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Ontmoeting, inspiratie en feedback. 
Dat was State of the Region. Een reeks 
netwerkmomenten voor cultuurprofes-
sionals én vrijwilligers met ambitieuze 
projecten. Een ideale biotoop ook om 
de aanwezigheid en noden rond ‘boven-
lokale cultuurwerking’ te toetsen aan de 
hand van cijfers, feiten en verhalen. 

veel dank aan kwadraet, de wakkere burger, avansa’s en op/til
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Deelnemer: “Ik onthoud dat veel mensen goed 
werk leveren in verenigingen. Ze bieden een 
antwoord op wat leeft in de maatschappij.” 

Aarschot. Ons eerste feestje met 3 ‘stars of the  
region’. Onder meer Magazijn De Snoeck: een super- 
vrijwillig huis vol dynamiek & passie. Over grenzen van 
gemeenten en beleidsthema’s heen. Een belangrijk 
voorbeeld in het minder kapitaalkrachtige Hageland. 

Mede-organisator: “We moeten zulke 
uitwisselingsmomenten blijven facili-
teren zodat we kunnen laten zien wat 
leeft en beweegt in onze regio.” 

De creatie van een bovenlokaal tussen-
niveau (°2018) biedt kansen maar vraagt 
evengoed alertheid. Of sociaal-cultureel 
werk en amateurkunsten wel aan de bak 
komen bijvoorbeeld? Via ‘de States’ volgde 
De Federatie de evoluties op. We oogst-
ten menig inzicht en koppelden terug naar 
het beleid dat de lat voor aanvragen veel 
te hoog ligt voor onze vrijwilligers.
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Hier ons wagonnetje aangehaakt aan ‘Tisvandoen’ dat focust 
op burgerinitiatieven. Nadien gehoord: “Het duurde lang 
voor wij wisten waarvoor bovenlokaal staat…!”

Gezellige babbels, lachende gezichten, 
vlammende speeches en workshops die 
bleven nazinderen. Limburg exploreert vol-
op wat bovenlokaal kan betekenen want de 
provincie wordt nog steeds gemist. 

Prachtig programma en voortraject. 
Maar corona stak er helaas een stokje voor. 

Avansa: “Onze denktank 
rond intercultureel samenleven 
in de Denderregio is een recht-
streekse uitloper van de State.” 

halle-vilvoordegent, waas & dender

limburg vlaamse ardennen-dender


