beletteren

6

Cultuurcentrum
Baarle

vrijdag 10 september

Concert

K-Baol en Somsband

27

Cultuurcentrum
Baarle

zondag 12 september

Concert

Pool Orchestra

54

Popt het niet
dan knalt het

donderdag 16 september

Baols Bakske

24

Dorpverbindster

Popt het niet
dan knalt het

70

Academie de
Noorderkempen

Concert

Bite the Gnatze

20

Plus etage

Fiets/
ontmoeting

Talententocht

woensdag 22 september Ontmoeting

Ontmoetingsmiddag

Ontmoeting

zaterdag 18 september Concert

zondag 19 september

200

Plus Etage

maandag 13 september Concert

300

Cultuurcentrum
Baarle
90

873

TOTAAL:

Academie de
Noorderkempen

Seniorenvereniging
Baarle-Nassau

935

Aanbod cultuurcentrum: 1 receptie, 1 film, 1 fiets/talententocht, 8 concerten en 6 workshops
Publiekscijfers Wieler6daagse en Avond4daagse van Stichting Jeugdwerk niet opgenomen in dit overzicht.
| Aantal eigen activiteiten: 17

| Aantal artiesten: 102

| Aantal bezoekers : 873
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Theater, expo en boeken
| Week van Dementie

| dinsdag 21 t/m donderdag 30 sept.

Tentoonstelling
Dinsdag 21 september: opening
Daarna nog tot eind september
Opening Kunst door mensen met geheugenproblemen
Verschillende kunstenaars met geheugenproblemen werkten aan hun eigen
kunstexpo. De kunstenaars gaan naar verschillende dagbestedingen in de buurt.
Verwacht je aan schilderijen en beelden met diverse technieken en materialen. Op
dinsdag 21 september, met Wereld Alzheimerdag openden we de tentoonstelling
met een fijne receptie. De werken kon je nog bewonderen tot eind september.
| Aantal kunstenaars: 24
| Aantal bezoekers openingsmoment: 54
| Aantal bezoekers permanent: enkele tientallen

Theater | Jet en Harrie
Theatergroep Ervaria.

| Zaterdag 25 sept

“Alles lijkt goed te gaan als Jet en Harrie beide met pensioen gaan. Het leven
ligt aan hun voeten, totdat er dingen gebeuren die Harrie een niet-pluisgevoel
geven. Jet blijkt te lijden aan dementie. We volgen Jet en Harrie vanaf het
moment waarop er niets aan de hand is, totdat Jet is verhuisd naar een
verpleegafdeling.”
De voorstelling liet je lachen en huilen.
| Aantal artiesten: 4
| Aantal bezoekers: 57

BIEB-UP
Theek 5 verzorgde een aanbod met diverse boeken, folders en andere materialen over dementie in bibliotheek
op demonstratietafel.
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Cabaret | Grof Geschud speelt “Broeden”.		 | donderdag 14 okt
Try-out
“Een gate op vliegveld Zaventem, waar een man (De Lander) verwachtingsvol
met een bord en een roos zijn grote liefde, of in ieder geval het beeld van zijn
grote liefde (De Myrthe), opwachtte na zes weken van haar gescheiden te zijn en
toen in een oogopslag zag dat haar afwijzing definitief was. Het nog maar net
autonoom geworden hart van de vrouw brak bij het zien van alle pijn van de man,
en zo bleef zij nog 732 dagen bij hem met scherven in haar borst. Een koalaknuffel
in de schiettent, een relikwie van hun eerste keer samen spelen op de Gentse
Feesten. Een stuk pluche met een te uitgebreide backstory. Laurence Fitzgerald
Backstabber Johnson. Een realistisch relaas van een relatie die op de klippen
loopt. Een geadopteerde hond waarvan ze allebei geen afstand willen doen.”
Na het in de pers bejubelde debuut ‘Lijmen’, waarin Lander Severins en Myrthe van Velden hun symbiotische
liefde tot op het bot analyseerden, kwam Grof Geschud nu met een tweede avondvullende
cabaretvoorstelling: ‘Broeden’. Op de grens in cultuurcentrum Baarle speelden ze een try-out.
Wees getuige van een hilarische en ontroerende poging van deze ex-geliefden om zichzelf te verlossen van de
verpletterende angst om verlaten te zijn.
Een poging die duizend beelden krijgt in verhalen, nummers en scènes. Verbeelding als laatste reddingsboei.
Onder de vleugels van Raf Walschaerts (Kommil Foo) en Janne Desmet (Studio Orka) en met dramaturgische
ondersteuning van Minou Bosua (De Bloeiende Maagden) vliegt Grof Geschud uit.
Grof Geschud is Lander en Myrthe. Zij is een Nederlandse, hij een Vlaming en samen waren ze een jong koppel.
Baarle is een ideale plek voor de tryout van hun nieuwste voorstelling.
Hun debuutvoorstelling Lijmen van cabaretduo Grof Geschud was genomineerd voor Neerlands Hoop 2021.
De cabaretprijs wordt uitgereikt aan veelbelovende theatermakers met een groot toekomstperspectief.
| Aantal artiesten: 2
| Aantal bezoekers: 34
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Lezing | Bieke Geenen
Hoogsensitieve kinderen

| dinsdag 19 oktober

Over hoogsensitiviteit is al veel geschreven en gezegd. Toch bestond er tot
nu nog geen boek of lezing specifiek gericht aan hoogsensitieve ouders.
Want als eenmaal de uitdaging van het opvoeden erbij komt, geraken veel
hoogsensitieve ouders het evenwicht helemaal kwijt.
Typisch aan hoogsensitiviteit is het wegcijferen van jezelf en meer dan je best
te willen doen voor anderen. Je focus ligt op het welbevinden van je kind en
als je dan ook nog eens een hoogsensitief kind hebt, vraagt dat eens zoveel
energie. Maar wat met jezelf? Hoe ga je om met de uitdaging van het opvoeden
als je zelf hoogsensitief bent, zonder zelf helemaal uit balans te schieten?
Aan de hand van de negen triggers bekeek therapeut Bieke Geenen hoe ouders beter in balans kunnen blijven
en hoe “vallen” kan veranderen in af en toe alleen nog maar “struikelen”.
| Aantal artiesten: 1
| Aantal bezoekers: 17

Expo | Theo Ermens

| zondag 14 nov. t/m donderdag 23 dec.

Theo is een kunstenaar uit Alphen en volgt al geruime tijd cursus in het
cultuurcentrum Baarle.
‘’Mijn inspiratie haal ik uit de natuur maar ook het kijken naar allerlei kunst.
Ik probeer zoveel mogelijk mezelf te zijn als ik schilder. Ik houd erg van
industriële bouw en dat is ook regelmatig te zien in mijn werk. Verder probeer
ik de sfeer te vangen van steden of landen. Vaak verwerk ik andere materialen
zoals zand of gips in mijn schilderijen. Dit komt misschien wel door mijn
verleden in de bouw.’’
De tentoonstelling was doorlopend te bezoeken tijdens de openingstijden van
het cultuurcentrum t/m donderdag 23 december. Echter corona stak daar weer een stokje voor.
Het openingsmoment moesten we helaas annuleren wegens de verstrengde coronamaatregelen.
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Cursusprogramma 2021 – 2022

| verspreid

Het cursusprogramma van het cultuurcentrum is al jarenlang een vaste waarde in het aanbod. We zijn onder
meer 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.

Ons aanbod
Aandachttraining, Aquarelleren voor beginners en gevorderden, Boetseren of draaien op de schijf (4 reeksen),
Covid 19 en andere virussen, Digitale fotografie, Engels gevorderden, Ecologie/milieukunde,Frans beginners,
Handlettering 1, Handlettering 2, Kinderatelier, Kunstgeschiedenis 1, Kunstgeschiedenis 2, Loopbaan oriëntatie
voor de ouder wordende werkzoekende, Open Atelier, Spaans beginners en gevorderen, Stoelyoga, Tekenen en
schilderen, Wolvilten dagworkshop 1, Wolvilten dagworkshop 2 en Yoga (7 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.
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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 onder meer onze financiële steun organiseren ze een
divers palet van kleinschalige jazz-optredens en program-meren ze een eigenzinnige filmprogrammering. Per
maand werken ze gemiddeld drie culturele avonden uit: 1 film en 2 optredens.
Ook hun werking kende in 2021 heel wat hinder omwille van het coronavirus.
Cultuurcentrum Baarle ondersteunt hun programmering met een financiële bijdrage.

Scholen van Baarle
Er bestond tot voor kort een werkgroep die samen met ons een cultuuraanbod voor de kinderen van de lagere
school uitwerkte. Alle scholen en het cultuur-centrum leverden een financiële bijdrage om dit aanbod mogelijk
te maken. Een aparte stichting beheerde deze middelen. Helaas is de samenwerking stop gezet. De stichting
heeft de beschikbare middelen verdeeld over de scholen en het cultuurcentrum.
We denken na over een alternatief.

CULTUURCENTRUM BAARLE IN DE AANDACHT
Website
www.cultuurcentrumbaarle.eu
Het adres van onze website heeft zeer bewust “.eu” We willen daarmee zeer bewust de samenwerking tussen
een Belgische en Nederlandse gemeente benadrukken.
We plaatsen al onze activiteiten op de site en geven tegelijkertijd ook heel wat informatie over onze
organisatie: missie en visie, jaarverslagen, de infrastructuur, personeel…
Veel clubs en verenigingen organiseren hun activiteiten in onze zalen. Alle openbare activiteiten, dus niet enkel
voor de eigen leden, nemen we mee op in de kalender van onze site.

Socials
We maken gebruiken van twee social-media-kanalen: Facebook en Instagram.
Dagelijks plaatsen we daar minstens 1 post op over het cultuurcentrum. Dat kan een activiteit zijn, een
sfeerbeeld, een vereniging in de kijker…

Onze Facebook-pagina telt 1333 volgers; waarvan 37,8 procent mannen en 62,2 procent vrouwen. Van een
aantal volgers kennen we de plaats waar ze wonen: Baarle-Nassau: 351, Baarle-Hertog: 153, Antwerpen: 95,
Turnhout: 86, Tilburg: 41, Ravels: 39, Alphen: 36, Ulicoten: 33, Breda: 22, Hoogstraten: 20
Onze Instagram-pagina telt 850 volgers.
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Uitagenda’s
We zetten onze activiteiten verder op online uitagenda’s. Langs Belgische kant gaat het om: wattdoen, out en
UitinVlaanderen. Langs Nederlandse kant gaat het om VisitBaarle en BuitengewoonBaarle.

Krantenaandacht
We werken actief samen met de journalisten van de
regiokranten: BN De Stem, Het Laatste Nieuws, Gazet
van Antwerpen, Het Nieuwsblad… Onze persberichten
worden super goed opgepikt online en in de papieren
krant. Daar zijn we blij mee en trots op.
In Ons Weekblad verschijnt elke keer minstens 1 artikel.
Hier kan je enkele foto’s vinden van de krantenaandacht.

23

2021 JAARVERSLAG

24

2021 JAARVERSLAG
PORTRETTEN VERENIGINGEN

25

2021 JAARVERSLAG
PORTRETTEN VERENIGINGEN

26

2021 JAARVERSLAG
PORTRETTEN VERENIGINGEN

27

2021 JAARVERSLAG

EEN WOORD ACHTERAF
Proficiat, je hebt het einde van ons jaarverslag 2021 gehaald… Fijn dat je zover gelezen hebt.
We vergeten snel, misschien de minder goede dingen nog wel sneller. Vorig jaar in 2021 speelde corona
ons nog vaak parten met absurde regels, niet volop mogen doorpakken, regels die snel veranderen… In het
voorjaar mochten we nog weinig organiseren of zeer beperkt. “De Zomer van Baarle” is ontstaan uit de
beperkte mogelijkheden die er toen waren: kleinschalig, buiten, op voldoende afstand. Een zomer lang kon
je genieten van “vakantie in eigen dorp”. Samen met diverse clubs organiseerden we een aanbod bestemd
voor verschillende doelgroepen: kinderactiviteiten, workshops, lezingen, concerten, ontmoetingsmomenten…
Heel wat bewoners omarmden dit initiatief en genoten van boeiende activiteiten. Ook de gemeentebesturen
ondersteunden het. We kunnen met de nodige trots terugblikken op deze eerste editie die met beperkte
voorbereidingstijd en middelen werd op gezet. Weet je nog dat je de eerste weken op je stoel moest blijven
zitten en niet zelf naar de bar mocht? Weet je nog dat je tijdens de openluchtfilm buiten je mondkapje op
moest? Weet je nog dit mondkapje op moest tijdens elke verplaatsing en dat er maar een beperkt aantal
bezoekers mocht deelnemen?
In het najaar 2021 was terug meer mogelijk maar voortdurend met beperkende maat-regelen.
Binnen enkele jaren hopen we iedereen aan de Loswal te ontvangen in een fantastisch gebouw. Als alles goed
gaat, wordt dat de zomer van 2025. We zullen met z’n allen nog hard moeten werken aan de voorbereidingen,
er zal nog veel overlegd moeten worden, plannen gemaakt en bijgestuurd worden. Maar we zetten stap voor
stap verder richting het nieuwe gebouw.
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 twijfels en
bedenkingen, hun goesting en hun werk. Dankjewel Mariëtte, Wiske, Rianne, May, Paul, Frans, Huub en Esther.
Wim Vervoort, fiere directeur cultuurcentrum Baarle
(Zomer 2022)

MET DANK AAN DE COLLEGA´S VOOR DE TEKSTEN EN LIJSTEN.
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BIJLAGE 1: OVERZICHT ACTIVITEITEN 2021
Wekelijks terugkerende culturele / creatieve activiteiten:
-

Lessen Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen

-

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

-

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

-

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)

-

Stg. W.Groep: biljarten / kaarten

-

Ferm bloemschikken

-

Ferm kooklessen

-

Vrouwen van nu

-

Bijeenkomsten Jeugdgemeenteraad

-

Vrijwilligerspunt bijeenkomsten

-

Theek 5 praatpunt

-

Boals Bakske / Heel Boal bakt
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Januari
Gesloten vanwege Lockdown
07.01.:

Rode Kruis Vlaanderen: Bloedinzameling

Februari
Gesloten vanwege Lockdown

Maart
Gesloten wegens lockdown

April
Gesloten wegens lockdown
22.04.: Rode kruis Vlaanderen: Bloedinzameling

Mei
Beperkt open en met veel maatregelen
03.05.: Vaccinatie praktijkhuis Baarle
14.05.: Vaccinatie Praktijk Nassau
17.05.:

Vaccinatie Praktijkhuis Baarle

26.05.: Lezing Leen Dams, de bij vriendelijke tuin

Juni
Beperkt open en met veel maatregelen
05.06.: Opening Escapewandeling + receptie
07.06.: Theatervoorstelling Willem 1Try out
08.06.: Theatervoorstelling Willem 1 Try out
09.06.: Theatervoorstelling Willem 1 Premiere + dorpswandeling
10.06.: Theatervoorstelling Willem 1
11.06.:

Theatervoorstelling Willem 1

12.06.: Theatervoorstelling Willem 1
12.06.: Stg. Plus: optreden Philip Zoubek Trio
13.06.: Theatervoorstelling Willem 1
19.06.: V.V.E. De Heimolen Jaarvergadering
19.06.: Stg. Plus: filmvoorstelling 8 femmes
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Juli
Beperkt open en met veel maatregelen
02.07.: ZVB: optreden Andre vd Boogaert & The Tornados
04.07.: ZVB Radiomiddag
06.07.: ZVB: Kinderactiviteit voorlezen
07.07.: Workshop Eetbare Planten
09.07.: ZVB: optreden All About Willie
10.07.:

ZVB / Stg. Plus: Filmvoorstelling ‘Shine a Light’

13.07.:

ZVB: kinderactiviteit workshop

14.07.:

ZVB Workshop: thuis bierbrouwen

16.07.:

Vaccinatie Baarle-Nassau

16.07.:

ZVB: Openbare Repetitie Harmonie st. Remi + Optreden Kabaal

19.07.:

Vaccinatie Praktijkhuis Baarle

20.07.: ZVB Kinderactiviteit: voorleesochtend
21.07.:

ZVB: Crea workshop Ilja Martens

26.07.: SJB: Wieler6daagse
27.07.:

SJB: Wieler6daagse

28.07.: SJB: Wieler6daagse
29.07.: SJB:Wieler6daagse
30.07.: SJB: Wieler6daagse
31.07.:

SJB: Wieler6daagse

Ganse zomer: Het Bankje, theater-wandelproject + De Blikken Buik

Augustus
Beperkt open en met veel maatregelen
03.08.: ZVB Kinderactiviteit: Lego workshop
04.08.: ZVB: Lezing Babiche Ubben
06.08.: ZVB: Optreden Go Go Durango
07.08.: ZVB / Stg. Plus: Filmvoorstelling ‘Mon Oncle’
10.08.: ZVB Kinderactiviteit: Ontdeklab
13.08.: ZVB Optreden Bulletproof
15.08.: Stg. Plus: Optreden All Ellington
17.08.:

ZVB: Kinderactiviteit Mini Theek

17.08.:

ZVB: Kinderactiviteit: Tekenen met de 3 D pen

20.08.: ZVB: optreden Bipolar Bows
25.08.: ZVB lezing over bijen
27.08.: ZVB / academi: zomerconcert
28.08.: ZVB / Mooov: filmvoorstelling
29.08.: Harmonie St. Remi: Kleine schakel (coronaversie)
31.08.: ZVB Kinderactiviteit: Roofvogelshow
Ganse zomer: Het Bankje, theater-wandelproject + De Blikken Buik
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September
Beperkt open en met veel maatregelen
01.09.: ZVB: Crea workshop Ilja Martens
03.09.: ZVB: Optreden Jan de Bruin & Friends
04.09.: V.V.E. De Heimolen: Vergadering
05.09.: ZVB: L.O.B. Matinee
08.09.: ZVB: Workshop
10.09.: ZVB: Optreden Kabaal + Somsband
11.09.:

ELZ Kempenland: Vaccinatie

12.09.: Stg. Plus: concert Instant Composers Pool
13.09.: SJB Avond4daagse
14.09.: SJB Avond4daagse
15.09.: SJB Avond4daagse
16.09.: SJB Avond4daagse
17.09.:

SJB Avond4daagse

18.09.: ZVB / Academie: familievoorstelling
18.09.: Stg. Plus: Optreden Bite The Gnatze
19.09.: ZVB: Afsluiting Talententocht
21.09.: Opening expo Week van de Dementie
25.09.: Week van de dementie: Theatervoorstelling
29.09.: Vrije Basisschool De Vlinder: veldloop daar het gebouw
30.09.: Woongemeenschap De Ark: Bewonersvergadering
Ganse zomer: Het Bankje, theater-wandelproject + De Blikken Buik

Oktober
Beperkt open en met veel maatregelen
02.10.: Harmonie St. Remi: Mosselavond
02.10.: Bijeenkomst Coderdojo
04.10.: CCB Start cursussen
09.10.: Boekpresentatie Straten met een verhaal
09.10.: Stg.Plus: filmvoorstelling; The life and death of Peter Sellers
12.10.:

Huisartsenpraktijk Baarle Nassau: vaccinatie

19.10.:

CB / Opvoedingswinkel: Lezing Bieke Geenen: hoog sensitief opvoeden.

21.10.:

Rode Kruis Vlaanderen: Bloedinzameling

22.10.:

Stg. Plus: optreden: Verhoeven/Hadow/De Groote i.s.m. A New Wave Of Jazz

27.10.:

Vrienden Van Lourdes Celetrissenvergadering

29.10.:

Vrije basisschool De Vlinder: Grootoudersfeest

30.10.: Stg. Plus Optreden: Kaufmann / Gratkowski / De Joode
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November
Beperkt open met veel maatregelen
06.11.:

Bijeenkomst Coderdojo

07.11.:

Biodanze dag

12.11.:

Praktijkhuis Baarle: vaccinatie

14.11.:

Stg. Plus: optreden Reeds & Deeds

23.11.:

Heemkundekring Amalia van Solms: Lezing

28.11.:

Stg. Plus: optreden Van Binsbergen Playstation

December
Lockdown en volledig gesloten
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BIJLAGE 2: 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.
•

A.A.

•

Academie voor Muziek en Woord G.O.L.

•

Actief Zorg

•

Alleenstaandensoos

•

Baarles MuseumBeweging.net

•

Biodanza

•

Bloedtransfusie Centrum Antwerpen Rode kruis

•

Buurtschap Loveren

•

Buurtvereniging Hoogbraak

•

C.P.O. Bouwcollectief

•

CM.- familiehulp

•

CM.- kern Baarle-Hertog

•

CM.- ziekenkas

•

CM.- ziekenzorg Baarle-Hertog /Samana

•

Coderdajo

•

Contour De Twern

•

Dansclub Baarle

•

EHBO St. Damiaan

•

Ferm

•

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

•

Kamerkoor Terpander

•

Keerpunt ‘98

•

Kennes Carla

•

Kerkfabriek Baarle-Hertog

•

Kon. Harmonie en showgroep St. Remi

•

Kunst in Baarle

•

Lokale Omroep Baarle
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•

Neos Turnhout

•

N.V.A.

•

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

•

Seniorenvereniging Baarle-Nassau

•

Stg. Jeugdwerk Baarle

•

Stg. PLUS

•

Stg. W-groep Baarle

•

Stg. Ouderenwerk Breda / W.I.J.

•

Stichting Ondernemend Baarle

•

Theek 5 / Bibliotheek

•

Toerisme Provincie Antwerpen

•

V.V.E. De Kievit

•

V.V.E. L’Air Pur

•

Verkeersregelaars

•

Vluchtelingenwerk Tilburg

•

Volksdansgroep Béné

•

VPB

•

Vrienden van Lourdes

•

Vrije Basisschool De Vlinder

•

Vrouwen van Nu

•

Week van de Amateurkunsten

•

Weight Watchers

•

Woongroep buitenbeentje

•

Woonmaatschappij De Ark

•

Z.L.T.O.

•

Zonnebloem - Welfare afd. Baarle- Nassau

•

Zorgenkind Baarle: “Soos Stuif es in”

cultuurcentrum Baarle | Pastoor de Katerstraat 5-7 | +32 14 699 326 | +31 13 507 82 33
cultuurcentrumbaarle.eu
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