
OP EXCURSIE IN DE STAD

BUURTCOMITÉ STADSCAMPUS
In de Antwerpse Studentenbuurt zijn er al eens 
conflicten tussen buurtbewoners en studenten. 
Buurtcomité Stadscampus toont tijdens een 
wandeling in de omgeving Ossenmarkt hoe zij het 
samenleven verbeteren.
Wandeling: 10u-12u, Ossenmarkt (max 12 pers)

STADSKLAP
Onthaalbureau Inburgering 
organiseert zo’n 30 ‘stads-
klappen’ per maand; een 
unieke kennismaking en 
uitwisseling met nieuwe 
Antwerpenaren. Doe mee een 
groepsgesprek met Poolse 
inburgeraars. 
Workshop: 9u30-12u, brede school 
’t Keerpunt (Prins Leopoldstraat 51, 
2140 Borgerhout)

DE PLOEG - KIEVIT
Buurtcomité de Ploeg 
ontstond n.a.v. de 
gecontesteerde bouw-
werken aan het Kievitplein. 
Sindsdien denkt de Ploeg 
actief mee samen met 
overheden en 
projectontwikkelaars. Dat 
dit kan renderen illustreert 
de Ploeg tijdens hun 
wandeling.
Wandeling: 10u-11u30, Le Pain 
Quotidien (Lange Kievitstraat 107, 
2018 Antwerpen)

PARK GROOT 
SCHIJN
In 2010 ontving de ‘participatiestuurgroep’ van Park 
Groot Schijn in Deurne de VRP-planningsprijs. De 
hoofdrolspelers leiden u rond in het toekomstige park en 
vertellen u alles over één van de meest gerenommeerde 
participatieprojecten in Vlaanderen.
   Wandeling: 14u-15u30, Parking Ijsbaan Ruggeveld 
   (Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne)

PARK SPOOR NOORD
Het meest populaire park van 
Antwerpen is er niet zomaar 
gekomen. Wat weinig mensen 
weten is dat er een jaren-
lange strijd aan voorafgegaan 
is van de buurtbewoners. De 
‘Werkgroep Spoorwegem-
placement’ vertelt anekdotes 
doorheen het Park. 
Wandeling: 10u-12u, Cargo Park 
Spoor Noord

DE ROMA
Na 20 jaar leegstand is 
de oude buurt-cinema 
Cinema Roma door 
vele vrijwillige handen 
heropgebouwd tot volks-
schouwburg De Roma. De 
Roma bewijst dat mensen 
samen dingen kunnen 
veranderen.
Rondleiding: 10u-12u, De 
Roma (Turnhoutsebaan 286, 
2140 Borgerhout)

STUURGROEP 
SINT-ANDRIES
Sinds de stuurgroep Sint-
Andries meer dan 25 jaar 
geleden ontstond is de 
‘Parochie van 
miserie’ hard veranderd. 
Ze komen nog steeds 
maandelijks samen, 
hebben al jaren een 
eigen wijkkrant, hebben 
de wijk als geen ander in 
de stad vorm gegeven.
Wandeling: 10u-12u, cc Costa 
(Sint-Andriesplaats 24 2000 
Antwerpen)

FILET DIVERS
Filet Divers wil 
Antwerpenaren met ge-
schonden basisrechten 
helpen. Naast concrete 
hulp probeert Filet 
Divers hen op te roepen 
om hun stem te laten 
horen. Yves leidt u rond 
langs zijn droomfabriek 
in de Rolwagenstraat.
Opendeur; 10u-12u, 
filet divers (Rolwagenstraat 
49, 2018 Antwerpen)

LET’S GO URBAN
Jongeren zijn de toekomst! Let’s 
Go Urban creëert voor hen een 
aanbod waarin ze zich kunnen 
uiten, hun talenten tonen en 
zelf ontdekken. Hoe dat werkt, 
wordt getoond door middel 
van twee dans workshops en 
presentaties.
Dansworkshops: 11u30 – 13u00 
(Waacking), 14u30 - 16u00 (Popping) 
Presentatie: 13u-13u30, 
16u30-17u00, TRIX Muziekcentrum 
(Noordersingel 28-30, 2140 Borger-
hout)

BUURTCENTRUM 
CORTINA
Een buurt in 
beweging heeft nood aan 
een ontmoetingscentrum. 
Dat is in de wijk 2060 
gerealiseerd met 
Buurtcentrum Cortina. 
Een boeiende buurt aan 
het woord…
Lezingen: 14u en 15u, 
Cafetaria Buurtcentrum Cortina 
(Kerkstraat 66-68, Antwerpen)

EVA, LETS, 
TRANSITIE EKEREN
Dit najaar werd er in het EVA 
Ontmoetingscentrum een 
unieke solidaire buurtwinkel 
opgestart. Daarnaast is er een 
heel actieve transitiegroep en 
LETS groep. Schrijf u in voor 
een workshop of geleid 
bezoek en laat u inspireren 
door parels van mensen!
Workshops: 10u, 11u, 14u en 15u 
Geleide bezoeken: 10u-12u, 14u-17u
EVA Ontmoetingscentrum 
(Schutstraat 10, 2180 Ekeren)

LETS ANTWERPEN STAD
In een letskring wisselen 
mensen dingen uit; spullen, 
diensten, talenten. Dingen 
die ze graag voor een ander 
doen. In ruil krijg je het 
allerfijnste: onvervalste, pure 
waardering. Grijp uw kans 
om eens mee te letsen!
Workshop: 10u-12u, Buurthuis 
Posthof (Patriottenstraat 62 2600 
Berchem) (max 12 pers)

DE WAKKERE BURGER
Wat kan je doen als 
straatvrijwilliger om 
problemen in kaart te 
brengen zodat de leef-
baarheid voor iedereen 
verbetert? Ga mee op 
‘buurtschouw’ door ‘den 
2060’ met ‘Noord-
ambassadrice’ Paula, de 
buurtopbouw-werker en 
de buurtregisseur.
Wandeling, 10u-12u, Koninklijk 
Atheneum Antwerpen (Franklin 
Rooseveltplaats 11 Antwerpen)

KUMESA (KUnst voor een MEnselijkere SAmenleving) 

Kumesa is een samenwerking van enkele Antwerpenaren 
rond kunst en cultuur. In de cultuurkelder van de Groene 
Waterman hebben ze pianiste Sylvia Traey en acteur/
verhalenverteller Mostafa Benkerroum uitgenodigd. Samen 
met voorzitter Eric Kerckhofs zullen ze het hebben over 
‘de kracht van muziek en woord’.
Lezingen: 15u (stipt!), Cultuurkelder De Groene Waterman 
(Wolstraat 7, 2000 Antwerpen) (Max. 70 personen)

   COMMUNICATIE 
   IN BEELD
Communicatie in Beeld is 
een stichting die gewone 
Antwerpenaren met een 
bijzonder verhaal aan het 
woord laat. In de docu-
mentaire ‘Moslims van bij 
ons’ geven 12 bekende 
en minder bekende 
moslims uitleg over wat 
‘moslim-zijn in België’ 
voor hen betekent. 
Film: 15u-16u30, Het Paleis 
(Theaterplein, 2000 Antwerpen) 
(max 100 pers)

  WARME BUURT
De vrijwilligers van de Warme Buurt zetten zich in om het 
sociaal isolement van zieke en/of vereenzaamde 
stadsgenoten te doorbreken. Vrijwilligers vertellen over 
hun ervaring als huisbezoeker. 
Workshop: 14u-16u, Dienstencentrum De Oever 
(Korte Riddersstraat 18, 2000 Antwerpen)

EXPO

30 JAAR OPBOUWWERK

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad 
vzw sleutelt al 30 jaar samen met 
allerhande kwetsbare groepen en min-
derheden aan de stad. Ze hebben een 
indrukwekkende portfolio aan sociale 
projecten uitgebouwd.
13u30u-17u, wandelgangen Koninklijk Atheneum

20 JAAR WERKGROEP ANTWERPEN 
TOEGANKELIJK
De Werkgroep Antwerpen Toegankelijk 
(WAT) bestaat in 2013 20 jaar. Tijdens het 
stadsfestival zal de WAT een tentoon-
stelling tonen. Deze gaat over Universal 
Design of Integrale Toegankelijkheid waar 
de WAT al jaren naar streeft. 
13u30u-17u, Klaslokaal Koninklijk Atheneum

13u-15u, Auditorium 
Koninklijk Atheneum Antwerpen 
(Franklin Rooseveltplaats 11 2060 Antwerpen)

GEEFKASTEN EN -PLEINEN
De allereerste ‘geefkast’ in Antwerpen, 
op het Damplein, is zo’n succes dat de 
initiatiefneemster Patsy Ven Der Parre 
bezig is met de opstart van een 
‘geefbeweging’ in Antwerpen. 
Absolutely fabulous!

COMPLEMENTAIRE MUNTEN
Turnhoutse Troeven, Gentse Torekes, Merk-
semse Dokskes, … Nieuwe ‘complemen-
taire’ munten schieten als paddenstoelen 
uit stedelijke gronden. Niet alles blijkt met 
Euro’s te betalen. Hoe dat komt zal Igor Byt-
tebier (Time2care) ons komen uitleggen.

ILANGA - DE WERELD
VERBETEREN LOONT
Dit coöperatief energieproject wil 
burgers aan zet brengen om hun 
scholen en gebouwen in de buurt 
energieneutraal te maken, waarbij 
iedereen drie keer wint. We nemen 
onze toekomst terug in handen, we 
verbeteren de buurt en financieel 
worden we er ook beter van. 
U bent aan zet!

THEATERBUURT
Antwerpen is een uniek wijkinitiatief rijker. In 
de theaterbuurt hebben handelaars en 
bewoners de krachten gebundeld. Hoe zij het 
middelpunt van de wereld gaan verleggen 
naar het Theaterplein hoort u van Flip Deckers.

15u30-17u30  Auditorium 
Koninklijk Atheneum Antwerpen

 (Franklin Rooseveltplaats 11 2060 Antwerpen)HET OPRUIM-VIRUS VERSPREIDEN
Vreedzaam protest tegen zwerfvuil (VPTZ) 
wil mensen inspireren om hun buurt en 
leefomgeving proper te houden onder het 
motto : verbeter de wereld, begin gewoon 
zelf. VPTZ licht toe hoe je op een speelse 
manier mensen in beweging kan krijgen 
voor een propere planeet…

TOEKOMSTFABRIEK
Acht Gentse middenveldorganisaties 
hebben de krachten gebundeld. Ze 
verkennen momenteel alle mogelijke 
alternatieve denk- en doesporen die 
een meer rechtvaardige en duurzame 
samenleving nastreven.

HET VERHAAL VAN DE MESSIAS
Als je iets wil veranderen moet je bij jezelf 
beginnen, dus begon Stijn Wens met zijn 
gezin te fietsen in de stad. Hij ervaarde dat 
fietsen in de stad de oplossing is. Stijn was 
euforisch en wil deze ontdekking graag 
delen met de rest van Antwerpen.

TONY BRIGADE

TONY! is een humoristisch getint 
medicijn tegen verzuring en een positief 
antwoord op GAS- boetes. Met haar aan-
slagen in en rond Antwerpen beroert ze de 
inwoners van de stad en brengt hen dichter 
bij elkaar. Voor het Stadsfestival voeren ze 
verrassingsguerrilla-acties uit op straat. 
Komt dat zien! 

Urban guerilla: 10u-17u doorlopend, overal in de stad

PRETLOKET ISM ANTWERPEN 
AVERECHTS

Het Pretloket zorgt er voor dat culturele 
activiteiten voor iedereen bereikbaar 
zijn. En cultuur ligt in de Antwerpse 
straten voor het oprapen; straat-
muzikanten, gebouwen, pleinen. Het 
Pretloket en Antwerpen Averechts gaan 
op nooit geziene wijze cultuur proeven 
langs de Antwerpse Meir.
  Flashmobbing: 10u-12u, McDonalds Meir

DE KOEP – OPERATIE WATERTOREN
De nieuwe Turnhoutse burgerbeweging 
voerde maandenlang onderhandelingen 
in een poging om de watertoren te kunnen 
behouden voor de gemeenschap. Omdat die 
niks opleverden, besloten ze geld in te 
zamelen om de watertoren 
zelf aan te kopen.

MUSEUM IN ONZE STRAAT
MIOS (Museum In Onze Straat) 
stelt iedereen op een heel een-
voudige manier in staat om in zijn 
eigen raam iets van zichzelf te 
tonen aan zijn buren. Eind dit jaar 
zal een crowdfunding initiatief 
opgezet worden om Mios op grote 
schaal te kunnen verspreiden.

BUURT INFORMATIE NETWERKEN 
(BIN)
Een buurtinformatienetwerk is een 
samenwerkingsverband tussen een 
buurt, de politie en het stadsbestuur om 
het veiligheidsgevoel te versterken en 
de informatie-uitwisseling rond veilig-
heid te bevorderen.

LAPPERSFORTBOS
Jarenlang was het Brugse Lappersfort-
bos een Vlaams symbooldossier voor 
bedreigde zonevreemde bossen. Wij 
nodigden een Lappersfortbosdichter 
& een stadsdiplomaat uit die op ge-
heel eigen wijze het verhaal van een 
boskat met negen levens brengen...

PEOPLE TO PEOPLE
Een warme stad is een stad gedragen 
door vrijwilligers. Dat bewijzen de 
enthousiaste vrijwilligers van Serve The 
City in Brussel. Zij verzamelen op zater-
dag en trekken dan de stad in om een 
handje toe te steken bij vooraf bepaalde 
projecten.

STRAATACTIES

SPEAKERS CORNER DEEL 2

FILMS

TEJO biedt gratis en 
anoniem hulpverlening 
aan jongeren tussen 10 
en 20 jaar in de regio 
Antwerpen. Naar aan-
leiding van hun derde 
verjaardag maakte Klara 
van Es de documentaire 
‘Goesting in het leven’. 
Kom kennismaken met 
één van de mooiste 
initiatieven voor 
jongeren in Antwerpen. 
13u30u-17u00, Maak de stad 

café 
Koninklijk Atheneum

TEJO
     

FIETSAPEN
Samen met Liesbeth 
Baeten organiseerde 
Stijn Wens het eerste 
Antwerps fietsfilm-
feest, FietsApen. 
We laten u opnieuw 
meegenieten van 25 
Antwerpse fiets-
verhalen, gemaakt 
door fietsers uit onze 
stad. Fietsers aan’t 
woord!
13u30u-17u, Koninklijk 
Atheneum

URBAN GUERILLA
In de nacht van 23 juni 2012 
toverden Antwerpen aan’t 
woord en BUNDL 5.000 auto’s in 
de Antwerpse binnenstad om 
tot taxi’s. Via deze ludieke gue-
rilla actie deden ze een oproep 
aan heel Antwerpen om samen 
te werken aan een echte 
toekomstvisie voor de 
mobiliteit in de stad. 
13u30u-17u00, Maak de stad café 
Koninklijk Atheneum

OCCUPY ANTWERP
De Occupy beweging protesteert 
tegen de economische en andere 
crisissen. Die worden aangeklaagd 
met vreedzame acties op pleinen en 
markten in Antwerpen; soepbedeling, 
een speaker’s corner, een vloerkrant. 
Actie op straat: 14u-17u, 
(Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen)

GURBS
Het Gentse collectief gURBS verzamelt, 
verzint en verspreidt verhalen voor, door 
en met de stad. Ze willen door middel van 
interventies in de publieke ruimte verbeeld-
ing oproepen en de dialoog in de stad 
stimuleren. gURBS komt met een speciale 
installatie naar een geheime plek in de stad!
Interventie: 10u-17u (locatie wordt later bekend ge-
maakt via www.antwerpenaantwoord.be)

SPEAKERS CORNER DEEL I

DEBAT
Rondetafel Roze Huis
In een rondetafel debat brengt het Roze Huis holebi’s en sleutelfiguren samen om na 
te denken over een stad waar holebi’s en transgenders nog meer aanvaard worden. 
Verschillende thema’s als veiligheid, onderwijs en welzijn komen aan bod. Op het 
einde van de dag hopen ze concrete aanbevelingen en actiepunten op zak te hebben. 
Iedereen is welkom om mee te komen praten.
13u30u-17u00, Turnzaal Koninklijk Atheneum
Meer info: http://www.hetrozehuis.be/

ANTWERPS MANIFEST
’t stad maken we samen! Die boodschap hebben we kort toegelicht in een Manifest. 
We hopen dat zoveel mogelijk Antwerpenaren dit Manifest mee ondertekenen. Dat 
kan via http://www.antwerpenaantwoord.be/manifest. Op het ‘Maak de stad feest’ 
maken we bekend hoeveel Antwerpenaren mee ’t stad willen maken. Verspreid mee 
de boodschap! Samen werkt!

INTERCULTURELE ORGANISATIES 
SAMEN IN ACTIE
Bruggen bouwen. Respect voor ieders 
eigenheid. Een wereldmix van socio-
culturele activiteiten met doorlopende 
stands, een quiz en kleurrijke ontmoetin-
gen met de groepen Bridges, Changema-
kers, FMDO, IC vzw, vzw Bilenge, 
Movimento Cultural Cabo Verde,
 Juventude vzw, Tulco 
Pamoja, en Sudisobe vzw.

13u-17u: doorlopend workshops, 
quiz en lezingen, Studiezaal 
Koninklijk Atheneum

HUISWERKBEGELEIDING
Voor sommige kinderen is huiswerk maken 
niet evident. Meer en meer Antwerpenaren 
springen spontaan in om samen met de 
kinderen en hun ouders de lessen en taakjes 
aan te pakken. Maak kennis met een aantal 
witte raven!
14u-15u30, Klaslokaal Koninklijk Atheneum

WERKATELIERS

ANTWERP G-STARS
Antwerp G-stars is een 
G-voetbalploeg voor personen 
met een mentale of fysische 
beperking. Ze zullen een 
demonstratiewedstrijd 
spelen en zoeken hiervoor 
naar tegenspelers. 
14u00-15u00, 
Speelplaats Koninklijk Atheneum

CITYLABO

CityLabo zag het licht als experimentele 
cel van de vzw Antwerpen Averechts. 
Citylabo snuffelt rond in de moderne 
stad. Ze zoeken verbanden tussen 
steden, belichten contrasten tussen 
buurten, krijgen stadsbewoners met 
elkaar aan de praat. Hoe? Dat ontdekt u 
tijdens dit werkatelier. 
14u00u-16u00, Klaslokaal Koninklijk Atheneum

PERSEPHONE
Persephone vzw is de eerste en nog 
steeds enige vereniging die opkomt voor 
vrouwen met een handicap. Ze willen de 
aandacht vestigen op de drempels die 
specifiek zijn voor vrouwen met een 
beperking. Hoe meer mensen op de 
hoogte zijn van deze drempels, hoe meer 
mensen er iets aan gaan doen. 

14u-16u, klaslokaal Koninklijk Atheneum

TULCO PAMOJA - KIDS 
SAFARI
Interculturele vereniging Tulco 
Pamoja zal de jongste stadmakertjes 
van animatie voorzien; muziek, dans, 
theater, speelgoed maken. Je kan 
niet vroeg genoeg beginnen stad 
maken.

13u30u-17u00, Klaslokaal Koninklijk 
Atheneum

REPAREER ZELF JE 
FIETS BIJ DE FIETSKEUKEN
Fietskeuken Antwerpen is een plek waar je zelf 
de handen uit de mouwen steekt. Samen met een 
aantal fietsenthousiastelingen leer je hoe je ee-
nvoudige reparaties uitvoert aan je eigen fiets. 
Gedaan met fietsen die wekenlang binnen staan 
met een lekke band, voortaan doe je het gewoon 
zelf.
13u30u-17u00, Koninklijk Atheneum

NDVR
De komende jaren gaat den 
Dam sterk veranderen. NDVR 
begon samen met het Dam-
comité aan een participatie-
proces. In de workshop gaan 
ze samen met u op zoek naar 
manieren om de taal van 
de buurt en de taal van de 
ontwerpen dichter bij elkaar 
te brengen.
14u-16u, Klaslokaal Koninklijk 
Atheneum

’t Stad maken we samen. Dat is het motto van het 
participatieplatform Antwerpen aan’t woord. 
We tonen al 10 jaar hoe je dit kan omzetten in de praktijk. Maar wij 
doen dit zeker niet alleen. Ter gelegenheid van onze 10de 
verjaardag organiseren wij daarom op zaterdag 16 november het 
eerste Maak de stad Festival. Een stadsfestival van en voor ieder-
een die mee ’t stad wil maken. 
Samen ‘t stad maken is niet eenvoudig. Hoe kan je als burger zelf 
je straat, wijk of stad maken? Hoe organiseer je overleg tussen 
politiek, experten en burgers? Hoe kom je tot samenwerking met 
resultaat? ’t Stad bruist van prachtige voorbeelden. Op het festival 
laten we meer dan 50 inspirerende stadmakers aan’t woord. 
’s Avonds sluiten we het stadsfestival af met een spetterend 
verjaardagsfeest. 

Want samen ’t stad maken is ook samen feesten!

Kerngroep Antwerpen aan’t woord

’t stad maken 

we samen 10 jaar Antwerpen 

aan’t woord

MAAK
DE STAD

FESTIVAL
WWW.ANTWERPENAANTWOORD.BE

EEN HELE DAG MAAK DE STAD

9u30-18u00: Doorlopend excursies, expo’s, 
straatacties en films verspreid over 
Antwerpen-Noord, binnenstad, Deurne, 
Ekeren, Berchem,….
Eerst zien en dan geloven? Ga dan mee op 
‘excursie’ in de stad. Of bezoek de expo’s en films 
op verschillende locaties. Stadmakers vertellen hun 
verhaal en tonen je het resultaat. Of trek je stoute 
schoenen aan en doe mee aan één van de vele 
straatacties.
 
MAAK DE STAD CAFE
12u30- 18u00: 
in Koninklijk Atheneum Antwerpen
Contacten leggen en nieuwe plannen smeden voor 
’t stad kan in ons ‘Maak de stad café’. Met wereld-
snacks voor de kleine honger. 

13u30 – 17u30: 
Speakers corner in 
Koninklijk Atheneum Antwerpen
Zin in iets nieuws? 11 stadmakers uit Antwerpen en 
ver daarbuiten presenteren hun vernieuwende 
projecten.

13u30-1700: 

Werkateliers en debatten
Wil je zelf direct stadsmaker zijn? Neem dan deel aan 
één van de werkateliers of debatten. 
Ervaren stadsmakers begeleiden je of doen het voor. 

MAAK DE STAD FEEST
19u00:  
(nav 10 jaar ‘Antwerpen aan’t woord’)
Een feest voor alle Antwerpenaren die mee ’t stad 
willen maken.

PRAKTISCH

Tijdstip: zaterdag 16 november, vanaf 9u30 tot voorbij 
middernacht
Locaties: Overal in de stad, hoofdlocatie is Koninklijk 
Atheneum Antwerpen
Inschrijven: Iedereen kan aan elke activiteit 
deelnemen. Alle activiteiten zijn gratis. Inschrijven 
VERPLICHT via festival@antwerpenaantwoord.be of 
0473/865503.
Meer info: www.antwerpenaantwoord.be, 
www.facebook.com/Antwerpenaantwoord, 
@Aaantwoord

GOED OM TE WETEN

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen zo lang 
er plaats is. Kom zeker op tijd. Zo 
vermijden we stress voor partners, organisatoren en 
deelnemers. Laatkomers worden voor 
sommige activiteiten niet toegelaten.

BEREIKBAARHEID 

Ket Koninklijk Atheneum ligt aan de Franklin 
Rooseveltplaats. Trams en bussen stoppen voor de 
deur. 
Het Centraal-Station is op 5 min wandelafstand. 
Het Koninklijk Atheneum heeft geen eigen 
autoparking, maar er zijn betaalde parkings in de 
buurt. 
De speelplaats doet dienst als fietsparking.
Andersvaliden kunnen op aanvraag begeleid worden 
door een vrijwillige steward. 


