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OC Ermenrike opent opnieuw de deuren na 

uitbreiding en renovatie 

Dienst Cultuur 

28|10|2022 
 

 

Op vrijdag 28 oktober 2022 wordt de culturele deelinfrastructuur van OC Ermenrike na een periode van 

verbouwingen heropend. 

De eerste gesprekken voor de verbouwing startten reeds in 2016. De afbraak- en opbouwwerken werden in 

de loop van 2021 en 2022 gefaseerd uitgevoerd. Na het bouwverlof van 2021 werden de afbraakwerken 

binnen aangevat. Tijdens de eerste afbraakwerken werd het gebouw voor het publiek gesloten. Bij de 

volgende ingrepen werden het bibliotheekfiliaal en de theaterzaal zoveel mogelijk gevrijwaard zodat de 

basisdienstverlening naar het publiek toe kon verzekerd worden. 

Schepen van Cultuur Ingeborg De Meulemeester: “De bib werd als eerste aangepakt om de sluiting zo kort 

mogelijk te houden. Als compensatie mochten de mensen meer boeken, voor een langere periode 

ontlenen. Ook de boekenschuif deed gouden zaken. In de bib werden 2 grote brandkoepels en een airco 

unit geplaatst. Die bewees al deze zomer dat het nu heel wat aangenamer is om in de bib te vertoeven op 

een warme zomerdag.” 

 

Uitbreiding met leskeuken en ruime foyer met geïntegreerde bar 

Schepen van Cultuur Ingeborg De Meulemeester: “We hebben de foyer uitgebreid en nieuwe 

geluiddempende panelen gehangen. De bar is verplaatst van de gang naar een volwaardige bar in de foyer. 

Zo kunnen we het publiek na voorstellingen optimaal ontvangen!  

Er was een grote vraag voor een leskeuken. Verenigingen kunnen vanaf nu ook kokerellen in de ruime, 

moderne leskeuken. Het sanitair werd volledig vernieuwd en de toiletten zijn nu ook bereikbaar vanuit de 

foyer. Ook de toegang naar de theaterzaal werd aangepast en uitgebreid met een vestiaire en een balie, 

een absolute meerwaarde voor de vele theater- en muziekvoorstellingen die hier plaatsvinden. Ik ben er 

zeker van dat al deze aanpassingen ten volle benut zullen worden door onze Kieldrechtse verenigingen!” 

 

Na 22 jaar is OC Ermenrike meer dan ooit het epicentrum voor het Kieldrechtse verenigingsleven 

Het culturele ontmoetingscentrum in Kieldrecht opende op 1 september 2000 de deuren. Naast de  

schouwburg van cultuurcentrum Ter Vesten is dit het grootste ontmoetingscentrum op het Beverse 

grondgebied. De Reinaertzaal heeft een tribune van 187zitjes en ruimte voor 130 extra stoelen, goed voor 

een capaciteit van 137 plaatsen.  
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Burgemeester Marc Van de Vijver: “De uitbreiding en de modernisering geven de meest noordelijk gelegen 

ontmoetingsruimte van Beveren een nieuw en fris elan dat uitnodigt tot gebruik. Na meer dan twintig jaar 

intensieve inzet voor tal van culturele activiteiten luidt deze heropening een nieuwe periode in waarbij  

OC Ermenrike in het culturele leven ongetwijfeld een belangrijke rol zal spelen.” 

 

Verantwoordelijke schepenen: Johan Smet (opstart) en Ingeborg De Meulemeester (vanaf 2019-heden) 

Ontwerp: Architectenbureau Van Wassenhove 

Aannemer: VMG De Cock 

Totale bouwkost nieuwbouw uitbreiding + renovatie gelijkvloers bedraagt  +/- 1 850 000 EUR (incl btw, 

studiekosten, etc.) 
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