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1 BOEKENWEEKEND 2018 
Op 19, 20 & 21 oktober 2018 organiseert de vzw Boekenweekend Hamme zijn elfde 
Boekenweekend in Hamme (België - Oost-Vlaanderen). We blijven bij deze jubileumeditie ons 
succesvolle recept trouw: literaire gesprekken in een ongedwongen sfeer, gevoerd door een 
ervaren team van moderatoren in de stijl van "De Zevende Dag" of "De Wereld Draait Door", 
zonder toegangsgeld voor de bezoekers.  
We zijn trots op onze Hamse auteurs Do Van Ranst, Wally De Doncker, Herman Brusselmans en 
vele anderen. We nodigden in het verleden met plezier ronkende literaire namen uit als Tom 
Lanoye, Herman Koch, Yves Petry, Peter Terrin, Kristien Hemmerechts, Saskia De Coster, Pieter 
Aspe, Joke Van Leeuwen, Griet Op De Beeck, Dirk Bracke, Stefan Hermans, Lize Spit … 
Waar de Antwerpse Boekenbeurs vooral verkoop en signeersessies stimuleert, bieden wij de 
auteurs een platform om over hun werk en boek te komen praten. Hun boeken zijn uiteraard ook 
te koop en signeren is eveneens mogelijk. Dit alles gebeurt in een ontspannen familiale sfeer.  

We vinden het zeer belangrijk om ook de jeugd in aanraking te laten komen met literatuur. We 
voorzien een scholenprogramma tijdens de week voor het Boekenweekend, kinderopvang 
tijdens het evenement en een fel gesmaakt familieontbijt met animatie op zondagvoormiddag.  

Voor een impressie kunt u terecht op www.boekenweekend.be. 

2 UNIEKE OPPORTUNITEIT 
Het Boekenweekend heeft een positieve, dynamische en 
kwalitatief hoogstaande uitstraling. 

We werken volgens een innovatief concept, een unieke mix van 
lokale auteurs en nationaal/internationaal gelauwerde auteurs, 
literaire BV’s en populaire BV’s. Het Boekenweekend plaatst 
de auteur op een voetstuk, maar maakt hem tegelijk zeer 
toegankelijk voor zijn publiek. Het programma van het 
Boekenweekend bereikt iedereen, van jong tot oud. 

Wij betrekken onze partners zo dynamische mogelijk bij het 
Boekenweekend en proberen een directe link te creëren 
tussen partner en publiek. Het positieve imago van het 
Boekenweekend wordt rechtstreeks gekoppeld aan de partner.  

We hopen u via deze communicatiemap te overtuigen van de 
kracht van ons initiatief! 
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3 HAMME LITERAIRE GEMEENTE 
Hamme is de plaats waar Schelde en Durme samenvloeien, waar stroom en rivier in de loop van 
de eeuwen het landschap uitdrukkelijk hebben getekend. Op de plaats waar Schelde en Durme 
één worden, herinnert het monument van ‘De veerman en de jonkvrouw’ en ‘De soldaat Johan’ 
aan Filip De Pillecyn, de illustere Hamse schrijver die op die plek zo vaak inspiratie vond voor 
zijn literaire werken. 

Nu heeft Hamme nog steeds zijn grote literaire zonen en dochters. Herman Brusselmans, Do Van 
Ranst en Wally De Doncker zijn stuk voor stuk auteurs die in hun genre tot de top van de 
Nederlandstalige literatuur behoren. Hamme kent heel wat ontluikend talent, ook deze auteurs 
krijgen een forum op ons Boekenweekend.  

Hamme beschikt bovendien over een rijk hedendaags cultureel aanbod dankzij Cultureel 
Centrum Jan Tervaert, de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek en tal van actieve verenigingen 
zoals de Heemkundige Kring Osschaert, het Museum Van Bogaert-Wauters, het Filip De 
Pillecyncomité en Davidsfonds Afdeling Hamme. 

Al deze factoren, in combinatie met het feit dat Hamme de verbinding is tussen het Waasland en 
de Denderregio, maken dat Hamme een literair knooppunt voor deze regio is. 

4 HISTORIEK BOEKENWEEKEND 
In 2008 slaan in Hamme het lokale boekenwinkeltje en het Provinciaal Technisch Instituut de 
handen in elkaar, met de bedoeling een ‘Hams boekenweekend’ te organiseren. De opzet is van 
in het begin duidelijk: boeken naar de Hammenaar toe brengen, en de grote groep schrijvers 
die Hamme rijk is voor een keertje wel ‘sant in eigen land’ laten zijn. Want Hamme is bijzonder 
goed bedeeld als het aankomt op schrijvers: van verhalenvertellers in het lokale dialect tot 
bekroonde auteurs, van intieme poëzie tot kinderboeken, van nobele onbekenden tot 
internationaal bekende namen. 

 

Na een succesvolle maar bescheiden eerste editie in de lokalen van het PTI onder de noemer 
Hamse schrijvers aan het woord, verhuist het evenement het jaar daarop naar Cultureel Centrum 
Jan Tervaert. 
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Het thema van 2009 is Hamse schrijvers in duet. Na het eerste succes groeit het evenement 
aardig, en er wordt geopteerd voor dubbelinterviews en interessante combinaties van sprekers. 
Dit jaar wordt er ook een samenwerking met de lokale scholen opgezet: er komen workshops 
voor het lager onderwijs op de maandag na het weekend. Zo wordt de trend gezet die de 
volgende jaren zal worden aangehouden: een feestelijke opening op vrijdagavond en twee 
dagen voor het grote publiek tijdens het weekend. De bezoeker vindt op het Boekenweekend 
standen van de lokale culturele verenigingen, de bibliotheek, de buurtboekhandel en de 
stripwinkel. Er zijn interviews, panelgesprekken en boekpresentaties. Het publiek heeft de 
mogelijkheid om de auteurs persoonlijk te ontmoeten. In de Boekenbistro serveert een van de 
lokale bakkerszaken koffie of een glas bij een huisbereid broodje of een stuk gebak. Vanaf 2009 
is Herman Brusselmans ook een vaste gast en afsluiter op zondagnamiddag. 

In 2010 (Letterkes in de zep) komt er met de derde editie ook een ochtendprogramma, met een 
ontbijt voor (groot)ouders en kinderen en animatie op kindermaat. Geronimo Stilton zorgt voor 
een stevige aftrap van deze formule. Verder is er bijzondere aandacht voor misdaadauteurs: 
onder andere Piet Baete, Pieter Aspe, Dirk Bracke en Helen Vreeswijck zijn publiekstrekkers. 

Op de vierde editie in 2011 kan het Boekenweekend voor het thema Hamse schrijvers nodigen 
uit met trots Libriswinnaar Yves Petry en meervoudig bekroond auteurs Bart Moeyaert en Pat 
van Beirs ontvangen. In het kader van de verbroedering met de Zeeuwse gemeente 
Aardenburg, is er ook ruimte voor culturele uitwisseling onder de vorm van een 
geschiedkundige en creatieve tentoonstelling. Alles bij elkaar vinden dit jaar meer dan duizend 
bezoekers en scholieren hun weg naar de activiteiten van het Boekenweekend. 

Tijdens de vijfde editie, ons eerste jubileum, gingen we op zoek naar “mede-klinkers”. We 
herinneren ons vooral de schitterende afsluiter met Herman Brusselmans, Tom Lanoye, Herman 
Koch, Christophe Vekeman en Renske De Greef. We mochten ruim 1800 bezoekers 
verwelkomen.  

Vanaf het Boekenweekend 2013 krijgen we ruim 2000 toeschouwers over de vloer en we blijven 
verder werken op dit elan. De duidelijke steun van het Vlaams Fonds der Letteren betekende 
een belangrijke stap voor onze organisatie. De aangename gesprekken met Joke Van Leeuwen, 
Herman Brusselmans, Griet Op de Beeck, Saskia De Coster, Stefan Hertmans en Lize Spit waren 
voltreffers. We bieden in samenwerking met de Hamse bibliotheek voor kinderopvang met een 
literaire toets aan tijdens het Boekenweekend. 

5 UW BEDRIJF IN DE KIJKER 

5.1 Website, sociale media en e-mailcampagne 
Via onze website, Facebook- en Twitterpagina bereiken we rechtstreeks en onrechtstreeks veel 
geïnteresseerden en potentiële klanten voor uw bedrijf. De cijfers worden nauwkeurig 
bijgehouden en staan ter beschikking van de partners. 

We plannen een doordachte e-mailmarketingcampagne naar geselecteerde adressen. 
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5.2 Reclamecampagne 
We maken reclame in De Kleine Wuiten. Hierin worden alle partners opgenomen, ook de 
Classic partners. 

In de Streekkrant/Zondagskrant is een interessant reclamemedium voor het Boekenweekend. 
Op deze manier bereiken we ook potentiële bezoekers uit de ruime omgeving. 

 

ADVERTENTIERUIMTES IN DE REGIO’S WAASLAND – ZUID-OOST-VLAANDEREN 

LOKEREN - LOCHRISTI - ZELE   
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DE ZONDAG – ADVERTENTIERUIMTE IN DE REGIO WAASLAND 

 

DE ZONDAG – ADVERTENTIERUIMTE IN DE REGIO ZUID-OOST-VLAANDEREN 
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DE STREEKKRANT - REGIO DENDERMONDE 

 

DE STREEKKRANT - REGIO LOKEREN-LOCHRISTI-ZELE 
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Het Boekenweekend is zeer aanwezig in het straatbeeld. Niet enkel door de professioneel 
opgemaakte affiches en flyers, maar ook door de verplaatsbare borden en reclamebanners. 

5.3 Persbelangstelling door niveau deelnemende auteurs  
Het Boekenweekend heeft door zijn unieke concept als literaire beurs zijn plaats veroverd in 
Vlaanderen. De mix van plaatselijke auteurs met nationaal en internationaal gelauwerde en 
populaire auteurs werkt. Steeds meer boekenliefhebbers vinden hun weg naar het CC Jan 
Tervaert in Hamme. Sinds 2013 slagen we er in om elke editie ongeveer 2000 bezoeker aan te 
spreken. 

Ook de pers toont steeds meer belangstelling voor dit evenement omwille van zijn inhoud en 
uitstraling. De kwaliteitskranten De Standaard en De Morgen pikten ons verhaal op en ook het 
weekblad Libelle nodigde hun lezers uit op het Boekenweekend. TV Oost maakt bijna jaarlijks 
een reportage over het Boekenweekend. 

 

REPORTAGE TV OOST - EDITIE 2013 
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5.4 Netwerkevenement 
In 2014 organiseerden we ons eerste netwerkevenement. Een hapje, een drankje en een mooi 
literair en muziekprogramma op het podium waren de ingrediënten zijn van een stijlvolle avond.  

De avond werd als zeer positief ervaren door onze partners. We besloten dan ook om van dit 
evenement een jaarlijkse traditie te maken. 

Noteer alvast dinsdag 2 oktober 2018 in uw agenda!  
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PARTNERWALL 4,15M X 2,22M, EDITIE 2017 

 

AFFICHE BOEKENWEEKEND EDITIE 2017 
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FLYER 2017 – VOORZIJDE 

 

FLYER 2014 - ACHTERZIJDE 
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ADVERTENTIE 1/3 PAGINA 2017 – DEZE WEEK (STREEKKRANT° 
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ADVERTENTIE VOLLEDIGE PAGINA 2017 - DE KLEINE WUITEN 
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6 PARTNERSHIPS 
Achteraan dit hoofdstuk vindt u een handig overzicht van de verschillen tussen de verschillende 
formules.  

6.1 Premium Partner 
2500 euro exclusief BTW 
De Premium Partner is onze hoofdpartner. We maken dit duidelijk door de prominente plaats 
op al onze communicatie. Zelf een voorstel om het nog meer voor een win-winsituatie te zorgen? 
Laat het ons weten, we denken met u mee. 

6.2 GoldPlus partner 
1250 euro exclusief BTW 
Onze GoldPlus Partners zijn prominent aanwezig in onze reclamecampagnes én op het 
Boekenweekend zelf. We houden van dynamische marketing en willen deze expertise met u 
delen. Samenwerken is dus meer dan een lijstje van vastgestelde criteria, iedere partner kan 
zijn eigen inbreng hebben.  

6.3 Gold partner 
600 euro exclusief BTW 
Een Gold Partner deelt grotendeels de visibiliteit in de campagne met GoldPlus. De 
aanwezigheid strekt zich uit van het Waasland tot het zuiden van Oost-Vlaanderen. 

6.4 Silver partner 
300 euro exclusief BTW 
De Silver Partners willen vooral naambekendheid verwerven in Hamme en directe omgeving. 
Ze hebben een hart voor boeken en vinden deze sector de ideale partner om hun naam aan te 
verbinden.  

6.5 Classic partner 
100 euro exclusief BTW 
Onze Classic Partners zijn belangrijk voor ons. De sterke reputatie van het Boekenweekend 
maakt het voor uw bedrijf een troef om aanwezig te zijn op en rond al onze activiteiten.  
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Advertentie BW in Kleine Wuiten (volledige pagina) Niv.1 Niv. 2 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 

Advertentie BW in De Zondag regio Waasland  
(3/4e pagina) 

Niv. 1 Niv. 2 Niv. 2 Niv. 3  

Advertentie BW in De Zondag regio Zuid-OVL  
(3/4e pagina) 

Niv. 1 Niv. 2 Niv. 2 Niv. 3  

Advertentie BW in Deze Week (Streekkrant) regio 
Dendermonde (1/3e pagina) 

Niv. 1 Niv. 2 Niv. 2   

Advertentie BW in Deze Week (Streekkrant) regio 
Lokeren-Lochristi-Zele (1/3e pagina) 

Niv. 1 Niv. 2 Niv. 2   

Logo op professionele affiche (500 stuks) Niv. 1 Niv. 2 Niv. 2   

Logo op voorkant flyer BW (12000 stuks) X     

Logo op achterkant flyer BW (12000 stuks) Niv. 1 Niv. 2 Niv. 2 Niv. 3  

Logo op elke pagina van de website + link X X    

Logo op de sponsorpagina van de site + link Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 

Aantal promotionele blogpost op de site 5 3    

Logo op spandoek op de markt in Hamme Niv. 1 Niv. 2    

Logo op verplaatsbaar reclamebord op 
aanhangwagen 

Niv. 1 Niv. 2    

Logo op partnerwall Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4  

Plaatsing reclamebanners op BW X X    

Logo op cinemaprojectiescherm tijdens BW Niv. 1 Niv. 2 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 

Logo op e-mailcampagne BW  X X    

Exclusieve uitnodigingen voor het 
netwerkevenement 

15 8 6 4 2 

Uitnodiging op de openingsreceptie X X X X X 
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7 BOEKENWEEKEND IN DE PERS 
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8 OVER BOEKENWEEKEND VZW 
De organisatie van het Boekenweekend Hamme berust volledig in de handen van een ploeg 
enthousiaste vrijwilligers. Naarmate het succes van het evenement groeit en de administratieve 
en financiële aspecten ervan in omvang toenemen, werd werk gemaakt van de overstap van 
feitelijke vereniging naar vzw. Op 10 mei 2011 wordt officieel de vzw Boekenweekend Hamme 
opgericht. In de (bijna maandelijkse) vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn de 
belangrijkste partners en actoren van het literaire leven in Hamme vertegenwoordigd: de 
scholen, de kleinhandel, de verenigingen, de gemeente, het Cultureel Centrum en de auteurs. 

  Koen Mettepenningen (Voorzitter, schepen Hamme) 
Bea Van Gelderen (Penningmeester, Directeur Middenschool Mira Hamme) 
Filip Maes (Secretaris, gemeente Hamme) 
Hilde Van Cauteren (Auteur) 
Hilde De Paepe (Zinspiratie) 

  Lutgarde Bogaert (Bibliothecaris G.O.B. Hamme) 
  Marie-Jeanne Van Broeck (Davidsfonds Hamme) 
  André Van Bossche (Conservator Museum VBW – Heemkundige Kring Osschaert) 
  Kathleen Mettepenningen (Patisserie Antoine) 
  Marianne Van Mullem (KOHa Sint-Jozef secundair onderwijs) 
  Freddy Huylenbroeck (ID+ Art – Filip De Pillecyncomité) 
  Sepp De Pauw (Lid Cultuurraad) 
  Pat Vanderhaeghe (Directeur CC Jan Tervaert – cultuurbeleidscoördinator) 
  Jean Verbeke (Deskundige publiciteit) 
  Jean-Pierre De Clercq (Deskundige subsidiëring) 
  Kevin Boodts (Deskundige communicatie) 
   

 
 
Boekenweekend Hamme vzw  
p/a CC Jan Tervaert 
Kaaiplein 34 9220 Hamme 

http://www.boekenweekend.be 
info@boekenweekend.be 

 


