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1.  Hoe CNEK groeide...
Cultuurnetwerk Kempen, kortweg CNEK, is een samenwerking rond cultuur en erf-
goed tussen zeven Kempense gemeenten: Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol 
en Retie. Om deze samenwerking slag- en daadkracht te geven, werd een 
intergemeentelijke projectvereniging opgestart en uitgebouwd. 

Tijdslijn
CNEK

2008

2010 k.ERF sluit een cultureel-erfgoedconvenant af met de 
Vlaamse Overheid. De erfgoedcel k.ERF met 
gespecialiseerd personeel gaat van start. 

2014 De 7 k.ERF gemeenten breiden de samenwerking uit. Vanaf 
nu werken ze ook rond cultuurbeleid en bibliotheken. 

2015
De projectvereniging krijgt na de uitbreiding met cultuur en bibs 
een andere naam. Vanaf nu is het Cultuurnetwerk Kempen 
(CNEK) met een erfgoedcel k.ERF, een werkgroep Bibs en een 
werkgroep cultuur. CNEK/k.ERF sluit opnieuw een 
cultureel-erfgoedconvenant af met de Vlaamse Overheid

De gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Mol, Meerhout 
en Retie richten een intergemeentelijke 
projectvereniging op rond cultureel erfgoed: k.ERF

2017
De erfgoedwerking van CNEK wordt uitgebreid met een 
intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED). Samen 
met de erfgoedcel vormt de IOED Erfgoeddienst k.ERF. 

2019
In het najaar 2019 dient CNEK een Cultuurnota in bij de 
Vlaamse Overheid om de bovenlokale cultuurwerking 
structureel te ondersteunen en verder uit te bouwen. 



Erfgoedcel k.ERF
Het CNEK-verhaal begint in 2008. De zeven gemeenten beslissen om via samenwerking het cultu-
reel erfgoedveld te versterken. Er is nood aan een betere ondersteuning voor de vele erfgoedvrij-
willigers, heemkringen, musea, archieven, erfgoedcollecties, mensen die een ambacht uitoefenen, 
gemeenschappen die een traditie uitdragen. Er wordt een projectvereniging opgericht die de 
naam k.ERF krijgt. 

In 2010 sluit k.ERF een cultureel-erfgoedconvenant af met de Vlaamse Overheid. Hierdoor 
stroomt er jaarlijks een werkingssubsidie naar de regio, bovenop de gemeentelijke bijdragen. Met 
die Vlaamse en lokale middelen wordt in 2011 een cultureel erfgoedcel k.ERF met gespecialiseerd 
personeel opgericht. Er komen ook middelen vrij om ambitieuze erfgoedprojecten te ondersteu-
nen, de erfgoedvrijwilligers te versterken en de lokale musea een boost te geven. Onder impuls 
van k.ERF groeit Erfgoeddag uit tot een groot event, en worden er online databanken ontwikkeld 
zoals www.kempensekranten.be, www.archiefbankkempen.be en www.kempenseklaprozen.be. 

Op vraag van de lokale besturen neemt k.ERF in 2014 een intergemeentelijke archivaris aan. De 
nood aan ondersteuning op vlak van archief- en informatiebeheer blijkt zo groot dat de archivaris 
door de 5 gemeenten die op dat moment nog geen archivaris in dienst hebben, wordt ‘overgeno-
men’.

In 2015 sluit k.ERF een nieuwe erfgoedconvenant af met de Vlaamse Overheid. Die loopt t.e.m. 
2020. 

De erfgoeddienst k.ERF is gevestigd op de site van het 
Oude Gasthuis in Geel waar zich ook het Gasthuismuseum 
bevindt. 

ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van hun cultuur- en erfgoedbeleid

ontwikkelt instrumenten;

creëert platformen waar professionals en vrijwilligers ervaringen en kennis kunnen 

uitwisselen;

ondersteunt bovenlokale initiatieven en projecten;

gaat op zoek naar middelen om die projecten te realiseren; en

pakt gedeelde uitdagingen met de groep en dus efficiënter aan. 

CNEK



Bibliotheken en Cultuurbeleid
De betrokkenheid van de Raad van Bestuur en van het gemeentelijk cultuur- en erfgoedperso-
neel bij de werking van de erfgoedcel en het uitvoeren van het convenant is groot. Er is veel 
overleg en terugkoppeling, niet alleen rond erfgoed. Zo groeit de ambitie om niet enkel rond 
cultureel erfgoed samen te werken, maar ook de krachten te bundelen voor het uitbouwen van 
een bovenlokaal bibliotheekbeleid en het ondersteunen van socioculturele verenigingen die 
meer en meer onder druk komen te staan. 
Samenwerken wordt door de Vlaamse Overheid en de provincie bovendien sterk aangemoe-
digd. Met k.ERF hebben de zeven gemeenten al een goed draaiend intergemeentelijk netwerk. 
Uitbreiden met een bibliotheek- en cultuurwerking voelt als een logische volgende stap. 

En zo geschiedde: in 2014 krijgt projectvereniging k.ERF er naast een erfgoedpoot ook een 
bibliotheek- en cultuurpoot bij. De beide werkingen krijgen geen apart personeel in dienst, 
maar worden aangestuurd door de bibliothecarissen, cultuurbeleidscoördinatoren en sector-
hoofden Vrije Tijd die maandelijks vergaderen. Samen geven ze deze twee nieuwe, bovenlokale 
cultuurwerkingen verder vorm. 

De bibliotheken schieten meteen in actie en realiseren groepsaankopen van grootletterboeken 
en anderstalige literatuur, onderzoeken het model van de Regiobib, zetten in op Boekbaby’s en 
organiseren samen de Voorleesweek. De bovenlokale cultuurpoot ontwikkelt een intensief 
begeleidingstraject en lerend netwerk om socioculturele verenigingen te versterken, organi-
seert een verenigingencongres vol workshops en coördineert het huiskamerfestival Gluren bij 
de Buren. Er wordt veel kennis rond beleidsplanning en coaching uitgewisseld en de colle-
gagroep wil ook graag meer inzetten op doelgroepenparticipatie. 

De CNEK cultuurcel organiseerde in 2016 
en 2017 een Lerend Netwerk voor socio-
culturele verenigingen. In een intensief tra-
ject gingen ze op zoek naar de sterktes van 
hun organisatie. Die vormden de basis van 
een veranderingsproces. De uitwisseling 
tussen verschillende types organisaties uit 
verschillende gemeenten werd door de deel-
nemers als een grote meerwaarde benoemd.  
 
https://issuu.com/lerendnetwerkkempen 
voor getuigenissen. 



Onroerend Erfgoed
In 2017 dient k.ERF bij de Vlaamse Overheid een aanvraag in om erkend te worden als 
intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED). De IOED is op dat moment een relatief 
nieuw instrument om lokale besturen aan te moedigen een lokaal onroerend erfgoedbeleid uit 
te rollen. Van de zeven gemeenten nemen er vijf deel aan de IOED. Geel en Laakdal zijn reeds 
aangesloten bij IOED De Merode, en kunnen dus niet instappen in de nieuwe IOED.

De IOED krijgt net als de erfgoedcel de naam k.ERF, wat staat voor “Kempens Erfgoed”. Zo vor-
men beide erfgoedwerkingen sinds 2017 een intergemeentelijke erfgoeddienst die zich inspant 
voor alle types erfgoed: roerend, immaterieel en onroerend erfgoed. 

De IOED ondersteunt eigenaars van panden met een erfgoedwaarde, staat gemeentelijke dien-
sten bij in beslissingen en beleidskeuzes, versterkt het landschappelijk erfgoed i.s.m. Regionaal 
Landschap Kleine en Grote Nete en ondersteunt publieksevents om meer aandacht te vestigen 
op het bijzondere onroerend erfgoed in de regio.

In 2018 organiseerde de Erfgoeddienst k.ERF samen met de bibliotheken tijdens de Voorlees-
week en onder de vlag ‘De Kempen leest voor!’ voorleesmomenten op plekken die zelf een straf 
(erfgoed)verhaal hebben. Zoals de verlaten fabrieksvilla Fraipont in Wezel die voor 1 weekend  
werd omgetoverd in een ‘Villa Vol Verhalen’. 



k.ERF en CNEK
De projectvereniging die in 2008 werd opgericht om het erfgoedveld te ondersteunen, groeide 
de afgelopen jaren uit tot een ruimere netwerkorganisatie van erfgoedorganisaties, cultuur- en 
erfgoedpersoneel, bibliothecarissen, onroerend erfgoedvrijwilligers en professionals. De naam 
k.ERF dekte de lading niet meer. 
Daarom spreken we vandaag van de projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen (kortweg 
CNEK), die  de Erfgoeddienst k.ERF, een werkgroep bibliotheken en een werkgroep cultuur 
herbergt. 

2. Huidige werking van 
CNEK

Het Voorbereidend comité bestaat uit de cultuurbeleidscoördinatoren, diensthoofden cultuur, 
sectorhoofden vrije tijd, gemeentelijk erfgoedpersoneel, bibliothecarissen, erfgoedcoördianto-
ren van k.ERF, dagelijks bestuur CNEK. Het ‘VoorCom’ komt 1 keer per maand samen. Naast de 
thematische stuurgroepen is er dan ook steeds een gezamenlijk overlegmoment. 
De Raad van Bestuur van CNEK komt ongeveer 5 keer per jaar samen. 



3. Financiering van de 
CNEK-werking

Huidige situatie
(bedrag per inwoner)

Situatie 
2020

Bijdrage bibliotheek- en cultuurbeleid 0,10 euro

Bijdrage uitvoering Cultuurnota 0,35 euro

Bijdrage cultureel erfgoedwerking (erfgoedcel k.ERF) 0,30 euro 0,30 euro

Bijdrage onroerend ergoedwerking (IOED k.ERF) 0,30 euro 0,30 euro

TOTAAL 0,70 euro 0,95 euro

Bedrag per inwoner

Gemeentelijke bijdragen
CNEK gemeenten

Huidige situatie Situatie 
2020

Bijdrage bibliotheek- en cultuurbeleid 14.714,30 euro

Bijdrage uitvoering Cultuurnota 51.500,05 euro

Bijdrage cultureel erfgoedwerking (erfgoedcel k.ERF) 44.142,90 euro 44.142,90 euro

Bijdrage onroerend ergoedwerking (IOED k.ERF) 27.220,50 euro 27.220,50 euro

TOTAAL 86.077,70 euro 122.863,45 euro

Jaarlijkse gemeentelijke bijdrage
referentiejaar 2019

Huidige situatie Situatie 2020
Vlaamse middelen bibliotheek- en cultuurbeleid -- --

Decreet Bovenlokale Cultuurwerking 51.500 euro

Cultureel Erfgoeddecreet (erfgoedcel k.ERF) 255.000 euro 255.000 euro

Onroerend Erfgoeddecreet (IOED k.ERF) 89.480 euro 89.480 euro

TOTAAL 244.480euro 395.980 euro

Vlaamse middelen
CNEK

De financiering van de huidige werking 
en de vooruitblik naar 2020 is opgeno-
men in de tabel hieronder. De huidige 
werking rond bibliotheekbeleid en cul-
tuurbeleid wordt grotendeels gedragen 
door de gemeentelijke bijdragen van 0,10 
euro per inwoner. De vorige jaren werd er 
daarnaast beroep gedaan op provinciale 
middelen én op het transitiereglement, 
voornamelijk door de bibliotheekwer-
king. Deze bijdrage van 0,10 euro per in-
woner wordt vanaf 2020 vervangen door 

0,35 euro per inwoner voor de uitvoering 
van voorliggende cultuurnota. 
Voor de volledigheid geven we in het sche-
ma hierboven ook de financiering van de 
erfgoedcel en IOED weer. De gemeentelij-
ke bijdragen liggen daar telkens op 0,30 
euro per inwoner. Aan de erfgoedcel par-
ticiperen de 7 CNEK-gemeenten voltallig. 
Aan de IOED nemen Geel en Laakdal in 
2019 en 2020 niet deel. Zij maken al deel 
uit van IOED De Merode. Vanaf 2021 zal 
Geel de overstap maken naar IOED k.ERF. 

Subsidie



4. Evaluatie van de huidige 
CNEK-werking

STERKTES ZWAKTES
Draagvlak IGS is groot
Er is een sterke betrokkenheid via het ‘VoorCom’ 
(maandelijks overleg met cultuur- en erfgoedpersoneel 
+ erfgoeddienst k.ERF), een goed draaiende en inhou-
delijk betrokken Raad van Bestuur. IGS wordt hierdoor 
gezien als een logische uitbreiding op de gemeentelijke 
dienstverlening, die projecten en ondersteuning op bo-
venlokaal niveau kan aanbieden.

Beperkte daadkracht Bib en Cultuurcel
Er zijn veel goede ideeën maar het IGS heeft geen apart 
personeel om deze twee werkgroepen op te volgen. 
Hierdoor hebben deze twee cellen soms het gevoel 
te veel ‘aan te modderen’, te weinig kort op de bal te 
kunnen spelen. Er is nood aan een coördinator die de 
intergemeentelijke, bovenlokale werking de nodige 
zuurstof kan geven en als “aanjager” (regisseur) van de 
werkgroepen kan fungeren. 

Genereuze samenwerking binnen IGS
De sfeer binnen CNEK zit goed, er is veel respect voor 
elkaar, er is geen verschil tussen ‘grote’ gemeenten en 
de kleinere. Er wordt niet afgewogen, de inhoud/sterk-
te van projecten en trajecten primeert.

Organisatiemodel IGS
Het organisatiemodel van het IGS is organisch mee 
gegroeid met de introductie van de nieuwe deelwer-
kingen. Het model en de taakverdeling zijn echter niet 
meer helemaal helder, waardoor de opvolging niet 
altijd gestroomlijnd verloopt.  

Sterk team
Er zit een dynamisch, productief team achter de IGS en 
de deelpoten. De teamleden stellen dienstbaarheid aan 
de gemeenten en het erfgoed- en culturele veld voor-
op en weten flexibel in te spelen of nieuwe kansen en 
samenwerkingsmogelijkheden. 
Er is een continue wisselwerking tussen het VoorCom 
en het CNEK/k.ERF- team. 

Klein team
Er is een sterk, gemotiveerd team om de CNEK-werkin-
gen uit te bouwen, maar de vaste kern van dat team is 
(te) klein en bestaat slechts uit 4VTE (erfgoedperso-
neel). 

“Merk” k.ERF werkt: gekend en gewaardeerd
Er is een goed draaiende erfgoeddienst k.ERF die op 
korte tijd er is in geslaagd een goede dienstverlening 
uit te bouwen + goede samenwerking met de lokale 
besturen. Dit is een stevige basis voor verdere groei. 

CNEK is niet gekend
Veel mensen kennen k.ERF, maar CNEK is een onbeken-
de, ook binnen de gemeenten. De naamsverandering/
uitbreiding is verwarrend. De werking van de biblio-
theken mist een ‘smoel’.

Breed netwerk k.ERF en CNEK
k.ERF heeft zich al sterk weten te vertakken in het 
erfgoedveld (zowel bestaande uit professionele als uit 
vrijwilligersorganisaties) en in het verenigingsleven in 
de regio. De netwerkrol van k.ERF is breed gekend en 
de erfgoeddienst weet dit netwerk ook goed te mobili-
seren. 

Erfgoed mag geen sausje zijn
Vanuit de k.ERF-werking worden er samenwerkings-
projecten opgezet. De finaliteit van deze projecten 
is een betere zorg of bekendheid van ons erfgoed. Er 
zijn veel vragen vanuit andere sectoren om samen te 
werken, maar niet alle projecten zijn echte erfgoed-
projecten. Bij transversaal werken is het altijd zoeken 
naar een manier waarop iedere organisatie zijn doelen 
behaald. Het is niet altijd gemakkelijk om het doel af te 
bakenen of om de rol van de partners te benoemen. We 
zien echter wel dat meer en meer organisaties bij CNEK 
komen aankloppen als ze hun project willen upgraden, 
als ze partners zoeken, … Er is nood aan een ruimer 
kader voor samenwerkingsprojecten en afstemming 
met de reeds opgebouwde werking van k.ERF. 



STERKTES ZWAKTES
Sterke “Steun op maat”-werking
CNEK, en dan vooral k.ERF, staat heel dicht bij de men-
sen, komt veel op het veld, maakt projectplannen op 
maat van organisaties. 
Ook de cultuurcel heeft de afgelopen jaren sterk op 
maat gewerkt door intensieve coachingstrajecten aan te 
bieden. Dit levert goede resultaten op. Mensen en orga-
nisaties waarderen deze manier van werken. 
Visietraject bibliotheekwerking
De cel bibliotheekbeleid werkte in 2018 aan een inten-
sief visietraject. Er is dus een inhoudelijke basis om op 
verder te werken.

Wat met de eigen identiteit en “bedrijfscultuur” van 
elke bibliotheek?
Waar de erfgoedwerking bijna van 0 kon beginnen, 
moeten de bibliotheken een samenwerking opbou-
wen, elk vanuit een eigen cultuur. Dat was en blijft een 
zoektocht. 

Traject “appreciative inquiry”
In 2017 doorliep CNEK een appreciative inquiry 
traject, enerzijds om die methodologie beter te leren 
kennen en in te kunnen zetten in de eigen werkingen, 
anderzijds om de verschillende deelwerkingen beter 
op elkaar af te stemmen en de organisatie als geheel te 
versterken. 

Dit traject werd zowel door vertegenwoordigers uit het 
CNEK-bestuur, als door het personeel van CNEK en het 
VoorCom opgevolgd. Het traject zorgde voor een betere 
cohesie binnen de organisatie en tussen de deelwer-
kingen, een sterker persoonlijk contact en een gemeen-
schappelijke taal om naar de organisatie en de eigen 
werking te kijken. 
Elke gemeente, elke persoon zijn sterktes
Na de jarenlange samenwerking rond erfgoed hebben 
de CNEK-gemeenten een goed zicht op welke sterktes 
en kwaliteiten ze als gemeente, zowel als gemeenschap 
als dienst, in huis hebben. Zo is Geel baanbrekend 
rond participatie en inclusie, is Meerhout sterk in de 
(beeldende) kunsten, vind je nergens anders een meer 
bloeiende en gevarieerde cafécultuur als in Retie, enz. 
Op niveau van de diensten heeft Mol een sterke dienst 
samenlevingsopbouw, vinden we in de bib van Dessel 
een specialist strips, in Meerhout is er expertise in huis 
rond expo’s vormgeven en bouwen, heeft Balen een 
sterke visie rond de bib als derde plek, enzovoort

Nog een paar stappen verder durven zetten in sa-
menwerken
De kans die we hiernaast beschrijven kan nog meer 
benut worden. We moeten elkanders kwaliteiten en 
sterktes nog beter leren kennen, van elkaar leren, …

Communicatie en distributie is een groot werkpunt
Er is geen gestroomlijnde, goed georganiseerde cul-
tuurcommunicatie op regionaal niveau in de Kempen. 
Ieder regelt zijn eigen zaakjes. Er is echt nood aan 
betere afspraken zodat de gedrukte promo vlot en op 
de juiste plekken wordt verspreid, enz. 

Transversaal werken? Doen we al!
De afgelopen jaren heeft erfgoeddienst k.ERF erfgoed-
projecten opgezet met veel sectoren. De vragen blijven 
komen, en de projecten worden steeds ambitieuzer. 
Zo waren er al intensieve samenwerkingen met sport-
verenigingen, jeugdhuizen, psychiatrische zorgcentra, 
scholen, toerisme,…

Samenwerking met de Cc’s? En met de Academies? 
Er zijn al contacten en projecten opgezet met de twee 
Cc’s in de regio, maar een doorgedreven en structurele 
samenwerking is er nog niet, terwijl de bereidheid er 
zeker is en we natuurlijke bondgenoten zijn. 

Ook met de academies werd tot nu slechts beperkt sa-
mengewerkt, vooral projectmatig en logistiek (gebruik 
van hun ruimtes voor expo’s en ateliers). 



4/4 ZELF - Paul Blockx
Een samenwerking tussen Kunsthuis Yellow Art, Rift., Jakob Smitsmuseum,
Bibliotheek Mol, Erfgoedcel k.ERF, Cultuurgulzigaard Liesbeth Eysermans,
Molse Kamer voor Heemkunde, Koffiebar ZEBRA en Gemeente Mol

In 2018 bracht Kunsthuis Yellow Art (Geel) samen met het Jakob Smitsmuseum (Mol) een eerbetoon 
aan de overleden kunstenaar Paul Blockx. Paul Blockx was verbonden aan Yellow Art, een atelier 
waar kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid kunnen werken en groeien. Het project ‘4/4de 
ZELF’ bestond uit de uitgave van twee publicaties door/over Paul Blockx, een expo in het Jakob 
Smitsmuseum, een lezing door psychiater Dirk De Wachter i.s.m. de Bib van Mol, een historisch 
onderzoek naar bestaande figuren en locaties in het literaire werk van Blockx door de Molse Kamer 
voor Heemkunde, een tweedaags kunstenkamp in het Jan Hoet Huis onder begeleiding van Liesbeth 
Eysermans, een expo in koffiebar ZEBRA (Mol).

Cultureel Erfgoed - Geestelijke Gezondheid - Beeldende Kunst - Literatuur

5. Transversaal werken?
CNEK kan dat! CNEK doet dat al!
Ons Cultuurnetwerk werkt vandaag al vaak transversaal én bovenlokaal. We geven hier 
enkele voorbeelden van de afgelopen jaren. We zijn er van overtuigd dat we deze 
transversale, bovenlokale werking nog verder kunnen uitbouwen en versterken. 



Schatten van Meerlaer
Een samenwerking tussen Kasteel Meerlaer, de wijkwerking van 
verblijfspark Meerlaar, Kasteelheer Karel Cruysberghs,  vzw Wakerdal, VormingPlus Kempen, 
Jeugdhuis VONK, erfgoedcel k.ERF, Cateraar Filet PUUR, Balen Bevrijd, Gemeente Laakdal 
Onroerend & Cultureel Erfgoed - Sociocultureel - Jeugd 

In Laakdal staat een kasteel met een merkwaardige geschiedenis. Ooit woonde er een eerste minister 
(Schollaert), in de jaren 1950 kocht een kleermaker het toen vervallen kasteeldomein. Zijn familie bouw-
de het om tot feestcomplex en in de tuin ontstond een camping waar vandaag een residentieel park is. Dit 
domein kwam de afgelopen jaren vaak negatief in de media. Met ‘Schatten van Meerlaer’ gingen we op zoek 
naar de kroonjuwelen van Kasteel Meerlaer. Die vonden we in de mensen die zowel vroeger als nu wonen 
en werken op en rond het kasteel. Trekker van het project was vzw Wakkerdal die al jaren socioculturele 
activiteiten organiseert op het domein. Vormingplus Kempen interviewde enkele bewoners van het park en 
goot die verhalen in het glossy ‘Schatten van Meerlaer’-magazine. Dit magazine verspreidden we gratis en 
bevat ook een weetjeswandeling rond het kasteeldomein. Erfgoedcel k.ERF dook de archieven van kas-
teelheer Karel in en maakte een expo die door Laakdal en Geel reisde. De artistieke werking van Jeugdhuis 
Vonk, Plateau, ging met jonge fotografen op pad op zoek naar de schoonheid van het kasteeldomein. Deze 
foto’s kregen een plek doorheen het project. Met de steun van de gemeente en de cultuurraad van Laakdal 
lanceerden we dit alles feestelijk op Open Monumentendag die we samen met de wijkwerking van het resi-
dentieel park organiseerden. Meer weten? www.youtube.com/watch?v=jrlkLHSiEpQ 
www.youtube.com/watch?v=kfNvjo5tjRs

CNEK kan dat! CNEK doet dat al!



M.art interpreteert Smits, URBEX Kempen en BODEM.
Een samenwerking tussen M.art (Jeugdhuis TYDEEH), Jakob Smitsmuseum, jonge kunstenaars uit 
de Kempen, SIBELCO en ‘t Kristallijn, dAnsbeeld, Rauwse Werkgroep voor Geschiedenis en Cul-
tuur, k.ERF, verschillende heemkringen
Cultureel en Onroerend erfgoed - Jeugd - Beeldende Kunst - Bedrijfswereld

CNEK en k.ERF bouwden de afgelopen jaren een sterke samen-
werking uit met M.art, de artistieke werking van het Molse jeugd-
huis TYDEEH. In 2015 liep het project M.art interpreteert Smits 
waarbij jonge kunstenaars het Jakob Smitsmuseum volledig 
overnamen (expo, museumshop, zomerbar, workshops). Met 
URBEX Kempen trokken jonge fotografen met toestemming naar 
verlaten Kempense plekken. De foto’s werden getoond op verschil-
lende expo’s. In 2017 liep het project BODEM. in het Kristallijn en 
rond de oude witzandgroeve ‘Put van Rauw’. Enkele jonge kun-
stenaars kregen een cursus ‘landschaplezen’ en lieten zich door 
het zandlandschap inspireren voor een multidisciplinaire expo. 
Danscollectief dAnsbeeld maakte bijvoorbeeld een dansvoorstelling 
gebaseerd  op de  verdwenen traditie van het sierlijk zandstrooien. 

Foto’s: M.art en HANdmade 



Kempense Klaprozen
Een samenwerking tussen KOGEKA scholen Geel, k.ERF, de lokale archiefinstellingen, de nationale 
militaire archieven (War Heritage Institute), alle heemkringen uit de CNEK-regio
Cultureel en Onroerend erfgoed - Onderwijs - Toerisme

In 2011 startte de KOGEKA school Sint Maria Geel met een grootschalig, regionaal onderzoeks-
project naar de omgekomen soldaten van de Eerste Wereldoorlog van wie de namen op de loka-
le herdenkingsmonumenten staan. Leraar geschiedenis Herman Sterckx begeleidde zijn leer-
lingen in deze zoektocht, en kreeg vanaf het begin alle heemkringen uit de regio mee. Het 
project kreeg de naam ‘Kempense Klaprozen’. Leerlingen doken de archieven in, gingen op be-
zoek bij nabestaanden en bundelden de gesprokkelde info op www.kempenseklaprozen.be. 
De heemkringen ondersteunden het archiefonderzoek en droegen het project mee uit in hun eigen 
projecten. In 2018 rondden we dit project af met o.a. een koppeling van de website via QR-codes aan de 
oorlogsmonumenten. Het project Kempense Klaprozen won verschillende prijzen.



Toeristische producten
Een samenwerking tussen k.ERF, diensten toerisme, VVV’s, Gidsenorganisaties, Toerisme Provincie 
Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, lokale heemkringen en archieven
Cultureel en Onroerend erfgoed - Toerisme

Erfgoeddienst k.ERF bouwde een goede band op met de toeristische diensten, VVV’s en 
gidsenorganisaties door samen toeristische producten te ontwikkelen die de erfgoed-
troeven van de regio in de verf zetten. Zo kun je vandaag in de CNEK-regio op pad gaan 
met volksverhalen (Betoverde Kempen), door de geschiedenis van de Kempense Kanalen 
(Vaartketsersroute), in het historische landschap van de Landduinen (Sporen in het Zand) 
of in het spoor van de WOII-Bevrijding (Ze zijn daar!, door TPA).



Kempense Ovenschotels
Een samenwerking tussen Dienst Samenlevingsopbouw Mol, OCLW’s Mol en Balen, Transitienet-
werk, vierdewereldwerkingen regio, Molse Kamer voor Heemkunde, scholen uit de regio, k.ERF
Cultureel en Onroerend erfgoed - Sociale sector - Onderwijs - Transitie

Bron: HLN

Vanuit de OCMW’s in Mol en Balen ontstond het project ‘Kempense Ovenschotels’ dat als doel 
heeft mensen bij elkaar te brengen rond bakovens, gezonde ovenschotels te bakken en samen te 
eten. Er werden twee mobiele bakovens gemaakt voor op events en wijkfeesten. Aan de 
Molen van Ezaart bouwden vrijwilligers een gloednieuw bakhuis volgens de oude technieken en 
met recuperatiematerialen. Daar gaan vandaag workshops en baknamiddagen door. In alles wat 
binnen dit project gebeurt, proberen we mensen in armoede te betrekken. De Dienst Samenle-
vingsopbouw van Mol heeft hierin veel expertise. Samen met de leerlingen van de Rozenberg 
S.O. werd een mooi bakboekje gemaakt. De ingrediënten van de ovenschotels komen recht van 
het veld, en dan vooral van samenmoestuinen. De leerlingen van de school TISP in Mol timmer-
den ‘deelkistjes’ om moestuinoverschotten te delen met de buren. Het hele project gaf ook een 
boost aan de educatieve werking van de Ezaartse Molen. Kortom, heel wat mensen  sprongen 
mee op de Bakovenkar waardoor dit letterlijke en figuurlijk één van de warmste projecten uit de 
CNEK-regio is. 



De Vaart Verjaart
Een samenwerking tussen de dienst voor Scheepvaart, de gemeenten langsheen het kanaal 
Dessel-Turnhout-Schoten, verschillende culturele actoren, k.ERF, Erfgoed Noorderkempen, Boot-
huis Brauhaus, bands, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, diensten toerisme
Cultureel en Onroerend erfgoed - Socioculturele sector - economie 

In 2016 vierden we met onze regio en 
de regio Noorderkempen de verjaardag 
van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. 
Onder de naam ‘De Vaart Verjaart’ werk-
te iedere gemeente langs de vaart een 
cultureel programma uit. In onze regio 
werkten Dessel en Retie samen.

Voor een week was ons cultuurhuis een 
typisch Kempens binnenschip, omge-
bouwd tot Boothuis Brauhaus. We or-
ganiseerden workshops zeefdrukken, 
optredens, voorleesmomenten, wande-
lingen, Sas4-kermis, een DIY-marktje, co-
medy avond, een wereldrecord linedan-
cing en een verlichte botenshow. Op ons 
cultuurschip bouwden we een expo over 
de geschiedenis van de Vaart. Samen met 
de diensten toerisme van Retie, Dessel 
en Mol ontwikkelden we de ‘Vaartket-
sersroute’. Het Vaartproject eindigde met 
een landart-route vaART

©Greet Botterman



Zing Ze!
Een samenwerking tussen creatieve bloggers, scholen, lokale bedelzangcomités en feestcomités, 
de 7 CNEK gemeenten, bibliotheken

Cultureel erfgoed - Socioculturele organisaties - onderwijs

Nadat erfgoedcel k.ERF van enkele bezorgde inwoners en erfgoedvrijwilligers de vraag kreeg 
om iets te doen voor de bedelzangtradities die steeds minder deelnemers leken te hebben, stel-
den we met de CNEK-regio een actieplan op Het bedelzingen leek dan misschien wel uit te do-
ven, het viel vooral op hoeveel bedelzangtradities onze regio kent. Er is het driekoningen en 
nieuwjaarkezoete zingen, maar ook lokale tradities zoals Krikkrak (Retie), Goriën zingen (Retie), 
Sint-Maarten zinen (Retie), Kjèske in lanteirn (Mol, Dessel).

Het actieplan bestond uit deze acties: een Do-It-Yourself kook/knutselboek samengesteld door 
enkele lokale creatieve bloggers, workshops, een inspiratieboekje voor feest- en buurtcomités, 
educatieve pakketten voor de scholen, historische fiches per traditie, ontwikkeling van een be-
delzanghuisstijl voor onze regio, verkeersborden om autorijders te waarschuwen én de traditie 
aan te kondigen en een heuse intergemeentelijke online Zing Ze Challenge. Met de Challenge rie-
pen we de inwoners op om hun bedelzangtocht te documenteren, op te laden en zo hun dorp mee 
te laten dingen naar de eretitel ‘Grootste zangdorp van de Kempen’, een groot succes! Onze lokale 
besturen namen de huisstijl over en ontwikkelden lokale promocampagnes. Dit project leerde 
ons dat je zelfs rond heel lokale tradities intergemeentelijk kunt samenwerken en tradities op 
een eigentijdse manier kunt borgen en koesteren. 

Goriënzingen Retie Zing Ze zakken

Zing Zing Ze verkeersborden Winnaars Zing Ze Challenge



6. Waar we met CNEK
naartoe willen

Verderzetten intergemeentelijke 
Erfgoeddienst k.ERF 2020-2025
k.ERF is vandaag een goed uitgebouwde 
intergemeentelijke erfgoeddienst met een 
uitgebreid ondersteuningsbeleid en gespe-
cialiseerd personeel. Die werking is moge-
lijk gemaakt door de structurele ondersteu-
ning vanuit het cultureel erfgoeddecreet en 
het onroerend erfgoeddecreet. 

In 2020 hopen we voor een derde keer een 
cultureel erfgoedconvenant met de 
Vlaamse Overheid af te sluiten. K.ERF dient 
ook opnieuw een aanvraag bij Vlaanderen 
in om de IOED verder te ondersteunen. De 
stad Geel treedt toe tot de IOED k.ERF.

Erfgoeddienst k.ERF werkt tegen einde 2019 
een apart erfgoedbeleidsplan voor de regio 
uit, met een cultureel en onroerend erfgoed-
luik.

Uitbouw intergemeentelijke 
cultuurdienst CNEK
De werking rond bibliotheken en cultuur 
wordt vandaag enkel gefinancierd vanuit 
gemeentelijke middelen. Het Decreet 
Bovenlokale Cultuurwerking biedt de kans 
om ook voor deze werkingen een structu-
rele werkingssubsidie aan te vragen. Ener-
zijds past de huidige werking al voor een 
groot stuk in de geest van het decreet, 
anderzijds daagt dit decreet CNEK uit om 
nog een stapje verder te gaan in onze 
samenwerking en nog meer verbinding 
te zoeken met andere sectoren. CNEK wil 
naast de Erfgoeddienst k.ERF een  

intergemeentelijke cultuurdienst met 
personeel uitbouwen. Het personeel zal 
zich buigen over en werk maken van de gro-
te uitdagingen binnen het brede culturele 
veld, want die zijn er zeker en vast. 

Bovenlokaal Bibverhaal 
De bibliotheken zagen de laatste jaren de 
financiële steun vanuit hogere overheden 
dalen. Ze willen daarom de krachten bun-
delen om te kunnen blijven groeien als 
belangrijke informele, inspirerende 
leer- en kennisomgeving en expertisenet 
voor leesbevordering en leesplezier, 
e-cultuur, mediawijsheid, … De ‘Regiobib’ 
is een interessant netwerkmodel waarbin-
nen zich samenwerking op verschillende 
niveaus kan ontspinnen. De bibliotheken 
willen dit model vertalen naar onze 
Kempense realiteit. 

Trainen, coachen, veranderen 
Net als de bibliotheken is de cel cultuurbe-
leid van CNEK gebaat bij extra ondersteu-
ning. De afgelopen jaren lanceerde deze cel 
heel wat prikkels om lokale 
socioculturele verenigingen te versterken 
in hun werking. De coachingstrajecten en 
georganiseerde workshops leverden heel 
wat info op over de noden van dit type 
organisaties. Ze brachten team CNEK veel 
bij over veranderingsprocessen en toonde 
vooral aan dat over de gemeentegrenzen 
samenwerken ook voor kleine vereni-
gingen werkt. CNEK wil deze manier van 
trainen en coachen verder ontwikkelen en 
verankeren. 

Voor CNEK is 2019 een scharniermoment. Er moeten enkele belangrijke 
knopen worden doorgehakt, willen we op vlak van bovenlokaal cultuur-
beleid verder groeien. 



Kwetsbare doelgroepen
Een andere uitdaging is en blijft ervoor zor-
gen dat kwetsbare doelgroepen zich 
welkom voelen en deel uitmaken van het 
culturele leven in onze regio. We kunnen in 
onze regio gelukkig beroep doen op ver-
schillende organisaties waarin doelgroepen 
zelf het woord nemen en op diensten met 
veel kennis over het werken met en toel-
eiden van kansengroepen. We zijn ervan 
overtuigd dat CNEK een cruciale rol kan 
spelen in het verbinden van deze deskun-
digen met het culturele veld. Naar aanlei-
ding van het schrijven van deze nota werd 
ook de piste van de UiTPAS onderzocht. We 
hopen die te kunnen realiseren, gekoppeld 
aan een gedeelde strategie en gezamenlijk 
actieplan om cultuurparticipatie bij 
kansengroepen te verhogen.  

Bovenlokale projecten
Tot slot krijgt de cultuurdienst binnen 
CNEK de opdracht om in samenwerking met 
partners van binnen en buiten het culturele 
veld bovenlokale projecten en initiatieven 
op de rails te zetten. Ook hier is schaal-
grootte een argument: voor sommige pro-
jecten vind je enkel middelen wanneer ze 
het lokale overstijgen. Door middelen 
samen te brengen, deel je bovendien de 
kosten. Maar nog belangrijker vinden we 
dat door samenwerking projecten inhoude-
lijk sterker worden. Verschillende projecten 
die de afgelopen jaren door Erfgoeddienst 
k.ERF werden ondersteund en gecoacht, 
leveren hiervan het bewijs.   



7. Hoe deze cultuurnota
tot stand kwam

Maandelijks komen de bibliothecarissen, cultuurbeleidscoördinatoren, erfgoedcoör-
dinatoren en sectorhoofden vrije tijd van de zeven gemeenten samen in het 
Voorbereidend Comité (VoorCom). Dit Voorcom volgt lokale én Vlaamse ontwikkelin-
gen nauw op, zo ook het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking. 

Na het bijwonen van enkele sessies en een gesprek met Geert Lievens van het De-
partement Jeugd, Cultuur & Media adviseerde het Voorcom en besliste de Raad van 
Bestuur om de piste van een werkingssubsidie verder uit te werken. In het najaar van 
2018 startte het VoorCom met de uitwerking van een Cultuurnota. 

Het proces werd gecoördineerd door een planningsgroep waarin heel wat expertise 
uit verschillende culturele domeinen werd gebundeld. Tussentijds koppelde deze 
planningsgroep analyses en denkpistes terug op het VoorCom, Dagelijks Bestuur en 
Raad van Bestuur. 

Leden van de planningsgroep:

• Ilse Daniëls, sectorhoofd Vrije Tijd Geel
• Ann Lodewijckx, Cultuurbeleidscoördinator Meerhout
• Roel Slegers, sectorhoofd vrije tijd Retie
• An Helsen, bibliothecaris Balen
• Elvira Van den Eynde, cultuurmedewerker Balen
• Hanne Truyers, Cultuurcentrum ’t Getouw, Mol
• Koen Claessens, schepen van erfgoed Retie, voorzitter CNEK
• Jan Melis, schepen van cultuur Meerhout, bestuurder CNEK
• Gerda Broeckx, schepen van cultuur Laakdal, bestuurder CNEK
• Marleen Verboven, schepen van cultuur Geel, bestuurder CNEK
• Jolien Schroyen, coördinator k.ERF
• Gonnie Leysen, archivaris stad Geel
• Janna Lefevere, coördinator k.ERF

Februari 2019, workshop LEGO Serious Play begeleid door 
Allazo Consulting. 



Een deel van het proces, met name het participatieve luik, werd begeleid door 
Allazo Consulting o.l.v. Igor Geubbelmans en Ilse Rasschaert. 

De planningsgroep kwam verschillende keren samen: 23/01/2019, 28/02/2019, 
05/03/2019, 27/03/2019, 19/04/2019, 23/04/2019, 30/04/2019

De Cultuurcel onderzocht de mogelijkheden van de UiTPAS en organiseerde enkele 
info- en brainstormmomenten voor de Vrije Tijdsdiensten en lokale beleidsmakers.
De Bibcel spitte het model van de regiobib uit en organiseerde o.b.v. IDEA Consult 
een uitwisselings- en inspiratiemoment voor IGS-bibwerkingen in de Krook Gent.

In het planningsproces organiseerden we ook twee participatieve momenten. Op 
19 februari nodigden we het personeel en de beleidsmakers cultuur uit voor een 
Lego Serious Play-workshop die 1 dag duurde. Tijdens die workshop namen we de 
CNEK-werking onder de loep, gingen op zoek naar onze waarden en bouwden aan 
de eerste stap voor onze omgevingsanalyse.

Februari 2019, resultaat in beeld van de workshop LEGO Serious Play begeleid door Allazo 
Consulting. Deze workshop leverde de bouwstenen op voor onze omgevingsanalyse, waarden, 
visie en doelstellingen. 



Culturele landschap CNEK-regio

Op 2 april 2019 nodigden we in Cc De Werft het brede culturele veld en andere 
sectoren uit voor een grote denkdag. We waren tevreden over de opkomst en vooral 
de diversiteit van het publiek. De denkdag leverde heel wat denk- en bouwstof op 
maar het enthousiasme van de 53 deelnemers toonde bovenal dat er een enorm 
draagvlak is om een cultuurwerking uit te bouwen over de sectorgrenzen heen. 
De deelnemers van de denkdag waren:

• 4 cultuurwerkers (cultuurdiensten)
• 4 cultuurbeleidscoördinatoren en sectorhoofden Vrije Tijd
• 1 archivaris
• 2 jeugdhuismedewerkers
• 2 jeugdwerkers (jeugddiensten)
• 1 coördinator regionale Natuurpuntwerking
• 1 coördinator van het OPZ Geel (geestelijke gezondheid)
• 1 coördinator van Welzijnszorg Kempen (koepelorganisatie OCMW’s)
• 1 coördinator van Vormingplus Kempen
• 2 directeurs Academie Beeldende Kunsten
• 1 directeur Academie Muziek & Woord
• 2 coördinatoren van een woon- en zorgcentrum
• 2 directeurs van een basisschool
• 1 coördinator Basiseducatie
• 1 cultuurverantwoordelijke Middelbare school
• 1 medewerker van een dienst samenlevingsopbouw
• 5 schepenen van cultuur
• 5 medewerkers van de Cultuurcentra in onze regio (Geel en Mol)
• 1 afdelingshoofd onderwijsdienst van een gemeente
• 1 vertegenwoordiger van vierdewereldwerking
• 1 organisator van een festival
• 2 kunstenaars
• 2 vertegenwoordigers van de Cultuurraad der Kempen
• 5 bibliotheekmedewerkers
• 3 erfgoedcoördinatoren (k.ERF en De Merode)
• 1 organisator culturele events

De oogst van al deze sessies werd door de planningsgroep verwerkt, geanalyseerd 
en verwerkt in de Cultuurnota. Eind mei werd deze nota op de Raad van Bestuur 
van CNEK goedgekeurd. In de zomermaanden werd de nota besproken door de 
schepencolleges en gemeenteraden. 





8. Omgevingsanalyse
1. Sociaal-demografisch profiel
De cijfers, analyses en informatie komen van:
• https://statbel.fgov.be/nl
• http://streekplatformkempen.be/regiocijfers/

• https://provincies.incijfers.be/dashboard

BEVOLKING
De zeven gemeenten van Cultuurnetwerk Kempen tellen op 1 januari 2019 samen 
147.252 inwoners, met een ongeveer gelijke geslachtsverhouding. Geel en Mol zijn de 
twee grotere gemeenten in de regio, terwijl Dessel met 9.598 inwoners een van de klei-
nere gemeenten van Vlaanderen is. De gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt 322 
inwoners per km², wat veel lager is dan het Vlaamse gemiddelde (487 per km², 1 januari 
2019). 

Gemeente Mannen Vrouwen Totaal Gemiddelde bevolkings-
dichtheid / km²

Balen 11.269 11.349 22.618 310
Dessel 4.812 4.786 9.598 355

Geel 20.256 20.097 40.353 367
Laakdal 8.083 8.083 16.101 379

Meerhout 5.234 5.234 10.361 286
Mol 18.308 18.517 36.825 322

Retie 5.748 5.648 11.396 236
TOTAAL 73.710 73.542 147.525 322

Geel staat na Turnhout en Heist-op-den-Berg op de derde plaats in de Kempen wat be-
treft het aantal inwoners én kent bovendien de derde hoogste stijging van de inwoners-
aantallen. Ook voor de toekomst voorziet het Planbureau in een sterke stijging van het 
bevolkingsaantal in Geel (+13,7%). Daarnaast wordt er ook in Mol en Balen een sterkere 
bevolkingsgroei verwacht, wat van de CNEK-regio een gebied maakt waar zowel het hui-
dige groeipercentage als de verwachte groei merkelijk hoger liggen dan de percentages 
voor de Provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest. 

De grootste verklaring voor de bevolkingsgroei in de Kempen ligt in internationale 
migratie. Toch is meer dan 90% van de Kempenaren Belg. In vergelijking met Vlaande-
ren kent de Kempen een beduidend lager aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst 
(namelijk 15,3% in 2017 tegenover 20,6%). 

Zoals elders in Vlaanderen is ook in de regio “Kempen” de vergrijzing een feit. Toch heeft 
de regio “Kempen” in verhouding tot de rest van Vlaanderen een relatief lage “grijze 
druk” momenteel. In 2035 zal de bevolkingssamenstelling er anders uitzien. De bevol-
king op beroepsactieve leeftijd daalt naar een aandeel van 54,5%. 18,5% van de Kem-
pense inwoners zal tussen de 65 en de 80 jaar oud zijn en 8,4% ouder dan 80 jaar. 



ECONOMIE & ONTSLUITING
Het economisch profiel van de regio wordt gekenmerkt door de termen ‘agrarisch’, ‘door-
voer’ en ‘industrieel verleden’. Tot de jaren 1960 is landbouw dé toonaangevende econo-
mische activiteit. Door de ontsluiting van de Antwerpse Kempen door het Albertkanaal, 
de E313 en het kanaal Dessel-Schoten zijn er enkele economische zwaartepunten 
ontstaan. Zowat alle industriegebieden die de regio rijk is, liggen aan deze verkeersa-
ders. De regio vormt dan ook een belangrijk knooppunt tussen de haven van Antwerpen 
en het Duitse Ruhrgebied. Het Albertkanaal vormt daarnaast ook de verbinding tussen 
de haven van Antwerpen en het industriebekken van Luik. De verschillende kanalen 
typeren het werkingsgebied van de regio, met zelfs een kruising van drie kanalen in 
Mol/Dessel (een unicum in Europa!). 

Het bruto binnenlands product (d.i. de totale waarde die gecreëerd wordt door de ver-
vaardiging van goederen en diensten) van het arrondissement Turnhout, waartoe de 
regio  volledig behoort, bedroeg in 2016 19,15 miljard euro. Dit is goed voor 4,5% van 
het  nationale BBP, een stabiel aandeel de laatste 7 jaar. Per inwoner is het BBP in 2016 
42.156 euro, waarmee de regio beter scoort dan het Vlaamse gemiddelde. De groei in 
dit arrondissement verloopt sneller dan de algemene groei in Vlaanderen. Die groei zien 
we in bijna alle sectoren, maar vooral de ‘verwerkende nijverheid, mijnbouw en andere 
industrie’ neemt een sterk aandeel in (44% van de groei t.a.v. 2010). 

Naast deze economische activiteiten is ook het toerisme in deze regio met zijn groene 
karakter een belangrijke economische factor. De aanwezigheid van diverse natuurgebie-
den, kilometers wandel- en fietspaden en provinciale (groene) recreatiedomeinen zoals 
het Zilvermeer in Mol en het Prinsenpark op de grens tussen Retie en Geel vormen een 
paradijs voor de wandel- en fietstoerist die op zoek is naar rust en stilte. 

De regio is naar recreatie toe goed ontsloten, met diverse wandelnetwerken (bijvoor-
beeld ‘Kempense landduinen’ en ‘Kempense meren’) en een uitvoerig  fietsknooppunten-
netwerk ‘Kempen’. Zo ontwikkelde de regio in de voorbije jaren ook een aantal themati-
sche recreatieroutes: de ‘Vaartketsersroute’ (route langs de kanalen) en ‘Sporen in het 
zand – fietsen door de geschiedenis van de Kempense Landduinen’. 

Kanalenkruispunt Mol-Dessel



SOCIAAL PROFIEL: armoede, kwetsbaarheid en onderwijs

In de CNEK-regio wonen minder alleenstaanden dan in de provincie Antwerpen 
en het Vlaams Gewest. Dat geldt ook algemeen voor de Kempen. Er is een verge-
lijkbaar aandeel meerpersoonshuishoudens met minstens 1 kind en een hoger 
aandeel kinderloze koppels. Het aandeel alleenstaande ouders ligt voor Mol als 
enige gemeente uit de CNEK-regio boven het Vlaamse gemiddelde. Voor de andere 
gemeenten ligt dit beduidend lager. 

Het inkomensniveau in de regio ligt net onder het gemiddelde in het Vlaams Ge-
west. Een aandachtspunt is de sterkere stijging van het aantal inwoners met 
een leefloon. Het grootste aantal Kempenaren met een leefloon woont in Turn-
hout (buiten onze regio), gevolgd door Geel en Mol. Dat aantal ligt nog onder het 
Vlaamse gemiddelde, maar stijgt wel sneller. De Kempen heeft in verhouding ook 
meer inwoners met inkomensgarantie voor ouderen dan Vlaanderen. Er heeft zich 
hier wel – net als elders in Vlaanderen – een daling ingezet. 

Geen enkele van de CNEK-gemeenten zit boven de Vlaamse kinderkansarmoe-
de-index van Kind en Gezin. Geel benadert dit gemiddelde echter wel. Bovendien 
stijgt de kinderkansarmoede. In de Kempen is die stijging het grootst in Geel en 
Mol, na Turnhout. 

Voor veel armoede parameters (zoals opgenomen in het Rapport Armoede en Kwets-
baarheid van Provincies in Cijfers) scoort de CNEK-regio “beter” dan gemiddeld.  
Enkele uitzonderingen daarop zijn:

• Net geen 11% van de 65-plussers krijgt een tegemoetkoming in het kader van de  
Vlaamse zorgverzekering. Dat percentage ligt een stuk hoger dan voor de Provin-
cie Antwerpen (net geen 8%) en ook hoger dan het percentage voor het Vlaamse 
Gewest (10,1%).

• Het aandeel langdurig werklozen (langer dan twee jaar) binnen de categorie  
“niet werkende werkzoekenden” ligt in deze regio hoger dan gemiddeld in het 
Vlaamse Gewest.

• In de gemeente Laakdal benadert het percentage schoolkinderen met een  
laagopgeleide moeder het al hoge percentage van de Provincie Antwerpen. 



Opvallend in de cijfers met betrekking tot onderwijs, is dat in de CNEK regio duidelijk meer 
gekozen wordt voor technische en beroepsopleidingen in het secundair onderwijs (in ver-
gelijking met de Vlaamse Gemeenschap). Die trend zien we in de hele Kempen terugkomen 
én zet zich ook door in het hoger onderwijs, waar er vaker voor een professionele bachelor 
gekozen wordt dan voor een masteropleiding (opnieuw in vergelijking met de Vlaamse Ge-
meenschap). 

De Kempense leerlingen hebben minder schoolse achterstand dan het Vlaamse gemiddelde, 
zowel in het lager als het secundair onderwijs. De laatste jaren zien we dat het aantal leer-
lingen met schoolse vertraging daalt, zowel in de Kempen als in Vlaanderen. Ook wat be-
treft vroegtijdige schoolverlaters scoort de Kempen goed. Terwijl in Vlaanderen de dalende 
tendens in het aantal vroegtijdige schoolverlaters omgebogen werd in het schooljaar 2015-
2016, behoudt de Kempen de neerwaartse trend. Laakdal telt wel het derde hoogste aandeel 
vroegtijdige schoolverlaters van de Kempen (met 10,7% ofwel 16 vroegtijdige schoolverla-
ters in 2015-2016). De Kempense schoolverlater vindt over het algemeen beter aansluiting 
bij de arbeidsmarkt dan het Vlaamse gemiddelde. 

Het Technisch Instituut Sint-Jozef in Geel, beter gekend als “de vakschool van Geel” 
bestond in 2019 honderd jaar. Uit deze school groeide in de jaren 1950 ‘den HIK’, nu 
Thomas More hogeschool (bron: KOGEKA, Sint Jozef). 
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2. Culturele en andere relevante actoren
De cijfers hieronder zijn een poging om het groeiende en veranderende culturele 
veld te beschrijven. De cijfers zijn indicatief, ons veld is nooit ‘af’. 

De CNEK-regio bestaat uit 7 gemeenten die elk verder opgedeeld worden in 
verschillende gehuchten, dorpen of parochies. Vaak hebben deze dorpen een 
eigen identiteit en een sterk uitgebouwd verenigingsleven. De vele sociocultu-
rele organisaties zijn daar een bewijs van. In veel dorpen vind je de ‘klassieke’ 
organisaties die hun oorsprong hebben in de verzuiling. Tussen deze werkingen 
is er een groot verschil. Sommige houden vast aan traditie, andere hebben hun 
werking verbreed en hun doelstellingen aangepast aan de hedendaagse noden van 
de dorpsgemeenschap, zeker in de dorpen waar nieuwe wijken werden gebouwd. 

SOCIOCULTURELE ORGANISATIES

bovenlokale 
socioculturele
organisatie1

organisaties die activiteiten voor volwassenen 
organiseren (o.a. KWB, Landelijke Gilden, Davidsfonds) ± 75
verenigingen die activiteiten voor en door vrouwen 
organiseren (Femma, KVLV, Viva-SVV, FVV) ± 50
organisaties die activiteiten voor gezinnen en 
kinderen organiseren (gezinsbond, VTBKultuur) ± 15
wijk- en buurtwerkingen, lokale feescomités ± 30
seniorenorganisaties (o.a. OKRA, Neos, S-Plus) ± 35
hobby-/spelclubs en verzamelaars 
(monopoly, playmobil, postzegels, schaken …) ± 15
holebi-organisatie (Voilà) 1

musea 7
archief5 instel l ingen

ca. 75tradities



De CNEK-regio waardeert de dynamiek van de dorpen. Dat blijkt uit de verschillende ini-
tiatieven die lokale besturen en cultuurdiensten de afgelopen jaren ontwikkelden om het 
gemeenschapsleven in de dorpen verder aan te wakkeren (cultureel ambassadeurschap, 
dorp in de kijker, Openingsfeest CC De Werft ‘De werft kleurt Geel’, fotoroadshow van 
Stadsarchief Geel ‘VoorBeeldig Geel’). Ook in de toekomst blijft het (veerkrachtige) dor-
penbeleid een speerpunt van het beleid. 

De wijk- en feestcomités in de regio zien we sterk groeien. Hun bijdrage aan het culturele 
leven is groot. Zij dragen mee lokale tradities uit (bedelzingen, Sint-Maartensvuren, win-
terfeesten, onderhoud kapellen en meitradities) en experimenteren met nieuwe culturele 
concepten. Zo slaagde ‘Schoonbroek Leeft’ erin om de teloorgegane lokale kermis nieuw 
leven in te blazen met een eigentijds kermis-gezinsfestivalconcept, bouwde tRAUWfeest 
een pop-up bar als ode aan het rijke café- en dancingleven van het dorp, bliezen enkele 
jonge mannen de Gompelse parochiezaal nieuw leven in met Gompel-Baar en krijgt ‘De 
Hei leeft’ met hun (erfgoed)activiteiten steevast heel het dorp op de been.

Feestcomité ‘Schoonbroek Leeft’ blies de 
teloorgegane kermis nieuw leven in door 
er een eigenzinnig dorpsfestival van te 
maken. 
 

Dorpswerking tRAUWfeest organiseerde 
in 2017 een groot project rond de ver-
dwenen en nog bestaande dorpscafés en 
dancings. Onder de naam ‘Back tot the 
Barchoc’ werden verhalen, foto’s en re-
licten verzameld. Die werden getoond 
en beleefd in een Pop-Up Café in de ver-
laten oude parochiezaal. Het café werd 
één grote ode aan het rijke Rauwse ca-
féleven.
 



BEELDENDE KUNST

Kunstenaarsorganisaties en -collectieven ± 10
Academies Beeldende Kunsten (Mol, Geel) 2
Museum Beeldende Kunst (Jakob Smits) 1
Kunsthuis voor kunstenaars met een psychische kwets-
baarheid (Yellow Art) 1
artistieke werkingen binnen de Jeugdhuizen (M.art en 
Plateau) 2
Verschillende kunstenaars, zowel professioneel als in de 
amateurkunsten

Overlegorgaan 
Academies Beeldende Kunsten
op Kempens niveau1

In de CNEK-regio zijn er twee Academies voor Beeldende kunsten, in Geel en 
Mol, met elk een regionale werking. De leerlingen van beide Academies komen uit 
de ruime regio. Sommige kunstenaars hebben zich verenigd in een organisatie. Een 
mooi voorbeeld is TARMAC, een ‘kultureel transfusiecentrum’ in hartje Meer-
hout waarvan de projecten een heel brede uitstraling hebben. Hun ‘Middernacht-
kapellekes’ zijn legendarisch en heel wat Vlaamse podiumartiesten komen in de 
stek van TARMAC hun try-outs doen. 

Bijzonder is ook de aanwezigheid van Kunsthuis Yellow Art, een kunstatelier voor 
kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid, ontstaan vanuit en gevestigd op 
de historische site van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel. Naast het 
atelier bevindt zich op de site ook het Jan Hoet Huis, waar Jan Hoet als kind op-
groeide toen zijn vader bij het OPZ werkte. Dit Jan Hoet Huis wordt vandaag al 
gebruikt voor artistieke projecten en presentaties, en zal na renovatie deze cultu-
rele werking verder uitbouwen. Kortom, er is heel wat expertise rond beeldende 
kunsten en psychische kwetsbaarheid aanwezig in onze regio. 



MUZIEK

Overlegorgaan 
Academies M&W
op Kempens niveau1

Academie Muziek en Woord 2
Harmonieorkesten, fanfares, brassbands ± 30
Koren en zangroepen ± 40
Beiaardwerkingen 2
Bands en deejays + 300
Gitaarscholen 1
Musicalorganisaties/school 1

De twee Academies voor muziek en woord hebben een uitgebreid onderwijsaan-
bod, van orkestinstrumenten tot historische instrumenten, van klassiek tot Jazz, 
van muziek maken tot muziek mixen in de opleiding audio-engineering, van spel- 
tot verteltheater. 

De CNEK-regio kent niet alleen veel socioculturele organisaties, ook de muziekor-
ganisaties zijn goed vertegenwoordigd. Er zijn verschillende harmonies, fanfares, 
brassbands en koren. Ook hier geldt dat ze vaak verbonden zijn aan een dorp, 
al overstijgt de werking van verschillende koren en hafabra-organisaties wel de 
dorpsgrenzen. Leden (muzikanten) komen van over de ganse regio. Sommige or-
kesten overstijgen ook qua niveau de dorpsgrenzen, zo werd de Sint-Jozefsgilde 
van Sluis in 2017 wereldkampioen binnen hun categorie. 



Overlegorgaan 
Academies M&W
op Kempens niveau

Dankzij de vijfjaarlijkse Dimpnadagen in Geel kent onze regio, en dan vooral Geel, 
ook een echte musicaltraditie. Naast de klassieke Sint-Dimpna ommegang werd 
een paar edities geleden het totaalspektakel ‘GheelaMania’ in het leven geroepen, 
een indrukwekkende musical voor en door de Gelenaars. Er is ook jaarlijks een 
Kerstmusical vol lokaal Geels talent. Deze gemeenschapsgerichte musicalprojec-
ten kennen zo een succes dat ook Mol ondertussen twee producties maakte (Mol-
in-Scène). Ook in Dessel werken ze momenteel aan een soortgelijke productie. 
Luc Stevens, de regisseur van GheelaMania, heeft van zijn Geels vrijwilligerswerk 
ondertussen zijn beroep gemaakt en begeleidt in heel Vlaanderen muzikale ge-
meenschapsvormende projecten. De Geelse organisatie ‘People On Stage’ organi-
seert musicalkampen en kleinere producties. 

GheelaMania, het vijfjaarlijks totaalspektakel ter ere van de Geelse gezinsverpleging en de 
patroonheilige Sint-Dimpna. 
 



THEATER

Schouwburgen (Rex, Cc De Werft) 2
Podiumzalen 11
Theatergezelschappen ± 20

Verschillende dorpen hebben een eigen amateurtheatergezelschap. Gezelschap-
pen met een meer regionale uitstraling vind je ook in de CNEK-regio: Geels Volk-
stoneel, Ootello en de Bert Leysenkring. Die laatste werd al verschillende keren 
geselecteerd voor het Landjuweelfestival en zelfs internationale amateurkunsten-
festivals. Sommige gemeenten van de CNEK-regio organiseren om de X-aantal jaar 
een grote, gemeenschapsgerichte (musical)productie professioneel ondersteund, 
maar volledig gedragen door lokale inwoners en organisaties (zie ook luik muziek). 

CIRCUS

Circusorganisatie 1

2Goochelaarsorganisaties

Alle circusorganisaties hebben hun zetel in de gemeente Mol.

DANS

Academies Dans 2

± 30Dansorganisaties en -studios

Ballet, hiphop, salsa, ballroom, hedendaagse dans, volksdansen… In de bijna 30 
dansscholen en -initiatieven verspreid over onze regio kun je 1 of verschillende 
dansstijlen leren. Veel dansscholen nemen een rol op in grote culturele projecten 
hier in de regio, zoals de Musicals (GheelaMania, Mol-In-Scène, Kerstspektakels). 
CNEK werkte in het verleden al enkele keren samen met dAnsbeeld vzw, een orga-
nisatie die de brug slaat tussen beeldende kunst en dans. Zo maakten ze een voor-
stelling geïnspireerd op de Kempense traditie van het sierlijk ‘zandstrooien’ op 
straten en in de ‘schoon kamer’, en ook een voorstelling geïnspireerd op het werk 
van Jakob Smits. Met ‘Wheels on Music’ in Retie hebben we in onze regio ook een 
dansinitiatief voor rolstoeldans. In Geel biedt Dansatelier Impuls G-dance aan. 



FILM | FOTOGRAFIE | RADIO

Met de Galaxy Studios heeft de CNEK-regio een grote speler op het vlak van film- 
en muziekproductie, technologie en fundraising. Grote artiesten komen naar de 
bossen van Mol-Millegem om hun muziek op te nemen, ontelbare internationale 
filmproducties werden door deze studio van muziek en geluid voorzien. De Galaxy 
Studios zijn over de hele wereld gekend. Voor CNEK is dit bedrijf ‘om de hoek’ nog 
een beetje een onbekende, maar zeker een interessante (commerciële) culturele 
actor. 

De vrijwilligers(organisaties) die zich met foto, film en radio bezig houden, kent 
CNEK vaak al wel. Erfgoedcel k.ERF werkte al met verschillende fotografen en fo-
toclubs samen voor erfgoedprojecten, bijvoorbeeld bij expo’s rond fotografie door-
heen de jaren en bij het digitaliseren/fotograferen van waardevolle collecties. Ook 
de filmclubs zijn gekend en worden door team CNEK gewaardeerd om het vele 
werk dat ze al leverden bij het monteren van historische films en het documente-
ren van tradities en ander levend erfgoed. 

Ook radio is goed vertegenwoordigd in onze regio. Er zijn maar liefst drie radio-
zenders in de Kempense FM-ether. Radio Mol en Geel fm zijn algemene radio’s die 
ruim aandacht besteden aan culturele activiteiten, o.a. in hun praatprogramma’s. 
Radio Gompel biedt een forum voor het Vlaamse levenslied. 

De CNEK-regio heeft 1 bioscoop, heeft geen filmfestival, al zijn er wel banden met 
MOOOV (Turnhout). Er zijn wel enkele gemeenten die inzetten op openluchtfilms,  
bijvoorbeeld ‘Rethyscoop’, een succesvolle formule in de zomermaanden. 

Lokale radiozenders 1
Fotoclubs ± 10
Filmclubs ± 3
Beeldclub voor mensen een psychische 
kwetsbaarheid (Yellow Image) 1
Bioscoop (Geel) 1
Openluchtfilm events ± 5
Professionele opnamestudio 1



BIBLIOTHEKEN

Bovenlokale 
samenwerking
Bibliotheken (CNEK!)1

Samen goed voor 34.000 leden/leners 
en ± 450.000 gebruikers (jaarlijks) 

Iedere gemeente heeft een bibliotheek. De 7 bibliotheken werken sinds 2014 struc-
tureel samen onder de CNEK-vleugels. Na een periode van zoeken, proberen en 
plannen, zijn de bibs klaar om nog nauwer, intensiever en doelgerichter samen te 
werken. En dit vanuit de sterktes die onze bibliotheken kenmerken.

Zo zet Geel heel sterk in op het bereiken van doelgroepen, bijvoorbeeld via het 
Taalpunt waarin vrijwilligers samenlezen met anderstaligen en kilometerlezen. 
Geel startte in 2019 ook een traject met Thomas More Hogeschool afstudeerrich-
ting interieurarchitectuur om nog meer de shift te maken van boekenplek naar 
‘derde plek’. De studenten ICT van Thomas More komen jaarlijks ICT lessen geven 
aan de bib-bezoekers. De studenten schaven hun teaching-skills bij, de bezoekers 
steken heel computervaardigheden op van deze jonge specialisten. Ook het
‘Boek-een-boek’-aanbod waarbij collectiespecialisten een boekenpakket op maat 
samenstellen dat je kunt afhalen aan de balie is een succes. 

De bib van Meerhout heeft een uitgebreide muziekpartiturencollectie die de ex-
pert muziek samenstelt i.s.m. de hafabra-verenigingen. Iedere harmonie mag jaar-
lijks een partituur aanvragen bij de bib die betaald wordt met gemeentelijke mid-
delen. De Meerhoutse bib heeft naast de gekende functies ook een gemeentelijk 
uitleenpunt voor feestmaterialen (filmdoeken, brandblussers, …). Met dit feest-
punt bereikt de bib een groot publiek niet-lezers die via deze (om)weg het aanbod 
van de bib leren kennen. 

Bib Laakdal
 



Dessel heeft geen cultuurcentrum en dus is de bibliotheek de culturele 
draaischijf. Ze organiseren al meer dan 10 jaar op regelmaat de ‘Verteltent’ 
waarin jaarlijks bijna 1.500 kleuters naar verhalen komen luisteren. Dessel 
heeft ook een sterke band met de scholen van de gemeente die bijna elke maand 
langskomen met de klassen. 

De bibliotheek van Retie zet sterk in op de contacten met de scholen, o.a. via 
structureel overleg met de zorgleerkrachten en goed bijgewoonde opleidingen 
voor leerkrachten op woensdagnamiddag meteen na school. Een samenwerking 
met het Sociaal Huis zit in de pijplijn. De bib startte jaren geleden met een 
Openluchtcinema ‘Rethyscoop’ wat zo een succes bleek dat de Cultuurdienst 
mee op de kar sprong. De liefde voor de filmcollectie blijkt ook uit de activitei-
ten i.s.m. MOOOV filmfestival die in het verleden werden opgezet. De bib legt 
ook een link met het literaire verleden en heden van Retie in de Dichters Dorps-
wandeling waar op bepaalde plaatsen wordt voorgelezen uit hun werk. Met een 
klein team bereikt de Retiese bib toch heel wat mensen. Ze zijn trots op hun 
collectie prentenboeken en dynamische tijdschriftenwerking. 

In Balen is de Bib een onderdeel van Vrijetijdscentrum De Kruierie, een con-
cept dat werkt! De vrijetijdsdiensten van Balen werken heel nauw samen. Ook 
met onderwijs zijn er sterke banden. Ieder kind bezoekt vanaf het eerste leer-
jaar minstens 4 keer per jaar de bibliotheek. De Bib van Balen krijgt heel wat 
pluimen voor hun klantvriendelijkheid en wil de medewerkers nog meer sti-
muleren om hun publieke competenties nog meer aan te scherpen. De klantge-
richte aanpak leverde de Balense Bib in 2012 als eerste de titel ‘Beste Bib van 
Vlaanderen’ op. 

De Bib van Laakdal is gloednieuw en werd mee ingebed in het administra-
tief centrum van de gemeente. De bib organiseert jaarlijks een zeer gesmaakt 
Sleep-in weekend met workshops, films en overnachtingen voor bijna 100 kin-
deren. Ook de lezingenreeksen rond maatschappelijke thema’s i.s.m. de Laak-
dalse verenigingen zijn steevast een schot in de roos. Ook Laakdal heeft een 
sterke band met de scholen die maandelijks over de bibvloer komen. Sterk aan 
deze bibwerking is ook het goed uitgebouwde vrijwilligersteam dat mee in de 
bib werkt (40-tal mensen).

In Mol is er een sterke ‘Vrienden van de Bib’-werking die heel wat activiteiten 
organiseren en programmeren en dus leven in de Bib-brouwerij brengen. 



CULTUREEL ERFGOED

Heem- en geschiedkundige kringen10

7 Musea

Bezoekerscentra met erfgoedlink3

4 Historische archieven met een werking

± 40 Lokale kerkbesturen, beheerders religieuze collectie

± 75 Levendige tradities

Een gedetailleerde omgevingsanalyse erfgoed vind je in het Cultureel Erfgoedplan 
2015-2020. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw beleidsplan. 

Intergemeenteljike 
erfgoeddienst
k.ERF (CNEK!)

Sinds 2010 heeft de CNEK-regio een cultureel-erfdgoedconvenant lopen met de 
Vlaamse Overheid. Erfgoedcel k.ERF is sinds  2011 actief en bouwde gedurende de 
jaren een stevige werking en goed netwerk uit. Zo komen de heem- en geschied-
kundige organisaties vier keer per jaar samen, is er een collegagroep musea en 
liepen er al tal van lokale en bovenlokale projecten met erfgoedpartners maar ook 
met andere sectoren. 

Een mooi voorbeeld hiervan is het project ‘Op Velo Bristol’ over een fietsenfabriek 
in Mol die vooral bekend werd dankzij hun koersfietsen en enkele legendarische 
wielrenners die voor het merk reden. In 2018 bundelden alle 7 CNEK-gemeenten 
en verschillende sectoren de krachten om dit verdwenen merk weer op de kaart 
te zetten met een expo, promocampagne, toeristische route, retrowielerkoers en 
publicatie. 

Ook rond het thema ’75 jaar bevrijding’ werden mensen en middelen in een tijdelij-
ke, intergemeentelijke projectgroep samen gebracht wat resulteerde in het project 
en de campagne ‘De Kempen bevrijd’ die gedurende de bevrijdingsmaand 
september 2019 loopt met tal van exposities, kennisdeling, een congres, concerten, 
maar bovenal een intensieve uitwisseling van materialen en kennis over 
gemeentegrenzen heen. 



De grootste erfgoedschat van de CNEK-regio zijn de vele tradities en ambachten 
die hier nog fel gekoesterd worden. De Kempen heeft geen grote steden en om die 
reden geen grote collecties kunstschatten. Het kwam al eerder aan bod, maar dit is 
een streek van dorpen en dorpsgemeenschappen: dé ideale plek om tradities uit te 
bouwen, door te geven en te hertalen naar de dag van vandaag. 

Een heel belangrijke en unieke traditie is de verering van St.-Dimpna die resulteer-
de in de Geelse gezinsverpleging die tot op de dag van vandaag bestaat. K.ERF 
had in het verleden ook aandacht voor de kleinere tradities. Met het project ‘Zing 
Ze’ belichtte k.ERF de vele Kempense bedelzangtradities, zoals Driekoningen en 
Nieuwjaarkezoete zingen maar evenzeer heel lokale tradities als ‘Krik krak zingen’ 
en ‘Kjèske mee lanteirn’ zingen. Samen met de lokale besturen en feestcomités 
werd een heuse online Zing Ze Challenge georganiseerd waarbij we op zoek gingen 
naar het grootste zangdorp. Er werd een DIY-knutselboek ontwikkeld door 
Kempense creatieve bloggers, educatieve pakketten, workshops, een kindvriende-
lijke promocampagne, vrolijke verkeersborden, mascottes voor de minder gekende 
tradities, enzovoort. Het Zing Ze project zindert nog altijd heel erg na in onze regio. 

In de CNEK-regio zijn enkele professionals actief, vooral in Mol en Geel waar ze een 
professioneel archief en erkend museum hebben. Het aantal vrijwilligers dat zich 
– soms zelfs dagelijks - inzet voor het lokale erfgoed ligt hoog. Het 
CNEK-erfgoedveld is voornamelijk een vrijwilligersveld. De grote projecten die we 
de afgelopen jaren als regio  konden realiseren, danken we aan de ondersteuning 
via erfgoedcel k.ERF en vooral aan het hechte netwerk dat zich onder impuls van 
k.ERF heeft ontwikkeld. Dit netwerk wordt door iedereen in de regio enorm ge-
waardeerd. 



INTERNATIONALE CULTURELE ORGANISATIES

Organisaties met een internationale blik
en culturele werking± 25

Deze internationale werkingen zijn deels verbroederingen en zusterbanden met 
buitenlandse steden en gebieden, deels ook organisaties van nationaliteiten die 
in onze regio wonen. 

We vermelden hier graag het Geelse initiatief ’t Origineel, een plek waar mensen 
met verschillende nationaliteiten elkaar ontmoeten en samen activiteiten organi-
seren. ‘t Origineel biedt plaats aan mensen met een migratieachtergrond om te 
experimenteren met ‘zich verenigen’. Door hun activiteiten voor een breed publiek 
maken ze andere culturen heel zichtbaar in Geel. 
Ook in Retie brengen ze alle internationale initiatieven jaarlijks samen op het 
Wereldfeest.

t Origineel in Geel
 



CULTUURCENTRA | GEMEENSCHAPSCENTRA
ONTMOETINGSCENTRA | PAROCHIECENTRA 

Kempense
Samenwerking
Cultuurcentra1

22 parochiecentra

1 Vrijetijdscentrum

3 Gemeenschapscentra

2 Cultuurcentra
2 Feestzalen 
gelinkt aan een dorpswerking

7 Ontmoetingscentra

In de CNEK regio zijn er twee Cultuurcentra met een uitgebreide werking en aan-
bod. Zowel CC ‘t Getouw als CC De Werft zijn een belangrijke draaischijf van het 
cultuurleven in de Kempen. Naast een ruim aanbod van voorstellingen waaronder 
ook Jazz concerten en ‘art house’ film, biedt het Getouw ook ‘Pionier’ vormingen 
gegeven door een 80-tal vrijwilligers en gevolgd door meer dan 1.000 mensen. CC 
De Werft bouwde de afgelopen jaren enorm veel expertise op rond cultuurpartici-
patie van kwetsbare groepen, o.a. ‘toegankelijke cultuur’ met een buddywerking 
voor kwetsbare groepen, theater en expo’s voor en door kwetsbare groepen, fes-
tival special i.s.m. tal van bijzondere doelgroepen, enz. Zowel ’t Getouw als Cc De 
Werft hebben ook heel veel ervaring met grote gemeenschapsprojecten zoals ‘Mol-
In-Scène’, GheelaMania, Mol Kiest Kunst, Middle Gate Geel, Open Kunstenatelier-
route Mol, Middagconcerten Broodje Mol. 

Waar de CC’s heel sterk in zijn, is communicatie, zowel op vlak van vormgeving, 
drukwerk als distributie. CC De Werft heeft sinds een paar jaar de gewoonte om het 
nieuwe seizoen af te trappen met een feest buiten de muren, in 1 van de deeldor-
pen. Beide CC’s participeren ook aan het Kempense samenwerkingsverband van de 
CC’s ’t PACT.



In de kleinere CNEK-gemeenten vind je geen CC’s maar wel Gemeenschapscentra. 
In Retie hebben ze zo met GC Den Dries een moderne, goed uitgeruste accommo-
datie. Uniek, en bejubeld, is Vrijetijdscentrum De Kruierie waar alle vrijetijdsdien-
sten onder één dak samenwerken wat o.a. resulteerde in heel ruime openingsuren 
(4 dagen in de week tot 20 uur!) en een voortdurend cultureel gebruis. 

De GC’s, CC’s en VC’s zijn initiatieven van de lokale besturen. Daarnaast kent de 
CNEK-regio ook heel wat socioculturele plekken die ontstaan zijn en/of nog steeds 
ingebed zijn in de parochiale werking van de dorpen, de zogenaamde parochie-
centra en parochiezalen. Binnen deze categorie van dorpscentra vinden we ook 
enkele ontmoetingscentra. Deze plekken zijn vaak het kloppende hart van het 
verenigingsleven in de dorpen. De werking van deze centra draait volledig op vrij-
willigers.   

De dorpen in de CNEK regio blij-
ven investeren in ontmoetings-
plaatsen. Zo werd de oude dorps-
school van Oosterlo recent nog 
omgebouwd tot het Ontmoetings-
centrum ‘Den Bonten Hannen’
 

Cc De Werft realiseert regelmatig 
producties i.s.m. kwetsbare doel-
groepen. Voor de theaterporductie 
Hobbelkind werkten ze samen met 
OPZ Geel en MPI Oosterlo. Onder 
begeleiding van Hanneke Pauwe 
werd een nieuwe stadslegende ge-
schreven en opgevoerd. Die kreeg 
de naam ‘Hobbelkind’.
 



FESTIVALS & CULTURELE EVENEMENTEN

Met wel bijna 20 middelgrote tot heel grote festivals kunnen we stellen dat de 
CNEK-regio  een echte festivalregio is. Vaak ontstonden deze festivals vanuit een 
lokale organisatie en groeiden ze met de jaren uit tot grote festivals die veel inter-
nationale bezoekers trekken, bijvoorbeeld Graspop Metal Meeting, Groezrock en 
Reggae Geel. Deze Kempense festivals zijn binnen hun muziekgenre echte toppers. 
Ook de kinderfestivals Pennenzakkenrock en Bengelpop zijn uniek, en pionier-
den op vlak van festivalcultuur voor een jonge doelgroep. 

‘Festival Special’ georganiseerd door Cc De Werft voor kwetsbare, bijzondere 
mensen hoort eveneens thuis in het rijtje van unieke, pionierende festivals. Het 
lokale draagvlak voor deze festivals is enorm, ze rusten voor een groot stuk op de 
schouders van vele vrijwilligers e buurtbewoners. 

Naast de heel grote festivals worden ook de middelgrote festivals uit onze regio 
geprezen voor hun aanbod,  organisatie en locatie. Voorbeelden hiervan zijn Retie 
Rockt, Rock Olmen, Fiesta Mundial, Yellow Time, het bluegrass festival Fox-
barn Picking waar niet alleen op de festivalweide maar ook in de cafés van Retie 
muziek wordt geprogrammeerd. Dat de Kempen zo veel, graag en goed festivals or-
ganiseert, zal deels te maken hebben met de open ruimte die we hier hebben, maar 
ook en bovenal met de vele talentvolle organisatoren,  organiserende comités en 
hardwerkende vrijwilligers die deze regio talrijk is. 

Bij de culturele events vermelden we graag de kermissen. In bijna ieder dorp 
wordt jaarlijks minstens één keer kermis gevierd. De feestelijkheden rond de ‘foor’ 
spelen zich voornamelijk af in de cafés en in feesttenten, en bulken van de volks-
tradities zoals ‘zottekeskoersen’, ‘volksspelen’, dansavonden, spiegeltentcultuur, ... 
Sommige kermissen groeiden met de jaren uit tot grote volksfeesten met festiva-
lallure die niet enkel de dorpsbewoners aantrekken maar inwoners uit de ruime 
regio. Voorbeelden van deze kermisfestivals zijn Witgoor Kermis, Scheps Kermis, 
Sas 7 kermis, Boerenkermis Vorst,…



Nieuw in de Kempense festivalcultuur, en geheel in lijn met algemene ten-
densen, zijn de kleinere festivals die voor een totaalbeleving gaan. Alles 
moet kloppen; de inkleding, vormgeving én de locatie. Zo kozen de organi-
satoren van Moonfield Festival 2019 voor het landschap van De Oude Ble-
ken in de Molse velden, en waren er ook al festivalletjes aan het Sint-Odra-
dakapelleke van Scheps, het ‘Under the Bridge’-festival onder de brug aan 
de vaart in Gompel en ‘Beestenbos is Boos’ aan de iconische 15 Kapellekes 
van Achterbos. Organisaties zoals ZWRT Goud organiseren in alle geheim-
zinnigheid feesten op bijzondere locaties zoals het Atoomdorp nabij de nu-
cleaire bedrijven van de regio. 

Naast festivals heeft de CNEK-regio ook enkele andere grote culturele 
events met een brede uitstraling: Mon Mol Martre langs de Molse Nete, 
de MAK (Meerhoutse Amateurkunsten festival), Gluren bij de  Buren 
(huiskamerfestival), Kerst in Geel, Kattenfeesten Meerhout, 
Balense muziekterrassen, Erfgoeddag, Nacht van het Kempens Erfgoed, 
Open Monumentendag, de Kleine Parade (door kwetsbare doelgroepen 
i.s.m. Thomas More Hogeschool)
  

Iedere twee jaar is gans Meerhout in de ban van de amateurkunsten. Ondertussen is de  
MAK ook in de omliggende gemeenten een gekend kunstenfestival. 
 



BIJZONDERE CULTURELE PLEKKEN
Plekken zijn geen echte ‘actor’, maar in de loop van ons planningsproces werd duidelijk hoe 
belangrijk plaatsen zijn waar cultuur wordt gemaakt en beleefd. Mensen gaan vaak actief op 
zoek naar bijzondere culturele plekken, plaatsen met een verhaal of een oude ziel of plaatsen 
waar verschillende sectoren elkaar kruisen en ontmoeten. Naast de reeds bestaande ‘krach-
tige culturele plekken’ zien we in deze regio ook heel wat plaatsen die kunnen uitgroeien 
tot (nog) sterkere culturele plekken. Deze krachtige culturele plekken is een domein dat we 
de volgende jaren verder willen onderzoeken en ontwikkelen 
  
Voorbeelden

Huis Perrekes is een plek voor mensen met dementie met een 
sterke muzische werking. In de tuin van hun villa bouwden ze 
een tuinpaviljoen waar iedereen welkom is, een oase van rust 
om contacten te leggen. Het is ook de repetitieruimte voor 
het 70 koppig intergenerationeel koor ‘De Betties’.  

Tu inpavi l joen Huis  Per rekens Geel

De Watermolensite in Meerhout wordt momenteel ge-
renoveerd door Natuurpunt met o.a. een bezoekerscentrum 
en Natuurcafé als vertrekpunt voor expedities in het Grote 
Netewoud. Maar Natuurpunt en hun bevriende organisaties 
programmeren en organiseren ook regelmatig artistieke en 
culturele projecten. 

De Watermolens i te Meerhout

Het vroegere casino van Wezel Fabriek (Vieille Montagne) is 
vandaag een alternatieve feestzaal met jazzcafé Red Pinguin. 
Jonge kunstenaars organiseerden hier al eens een groot kun-
stenfestival, CNEK toverde de oude villa naast het casino in 
2018 om tot een ‘Villa vol Verhalen (voorleesweek)

Casino Wezel  Mol

om een idee te geven want we wi l len di t  ter re in nog verder  verkennen 
met onze regio



De pastorie is momenteel de ontmoetings- en werkplek van 
TARMAC. Hier huist een café waar iedere bezoekende kunste-
naar een werk achterlaat, hier organiseren ze geregeld een 
Middernachtkapelleke waar kunstenaars uit de regio samen 
kunst creëren. 

Tarmac in de Pastor ie Meerhout

Een zorgsite met heel wat culturele plekken: Kunsthuis Yel-
low Art, OC ‘t Vooruitzicht, Bezoekerscentrum Pas-sage en 
het Jan Hoet Huis. Alle gebouwen liggen op de historische 
site van het OPZ Geel en werden recent allemaal gerestau-
reerd met behoud van de erfgoedwaarden. Het Jan Hoet Huis 
wordt in 2020 gerenoveerd. 

Histor i sche s i te OPZ Geel

De pastorie van Schoonbroek met landschapstuin is sinds en-
kele jaren en na de restauratie dé ontmoetingsplek van enke-
le verenigingen in Schoonbroek. Hetzelfde gebeurde met de 
pastorie van Olmen. Ook in Vorst zijn ze de pastorie aan het 
ontwikkelen tot ‘dorps-HUB’. 

Pastor ie en landschapstu in Schoonbroek

Recent bouwden lokale verenigingen aan de geklasseerde 
molen van Ezaart een nieuw bakhuis. Hier komen buren op 
zondag samen bakken, worden workshops gegeven, wordt er 
sterk ingezet op de ‘korte keten’ en ‘lokale voeding, wordt 
er ook geëxperimenteerd met oude ambachten en tradities 
in een nieuw kleedje. Er is een nauwe samenwerking met de 

Molen van Ezaart  en Karelshuis  Mol

Een initiatief van jeugdhuis TYDEEH, is een leegstaand win-
kelpand dat het jeugdhuis tijdelijk mag gebruiken om jonge 
ondernemers en kunstenaars te ondersteunen. Ze organise-
ren er ook culturele happenings en er is een co-workings-
pace. 

Stat ion M. Mol



Tarmac in de Pastor ie Meerhout

Histor i sche s i te OPZ Geel

Pastor ie en landschapstu in Schoonbroek

De site van het Oude Gasthuis herbergt nu het Gasthuimuse-
um, een archeologisch depot, de erfgoeddienst k.ERF en een 
atelier van de Academie voor Beeldende Kunst. Er komt wel-
dra nog een grote ruimte vrij, de Gasthuishoeve. Dit biedt 
kansen voor deze nu al culturele plek…

Hier was vroeger het Rijksopvoedingsgesticht. Vandaag vind 
je er de Academie voor Beeldende Kunst en de jeugddienst. 
De hele site is aan renovatie en restauratie toe (deels een be-
schermd monument). Deze plek met verschillende gebouwen 
en binnenkoeren heeft al het potentieel om een heel straffe 
culturele plek te worden waar verschillende organisaties en 

De Zwaan Mol

De kapel staat leeg, en de naaischool is in gebruik als docu-
mentatiecentrum door de heemkring. De gemeente heeft de 
ambitie om de site nog meer te activeren. 

Het huis waar Jakob Smits woonde en werkte, het Malvinahof, 
is in handen van een privé-eigenaar die het pand restaureert 
en van plan is om er een culturele bestemming aan te geven. 

Molen van Ezaart  en Karelshuis  Mol

Stat ion M. Mol
De bibliotheken van de CNEK-regio zitten bijna allemaal in 
een denk- en transformatieproces van ‘boekerij’ naar ‘derde 
plek’. De ‘derde plek’ is een sociologisch begrip en één van de 
speerpunten uit het bovenlokaal bibliotheekbeleid. Je hebt je 
‘woonplek’, je ‘werkplek’ en ‘derde plekken’, plaatsen waar je 
niet werkt maar waar je wel geprikkeld wil worden, waar je 

S i te Oude Gasthuis  Geel

Hei l ig Grafkapel  en Naaischool  Meerhout

Malv inahof Mol

B ib l iotheken & de Derde P lek



GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
• Iedere gemeente heeft een cultuurdienst met gespecialiseerd personeel.
• Balen, Mol en Geel hebben een erfgoeddienst met personeel. 
• Iedere gemeente heeft een adviesraad cultuur (cultuurraad, al dan niet ver-

der opgedeeld in deelraden). 
• De lokale besturen ondersteunen de culturele verenigingen op verschillende 

manieren: communicatie, uitleendienst, goedkoop of gratis ter beschikking 
stellen van zalen, werkings- en/of projectsubsidies, vormingen

• Sommige gemeenten hebben vrijetijdscheques of andere systemen om cul-
tuurparticipatie te stimuleren. Hieromtrent werken de gemeenten van CNEK 
nog niet samen. 

• Erkenning via Cultuurprijzen en Awards. 
• Bovenlokale samenwerking tussen de cultuurdiensten via CNEK, o.a. door het 

maandelijkse VoorCom

ONROEREND ERFGOED X CULTUUR

De CNEK-regio heeft sinds 2017 een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed-
dienst. Deze IOED vliegt mee onder de CNEK-vleugels en vormt samen met de 
cultureel-erfgoedcel de Erfgoeddienst K.ERF. Er is ook een structurele samen-
werking met Regionaal landschap Kleine en grote Nete. Omdat de IOED mee in 
CNEK zit, lopen er nu al samenwerkingen. Zo organiseerden de IOED samen met 
de bibliotheken in 2018 de Voorleesweek op plaatsen met een straf erfgoedver-
haal. De IOED wordt meer en meer gecontacteerd om mee op zoek te gaan naar 
panden met een erfgoedwaarde voor culturele initiatieven zoals exposities, kun-
stateliers, … IOED k.ERF ondersteunt ook de jaarlijkse Open Monumentendagen. 
Voor een overzicht van het onroerend erfgoed en de erfgoedorganisaties verwij-
zen we door naar het Onroerend Erfgoedplan van k.ERF.
  

Tijdens Open Monumen-
tendag 2019 organiseerde 
k.ERF samen met lokale 
kunstenaars de workshop 
‘De Stenen Vertellen’. 
Kinderen kregen een 
exclusieve rondleiding in 
de kerk van Meerhout en 
verwerkten hun indrukken 
tijdens een artistieke work-
shop



ZORG X CULTUUR

De CNEK-regio is een zorgregio. We hebben enkele zorginstellingen met een lan-
ge geschiedenis en/of inspirerende werking. Sommige zorginstellingen zetten 
expliciet in op cultuur. Het OPZ Geel stelt enkele gebouwen ter beschikking voor 
het Kunsthuis Yellow Art, Bezoekerscentrum Pas-Sage en een kunstenplatform in 
het Jan Hoet Huis. Huis Perrekens, een huis voor mensen met dementie, heeft een 
eigen koor en neemt actief deel aan het socioculturele leven van het dorp Ooster-
lo. Die participatie zien we ook bij het MPI dat eveneens in Oosterlo ligt. In Mol 
liepen er in het verleden projecten erfgoedprojecten en -samenwerkingen met 
de Gemeenschapsinstelling voor jeugdzorg (restauratie kapel, uitwerken van ex-
positie-opstellingen in de ateliers). 

Naast de vele instellingen die inzetten op ouderenzorg heeft de CNEK-regio heel 
wat zorgvoorzieningen en -organisaties die zich toeleggen op de opvang, herstel 
en onderwijs van kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen. 

Uniek aan de CNEK-regio is de sinds de 15de eeuw en nog steeds bestaande tra-
ditie van de Geelse gezinsverpleging die elders in deze analyse al aan bod komt. 
Het leverde de stad Geel de eretitel ‘Barmhartige Stede’ op. In de CNEK-regio 
leven mensen met een psychische kwetsbaarheid al eeuwen ‘tussen de mensen’ 
en nemen ze deel aan het socioculturele leven. De kennis die onze regio herbergt 
rond inclusie en participatie van kwetsbare groepen in de samenleving is echt 
een troef. Er is ook een groot draagvlak om deze ‘warmhartige mentaliteit’ te 
koesteren, zeker in een wereld die alsmaar harder schijnt te worden. Een mooi 
voorbeeld daarvan is het project ‘Toegankelijke Cultuur’ van CC De Werft en de 
daarbij horende ‘Handleiding voor een cultuurparticipatietraject’. 

Enkele gezichten van de 
gezinsverpleging. Dit gezin 
mocht in 2017 de Vlaamse 
Cultuurprijs Immaterieel 
Erfgoed in ontvangst 
nemen. 



Aanwezige zorginstellingen en -netwerken:

• 1 Psychiatrisch zorgcentrum (OPZ Geel)
• 2 Algemene Ziekenhuizen
• 1 Gemeenschapsinstelling voor jeugdzorg in Mol
• 2 Medisch Pedagogisch Instituten (MPI Oosterlo in Geel, 3master Campus  

Retie)
• 2x Huis van het Kind in de regio Balen/Dessel/Mol/Retie & regio Geel/Meer-

hout/Laakdal
• 18 Woon-zorgcentra
• 8 Organisaties die door de Vlaamse Overheid erkende organisaties voor  

personen met een handicap
• 1 Regionale organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg (De Waaiburg vzw in Geel)
• 1 Herstelacademie Kempen waar mensen vormingen kunnen volgen rond di-

verse thema’s die te maken hebben met psychisch herstel (kan een culturele 
insteek hebben)

• 1 Samenwerking met Het Grote Plein en Pasvorm, vormingsorganisatie voor 
personen met een verstandelijke beperking, personen met autisme én voor 
iedereen die personen met een beperking ondersteunt, met ook een cultureel 
aanbod

• 1 Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg
• 1 Koepel Welzijnszorg Kempen
• 1 Netwerk Lokale Gezondheidsoverleg LOGO Kempen

Sommige zorginstellingen hebben een straffe culturele werking, zoals bijvoor-
beeld het MPI in Oosterlo. Op de foto zie je ‘Gelijkgestemd’, een inclusief zangkoor 
voor mensen met en zonder beperking. Het kan inmiddels rekenen op een harde 
kern van 30 zangers tussen 15 en 66 jaar.



ONDERWIJS X CULTUUR

Het onderwijs in de CNEK-regio is goed uitgebouwd en bereikt verschillende 
doelgroepen. De meeste gemeenten hebben een onderwijsdienst of een overleg-
platform voor leerkrachten en/of directies. De lokale besturen werken ook aan 
flankerend onderwijs. 

De CNEK-partners bouwden in het verleden al een nauwe samenwerking uit met 
het onderwijs, maar bekeken dit  nog niet met een bovenlokale bril. Zo loopt er 
in Retie een ‘Buurten met Erfgoed’-traject, een methodiek die ook andere ge-
meenten interesseert. De scholen komen geregeld over de vloer in de bibliothe-
ken, maar omgekeerd is dit nog niet echt het geval (outreachend werken). 

De stad Geel en CC De Werft geven een welkomstfeest voor de studenten van Tho-
mas More. Ook projectmatig werkt de cultuursector samen met de studenten, o.a. 
voor sociaal-artistieke festivals zoals ‘Licht Ontvlambaar’ en ‘de Kleine Parade’. 

De CNEK-regio telt heel wat instellingen die gespecialiseerd zijn in bijzonder 
en buitengewoon onderwijs, dus ook heel wat kennis in samenwerken met deze 
doelgroep. 

Basisscholen53

12
7 Scholen buitengewoon onderwijs

Scholen Middelbaar Onderwijs

1 Hogeschool

Deeltijds Kunstonderwijs - Academies4

3 CVO - Basiseducatie - Volwassenen

Stadsfestival De Kleine Parade is een initiatief van de studenten Sociaal Werk van 
Thomas More. Foto: workshop muziek i.s.m. het Centrum 
Basiseducatie



MENSEN IN ARMOEDE X CULTUUR

• 5 vierdewereldwerkingen en welzijnsschakels
• 2 Rap op Stap-kantoren (Balen, Mol)
• 3 ‘lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van  

personen in armoede’ aangevraagd binnen het participatiedecreet  
(Balen, Geel, Mol)

• 1 Kempens armoede netwerk (SPAAK)
• 1 Welzijnskoepel, Welzijnszorg Kempen (verenigt 27 OCMW’s)

Alle lokale besturen leveren inspanningen om mensen in armoede toe te lei-
den naar het cultuuraanbod. Ze werken hiervoor nauw samen met organisa-
ties en netwerken waarin mensen in armoede het woord nemen. Er wordt ook 
samengewerkt met Welzijnszorg Kempen en Thomas More Geel waar Sociaal 
Werk wordt gedoceerd en onderzocht. Dit leverde mooie projecten op zoals 
‘De Durvers’ van VC De Kruierie en recent ook enkele LEADER-projecten rond 
plattelandsarmoede. In Geel startten ze recent met een participatieraad. 

De CNEK-gemeenten hebben elk hun eigen beleid om het cultuuraanbod voor 
kansengroepen betaalbaar te maken, bijvoorbeeld vrijetijdspas, vrijetijdsche-
ques. 

Rond wijkwerking en participatie van kansengroepen zit er heel wat expertise 
op de gespecialiseerde gemeentediensten (Dienst samenlevingsopbouw Mol, 
Dienst Gelijke Kansen Geel, sociale huizen en diensten).

VC De Kruierie uit Balen investeert in de 
krachten van mensen in armoede.  Het pro-
ject ‘De Durvers’  (2016) moedigde mensen 
aan hun passies te ontdekken, te beleven 
en te delen met anderen. Via de Kruierie 
konden de Durvers zelf teken-, knutsel- en 
kookworkshops opzetten, op uitstap gaan, 
leren fietsen of  samen zwemmen. Het pro-
ject was een voorzet om de participatie van 
kwetsbare groepen structureel te veranke-
ren in de afdeling Vrije Tijd in Balen. 



JEUGD X CULTUUR

Regionale 
netwerken 
jeugdbewegingen
2 Scoutsdistricten 
2 Chirogewesten

4

Jeugdhuizen en -clubs 8
Artistieke jongerenwerking (M.art, Plateau) 2
Jeugdbewegingen 61
Jeugdcentra 3

In de jongerencultuur in de CNEK-regio valt vooral op dat er veel jeugdbewe-
gingen zijn. Ook dit verenigingsleven is sterk verbonden met de (deel)dorpen. 
Ieder dorp heeft een jeugdbeweging, en vaak is dit ofwel Chiro, ofwel Scouts, 
ofwel KLJ, ofwel KSA. De Kempense jeugdbewegingen tellen veel leden en heb-
ben vaak nog een actieve oud-leiding en/of oudercomité. In Retie vind je zelfs 
één van de grootste Chirogroepen van Vlaanderen (meer dan 300 leden, uit-
sluitend meisjes). De jeugdbewegingen zijn vaak ook een belangrijke spil in 
het dorpsleven, want ze organiseren grote mosselfeesten, pensenkermissen, 
fuiven en festivals. Enkele jeugdorganisaties hebben een meer regionale wer-
king, zoals het Jeugd Rode Kruis en J&M Zandland.

Binnen de CNEK-regio heeft enkel Laakdal geen jeugdhuis of jeugdcentrum. In 
Mol en Geel worden deze jeugdhuiswerkingen professioneel ondersteund, o.a. 
met begeleiders voor de artistieke werkingen M.art en Plateau. Met die laatste 
twee werkingen bouwde erfgoedcel k.ERF al een fijne, projectmatige samen-
werking uit (die we elders in dit document belicht hebben). 



TRANSIT IEBEWEGING X CULTUUR

Weggeefwinkels, samentuinen, repair cafés, lezingen, filmvoorstellingen over 
duurzaamheid, … de transitiebeweging is in verschillende vormen aanwezig in 
de CNEK-regio.

‘Transitie Mol en Balen’ is een heel actief netwerk dat een trekkende rol op-
neemt in het regionale transitielandschap. Ook in Geel is zo een netwerk 
actief. Vormingplus Kempen ontwikkelde een ontmoetingsplatform en lerend 
netwerk voor transitie in de Kempen, TranslabK.

Populair zijn de initiatieven rond moestuinen en korte keten. Voorbeelden zijn 
de Samentuin Warmoes (Mol), de Ecodemotuin van Velt (Mol), zelfplukboer-
derij Het Mosterdzaadje (Mol), Marjolein vzw (Balen), Madame ZsaZsa (Meer-
hout), Plantenasiel PlantAardig, Vandeboer.be, Het Hommelhof

De transitiebeweging kent veel bruggenbouwers die het transversaal werken 
echt in de vingers hebben. Kemp vzw begraast landschappen met het 
Kempense heideschaap maar zet ook in op sociale tewerkstelling, Groene zorg, 
productontwikkeling en organiseert culturele events zoals de Lammetjesda-
gen, Scheerfeesten en driekoningenwandeling. Het initiatief Pimpernieuw 
werkt o.a. rond het upcyclen van textiel en craftmanship en doet dit met men-
sen die minder goed aansluiting vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Kemp vzw beheert en begraast terreinen 
met behulp van het Kempense heideschaap. 
Dat deden ze in de Kempen vroeger al, maar 
Kemp vertaalt deze kennis naar de dag van 
vandaag. 

Daarnaast bouwen ze ook aan een 
publiekswerking, zetten ze in op duurzame 
voedselproductie en het korten ketenprinci-
pe en doen ze aan productontwikkeling.

Op de foto’s: 
Het Mol Wol deken met wol van het heide-
schaap werd in 2019 geselecteerd door het 
VAKlab van Bokrijk. Het deken is er nog niet 
maar er wordt aan gewerkt. Met Mol Wol 
zou onze regio opnieuw een wollen deken 
krijgen. Ooit was de textielindustrie met de 
lakenhandelaars, spinnerijen en wevers van 
groot economisch belang. 

Die link met het textielverleden zien we ook 
in de workshops wol spinnen en weven tij-
dens de Kemp evenementen.  



3. Sterkte & zwakte analyse van de CNEK regio

STERKTES ZWAKTES
Sterk sociocultureel verenigingsleven 
De CNEK-regio heeft enorm veel socioculturele verenigingen 
die elk een eigen dynamiek hebben. Er zijn de klassieke so-
cioculturele verenigingen, naast de meer recente buurt- en 
feestcomités. Deze verenigingen zijn sterk verbonden met de 
dorpen. 

Daarnaast zijn er ook enkele culturele organisaties die meer 
thematisch werken en het dorpsleven overstijgen. Kortom, 
een diverse waaier die het cultuurleven verrijken.

Klassieke organisaties versus ander soort engagemen-
ten
Sommige ‘klassieke’ organisaties zijn op zoek naar een 
nieuw verhaal en nieuwe leden maar vinden het moeilijk om 
een nieuw pad in te slaan.

Meer uitwisseling
In de dorpen worden heel wat nieuwe initiatieven gelan-
ceerd, voornamelijk door wijk- en feestcomités. Heel in-
spirerend maar deze inspirerende voorbeelden zijn amper 
gekend, niet geweten buiten het dorp. 

Sterke bovenlokale culturele spelers in andere en aan-
verwante sectoren
De Kempen werkt graag en goed samen
In de Kempen zijn er al heel wat organisaties uit de cultu-
rele en andere sectoren die zich binnen onze regio of op 
Kempenniveau groeperen. En ze blijken ook nog eens goed 
te werken: ’t PACT (Cc’s), VormingPlus Kempen, overleg 
Kempense Academies, SPAAK (armoedeorganisaties), vzw 
Pas-sage & GGZ-netwerk (psychische kwetsbaarheid), LOGO 
Kempen (Lokaal gezondheidsoverleg) Toerisme Kempen, 
Welzijnszorg Kempen (OCMW’s), de jeugdhuizen met artis-
tieke en ondernemerswerking, Kempenoverleg van de erf-
goedcellen…Er is bij deze organisaties een sterke openheid 
naar CNEK. De bereidheid om samen te werken is groot (cfr. 
Denkdag op 2 april 2019 n.a.v. de Cultuurnota!). 

CNEK werkte al veel samen met andere sectoren, maar 
kent de overkoepelende netwerken minder goed
Via andere netwerken of tijdelijke projecten zijn er contac-
ten met bijv. Vormingplus Kempen, Welzijnszorg Kempen, 
’t PACT maar een echte samenwerking is er momenteel nog 
niet. 

CNEK is een zorgregio
Er zijn een paar belangrijke, toonaangevende zorgorganisa-
ties en -instellingen in onze regio aanwezig (OPZ, Huis Per-
rekens, Gemeenschapsinstelling De Kempen, …). We hebben 
zelfs één van de bekendste zorgtradities van de wereld: de 
Geelse gezinsverpleging, een schitterend voorbeeld van ‘in-
clusie’ wat hier geen beleid maar gewoon ‘gewoon’ is. Zorgen 
voor elkaar en voor kwetsbare mensen zit echt heel dicht op 
onze huid.
Sterke doelgroepenorganisaties + initiatieven
In de CNEK-regio zijn er enkele straffe organisaties actief 
die erin slagen om kwetsbare mensen een forum te bieden, 
of die veel expertise hebben rond doelgroepen die vandaag 
de weg naar cultuur nog niet vinden of er hun ding niet in 
vinden. Heeft dit te maken met Geel als barmhartige stede? 
Is de CNEK regio ‘warmhartig’?

Kwetsbare groepen actief betrekken kan beter
Niet iedereen neemt deel aan cultuur. De laatste jaren stijgt  
het aantal 1-oudergezinnen. Deze gezinnen zitten onder of 
flirten met de armoedegrens. Hoe maken we onze culturele 
initiatieven op alle fronten bereikbaar, niet alleen maar zeker 
ook voor kinderen?

Ook gezinnen die thuis geen Nederlands spreken vinden 
minder goed de weg naar ons aanbod door de taalbarrière. 



STERKTES ZWAKTES
Straffe organisatoren 
Er zijn opvallend veel festivals en grote culturele events in 
onze regio. Dat heeft te maken met de aanwezige open ruimte 
maar zeker ook met de sterke ‘handen uit de mouwen, niet 
zeveren maar doen’-mentaliteit. Sommige van die festivals 
zijn klein begonnen maar groeiden uit tot toonaangevende 
events (Graspop, Reggae Geel, Pennenzakkenrock). Ook grote 
gemeenschapsvormende musicals voor en door de lokale in-
woners kennen hier een sterke traditie met ook een doelgroe-
penwerking (GheelaMania, Mol-in-Scène). 

Vernieuwende initiatieven gezocht
Hoewel er geregeld baanbrekende culturele initiatieven met 
een heel brede uitstraling op touw worden gezet, is er ruimte 
om dit nog meer te doen. Goede partnerschappen, buiten de 
lijntjes kleuren, je eiland verlaten, inspirerende voorbeelden, 
… kunnen helpen. 

De Derde plek 
is een concept dat vooral door de bibliotheken al wordt 
geëxploreerd en waar ze mee aan de slag willen gaan. Dit 
model kan eigenlijk ook op andere culturele plekken worden 
toegepast. 

Culturele plekken in de dorpen
Het culturele leven van onze regio is gelinkt aan de vele 
socioculturele organisaties van onze dorpen. De CNEK-regio 
is een echte dorpenregio. Dit socioculturele leven speelt 
zich deels af in de parochiezalen. Sommige zijn ondertussen 
uitgegroeid tot echte dorpshuizen en ontmoetingscentra, 
andere worstelen met hun rol binnen een samenleving die 
ontzuilt en waar andere types van organisaties en engage-
menten sterk opkomen (projectmatig vrijwilligerswerk, 
buurtcomités). 

Onroerend erfgoed als culturele site!
In verschillende gemeenten komen er onroerend erfgoed-
sites vrij, of zijn er plannen om hieromtrent te werken. Het 
gaat vaak om plaatsen met een religieus verleden (kerken, 
pastorijen, kapellen, kloostergebouwen). Deze plekken bie-
den een enorme kans om uit te groeien tot interessante, in 
het oog springend culturele plekken. 

Er is ook nood aan dit soort plekken. Dat bewijzen de pop-up 
initiatieven en jongerenfestivals die her en der opduiken op 
deze plekken. 

Er is ook echt vraag naar dit soort plekken. Meer en meer 
krijgt IOED k.ERF de vraag of we geen leegstaand pand we-
ten voor artistieke ateliers, plattelandsmarktjes met work-
shops, pop-upinitiatieven, ..

Onroerend erfgoed als culturele site?
Het is niet evident om onroerend erfgoedsites te activeren 
tot culturele plekken. Spelbrekers kunnen zijn: gebrek aan 
middelen, lange processen alvorens je resultaat ziet, …

Inspirerende culturele plekken
Cultuur moet je tonen, en inspirerende culturele plekken zijn 
daar essentieel voor. 

We hebben die al in onze regio, in alle vormen: nieuwe Bib 
Laakdal, de gelauwerde Bib Balen, de nog op te waarderen 
site van De Zwaan in Mol (Academie Beeldende Kunsten), 
Tuinpaviljoen Perrekens, historische site OPZ, Station M., 
uitbreidingsplannen Gasthuissite Geel, koffiebars

Uitdagingen culturele plekken
Verschillende culturele plekken zijn op zoek naar een nieuw 
verhaal. De bibliotheken zitten in een veranderingsproces en 
nemen het model van de ‘Derde plek’ als leidraad. Sommige 
heemkringen willen hun archief -en documentatiecentra 
(veelal gelegen in een historisch pand van de gemeente) 
verder uitbouwen door nauwer samen te werken met andere 
culturele spelers. Enkele gemeenten beschikken over sites 
die de volgende jaren ontwikkeld moeten worden, en waar 
heel wat kansen liggen voor een culturele invulling. Deze 
plekken bieden kansen voor tijdelijke experimenten (proef-
tuinen, pop-ups) en uiteindelijk ook voor duurzame culture-
le bestemmingen. 



STERKTES ZWAKTES
Cultuurmagazine Cc’s
’t PACT heeft de ambitie om werk te maken van een regionale, 
Kempense communicatie + distributie. Ze denken hierbij aan 
een cultuurmagazine, een netwerk strategische cultuurcom-
municatie, … ondersteund door Prospekta. CNEK kan hierin 
partner worden. 

Verwachtingen t.o.v. CNEK
De provincies hebben geen culturele bevoegdheid meer. 
De Vlaamse Overheid stimuleert intergemeentelijk samen-
werken en de ambities in onze regio zijn groot. We moeten 
oppassen voor een te grote mismatch tussen die ambities en 
de beschikbare middelen. Het IGS kan de leemte die ontstaan 
is bij het wegvallen van de provinciale ondersteuning niet 
alleen opvangen.

UiTPAS-regio 
CNEK is nog geen UiTPAS-regio maar de afgelopen maanden 
is het zaadje geplant en snel beginnen groeien. Er vonden 
verschillende infosessies plaats, de ganse Vrije Tijdsector 
nam hieraan deel. 

CNEK  zou kunnen aansluiten bij UiTPAS-regio Kempen, wat 
de uitrol sneller zou kunnen laten lopen. Een ander scenario 
is zelf een regio opstarten, wat gezien de jarenlange samen-
werking van de CNEK-gemeenten ook veel slaagkansen zou 
hebben. 

Er is wel draagvlak voor een UiTPAS, bewijzen de verschil-
lende voorbereidende vergaderingen waaraan de ganse vrije 
tijdssector van de 7 gemeenten deelnam (sport, cultuur, 
jeugd)

UiTPAS-verhaal: iedereen mee!?
Als we kiezen voor de UiTPAS dan moeten we er een seri-
euze lap op geven. Dan moet eigenlijk heel de vrije tijd mee. 
Dan hoort er een sterke communicatiestrategie bij en is er 
een concreet actieplan nodig rond het betrekken van doel-
groepen. We verwachten een stevig engagement vanuit de 
gemeentebesturen. 

Wie gaat dit verhaal trekken? Welke rol kan CNEK hierin 
spelen? 
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CNEK is een culturele netwerkorganisatie van zeven Kempense gemeenten. 
We zijn een overleg- en samenwerkingsplatform dat het culturele veld in onze 
regio verbindt en versterkt én we zijn een springplank voor culturele initiatieven.

Met een open, experimentele blik, veel goesting en vanuit onze sterktes 
inspireren en faciliteren we nieuwe culturele samenwerkingen, laten we mensen 
schitteren en zorgen we voor een knetterende cultuurenergie in de Kempen. 

CNEK wil cultuur in en met de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, 
Mol en Retie laten knetteren! Hoe we dat doen, zit in onze naam. CNEK is kort voor 
Cultuurnetwerk Kempen. We gaan voortdurend op zoek naar voor de hand liggen-
de én verrassende verbindingen. Verbindingen over de gemeentegrenzen heen, 
tussen culturele organisaties, met andere sectoren, tussen professionals en vrijwil-
ligers. Het is dit netwerk dat zorgt voor een knetterend cultuurleven in ons stukje 
Kempen. 

Een knetterende cultuur?

… dat zijn voor ons culturele plekken waar het bruist, die inspireren, die door een 
gevarieerd aanbod en doordachte architectuur mensen aantrekken. Het zijn war-
me plekken die je uit je kot en bubbel lokken, culturele krachtplaatsen waar je 
energie komt opladen. 

… dat zijn experimentele samenwerkingsprojecten, gegroeid uit partners die van-
uit hun eigenheid en expertise elkaar versterken: een klein idee wordt door samen-
werking naar een hoger niveau getild. Het zijn en worden projecten die bijdragen 
aan de culturele uitstraling van onze regio. 

... dat zijn niet in het minst schitterende professionals en vrijwilligers die met hart 
en ziel, op de bühne of achter de schermen werk maken van een bruisend Kem-
pens cultuurlandschap. Die schitterende mensen willen we met CNEK nog harder 
laten stralen door hen te coachen, te ondersteunen en te waarderen. 

… dat is een vonk die bij iedereen aanslaat. Ook, en vooral, bij zij die vandaag 
weinig of niet deelnemen aan het culturele leven. Mensen in armoede, mensen 
met een psychische kwetsbaarheid, mensen die nog niet zo lang in onze regio 
wonen, moeten kunnen deelnemen aan het cultuuraanbod. Ons cultureel circuit 
kan maar knetteren als iedereen meedoet!



Veel geblaat, veel wol
CNEK is een netwerkorganisatie en daar horen overlegstructuren en overlegmo-
menten bij. De CNEK-netwerken zijn lerende netwerken maar zijn vooral ook onder-
nemende netwerken die zaken realiseren op het terrein. 

Kempen collectief!
Een collectief is een samenwerkingsverband dat een of meer bepaalde belangen 
nastreeft door middel van samenwerking en waarin iedereen verantwoordelijkheid 
deelt en opneemt. Zo werken ook de structurele CNEK-netwerken. We zijn een 
Kempen(s) collectief!

Genereuze samenwerkingen
CNEK stimuleert samenwerkingen, en dat zijn altijd genereuze samenwerkingen: 
samenwerkingen waarin elke partner, groot of klein, rekening houdend met draag-
kracht, met een focus op sterktes, evenwaardig is. 

Warmhartig
De CNEK cultuurregio is een warmhartige regio. We zorgen voor elkaar en we wa-
ken erover dat iedereen kan, wil en mag meespelen op het grote culturele speel-
plein. Dat onze cultuurregio met grote zorginstellingen historisch gezien ook een 
zorgregio is, is een troef. De stad Geel, de Geelse gezinsverpleging, de vele barm-
hartige praktijken die hieruit voortvloeiden, zijn inspirerend. 

Voelsprieten uit, blik op 360°
We volgen nieuwe ontwikkelingen op vlak van cultuurbeleid goed op. We gaan 
actief op zoek naar inspirerende projecten en modellen. En we delen deze nieu-
wigheden in onze netwerken.

Knettergek
“Doe maar gewoon, dat is al gek genoeg”, is een uitspraak die je in de Kempen 
vaak hoort. Maar niet bij CNEK! Wij omarmen het out-of-the-box denken.



CNEK brengt professionals en vrijwilligers samen in lerende en 
ondernemende netwerken.

Het CNEK-team ondersteunt en faciliteert verschillende netwerken en 
gemeenschappen die zich (willen) inzetten voor een bruisend cultuurle-
ven in deze regio. Sommige netwerken zien elkaar maandelijks, andere 
een paar keer per jaar. Er zijn collegagroepen, maar ook tijdelijke werk-
groepen rond thema’s en noden. De deelnemers aan deze netwerken 
leren van elkaar, wisselen kennis en expertise uit, maken plannen, vor-
men beleid, … De CNEK-netwerken zijn daadkrachtig en ondernemend. 
Veel geblaat maar ook veel wol. De verschillende netwerken vormen 
samen Cultuurnetwerk Kempen en zetten de koers uit. CNEK is een veel-
zijdige samenwerking waarin iedereen verantwoordelijkheid draagt en 
de handen uit de mouwen steekt. We gaan collectief voor een bovenloka-
le cultuurwerking in de Kempen, we zijn een Kempen Collectief !

Dit symbool plaatsen we bij de acties die wij zien binnen de regierol

CNEK verbindt mensen en organisaties over 
gemeente- en sectorgrenzen heen tot een aanstekelijk 
netwerk dat cultuur in de Kempen doet knetteren

CNEK is kort voor Cultuurnetwerk Kempen. Werken met en aan netwerken 
is de essentie van ons cultuurnetwerk. Met CNEK gaan we voortdurend 
op zoek naar voor de hand liggende én verrassende verbindingen. We 
spinnen, knopen en weven om het cultuurleven in deze regio te doen 
knetteren!

A Dit symbool plaatsen we bij de acties waarbij CNEK een actor is



ACTIE | Coördinatie VoorCom

ACTIES
werking van het Cultuurnetwerk

Het VoorCom komt 10 keer per jaar samen (maandelijks, uit-
gezonderd zomermaanden). Het VoorCom bereidt de Raad 
van Bestuur voor en werkt een bovenlokaal cultuurbeleid 
uit. Deze maandelijkse afstemming met de gemeenten maakt 
van Cultuurnetwerk Kempen een logische, goed gekende en 
gewaardeerde partner voor de gemeentebesturen. Het zorgt 
ervoor dat het CNEK-beleid naadloos voortbouwt op het ge-
meentelijke beleid en dat daarin volop de kansen worden 
gegrepen om dat gemeentelijke beleid op het bovenlokale 
niveau te versterken. 
Cultuur-, bib-, erfgoedpersoneel van de 7 CNEK-gemeenten.

CNEK brengt professionals en vrijwilligers samen in lerende en 
ondernemende netwerken.

ACTIE | Ondersteuning Raad van Bestuur
De RvB van CNEK komt 5 keer per jaar samen. Naast de be-
stuursopdracht is de RvB van CNEK ook een netwerk waarin 
beleidsmakers kennis en expertise uitwisselen en opbouwen.
Schepenen van cultuur en/of erfgoed

ACTIE | Ondersteuning Leesbevorderingsnetwerk
Het netwerk is in ontwikkeling en bouwt expertise op rond 
leesbevordering en leesplezier.
Bibliotheken, scholen, buitenschoolse kinderopvang, Kind en 
gezin, Huis van het Kind, OCMW, gemeentelijke cultuurdienst

ACTIE | Ondersteuning werkgroepen van de bibliotheken
Thematische werkgroepen waarin de bibliotheken gedeelde 
noden gezamenlijk aanpakken. 
Bibliothecarissen 

ACTIE | Afstemming met het Erfgoedoverleg
Het EO bestaat uit heem- en geschiedkundige organisaties en 
komt minstens 3 keer per jaar samen. Ze werken samen aan 
een uitleennetwerk, wisselen kennis en collecties uit, stip-
pelen mee het erfgoedbeleid van de regio uit. Het EO wordt 
gecoördineerd door k.ERF.
9 heem- en geschiedkundige werkingen, erfgoedcel en IOED 
k.ERF



ACTIE | Afstemming met collegagroep Musea

ACTIES
werking van het Cultuurnetwerk

Er worden thematische uitwisselingsmomenten georga-
niseerd voor de professionele musea en de vrijwilliger-
sinitiatieven. We spelen in op de noden en leren van me-
kaar. Deze collegagroep wordt gecördineert door k.ERF.  
De musea in de CNEK-regio

ACTIE | Netwerk strategische cultuurcommunicatie
Coördinatie van een nog op te richten netwerk dat zich buigt 
over een doeltreffende cultuurcommunicatie in onze regio, 1 
keer per jaar.
Communicatiediensten, communicatiemedewerkers culturele 
organisaties, doelgroepenorganisaties

ACTIE | Brug slaan bovenlokale netwerken jeugd en sport, 
Twee bovenlokale netwerken Vrije Tijd waarmee we willen 
afstemmen, samenwerken.

ACTIE | k.LAB - experimentele denkplek en comunity
Een k.LAB is een tijdelijk transversaal netwerk dat via een 
uitgewerkte methodiek een bepaald thema of een nood onder 
de loep neemt, destilleert, hieromtrent acties formuleert, re-
sultaten deelt met het brede culturele veld, … De k.LABoran-
ten ontmoeten en inspireren elkaar, wisselen ervaringen uit. 
CNEK organiseert 6 k.LABs gedurende de beleidsperiode. 
Voorbeelden van thema’s: Voorlezen, Erfgoedhoeken in de 
bib, cultuurcommunicatie en jongeren , cultuurparticipatie, 
artiesten in dialoog brengen met diverse kansengroepen in 
publiek,…
De LAB-teams worden samengesteld op basis van het thema. 
De basisvoorwaarde is dat er mensen met verschillende ach-
tergronden en kennis aan deelnemen.

ACTIE | Kempen Collectief! 
Een tweejaarlijks netwerkevent voor iedereen die zich in de 
CNEK-regio inzet voor het culturele leven, met een sterk, in-
spirerend inhoudelijk programma en voldoende ruimte voor 
deelnemers om linken te leggen/mensen te leren kennen die 
hun eigen werking kunnen verrijken. We bekijken hierbij met 
welke andere bovenlokale en regionale spelers we kunnen sa-
menwerken (bijv. Vormingplus Kempen, SPAAK, …)



CNEK ondersteunt organisaties uit aangrenzende sectoren bij het 
opstarten en uitbouwen van een culturele werking. 

Bij de opmaak van deze cultuurnota namen we samen met verschil-
lende organisaties uit andere sectoren een diepe duik in het Kempen-
se culturele landschap. Niet alleen culturele organisaties zijn gepas-
sioneerd door cultuur. Veel woon- en zorgcentra, het OPZ, scholen en 
armoedeorganisaties vinden culturele beleving, zowel passief als ac-
tief, een verrijking binnen hun werking. Deze culturele werkingen bou-
wen op gedreven mensen die collega’s, cliënten, bezoekers, bewoners, 
vrienden, Kempenaren mee op sleeptouw nemen. Die gepassioneerde 
mensen noemen we in deze nota ‘cultuurankers’. Ze zijn een belang-
rijke schakel om transversale cultuurprojecten te doen slagen. En ze 
zijn nog te weinig gekend in onze regio, ze zien zichzelf (nog) niet als 
spilfiguur in ons cultuurnetwerk of worden (nog) niet als dusdanig (h)
erkend in hun eigen organisatie. Tijd dus om deze cultuurankers op te 
sporen en hen met cultuurplekken en -organisaties te verbinden. 

ACTIE | Opsporen en betrekken Cultuurankers
bestaande cultuurankers leren kennen en benoemen, op zoek 
gaan naar nieuwe ankers, hen een plek geven in ons netwerk.  

ACTIE | Opsporen, stimuleren en betrekken Leesankers
Inzetten op en ondersteunen van leescoördinatoren in de 
scholen binnen het actieplan ‘Meer (voor)lezen, beter in 
taal, steviger in het leven’

ACTIE | Buurten met erfgoedscholen
Via het traject ‘buurten met erfgoed’ van k.ERF leren we de 
leerkrachten basisonderwijs die zich (willen) inzetten voor 
het lokale erfgoed kennen. 

ACTIE |De CNEK kaart
Het letterlijk op de kaart zetten van alle culturele spelers én 
ook de cultuurankers binnen de CNEK-regio 
(De CNEK-cultuurkaart als handig en helder werkinstru-
ment).

ACTIES



CNEK tilt professionals en vrijwilligers  op, door coaching, training en 
vorming 

We hebben in onze regio heel wat straffe organisaties en gedreven men-
sen die muziek, theater, beeldende kunst, literatuur, tentoonstellingen, 
enz. maken en aanbieden. Daarnaast zijn de vele socioculturele vereni-
gingen vaak het kloppend hart van onze dorpen. Deze mensen, stuk voor 
stuk, of als team, willen we sterker maken. CNEK wil een hefboom zijn 
die culturele projecten en plekken naar een hoger niveau tilt, maar dat 
kan alleen als we sterke schouders hebben, schouders van gemotiveerde, 
enthousiaste professionals en vrijwilligers. We willen met CNEK dat onze 
medewerkers groeien, sterker worden, trots zijn op wat ze doen en kun-
nen, we willen hen laten schitteren.  

CNEK geeft energie en licht via genereuze 
samenwerkingen het culturele leven in de Kempen naar 
een hoger niveau

CNEK bundelt krachten, kennis en middelen om alle facetten van het 
culturele leven in het CNEK-werkingsgebied te versterken en te laten 
schitteren. Wij willen samen werk maken van schitterende cultuurvereni-
gingen, krachtige vrijwilligers en professionals, uitstekende projecten, in 
het oog springende initiatieven en inspirerende culturele plekken. CNEK 
doet aan oplichterij! We lichten mensen, projecten en plekken naar een 
hoger niveau. We doen dit door samenwerkingen te stimuleren, genereu-
ze samenwerkingen, samenwerkingen waarin elke partner, groot of klein, 
evenwaardig is.  

ACTIE | Organisatie ormingen & workshops 
op schaal van de regio rond thema’s die in onze regio leven. 
Bijvoorbeeld: soc. media, leesplezier, cultuurpersoneel 3.0 

ACTIE | Organisatie Cultuurcongres
voor cultuurvrijwilligers met tal van workshops, 
cfr. Evenementencongres in 2019

ACTIE | Organisatie van een ‘BootCamp’ (Kamp CNEK)
voor verenigingen die voor een uitdaging staan of een level 
hoger willen spelen, vertrekkende vanuit hun sterktes. Een 
intensief traject dat veel engagement van de deelnemende 
organisaties vraagt. i.s.m. de cultuurdiensten

ACTIES

ACTIE | Uitwisseling van personeel
CNEK faciliteert de mogelijkheid dat personeel in een ande-
re gemeente even meedraait, ervaringen opdoet, ...



CNEK werkt mee aan de uitstraling van de regio door inspirerende 
ideeën, middelen, kennis en krachten samen te smeden tot kwalita-
tieve, vernieuwende, bovenlokale culturele projecten 

CNEK is een projectsmederij waar nieuwe ideeën met  vuur worden vorm-
gegeven tot sterke projecten of trajecten. Een sterk CNEK-project is een 
samenwerkingsproject, tussen verschillende organisaties, 
cross-sectoraal, over de gemeentegrenzen heen, stoutmoedig en 
ambitieus, en met een gezonde dosis Kempense fierheid. 

ACTIE | Uitwerken beleidskader ‘Wat is een CNEK-project’? 
In het planningsproces werden hier al de bouwstenen voor 
geleverd, maar het eerste jaar willen we dit nog verfijnen 
zodat we snel en gericht projecten kunnen triggeren en uit-
bouwen. 

ACTIE | Uitbouwen van dienstverlening 
voor gemeentes en verenigingen m.b.t. het opstellen van pro-
jectplannen en mogelijke subsidielijnen, fondsenwerving,… 
om projecten tot hun volledige potentieel te laten komen

ACTIE | Adviseringsrol Project ‘De koning te rijk’
k.ERF en RLKGN zullen in 2020-2021 een groot project op-
zetten rond de invloed van de koninklijke familie op de ont-
ginning van de Kempen. Binnen CNEK is k.ERF de trekker, en 
staat het project in het Erfgoedplan en de k.ERF-begroting. 
Gezien het transversale karakter zal de CNEK-cultuurdienst 
dit project opvolgen, adviseren, eruit leren

ACTIES

ACTIE | Theaterproject kleuters en leesplezier

CNEK zal via een k.LAB dit project voeden en mee vorm 
geven, maar het wordt getrokken door de bibliotheken. 

ACTIE | Coördinatie Boekstart

De CNEK-bibs zetten de volgende jaren in op Boekstart, o.a. 
via de aankoop van pakketten, communicatie. CNEK zal dit 
project trekken. 

A



CNEK werkt mee aan de uitstraling van de regio door inspirerende 
ideeën, middelen, kennis en krachten samen te smeden tot kwalita-
tieve, vernieuwende, bovenlokale culturele projecten 

Een krachtige, culturele plek is een plaats waar mensen graag komen, 
ongedwongen, los van status of achtergrond, waar je bekende gezichten 
ontmoet en nieuwe mensen leert kennen. Een broeinest waar mensen 
komen leren, proberen, creëren, filosoferen, gesprekken aanknopen, hun 
ogen uitkijken of stil genieten. Plekken met een ziel, plekken waar de 
inwoners van de CNEK-regio trots op zijn. CNEK wil meer en vooral onge-
lofelijk inspirerende ‘derde plekken’ waar inwoners cultuur komen proe-
ven, beleven en maken. In onze regio hebben we al krachtige culturele 
plekken, maar er zijn ook nog veel sites die veel potentieel hebben om 
zich te ontwikkelen tot zulke plekken. Vaak zijn dit plekken met een rijk 
verleden en wonderlijk erfgoedverhaal die dankzij een goede samenwer-
king met de onroerend erfgoedsector en IOED k.ERF kunnen uitgroeien 
tot sterke, hedendaagse culturele trekpleisters en pleisterplaatsen.

ACTIE | Ondersteunen veranderingstrajecten bibliotheken 
en andere culturele plekken 
Bijvoorbeeld in de ontwikkeling en toepassing van het mo-
del van de ‘Derde Plek’. 

ACTIE |Organiseren van inspiratiedagen, workshops en bege-
leide trajecten 
om de theorie en modellen over derde plekken te hertalen 
naar de Kempense praktijk. 

ACTIE |Ondersteunen van lokale kerkbesturen en gemeente-
besturen 

in hun zoektocht naar nieuwe en nevenbestemmingen voor 
religieuze gebouwen (kerken, kapellen, kloosters) i.s.m. 
IOED k.ERF

ACTIES

ACTIE | Jong & oud is nieuw
trajecten, inspiratiebabbels met jongeren die aan de slag 
willen met erfgoedpanden voor expo’s, pop-up initiatieven, 
urban exploring, enz. i.s.m. de jeugdhuizen uit de regio.

ACTIE |Archipel K. | de Kempense cultuurplekken op kaart 
zetten: 
de info die we verzamelen, de nieuwe plekken die we ont-
dekken, de plekken die we heruitvinden, delen we met het 
brede publiek via een website, zetten we op een kaart, ver-
binden we met elkaar



CNEK ondersteunt lokale besturen bij het uitwerken en uitrollen van 
een warmhartig en sterk gedragen UiTPAS-beleid

CNEK onderzoekt het invoeren van de UiTPAS in de regio om deelname 
aan het culturele leven te stimuleren. De UiTPAS zien we niet als een 
sleutel die het culturele speelplein opent, het moet een bal zijn die aan-
zet om met veel zin mee te spelen. De UiTPAS is dus een mogelijk instru-
ment, maar daarnaast is er een goed uitgewerkt beleid en netwerk nodig 
om iedereen, zowel gebruikers als aanbieders, aan te moedigen de UiT-
PAS ten volle te gebruiken. 

CNEK maakt cultuur in de Kempen mee(r) 
toegankelijk
Zorgen voor elkaar, erover waken dat iedereen kan, wil en mag mee-
spelen op het culturele speelplein, inclusie, toegankelijkheid, … Het zijn 
in deze regio geen sturende beleidslijnen, maar het beweegt hier bijna 
natuurlijk; het zit simpelweg in ons DNA. Dat danken we aan ons verleden 
als zorgregio, als plek waar iedereen die ‘anders’ was, werd opgevan-
gen, gewoon tussen de mensen. Het strafste voorbeeld hiervan is zonder 
twijfel de Geelse gezinsverpleging die zich ontwikkelde uit de verering 
van Sint-Dimpna. 
Ook vandaag inspireert dit verhaal ons als cultuurnetwerk. We willen een 
open cultuurnetwerk en warme cultuurregio zijn. We zijn dat al. Hier zijn 
zoveel prachtige, warmhartige initiatieven die we kunnen uitbreiden naar 
de regio, en er is veel goesting om culturele activiteiten en organisaties 
nog meer en beter toegankelijk te maken. Een heldere, goed vertakte 
communicatie is hier een belangrijk onderdeel van. Warmhartigheid is 
broos, en dus engageert CNEK zich om deze warmhartigheid te bescher-
men en verder aan te wakkeren. 

ACTIE | Mee onderzoeken en vormgeven UiTPAS-beleid
CNEK fungeert als gesprekspartner en vertegenwoordigt de 
deelnemende gemeenten bij het onderzoek naar een UiT-
PAS-beleid op maat van de regio.

ACTIE | Uitbouw netwerk van organisaties en ervaringsdeskun-
digen 
die inzetten op het versterken van mensen in armoede en 
met hen de dialoog aangaan over het potentieel van een UiT-
PAS-beleid.

ACTIES

ACTIE | Lidkaart bibliotheken en UiTPAS
De bibs werken aan een gezamenlijk lidmaatschap met 1 lid-
kaart. We bekijken of dit gekoppeld kan worden aan UiTPAS. 



Dankzij een doordachte, regionale communicatie zet CNEK 
bovenlokale cultuurinitiatieven en inspirerende cultuurpraktijken in 
de vitrine

ACTIE |Uitwerken regionaal communicatie- en distributieplan

voor bovenlokale cultuurcommunicatie, met aandacht voor 
doelgroepen die moeilijk toegang krijgen tot de bestaande 
communicatiekanalen. 

ACTIE |Promoflyers/berichten voor anderstaligen 
(in hun moedertaal) 
i.s.m. organisaties die deze doelgroepen bereiken. Bijvoor-
beeld over ‘Voorlezen en de Bib’, ‘UiTPAS’

ACTIES

ACTIE | Meewerken aan Kempens Cultuurmagazine
De Kempense Cc’s, ‘t PACT, werkt aan een cultuurmagazine. 
of ander kanaal. CNEK gaat hieraan meewerken.  

ACTIE | nspireren met sterke, warmhartige verhalen
storytelling 
Initiatieven en organisaties die uitblinken in 
warmhartigheid (= kwetsbare groepen betrekken, toeganke-
lijke cultuur) in de kijker zetten, hun verhaal delen met de 
regio



Jaarlijkse, landelijke cultuurevenementen zijn in de CNEK-regio écht 
een feest voor iedereen

Erfgoeddag, de Voorleesweek, Open Monumentendag, Week van de Ama-
teurkunsten, de Jeugdboekenmaand, … ze krijgen in de CNEK-regio net 
als elders in Vlaanderen een lokale of regionale invulling. Organisato-
ren werken telkens opnieuw een zo aantrekkelijk mogelijk, vaak gratis 
aanbod uit en proberen heel wat deelnemers aan te trekken. Er wordt 
veel energie gestoken in deze events, met succes. De goed ingeburgerde 
evenementen trekken veel volk. Er is dus al een stevige basis waar we op 
kunnen verder bouwen en dus willen we een stap verder gaan. We dagen 
met CNEK alle culturele spelers uit om bij het uitwerken van deze events 
extra aandacht te hebben voor kwetsbare en moeilijk bereikbare groe-
pen. Deze toegankelijke events en activiteiten nemen we met fierheid 
op in de regionale promocampagnes die CNEK coördineert. Kempenaren 
bouwen graag feestjes, CNEK bouwt graag feestjes voor iedereen. 

ACTIE |Inbouwen ‘check’ rond toegankelijkheid bij uitwer-
ken activiteiten 
activiteiten en dit bespreken met experts en ervaringsdes-
kundigen. 

ACTIE |Communicatie van regionale cultuurevents
Het gaat om o.a. volgende events: Gluren bij de Buren,  
Voorleesweek, Nationale Boekstartdag. Ook Erfgoeddag en 
Open Monumentendag wordt in de CNEK-regio gecommuni-
ceerd maar dit wordt gecoördineerd door k.ERF. Bij de com-
municatie hebben we extra aandacht voor kansengroepen. 

ACTIES



Er is een sterke coördinatie met een duidelijk mandaat van de Raad 
van  Bestuur

Voor de uitvoering van deze Cultuurnota is er een sterk team nodig dat 
actieplannen, beleidsdocumenten, jaarverslagen opstelt, taken coör-
dineert en monitort, geregeld terugkoppelt aan de lokale besturen. Dit 
team bestaat uit een regiocoördinator, de intergemeentelijke erfgoedco-
ordinatoren, de Raad van Bestuur (+ dagelijks bestuur) en het Voorberei-
dend Comité. 

CNEK is een gezonde organisatie die planmatig en 
flexibel werkt
Het zit in onze naam, we geloven bij CNEK heel sterk in werken vanuit 
en met netwerken. Netwerken van gemotiveerde mensen, boordevol 
ideeën, doen het cultuurleven in de Kempen knetteren, geven energie, 
zorgen voor spannende kortsluitingen en steken de boel soms gewoon 
even in de fik. Deze intensiteit van werken, kan enkel slagen door deze 
netwerken goed te omkaderen met een sterk uitgebouwde organisatie. 
Een organisatie waar het personeel, bestuurders en andere medewerkers 
goed aarden.

ACTIE |Aanwerven regiocoördinator

ACTIE |Aanwerven administratieve kracht

ACTIES

ACTIE |Opmaak actieplannen, jaarverslagen, 
beleidsdocumenten

ACTIE | Opvolgen financieel beheer organisatie, aantrekken
middelen 



CNEK hanteert een heldere en duurzame
interne communicatie

ACTIE |Opzetten online platform om verslagen, 
documenten, enz. te delen

ACTIE |Realisatie van een CNEK-huisstijl die herkenbaar is 
wanneer CNEK communiceert naar gemeentes, partneror-
ganisaties, overheden, documenten m.b.t. zakelijk beheer

ACTIES

CNEK volgt beleidsontwikkelingen en trends op 
en deelt die met de regio

ACTIE |Opvolgen Vlaamse netwerken, vergaderingen 
Steunpunt Bovenlokale Cultuur, Departement CJSM, ...

ACTIE |Het CNEK-personeel volgt studiedagen op, neemt 
deel aan workshops en vormingen

ACTIES

ACTIE |Lidmaatschap op tijdschriften, aankopen beleids-
relevante publicaties

ACTIE |Culturele belangen van de regio behartigen




