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DEURNE PRAAT…

Joeri, groendienst Deurne
Joeri werkt al enkele jaren bij de groendienst. 
Hij ergert zich aan de hondenpoep die in de 
groenperken, plantvakken of boomplantsoenen 
ligt. “Als de lente begint, willen we Deurne zo 
groen mogelijk maken. We onderhouden en 
leggen verschillende groenplantsoenen aan. 
Maar vaak zijn we op bepaalde ‘hotspots’ eerst 
een half uur bezig om de hondendrollen op te 
ruimen, voordat we aan onze effectieve taken 
kunnen beginnen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 
het groenplantsoen in de Gallifortlei of op het 
Arenaplein. Soms rapen we meer dan 10 drollen 
op uit de struiken en het gras. Er zijn leukere 
dingen dan dat! En dan de geur… Tijdens de 
warme maanden is dit niet te harden. Veel 
hondeneigenaars denken vaak dat een klein 
stukje groen een hondentoilet is en tonen weinig 
respect. Ze beseffen niet dat mijn collega’s en 
ik constant in deze hondendrollen trappen. 
Daarom wil ik een warme oproep doen aan alle 
hondeneigenaars om steeds voldoende zakjes 
mee te nemen tijdens een wandeling en de 
hondendrollen op te ruimen.”

Patrick en Ignace, buurtregisseurs Deurne
Buurtregisseurs Patrick en Ignace werken  
vooral rond de thema's overlast, samenle-
vingsproblemen, veiligheid en proper."Over-
last van hondenpoep is een thema dat al 
jaren leeft. We organiseren dan ook regel-
matig verschillende acties, maar toch blijft 
dit een probleem. Er zijn in Deurne bepaalde 
plekken waar er veel hondenpoep ligt. Eerst 
proberen we te sensibiliseren, want niet  
iedereen is zich bewust van wat wel en niet 
mag. We spreken baasjes aan en leggen uit 
wat ze verkeerd doen. We waarschuwen hen 
ook dat er in de toekomst een boete gegeven 
kan worden als ze zich niet aan de afspraken 
houden. Nadien volgen er repressieve acties. 
We doen dan, samen met de buurttoezich-
ters (en soms ook met politie), controles om 
hondeneigenaars op heterdaad te betrap-
pen. Baasjes die de hondenpoep niet oprui-
men riskeren dan een boete tot 350 euro. Ook 
maken we baasjes duidelijk dat honden aan 
de leiband moeten. Ze mogen enkel los lopen 
op de hondenloopzones.” 

Cliff, Deurnse hond
"Hey iedereen! Ik ben Cliff en woon al 
enkele jaren in Deurne. Ik vind het hier echt 
geweldig! Zoveel leuke groene plekjes waar 
ik met mijn baasje kan rondrennen: het 
Rivierenhof, het Boekenbergpark, Park Groot 
Schijn, de Bremweide, het Ertbruggebos, 
de hondenweides... Overal gaat mijn baasje 
mee. En als ik dringend moet… dan ruimt ze 
alles netjes op met zo’n megacool poepzakje. 
En gelukkig maar. Een tijdje geleden besliste 
ik om eens heerlijk te rollebollen in het groen. 
En wat bleek… daar was een hond gepasseerd 
met een minder tof baasje. Die had de drollen 
gewoon laten liggen. Resultaat: ik zag wit 
met bruine vlekken! En stinken dat dat deed. 
Dus… baasjes allemaal… doe zoals het mijne 
en ruim alles op! Woef!"

Uit verschillende bevragingen blijkt dat hondenpoep één van de meest ergerlijke zaken is voor 
Antwerpenaars. Ook in Deurne zijn er verschillende plekken waar constant hondenpoep ligt. 
We laten enkele ‘ervaringsdeskundigen’ aan’t woord. 

MEER INFO
—

Zie ook pagina 40.

info te lang

BON

✁

Te verkrijgen op 

zondag 19 april 2020 
tussen 13 en 18 uur 

tijdens 'Deurne Ontwaakt'
in het Rivierenhof (aan de vijver). 

(zie ook p.33)

Deze bon is geldig zolang 
de voorraad strekt. 

Eén bon per persoon

RUIL DEZE BON IN VOOR 

ÉÉN GRATIS 
ZAKJE BLOEMENZAAD
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EXPO: ACRYL POURING
ZA 21 MAART 2020 OM 13 UUR
ZA 4 APRIL 2020 OM 13 UUR (O.V.)

Het Deurnse duo Ria Vermeir en Annemie 
Praet laat je kennismaken met verftechniek 
‘Acryl Pouring’, de kunst van het mengen, 
kliederen, loslaten en openstaan voor het 
onverwachte resultaat. Tijdens de gratis expo 
in bibliotheek Couwelaar, die loopt van  
3 maart tot en met 4 april 2020, stelt het duo 
hun werken tentoon.

Wil je zelf de verftechniek van gieten met 
verdunde verf aanleren? Schrijf je dan in voor 
de gratis workshop op zaterdag 21 maart 
2020 van 13 tot 16 uur. Als er voldoende vraag 
is, wordt er een tweede workshop voorzien 
op zaterdag 4 april 2020 van 13 tot 16 uur. 

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA 
BIB.COUWELAAR@ANTWERPEN.BE
GRATIS

JEUGDBOEKENMAAND: 
KUNST 
n  Kunstenroute 
van zo 1 t.e.m. di 31 maart 2020 
Ontdek op verschillende locaties in Deurne de 
kunstwerken van scholen.

n  Openingsfeest 
za 7 maart 2020 van 11 tot 16.30 uur -  
Bib Couwelaar 
Er is grime, werk mee aan een renaissance en 
popart expo of bekijk de expo ‘Van groene hel-
den tot bizarre imaginaire vondsten en reliëfs 
uit Deurne’ en teken zelf je vondsten.

n  Kunst-doe-atelier (3-7j) 
za 21 maart 2020 om 11 en 14.30 uur -  
Bib Arena
Zin om illustrator te worden? Schrijf in via  
bib.arena@antwerpen.be. 

n  Slotfeest 
wo 25 maart 2020 van 13 tot 16 uur - Bib Arena
Verdiep je in tekenen, schilderen en graffiti. 
Bekijk het stopmotionfilmpje of neem deel aan 
de ‘graffiti-vertelwandeling’(8+) met literaire 
invulling. 
Schrijf in via bib.arena@antwerpen.be.

BIB COUWELAAR, TE COUWELAARLEI 120
BIB ARENA, ARENAPLEIN 62A
WWW.DEURNE.BE/JEUGDBOEKENMAAND
I.S.M. ACADEMIE DEURNE EN BUURTWERK DINAMO
GRATIS

FILMS IN CINEMA RIX
Woensdag is filmdag in Cinema Rix met tel-
kens een familiefilm (veel Disney klassiekers)  
om 14.15 uur en een avondvertoning voor de 
liefhebber van de betere film om 20.15 uur. 
Ook enkele dinsdagen zorgt 'Filmmagie' voor 
een filmaanbod (*).

Op het programma staan So Long, My Son*, 
Toy Story 4, Diego Maradona, Le Jeune 
Ahmed, De Patrick*, Pachamama, The Bare-
foot Emperor, Dolor y Gloria, Portrait De La 
Jeune Fille En Feu*, De Kleine Zeemeermin, 
Hotel Mumbai, Peter Pan, Belle en het Beest,  
Gloria Bell, De Aristokatten, Yesterday, Fro-
zen, Afrika Film Festival On Tour, Kapsalon 
Romy, The Best of Dorien B, Terminator: Dark 
Fate, Huisdiergeheimen 2 en Joker. 

Meer info over data: zie kalender achteraan 
deze brochure of www.ccdeurne.be. 

CINEMA RIX, DE GRYSPEERSTRAAT 86
WWW.CCDEURNE.BE
* WWW.FILMMAGIE.BE/CLUB/ANTWERPEN
5 EURO 

GRATIS TAART IN MAART 
VAN DI 3 MAART TOT DI 31 MAART 2020
OP DI, WO EN DO VAN 9 TOT 16 UUR 

Cultuurcentrum Deurne heet je steeds van 
harte welkom in de gezelligste living! Je kan 
hier op dinsdag, woensdag en donderdag 
terecht voor een gratis kopje koffie of thee 
tijdens het lezen van je favoriete krant of 
tijdschrift. 

Het is ondertussen al de 4de verjaardag van 
de gezelligste living en dat vieren we naar 
goede gewoonte graag met gratis taart in 
maart. De ideale gelegenheid om nog eens 
langs te komen en de sfeer in onze living op 
te snuiven. Vertel het zeker verder aan je 
buren, familie en vrienden uit Deurne en kom 
samen fijn vertoeven in de gezelligste living.

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE 
GRATIS

EXTRA INFO
—

De openingsuren van het 

onthaal van cc Deurne zijn 

gewijzigd. Je kan er voortaan 

terecht op dinsdag, woensdag 

en donderdag van 9 tot 16 uur. 

Tickets kan je ook steeds 

online bestellen via 

www.ccdeurne.be.

TIP
—Kom als filmliefhebber je honger stillen in Cinema Rix. Eet voor de vertoning nog gezellig in Buurtbar Barix! De keuken is open van 12 tot 14 en van 17 tot 19.45 uur. Heb je Whatsapp? Krijg wekelijks het nieuwe Barix-menu, link via www.ccdeurne.be/barix.  



VREDESDISTRICT
Na het grote succes van vorig jaar werkt 
Deurne, onder de noemer ‘Deurne vredesdis-
trict’, ook in 2020 een scholenproject over 
vrede uit. Een herhaling van een vredesteken 
op het tarmac van de luchthaven van Deurne 
met 100 helmen en 100 kinderen komt er 
niet, wél een evenwaardig project met een 
eindresultaat waar kinderen trots op mogen 
zijn.

Dit voorjaar kan de derde graad, van verschil-
lende Deurnse scholen, gratis komen luisteren 
naar een interactief en aangrijpend muzikaal 
verhaal over WOII. Aansluitend bekijken de 
kinderen de dubbeltentoonstelling ‘Donkere 
dagen in Deurne’. Daarbij ontdekken de leer-
lingen, aan de hand van verschillende work-
shops die leerkrachten en het Vredescentrum 
in elkaar steken, hoe belangrijk vrede is. 

Vanaf 25 april tot 24 mei kan jij ook, samen 
met je (klein)kind (vanaf 10 jaar), de tentoon-
stelling bezoeken. Op 25 en 26 april kan je ze 
gratis bekijken. (zie ook p.37). 

JEUGDDIENST DEURNE 
TEL. 03 326 19 41
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE

|  8  |   

VOLXMUSEUM: ONTDEK DE GESCHIEDENIS VAN DEURNE 
Het VolXmuseum is de nieuwe naam van het voormalige Volksmuseum Turninum. Hier 
vormen enkele oude dorpswoningen en een authentieke wagensmidse een beeld van het 
leven en werk van de gewone volksmens in 1900.

Hier vind je:
n  een werkmanswoning, een rouwkamer, 

een café en een zolder vol herinneringen;
n  de smidse van Vermeiren;
n  een ambachtenzolder met materialen en 

gereedschappen;
n  een collectie archeologie en paleontologie;
n  een schildersmuseum met een oude  

drogisterij.

Voorzitter Walter Verbruggen vertelt meer 
over de nieuwe naam en de doelstellingen 
van het museum:
“Het is verbazend hoeveel voorwerpen er ver-
zameld zijn in het museum. De nieuwe naam 
‘VolXmuseum’ speelt daar een beetje op in. 
Het is en blijft een ‘Vol museum’ met een X 
daartussen. Die X staat voor: X is onbekend 
en onbekend is onbemind; X is een maalteken 
en dit museum is een meerwaarde; X is een 
manier om op een kaart aan te duiden "Hier 
is 't!" en X is een symbool van een kusje onder-
aan een bericht of een briefje. 

Schat en ontmoetingsplek
“Het VolXmuseum is een schat die je moet 
ontdekken. Onze doelstelling is dat binnen 
een jaar alle Deurnenaars onze naam kennen 
en eens binnen springen. Het zou ook zinvol 
zijn dat alle kinderen die in Deurne naar school 
gaan, het museum leren kennen. Maar ook 
families en verenigingen zijn bij ons welkom 
om hun geschiedenis te komen vertellen of 
te ontdekken. Het VolXmuseum is een ont-
moetingsplek voor groot en klein.”

Vrijwilligers
“We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers en steun van sponsors. Interesse? 
Stuur een mailtje naar 
walter.volxmuseum@gmail.com.”

VOLXMUSEUM, KORAALPLAATS 2 
OPEN OP ZA EN ZO VAN 14 TOT 17 UUR
GROEPSBEZOEKEN OF RONDLEIDINGEN KAN JE 
AANVRAGEN.
INFO@VOLXMUSEUM.BE
WWW.VOLXMUSEUM.BE

w w w. d e u r n e. b e    |  9  |

PLEK
WO 4 MAART, 1 APRIL, 6 MEI EN 3 JUNI 2020 
VANAF 9.30 UUR

Vzw TAK (Thuis vol Activiteiten voor Kinderen) 
creëert plekjes waar je graag blijft ‘plekken’ 
en waar het niet erg is dat je kind niet op zijn 
stoel wil blijven ‘plekken’.

Vzw TAK tovert het charmante Salle Jeanne 
vier woensdagen om tot een fijne speel- en 
ontmoetingsplek voor (groot)ouders met 
jonge kinderen (van 0 tot 6 jaar). Verwacht 
je aan workshops, lezingen, speelplezier voor 
de allerkleinsten en koffieslurpen voor de 
(meespelende) (groot)ouders. 

De meeste activiteiten zijn gratis en er is geen 
entreeprijs. 's Middags kan er ook geluncht 
worden en vanaf 16.30 uur is er gezonde, 
kindvriendelijke avondkost. Meer info vind je 
op onze website, volg ons op Facebook (vzw 
TAK) of stuur een mailtje. 

We kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten!

SALLE JEANNE
TURNHOUTSEBAAN 5 EN 9+
TAKVZW@GMAIL.COM
WWW.TAKVZW.ORG

©
 S

ig
ri

d 
Sp

in
n

ox



|  1 0  |   w w w. d e u r n e. b e    |  1 1  |

EXPO: RE'VIERENHOF
MAART T.E.M. DECEMBER 2020

Belgisch Kunstenaar Koen Nelissen en het 
Rivierenhof slaan de handen in mekaar voor 
een participatieve en aangrijpende openlucht-
tentoonstelling. De expo RE'VIERENHOF gaat 
over verbindende en actuele thema’s als  
respect, recycle, reinvent, reintegrate en 
reconnect. Met RE'VIERENHOF gaat Koen 
Nelissen in een interactieve dialoog met het 
publiek over de uitdagingen van onze maat-
schappij. Hij speelt met alle ingrediënten van 
zijn kunnen en technieken en de rijkdom die 
het park te bieden heeft. Zo houdt hij ons een 
soms subtiele, speelse en vaak uitdagende 
spiegel voor. 

RIVIERENHOF
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > KALENDER 
RIVIERENHOF 
GRATIS

VERBOUWPLANNEN? KOM 
NAAR EEN INFOSESSIE!
Wil je een lagere energiefactuur en een hoger 
wooncomfort? Wil je de waarde van je woning 
opdrijven en genieten van heel wat premies? 
Of wil je minder CO2 uitstoten of een gezond 
binnenklimaat creëren voor jezelf en je familie? 
Kom dan zeker eens langs op een infosessie van 
het EcoHuis.
 
n  za 7/3 om 10 uur: dakisolatie
n  do 26/3 om 19 uur: verwarming
n  za 4/4 om 10 uur: aanleg van een geveltuin 
n  za 4/4 om 14 uur: aanleg van een groendak
n  do 23/4 om 19 uur: muurisolatie en hoog-

rendementsglas
n  za 2/5 om 10 uur: warmtepompen
n  do 28/5 om 19 uur: aanleg van een groen-

dak
n  za 6/6 om 10 uur: PV-installatie: zin en 

onzin
n  do 25/6 om 19 uur: aandacht voor overver-

hitting

ECOHUIS 
TURNHOUTSEBAAN 139, 2140 BORGERHOUT
TEL. 03 217 08 11
WWW.ANTWERPEN.BE/ECOHUIS>TE DOEN
GRATIS

|  1 0  |   

EXPO: WAAROM TWEE 
EIEREN KIEZEN ALS JE ER 
MAAR EEN NODIG HEBT?
VAN VR 6 T.E.M. ZO 29 MAART 2020
TELKENS OP ZA EN ZO VAN 14 TOT 18 UUR
ANDERE DAGEN OP AFSPRAAK MET DE 
KUNSTENAAR

Christophe Parijs’ grote passie is de combi-
natie van grafiek en schilderen en werkt graag 
met hoogdruk. 

Elk afzonderlijk werk is een deel van het gro-
tere geheel. Het zijn stukjes van zijn beeldend 
dagboek. Parijs heeft niet liever dan dat je 
zijn beelden interpreteert vanuit je eigen 
persoonlijkheid: elke nieuwe ervaring voegt 
een meerwaarde toe aan het kunstwerk. Net 
daarom geeft hij zelden titels aan zijn werk. 

Voor deze expo, in de zijvleugel van het dis-
trictshuis, maakt Christophe Parijs nieuw 
werk. Van tevoren sluit hij zichzelf een week 
op in ‘Boothuis Brauhaus’ om zijn Deurnse 
expo voor te bereiden.

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE 
TEL. 03 338 46 46
CHRISTOPHE.PARIJS@MANUS.TV 
WWW.BOOTHUISBRAUHAUS.COM
GRATIS 

VILLANELLA & TIM 
OELBRANDT: HEEN EN 
TERUG 
VR 6 MAART 2020 OM 20 UUR

Tim Oelbrandt is al jaren een ster in de ‘under-
ground magic community’. Met deze thea-
terproductie, waarvoor hij zich verdiept in de 
psychologie achter de goochelkunst, zet hij 
de stap naar het grote publiek. Hij gaat tijdens 
de voorstelling ‘Heen en terug’ op verkenning 
in de 19de eeuw, de periode van spiritisten. 
Zijn eerste voorstelling lijkt in niets op een 
traditionele goochelshow. Het is een bezwe-
rende seance, waarin gedachten en veron-
derstellingen overhoop worden gehaald. Een 
psychologische trip om u tegen te zeggen! 
Niet alles wat je vanavond te zien krijgt, is 
echt. Maar het is niet omdat je de dingen niet 
kan zien, dat ze niet bestaan. Laat je meevoe-
ren in de absurde wereld van magie en het 
onderbewustzijn.

CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE 
12 EURO VVK - 14 EURO KASSA - KANSENTARIEF
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WORKSHOP ‘START TO 
MOESTUIN’ 
ZO 8 MAART 2020 OM 10 OF 14 UUR

Wil je starten met een moestuin maar weet 
je niet hoe eraan te beginnen? Of wil je het 
beter doen dan vorig jaar? Op de Kinderboer-
derij Rivierenhof krijg je waardevolle tips tij-
dens een praktische workshop. Je komt meer 
te weten over verschillende soorten tuinen, 
tuinieren en je maakt je eigen moestuinplan. 
Voor deze workshop moet je op voorhand 
inschrijven.

KINDERBOERDERIJ RIVIERENHOF, PARKWEG Z.N.
INFO EN INSCHRIJVEN VIA 
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > KALENDER 
RIVIERENHOF 
GRATIS

PIT (2,5+) 
ZO 8 MAART 2020 OM 14 UUR

PIT is de vierde creatie van theater m u s t, na 
de voorstellingen Wasdief, Kapot en HEN. Het 
wordt een uitdagende, prikkelende, muzikale 
voorstelling over nieuw leven, versgeperst voor 
peuters en kleuters. Een voorstelling vol fan-
tasie en bewegende beelden waar lichamen 
worden geplooid en uitgerekt, gegroeid en 
gebloemd.

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE 
6 EURO, KANSENTARIEF

BAR ’T PLEINTJE 
—Op donderdag 5 maart, 2 april, 7 mei en 11 juni 2020 zet Buurtwerk ’t Pleintje (Sint-Rochusstraat 106) hun deuren vanaf 20 uur open voor ‘Bar ’t Pleintje’. Er zijn dan lezingen, (kort)filmvertoningen, cultuurcafés of gezellige caféavonden. Hou zeker de facebookpagina van buurtwerk ‘t Pleintje in de gaten voor meer info over het aanbod. Of spring eens binnen. Meer info via tel. 03 320 26 70.
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KRUIDEN OP DE STOEP
De lente is in aantocht en ongetwijfeld jeuken 
je groene vingers om aan de slag te gaan in 
de tuin. Want wat is er beter dan groenten 
en kruiden uit je eigen tuin? 

Toch hoef je niet altijd nieuwe kruiden aan te 
planten, want ook op straat groeien kruiden 
zoals de paardenbloem, gehoornde klaverzu-
ring, madeliefje, brandnetel, weegbree en 
vogelmuur. Je kan ze in recepten en preparaten 
gebruiken. Meer uitleg vind je op www.velt.be.

Deurnenaar Goele Leyder is herborist: “Ik 
verwonder me vaak over de plantjes en kruiden 
die op het voetpad of in de berm groeien. 
Natuurlijk pluk ik alleen kruiden ver van de 
vervuilde weg en maak ik er iets lekkers en 
gezond van. Zo kan je zuiverende brandnetel-
topjes in een soep verwerken. Of vliersiroop 
tegen de griep en hoest? Een weegbreeblad 
dat de jeuk wegneemt of een madeliefje als 
versiering in je soep. Wie hierover meer wil 
weten kan mijn eindwerk ‘Kruiden op de stoep’ 
gratis opvragen via www.leyder.be.”

WWW.VELT.BE
WWW.LEYDER.BE

DIGITALE WORKSHOPS
DI VAN 9.30 TOT 12 UUR

Wil je leren werken met de computer? Wat 
kan je allemaal met je smartphone of tablet? 
Dot.kom geeft praktische digitale workshops 
in Buurtwerk Dinamo. Voor de workshops heb 
je geen voorkennis nodig. Je mag ook je eigen 
laptop, tablet of smartphone meebrengen. 

Je moet wel op voorhand inschrijven.

di 10/3: ontdek je smartphone of tablet
di 17/3: werken met www.antwerpen.be
di 24/3: ontdek je smartphone of tablet
di 31/3: opslaan in de Cloud (Google Drive)
di 14/4: ontdek je smartphone of tablet
di 21/4: goed Google gebruiken
di 28/4: ontdek je smartphone of tablet
di 5/5: mailen met Gmail
di 12/5: ontdek je smartphone of tablet
di 19/5: opslaan in de Cloud (Google Drive)
di 26/5: ontdek je smartphone of tablet

BUURTWERK DINAMO
TEN EEKHOVELEI 337
INSCHRIJVEN VIA TEL. 03 326 22 14 OF IN DINAMO
GRATIS

500 JAAR BERGBELEVING 
VANUIT DE LAGE LANDEN
DI 10 MAART 2020 OM 20 UUR

In België vind je twee generaties van de 
koninklijke familie die passionele bergbeklim-
mers waren. Mark Sebille bracht dit jaar het 
boek ‘De speeltuin van de koningen’ uit.  
Tijdens deze lezing in bib Couwelaar toont 
Mark Sebille unieke en nooit eerder gepubli-
ceerde foto’s uit de koninklijke archieven en 
vertelt hij over de exploratie van de bergen 
in koloniaal België en over andere bekende 
klimmers uit eigen land. Daarnaast vertelt 
hij ook meer over indoorklimmen. De Brusse-
laar Pierre D’haenens ontwikkelde in de jaren 
80 een concept met modulair aanpasbare 
klimwanden. In 1987 opent in Brussel de eer-
ste klimzaal ter wereld, de uitbaatster wordt 
vier jaar later de eerste wereldkampioene 
snelheidsklimmen. Je moet wel inschrijven 
voor deze lezing.

I.s.m. Bergstijgers Antwerpen.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120 
INSCHRIJVEN VIA BIB.COUWELAAR@ANTWERPEN.BE
WWW.BERGSTIJGERS.ORG
GRATIS 

LEESLEKKER IN DE BIB
Voorlezen heeft tal van positieve effecten op 
de emotionele en sociale ontwikkeling van 
kinderen en draagt bij tot een betere taal- en 
leesvaardigheid. Hoe vroeger en regelmatiger 
aan kinderen wordt voorgelezen, hoe groter 
de voordelen zijn. Kom daarom met je (klein)
kinderen (van 4 tot 8 jaar) naar de bib. Daar 
kunnen ze luisteren naar de mooiste, grappig-
ste en spannendste verhalen. Bij het eerste 
bezoek krijgen alle kinderen een leuk cadeautje. 

Op woensdag 11 maart is het thema ‘Kunst’, 
op 8 april ‘Fladderen en vliegen’ en op 13 mei 
‘Oei, ik groei’. Kom dus van 14.30 tot 15.30 uur 
zeker luisteren in bib Couwelaar. 

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
RESERVEREN IS NIET NODIG
GRATIS
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DON VITALSKI: DE IDEALE 
SCHOONZOON 
VR 13 MAART 2020 OM 20 UUR

Na een leven lang te hebben rondgedobberd 
als een vrijgezel, is Don Vitalski, tot zijn eigen 
schrik, tamelijk plotseling een huisvader 
geworden: met een relatie, een garage en 
twee kinderen. “En dat terwijl ik maar één 
kind wilde - en twéé relaties.” Hij denkt trou-
wens dat zijn fantastische Congolese vrouw 
hem bedriegt met andere mannen. Deze en 
andere angstaanvallen spelen Vitalski parten, 
tot hij beslist: “Ik moet dan zélf ook maar 
eens vreemdgaan!” Dit is Vitalski's vijftiende 
avondvullende comedyshow. Na andere 
omstandige theaterproducties, is ‘De ideale 
schoonzoon’ een rechtstreekse terugkeer 
naar zijn roots: comedy zonder franje, pur 
sang, met een duizelingwekkende vaart, maar 
tegelijk één grootse vertelling. Want hij blijft 
een rasverteller.

CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE 
12 EURO VVK - 14 EURO KASSA - KANSENTARIEF
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JAN MICHIELS SPEELT 
MARCEL POOT
ZA 14 MAART 2020 OM 20 UUR

Jan Michiels is een internationaal gelauwerd 
pianovirtuoos, laureaat van de Koningin Elisa-
bethwedstrijd en docent piano aan het Konink-
lijke Conservatorium van Brussel. Op 14 maart 
geeft hij een masterclass aan de Academie 
Deurne en ’s avonds om 20 uur spelen hij en 
de leerlingen een gratis concert met piano-
muziek van componist Marcel Poot in het 
districtshuis van Deurne. 

Marcel Poot (1901-1988)was één van meest 
toonaangevende Belgische componisten en 
bekend als juryvoorzitter van de Koningin 
Elisabethwedstrijd en directeur van het Con-
servatorium van Brussel. Poot componeerde 
veel muziek voor beginnende pianisten tot 
het plichtwerk voor de Elisabethwedstrijd. 
Tijdens het concert wordt er passende ach-
tergrondinformatie over de componist en zijn 
muziek verteld. Je moet voor dit gratis concert 
wel op voorhand reserveren.

TROUWZAAL DISTRICTSHUIS DEURNE
INGANG VIA UNOLAAN
RESERVEREN VERPLICHT VIA 
INFO@ACADEMIEDEURNE.BE
GRATIS

OPEN THEMADAG: VLAANDEREN-WALLONIË 
WO 11 MAART 2020 VAN 13 TOT 18 UUR

Het district Deurne en de seniorenraad nodigen je uit voor de gratis open themadag met 
als onderwerp ‘Vlaanderen-Wallonië’. Op het programma staat de lezing ‘Dag, Bonjour!’ 
door Christophe Deborsu en Annick De Wit en een comedyvoorstelling van Bert Kruismans. 

‘Dag, Bonjour!’
Een Waal en een Vlaamse samen? In hetzelfde 
trouwboekje? Is dat niet water en vuur willen 
verzoenen? Televisiejournalist Christophe 
Deborsu en krantenjournaliste Annick De Wit 
brengen het verhaal van een gelukkig 
gemengd huwelijk in een ongelukkig ver-
deelde natie, waar ze samen een boek over 
schreven: 'Dag, Bonjour!'. Het vertrekpunt is 
de microkosmos van hun relatie. Van daaruit 
gaan ze op zoek naar vooroordelen en clichés 
over Vlamingen en Walen. Ze bekijken de 
meest uiteenlopende domeinen zoals econo-
mie, cultuur, godsdienst, seks, sport, leven 
en dood en politiek. Om die meteen weer te 
kunnen ontkrachten. 

Annick en Christophe zijn misschien stille 
minnaars, maar vooral journalistieke obser-
vatoren van België. Met veel liefde en humor 
hebben ze voor hun land- en lotgenoten een 
nationale gebruiksaanwijzing geschreven. 

Comedy met Bert Kruismans
Na de pauze brengt Bert Kruismans een comedy- 
voorstelling. Als stand-upcomedian behoort 
hij tot de absolute top van Vlaanderen. De 
afgelopen 20 jaar maakte hij 9 soloshows. 
Bert is gespecialiseerd in de actualiteit. Zijn 
actuele kennis leverde hem in 2004 de titel 
van ‘Slimste mens ter wereld’ en in 2011 de 
titel van ‘Allerslimste mens ter wereld’ op. 
Bert is tweevoudig finalist Humo's Comedy 
Cup en schitterde meermaals in De Bovenste 
Plank en Comedy Casino. Hij toert met zijn 
shows in Vlaanderen, Wallonië en Nederland. 
Hij is ondertussen bekend van radio & tv in 
heel België. 

Na de voorstelling kan je napraten met een 
hapje en een drankje.

CC DEURNE PODIUM
FRANS MESSINGSTRAAT 36 
INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE
SCHRIJF TIJDIG IN, WANT HET AANTAL PLAATSEN IS 
BEPERKT.
GRATIS
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DAG VAN DE ZORG
ZO 15 MAART 2020 VAN 10 TOT 18 UUR 

Zorgbedrijf Antwerpen zet opnieuw de deuren 
open tijdens de Dag van de Zorg, dé open-
deurdag voor zorg en welzijn. Thema dit jaar 
is ‘werken in de zorg’. Ook woonzorgcentrum 
De Pelikaan en dienstencentrum Bosuil nemen 
deel. Je kan in het woonzorgcentrum een 
kijkje achter de schermen nemen, genieten 
van een lekkere maaltijd in het dienstencen-
trum of een van de activiteiten bijwonen, 
waaronder ook de boeiende lezing over ‘Maal-
tijdbeleving voor personen met dementie’. 

DC BOSUIL, BOSUIL 160 
WZC DE PELIKAAN, BOSUILPLEIN 1 
WWW.ZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE/
DAGVANDEZORG
GRATIS 

GRATIS MET BUS OF TRAM 
NAAR BOSUIL
R. Antwerp F.C. heeft een nieuwe app. Naast 
een aantal vernieuwde functionaliteiten biedt 
RAFC ook alle supporters een gratis ticket 
heen en terug voor tram of bus op wedstrijd-
dagen. Op die manier kan je eenvoudig de 
verplaatsing naar de Bosuil maken. Hiervoor 
heeft RAFC als eerste Belgische club een 
samenwerking met De Lijn uitgewerkt. 

Om je verplaatsing naar de Bosuil te optima-
liseren helpt RAFC je met de juiste keuze voor 
je vervoer: tram, fiets, wagen. Iedere thuis-
wedstrijd kan je realtime zien hoelang je tra-
ject in beslag neemt. RAFC is ervan overtuigd 
dat voor veel supporters de tram het optimale 
vervoersmiddel is, vermits tramlijn 5 een 
gemakkelijke verbinding vormt voor 50% van 
de abonnees naar de Bosuil.

Je kan de RAFC-app downloaden via de App 
Store of Google Play Store. 

ROYALANTWERPFC.BE

VERWIJDER ASBEST VEILIG UIT JE WONING 
Ben je van plan te renoveren? Laat je niet verrassen en zorg voor een veilige verwijdering 
van asbest uit je woning.

Onderzoek of je asbest hebt in de woning? 
De aanwezigheid van asbest kan een gevaar 
vormen voor je gezondheid. Het gevaar hangt 
vooral af van de mate waarin de vezels gebon-
den zijn met andere materialen en van de 
staat van dit bindingsmateriaal.

Asbest is sinds 1998 verboden om te gebrui-
ken in België. Woningen gebouwd tot 2001 
kunnen asbesthoudende materialen bevatten. 
De meest gekende zijn golfplaten, gevelleien 
en leidingisolatie. Maar het komt ook voor in 
veel meer toepassingen zoals schoorstenen, 
afvoerbuizen, onderdaken, afvoergoten, 
bloembakken, vloertegels, vloerbekleding en 
tegellijm, bitumen en mastiek, dichtingskoor-
den (open haard) en nog veel meer.

Heb je asbest in je woning? Alleen een erkend 
labo kan hierover uitsluitsel geven. Neem bij 
twijfel een staalname of laat een staalname 
uitvoeren. Meer info via www.asbestinfo.be.

Asbest verwijderen
Bij hechtgebonden asbest zitten de asbest-
vezels verankerd in het dragermateriaal bv. 
golfplaten, buizen of bloembakken.

Je mag hechtgebonden asbest inleveren op 
een recyclagepark mits veilige verwijdering 
en verpakt in gesloten zakken. 
Meer info via www.asbestinfo.be en 
www.antwerpen.be/nl/info/asbest.

Niet-hechtgebonden asbest is materiaal waar-
bij asbestvezels gemakkelijk vrijkomen, het-
geen een gevaar vormt bij inademing, zoals 
leidingisolatie, asbestvilt onder vloeren,…  
De verwijdering moet gebeuren door een 
erkende asbestverwijderaar. Meer info via 
www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx .

Antwerpse Woningen Asbestvrij Maken
De stad Antwerpen werkt in 2020 samen met 
Vlaanderen en de OVAM een project uit voor 
asbestverwijdering- en ophaling. Wil je op de 
hoogte blijven van het AWAM project, kijk 
dan op www.antwerpen.be/wonen. Je kan 
ook vragen stellen via asbest@antwerpen.be.

Advies?
Voor meer info kan je terecht in een woonkan-
toor. Maak een afspraak op 
www.antwerpen.be/woonkantoor. 

|  1 8  |   

A LA CARTE MAALTIJDEN
—

Wist je dat je naast de dagverse driegangenlunch, 

sinds kort ook op elk moment van de dag in de 

dienstencentra van Deurne een maaltijd kunt krijgen 

zonder vooraf te reserveren? Dat is handig wanneer je 

last minute bezoek hebt of geen zin hebt om te koken. 

Je hebt de keuze uit: panini met tomaat en mozzarella 

of met kip en een slaatje, stoofvlees met appelmoes of 

een slaatje en met kroketten/frieten, vol-au-vent met 

een slaatje en kroketten/frieten en hamrolletjes met 

witloof, kaassaus en puree.  

Meer info: www.zorgbedrijf.antwerpen.be/menu. 
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GAMEVERSLAVING
DI 17 MAART 2020 OM 19 UUR

Gamen is een doodnormale hobby. Maar het 
risico op verslaving schuilt om de hoek. Wat 
maakt gamen zo leuk? Hoe hou je het gamen 
van je kind gezond? Waarom wordt gamen 
voor de één problematisch en voor de ander 
niet? Hoe kan je je kind beschermen? 

Tijdens de lezing van Katrijn Elsen (CGG Vagga,  
verslavingsproblematiek) in bibliotheek  
Couwelaar krijg je antwoorden op al deze 
vragen en worden ouders geïnformeerd.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA 
BIB.COUWELAAR@ANTWERPEN.BE OF IN DE BIB
GRATIS

ONTBIJTFILMS VOOR 
KINDEREN
Begin je zondag met een lekker ontbijt en een 
mooie familiefilm. Na elke film is er een leuke 
workshop gebaseerd op de film.

Monky (6+)
Zo 15 maart 2020 om 9.30 uur ontbijt, 
10.15 uur film

Op een dag vindt de elfjarige Frank een echte 
aap in de tuin. Hij noemt zijn nieuwe vriend 
Monky. De komst van de aap zorgt voor veel 
opwinding en plezier, maar ook voor verdriet. 

De avonturen van No-No (3+)
zo 24 mei 2020 om 9.30 uur ontbijt, 
10.15 uur film

No-No is geen gewone naam. Zeker niet voor 
een vogelbekdier dat altijd ‘ja’ zegt. No-No 
en zijn bende gezellige vrienden nemen je 
mee op reis, van de ruimte tot in de woeste 
zee.

CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE 
8 EURO – 5 EURO KANSENTARIEF

JEUGDFILMFESTIVAL 
—

In het kader van het jeugdfilmfestival vindt op 

woensdag 18 en 25 maart om 14.15 uur de animatie-

film Pachamama plaats in Cinema Rix (zie ook p.7). 

Wanneer het gouden Pachamama beeldje wordt 

gestolen door de Inca's, is de 10-jarige Tepulpaï 

vastbesloten om de heilige schat terug te brengen. Een 

ticket kost 5 euro (kansentarief 2 euro).

STADSMAKERS DEURNE WORDT ‘DING DONG DEURNE’ 
Tot 2020 ondersteunde de stad Antwerpen in alle districten wijk- en burgerinitiatieven 
onder de naam ‘Stadsmakers’. De stad Antwerpen heeft de bevoegdheden voor initiatie-
ven en activiteiten van Stadsmakers gedeeltelijk overgedragen naar de districten. Elk dis-
trict bepaalt dus hoe de verdere ondersteuning zal gebeuren. In Deurne zal dit gebeuren 
onder de naam ‘Ding Dong Deurne’.

Ding Dong Deurne
Eind 2019 lanceerde het district Deurne een 
oproep bij de Deurnenaars om een nieuwe 
naam voor Stadsmakers in te zenden. Er kwa-
men verschillende voorstellen binnen en het 
districtscollege heeft uiteindelijk gekozen 
voor ‘Ding Dong Deurne’. De naam refereert 
aan het aanbellen bij iemand en dan specifiek 
bij de buren. Want goede buren en een goede 
verstandhouding zijn belangrijk voor een 
gezellige, leefbare straat. Buurtbewoners 
kunnen op elkaar rekenen en ze kunnen altijd 
bij elkaar aanbellen. 

Via ‘Ding Dong Deurne’ wil het district de 
buurtbewoners motiveren om zelf buurtini-
tiatieven op te zetten en te organiseren.

Toelagereglement
Individuele bewoners, bewonersgroepen en 
verenigingen kunnen gebruikmaken van vol-
gende ondersteuningsvormen via ‘Ding Dong 
Deurne’:
n  ondersteuning van een straatactiviteit zoals 

een winter- of zomerfeest;
n  ondersteuning van een buurtgerichte acti-

viteit over meerdere straten, zoals een 
buurtfeest;

n  ondersteuning van korte of lange speel-
straten (zie ook p.31);

n  ondersteuning van vergroeningsacties, 
zoals de aanleg van een geveltuin en het 
ophangen van een groenslinger;

n  ondersteuning van een Buurtboost waar-
mee een bewonersgroep, school of vereni-
ging een positieve impuls kan geven aan 
de buurt op vlak van properheid of sociale 
hulp.

DING DONG DEURNE
DISTRICTSHUIS, MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
TEL. 03 338 45 12 - 03 338 45 84
DINGDONGDEURNE@ANTWERPEN.BE
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KINDERBOERDERIJ 
—

De kinderboerderij in het Rivierenhof is leuk voor jong en oud. Iedereen is welkom van zondag tot en met donderdag tussen 13 en 17 uur. Meer info via www.provincieantwerpen.be. 

KINDERBOERDERIJ IS 
LEVEND ERFGOEDHOF
Steunpunt Levend Erfgoed vzw heeft de Kin-
derboerderij Rivierenhof onderscheiden met 
het kwaliteitslabel ‘Levend ErfgoedHof’ (LEH) 
omdat het actief meewerkt aan het in stand 
houden van streekeigen landbouw- en neer-
hofdieren. 

Steunpunt Levend Erfgoed vzw ijvert al een 
kwarteeuw voor het behoud van oude en 
streekeigen rassen. Al enkele jaren zet de 
Kinderboerderij Rivierenhof in op lokale 
bedreigde landbouwrassen. Zo lopen er al 
een hele tijd een Belgisch trekpaard, een 
Belgisch warmbloedpaard en een Kempens 
rund rond. Je kan er ook een kudde Kempense 
schapen, een toom Mechelse hoenders, 
Antwerpse Smierels en Rode Ardenner 
kalkoenen bewonderen. Met het behalen van 
het LEH-label zal de Kinderboerderij 
Rivierenhof nog meer inzetten op erfgoed-
rassen. In de toekomst hopen ze Kempense 
geiten en Antwerpse smierels op het erf te 
mogen verwelkomen.

KINDERBOERDERIJ RIVIERENHOF (PARKWEG Z.N.) 
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE
WWW.SLE.BE

DE RODEO’S 
ZA 21 MAART 2020 OM 20 UUR

Komen een kroeg binnen: een Brit, een Belg 
en een Hollander... het zou het begin van een 
mop kunnen zijn. Nigel Williams, Johnny Trash 
en Wouter Monden zitten na een voorstelling 
aan de toog en na wat Belgische bieren sme-
den ze het plan om samen op tour te gaan 
als De Rodeo’s. Drie authentieke comedians 
presenteren het comedyminnend publiek een 
onvergetelijke en onvervalste line-up. Drie 
vrienden, drie comedy acts. Ambiance verze-
kerd!

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF
WWW.CCDEURNE.BE 
14 EURO VVK - 16 EURO KASSA - KANSENTARIEF
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HUIS VAN HET KIND IN DEURNE 
In het Huis van het Kind (HvhK) kan je terecht met al je vragen over je zwangerschap en 
kinderen en tieners grootbrengen. Ze organiseren ook verschillende gratis workshops. 

HvhK Deurne-Noord
n  Lieve lasten 
 vr 20 maart 2020 van 13 tot 15 uur 
 Hoe moet je jouw baby correct dragen? 

Inschrijven in HvhK Deurne-Noord of via 
huisvanhetkind.deurne.noord@antwerpen.be.

n  Peuterpret - peuterdans
 za 28 maart 2020 van 10 tot 11 uur 
 Ontdek met je peuter de wereld van muziek, 

dans, beweging en ritme. Inschrijven 
 via tel. 0499 88 75 44, 
 hvhkstadantwerpen@gezinsbond.be of in 

HvhK Deurne-Noord.
n  Babymassage 
 do 23 april 2020 van 10 tot 12 uur
 Babymassage helpt bij onrust en krampjes 

en zorgt voor geborgenheid. Inschrijven in 
HvhK Deurne-Noord of via 

 huisvanhetkind.deurne.noord@antwerpen.be.
n Veilig online: internet en privacy
 za 9 mei 2020 van 10 tot 12 uur 
 Hoe gaan kinderen om met privacy op het 

internet? Inschrijven via tel. 0499 88 75 44, 
hvhkstadantwerpen@gezinsbond.be of in 
HvhK Deurne-Noord

n Ehbébé: eerste hulp voor je baby
 vr 22 mei 2020 van 13 tot 15 uur 
 Inschrijven in HvhK Deurne-Noord of via 

huisvanhetkind.deurne.noord@antwerpen.be.

HvhK Deurne-Zuid
n Mamasalon 
 elke vr van 9.30 tot 11.30 uur 
 Ontmoet andere mama’s en maak kennis 

met het Huis van het Kind? 
 Inschrijven is niet nodig. 
n Veilig online: social media
 za 4 april 2020 van 10 tot 12 uur 
 Hoe gaan kinderen om met sociale media? 

Inschrijven via tel. 0499 88 75 44, 
 hvhkstadantwerpen@gezinsbond.be of in 

HvhK Deurne-Zuid.
n Mindful zwanger 
 do 23 april 2020 om 19 uur 
 Hoe bevallen op een ontspannen, natuur-

lijke en bewuste manier. 
 Inschrijven in HvhK Deurne-Zuid of via 
 huisvanhetkind.deurne.zuid@antwerpen.be

HVHK DEURNE-NOORD, LAKBORSLEI 200
HVHK DEURNE-ZUID, SINT-ROCHUSSTRAAT 4
WWW.ANTWERPEN.BE/HUISVANHETKIND  
GRATIS
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LAAT HET GRAS MAAR 
GROEIEN! 
Wist je dat we in Deurne (o.a. Bremweide en 
Arena) aan extensief maaibeheer doen? Som-
mige perken en bermen worden maar een tot 
twee keer per jaar gemaaid. Zo kan een eerder 
kaal grasperk uitgroeien tot een weelderige 
bloemen-, kruiden-, en plantenweide. Dit is 
een ideaal leefgebied voor dieren en insecten.

Waarom?
n  Meer biodiversiteit betekent minder plagen. 
n  Het gemaaid gras wordt afgevoerd en er 

wordt niet bemest. De bodem wordt armer 
en de groeikracht van de grassen neemt af. 
Inheemse kruiden en wilde planten krijgen 
meer kans om te groeien.

n  Er wordt gemaaid wanneer de wilde bloe-
men uitgebloeid zijn en in zaad staan. Het 
zaad kan kiemen en zorgt voor nog meer 
biodiversiteit. 

WWW.ANTWERPEN.BE/EXTENSIEFMAAIBEHEER

WERELDVERTELDAG
VR 20 MAART 2020 VAN 19 TOT 20 UUR

Tijdens wereldverteldag gaan wereldwijd  
vertellers op stap om verhalen rond te 
strooien. De vertellers van het Sprookjeshuis 
Rivierenhof nemen je mee in de wondere 
wereld van magie. Kom om 19 uur met jouw 
gezin (volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar) 
naar het Sprookjeshuis en maak een stro-
mende en spannende vertelwandeling door 
het park. Trek je stapschoenen aan, neem 
regenjas en paraplu mee bij druppelende 
wolken. Vooraf inschrijven is niet nodig. 

SPROOKJESHUIS RIVIERENHOF 
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > KALENDER 
RIVIERENHOF 
GRATIS

SPROOKJES OP ZONDAG (6+)
—

Elke zondag van 14 tot 15.30 uur neemt een 

verteller je mee op een wonderlijke verhalentocht 

doorheen het Sprookjeshuis in het Rivierenhof. 

Elke kamer zit vol verrassingen en dompelt je 

onder in een andere sfeer. Het Sprookjeshuis 

Rivierenhof is al veertig jaar leverancier van 

onuitwisbare fijne jeugdherinneringen. Reserveren 

via educatie.antwerpen@provincieantwerpen.be 

– 5 euro.

Meer info via www.provincieantwerpen.be. 

©
 S

ig
ri

d 
Sp

in
n

ox



w w w. d e u r n e. b e    |  2 7  ||  2 6  |   

EEN RITJE MET DE RIKSJA 
Zorgbedrijf Antwerpen heeft samen met het 
district Deurne een riksja aangekocht om 
samen met senioren gezellige fietstochtjes 
te maken. De riksja is elektrisch aangedreven, 
fietst zeer soepel en biedt plaats aan twee 
passagiers. Zo genieten minder mobiele 
senioren ook van een leuk fietstochtje. Dé 
ideale manier om een frisse neus te halen, 
een babbeltje te doen of om gewoon te 
genieten van de natuur. U kan de riksja ook 
huren voor eigen gebruik of om samen met 
familie of vrienden een ritje te maken. De 
prijs om de riksja te huren is 2 euro per 
begonnen uur.

De riksja heeft ook enkele themaroutes met 
een audiogids. Of heb je nog een ander idee 
om de riksja te gebruiken? Meer info en prij-
zen via DC Bosuil. 

DC BOSUIL
BOSUIL 160 
TEL. 03 360 40 71
RIKSJA.DEURNE@ZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE
WWW.ZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE/FIETSEN

ZIONISME EN ISRAËL
DI 24 MAART 2020 TE 14 UUR

Kom in bibliotheek Couwelaar luisteren naar 
de lezing door Ria Malisse over de geschie-
denis van het zionisme en de stichting van 
de staat Israël. Noch de aanloopfase (1900-
1948), noch de eenzijdige afkondiging van de 
onafhankelijkheid van Israël is zonder geweld 
verlopen. Ooit voorgesteld als de gerecht-
vaardigde terugkeer van een volk zonder land 
naar een land zonder volk, heeft vanaf het 
begin geleid tot een conflict met de Pales-
tijnse bevolking. Een conflict dat sinds 1948 
nooit meer uit het nieuws is geweest en waar-
bij zinloos en onevenredig geweld een con-
stant kenmerk is gebleven. Een aantal objec-
tieve, historische feiten kunnen je tot een 
beter begrip van de situatie brengen. Je moet 
voor deze lezing wel op voorhand inschrijven.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120 
MEER INFO VIA 
WWW.VTBKULTUUR.BE/DEURNE-BERCHEM
INSCHRIJVEN VIA DEURNE@VTBKULTUUR.BE 
5 EURO
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DE WOORDENAAR
WO 25 MAART 2020 OM 20 UUR

De Woordenaar is een explosief theatercon-
cert waarin Bruno Vanden Broecke een man 
is met een missie. Een lichtend voorbeeld om 
te volgen. Hij biedt ons een handleiding voor 
het leven. Omsingeld door drie topmuzikan-
ten en een 30-tal instrumenten duikt hij onder 
in het leven van alledag, in je leven, zoals het 
is of zoals je dacht dat het was. 

De Woordenaar wordt een daverende combi-
natie tussen swingende woorden en sprekende 
muziek. Bo Spaenc zet het muzikale hekken-
werk uit met ruimte voor improvisatie. Elke 
voorstelling is een nieuw, uniek muziekthea-
terfeest. 

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE 
12 EURO VVK - 14 EURO KASSA - KANSENTARIEF

VOORLEZEN VOOR BABY’S 
EN PEUTERS
ELKE EERSTE WO VAN DE MAAND TUSSEN 
10.30 EN 11.30 UUR

Voorlezen met een baby of een peuter is meer 
dan lezen alleen. Verhalen verzinnen, liedjes 
zingen en versjes vertellen bij de prenten. 
Ook dat is voorlezen. Boekstart wil jou samen 
met je baby of peuter laten genieten van 
boeken, want wat je vroeg leert, leer je voor 
het leven. Zo is dat ook met lezen. Door jonge 
kinderen vroeg te laten kennismaken met 
boeken, gaat er een wereld van verbeelding 
én nieuwe woorden voor hen open. Boekstart 
vindt elke eerste woensdag van de mand 
plaats in bibliotheek Couwelaar.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
INSCHRIJVEN NIET NODIG
GRATIS
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DÉCEE SOIRÉE 
—

Zin in een afterwork party met de 
grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90? 

Kom dan op vrijdag 3 april 2020 van 
18 tot 22 uur naar de gratis Décee Soirée 

met dj Danny Van Tichelen in 
dienstencentrum Kerkeveld 

(Sint-Fredegandusstraat 36). Iedereen is welkom! Meer info via tel. 03 431 40 50 of dc.kerkeveld@zorgbedrijf.antwerpen.be. 

|  2 8  |   

WIE WAS JAN VAN EYCK?
VR 27 MAART 2020 OM 20 UUR

In 2020 wordt schilder Jan Van Eyck, de 
bekendste vertegenwoordiger van de Vlaamse 
primitieven, uitgebreid herdacht. Wereldwijd 
zijn slechts een 20-tal werken van hem 
bewaard maar zij worden beschouwd als hét 
hoogtepunt van de laatmiddeleeuwse 
schilderkunst.

In deze gratis lezing door kunsthistorica 
Kathleen Joris, wordt de schilder in zijn 
historische en artistieke context geplaatst. 
Aan de hand van zijn portretten en enkele 
religieuze taferelen wordt er ingezoomd op 
zijn scherpe observatievermogen, zijn 
wetenschappelijke kennis en verbluffende 
techniek om details, texturen, licht en 
schaduw weer te geven.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120 
INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA 
BIB.COUWELAAR@ANTWERPEN.BE OF IN DE BIB
GRATIS

THE BEATLES… NA THE 
BEATLES 
ZA 28 MAART 2020 OM 20 UUR

De messcherpe rebellie van John Lennon, de 
ongeremde muzikale experimenteerzucht 
van Paul McCartney, de spiritualiteit van 
George Harrison, het laconieke charisma van 
Ringo Starr: de grote kracht van de Beatles 
lag in de unieke combinatie van hun karakters 
en talenten. Na het uiteenvallen van de Beat-
les gingen John, Paul, George en Ringo elk 
hun eigen weg, met vele hoogte- en een enkel 
dieptepunt tot gevolg. 

Winterland ‘76 kiest nu voor een eigenzinnige 
interpretatie van dit muzikale erfgoed. De 
muzikanten zijn op zoek gegaan naar de ver-
borgen parels en de vergeten diamanten in 
dit rijke repertoire van de vier Beatles ná de 
Beatles en steken daarnaast de bekendere 
songs in een nieuw jasje. 

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE 
12 EURO VVK - 14 EURO KASSA - KANSENTARIEF
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LENTE IN HET 
RIVIERENHOF 
ZO 29 MAART 2020 VAN 10 TOT 12 UUR

De natuur ontwaakt en de lente is al zichtbaar 
aanwezig in het Rivierenhof. Voorjaarsbloei-
ers genieten van het licht tussen de bomen 
en vogels broeden op hun nesten. Een natuur-
gids toont je tijdens deze wandeling de 
schoonheid van de lente. Wees er op tijd bij, 
want deze nacht werd de klok een uur vooruit 
gedraaid! Je moet voor deze wandeling wel 
op voorhand inschrijven.

OOSTVLEUGEL KASTEEL RIVIERENHOF 
INFO EN INSCHRIJVEN VIA 
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > KALENDER 
RIVIERENHOF
GRATIS

EXPO: BEELDIGE BUREN 
VAN ZA 4 T.E.M. ZO 26 APRIL 2020
TELKENS OP ZA EN ZO VAN 14 TOT 18 UUR

Heel wat liefhebbers van beeldende kunst uit 
Deurne leren – soms een leven lang – bij in 
Academia, de academie voor beeldende kunst 
van buurgemeente Borsbeek. Eén van hen is 
Deurnenaar François Van de Waeter, die al 
eerder in de zijvleugel van het districtshuis 
tentoonstelde. Hij neemt nu zijn klasgenoten 
mee in een fascinerende groepstentoonstel-
ling. Je kan deze gratis expo bezoeken in de 
zijvleugel van het districtshuis van zaterdag 
4 t.e.m. zondag 26 april 2020, telkens op 
zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE 
TEL. 03 338 46 46
CULTUURANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
GRATIS 

PAASPLONS IN ARENA 
—

Paaseitjes rapen, enkel in een tuin? Nee 

hoor, de paashaas verstopt zijn eitjes dit jaar 

ook in de Antwerpse zwembaden. Kom op 

woensdag 1 april om 13.30 uur eitjes rapen 

in zwembad Arena. Je betaalt een normale 

zwembeurt en neemt een zakje paaseitjes 

mee naar huis.
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ORGANISEER EEN 
SPEELSTRAAT IN  
DE ZOMERVAKANTIE 
Samen fietsen, huppelen, springen of voet-
ballen op straat, dat is écht vakantie. Wil je 
dat de kinderen uit jouw straat ook veilig op 
straat kunnen spelen? Organiseer dan een 
speelstraat met spelmateriaal en subsidie 
van uw district. Terwijl de kinderen spelen 
kan jij gezellig babbelen met de buren.

Korte of lange speelstraat
Je kan twee types speelstraten aanvragen, 
een korte speelstraat voor één of twee dagen, 
of een lange speelstraat voor drie tot veertien 
dagen. Een korte speelstraat organiseren kan 
elke schoolvakantie of verlengd weekend.  
De aanvraag voor een korte speelstraat doe 
je minstens 6 weken vooraf. 

Een lange speelstraat organiseren? Voor de 
maand juli is de deadline voor je aanvraag  
9 april 2020, voor augustus is dat 9 mei 2020.

DING DONG DEURNE
TEL. 03 338 45 12
DINGDONGDEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE
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DEURNE BREEKT UIT! 
ZA 4 APRIL 2020 VAN 10 TOT 16 UUR

In het jaar 2020 daagt het EcoHuis via 
#BreekUIT alle Antwerpenaars uit om min-
stens 2020 stenen uit te breken. Met de hulp 
van de Deurnenaar moet dat zeker lukken!

Eén van de manieren om de stad aan te pas-
sen aan het veranderende klimaat is ze terug 
meer open te maken en te ontharden. Door 
elke steen die je wegneemt uit een voortuin 
of aan je gevel, kan het regenwater terug 
langzaam in de bodem dringen. Zo’n vrije 
plek is meteen ideaal om een geveltuin of 
plant in te plaatsen. En die koelen op hun 
beurt de stad weer af tijdens warmere zomers.

Op zaterdag 4 april organiseert het EcoHuis 
voor de eerste keer het BreekUITfeest. Tijdens 
dit onthardingsfeest ontdek je hoe je zelf 
eenvoudig plek voor meer water en groen 
kan maken in je eigen buurt. Deel op voor-
hand de foto van je uitgebroken stenen op 
Facebook of Instagram met #BreekUIT en 
toon je foto op het BreekUITfeest. In ruil krijg 
je een plantje om die plek te vergroenen.

ECOHUIS 
TURNHOUTSEBAAN 139, 2140 BORGERHOUT
TEL. 03 217 08 11
WWW.PLANTWERPEN.BE 
WWW.ANTWERPEN.BE/BREEKUIT

DISNEY ZONDER 
TOEGEVOEGDE SUIKER (6+) 
ZO 5 APRIL 2020 OM 14 UUR

Randy Newman, Louis Armstrong, Tina Tur-
ner, Louis Neefs, Arno... allemaal leenden ze 
hun stem aan Disney-songs. ‘t Werd dus hoog 
tijd dat ook Frank Cools dat deed, samen met 
zijn zoon Leonard. En ze zullen er allemaal bij 
zijn: Sneeuwwitje, Pinokkio, de Kleine Zee-
meermin, Belle en het Beest, de Aristokatten, 
Assepoester, Bambi, Alladin, Pocahontas, de 
Leeuwenkoning, Tarzan en Micky Mouse 
natuurlijk. Mary Poppins wilde er nog wel  
‘a spoonful of sugar’ bovenop doen, maar 
Cools & zoon doen het zonder toegevoegde 
suiker. 
Dat is al zoet genoeg! Ga zitten (of staan) voor 
een heerlijk concert. 
Het wordt supercalifragilisticexpialidocious!

CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE 
6 EURO, KANSENTARIEF
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THEMAKAMPEN  
IN DE VAKANTIE
VAN MA 6 T.E.M. ZO 19 APRIL 2020

Kinderen kunnen zich in de paasvakantie amu-
seren op de Gekkoo-themakampen in basis-
school Heilig Hart in Deurne. Een greep uit 
het aanbod:
n We gaan op berenjacht (3-4 jaar) 
 Berenoortjes en –maskers knutselen, je 

winterslaap voorbereiden en broodjes sme-
ren als echte beren.

n In het spoor van de dino’s (5-6 jaar) 
 Volg sporen, dino-eieren uitbroeden, fos-

sielen maken en rotstekeningen ontcijferen.
n Tromgeroffel i.s.m. CLAC Percussie  
 (7-8 jaar)
 Maak je eigen muziekstuk met echte instru-

menten.
n De designers i.s.m. Atelier Rojo  
 (9-11 jaar) 
 Ontwerp en maak kleding van oude spullen.

Het volledige aanbod vind 
je op www.gekkoo.be.
Vooraf inschrijven is verplicht.

BASISSCHOOL HEILIG HART
SERAPHIN DE GROOTESTRAAT 120
TEL.03 233 64 90
INFO@GEKKOO.BE
WWW.GEKKOO.BE
VERSCHILLENDE PRIJZEN
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VERMIJD STOKEN MET 
HOUT
Als je hout verbrandt, komt er roet en fijnstof 
vrij. Dat is schadelijk voor je gezondheid en 
de luchtkwaliteit. Daarom is het niet aange-
raden om met hout te stoken.

Luchtkwaliteit 
In Vlaanderen is de helft van de uitstoot aan 
zeer fijnstof afkomstig van hout of houtpel-
lets die gezinnen verbranden om hun woning 
te verwarmen. In de winter veroorzaakt sto-
ken met hout zelfs meer fijnstof dan het weg-
verkeer.

Als je hout stookt, breng je schadelijke stoffen 
in de lucht zoals dioxines en PAK's. Zij tasten 
het hormoon- en immuunsysteem aan en zijn 
kankerverwekkend.

Alternatieven
Je gebruikt best alternatieven om je woning 
te verwarmen. Kies voor een warmtepomp 
of een zonneboiler voor hernieuwbare ener-
gie. Mis je toch de gezelligheid van je haard-
vuur, kies dan voor een moderne gashaard. 
Deze produceren aanzienlijk minder schade-
lijke uitstoot, maar brengen toch gezelligheid 
in je huis.

WWW.ANTWERPEN.BE

WAT PLANT IK IN MIJN 
BLOEMBAKKEN?
ZA 18 APRIL 2020 OM 10 OF 14 UUR

Bloembakken fleuren je balkon of terras mooi 
op, maar het is belangrijk dat je een goede 
keuze maakt en misschien eens iets anders 
aanplant dan de klassieke geraniums. Een 
heel seizoen je bloembak in topvorm houden 
is niet altijd eenvoudig, maar er zijn heel wat 
trucjes om daar wonderwel in te slagen. Tij-
dens de workshop ‘Wat plant ik in mijn bloem-
bakken?’ krijg je tips die belangrijk zijn bij de 
aanplant van de bloembakken. De lesgever 
toont een aantal interessante planten en 
combinaties. Zo zullen je bloembakken er 
deze zomer verrassend mooi en anders bij-
staan. Voor deze workshop moet je op voor-
hand inschrijven. 

OOSTVLEUGEL KASTEEL RIVIERENHOF 
INFO EN INSCHRIJVEN VIA 
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > KALENDER 
RIVIERENHOF
TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP 
I.S.M. TUINPUNT
GRATIS

#DEURNEONTWAAKT
—

Deel je leuke buitenmomenten op social media met #deurneontwaakt en #deesisweldeurne. 

DEURNE ONTWAAKT, JIJ OOK?
VAN ZO 19 T.E.M. ZO 26 APRIL 2020
START OP ZO 19 APRIL 2020 VAN 13 TOT 18 UUR

Sluit je ogen en beeld je in… De eerste zonnestralen op een frisse lentemorgen. De vogeltjes 
die vrolijk fluiten. De eerste dag dat je die wintertrui niet meer nodig hebt. De bloesems in 
struiken en de groene blaadjes die de parken terug kleur geven. De geboorte van kalfjes, 
kuikentjes, lammetjes,… De lente is begonnen!

Tijd om je ogen terug te openen, te ontwaken 
uit je winterslaap en met volle teugen te 
genieten van al het moois wat Deurne te bie-
den heeft deze lente. Tijd om buiten te komen 
en te bewegen. Maar ook om elkaar terug te 
ontmoeten na de donkere winterdagen. 
Het district helpt je graag op weg en lanceert 
‘Deurne Ontwaakt’. Van zondag 19 tot en met 
zondag 26 april zijn er verschillende activitei-
ten, verspreid over diverse momenten en 
locaties. 

Lente-uitjes
Er is voor ieder wat wils. Vroege vogels, die-
renliefhebbers, groene vingers, actievelingen 
en zenboeddhisten vinden ongetwijfeld hun 
gading in het aanbod. Blader snel verder en 
ontdek jouw favoriete lente-uitje of surf naar 
www.deurneontwaakt.be. 

Kom eens proeven!
Op zondag 19 april 2020 tussen 13 en 18 uur 
trapt ‘Deurne Ontwaakt’ af in het Rivierenhof. 
Je kan er het programma van de rest van de 
week komen voorproeven. Geniet van een 
adembenemende voorstelling en straatthe-
ater, herstel zelf je fiets onder begeleiding, 
neem een verkwikkend voetenbad, waag je 
aan een actieve workshop of neem deel aan 
de wedstrijd 'om ter traagst fietsen'. Zit je 
liever op een oude carrousel of ga je graag 
met een geschminkt tijgergezichtje naar huis? 
Ook dat kan. Passeer ook langs de kinderboer-
derij of schrijf je in voor een vertelling in het 
Sprookjeshuisje.

Op p.5 vind je een gratis bon. Neem deze mee
en krijg een zakje bloemenzaadjes in ruil.

INFO EN VOLLEDIGE PROGRAMMA
WWW.DEURNEONTWAAKT.BE
GRATIS
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DAG VAN DE AARDE
—

Op 22 april wordt de Dag van de Aarde 

in het Rivierenhof gevierd. Het park 

krijgt dan een extra opknapbeurt. 

Kom mee zwerfafval opruimen. Het 

Rivierenhof zorgt voor het materiaal.   

www.provincieantwerpen.be 

DIERENPLEZIER 
MA 20 APRIL 2020

Vandaag staan alle dieren op de eerste plaats.

Dauwwandeling
Maak met je hond een dauwwandeling (5 km) 
om 6.30 uur op de Bremweide. Je geniet van 
de zonsopgang en de natuurpracht. Je eindigt 
om 8 uur aan DC Bosuil. Een fotograaf legt al 
deze momenten vast. Heb je geen hond, maar 
een ander huisdier? Ook dan staat de foto-
graaf klaar! Inschrijven via www.deurneont-
waakt.be.

Bezoek woonzorgcentrum
AAP vzw brengt met een hond een bezoek 
aan de woonzorgcentra. Dieren verhogen het 
welzijn van de bewoners.

Lezing Chris Dusauchoit 
Kom om 19.30 uur in bib Arena luisteren naar 
de lezing ‘De hond zoals hij is’ van Chris  
Dusauchoit. 
Inschrijven via bib.arena@antwerpen.be.

VERSCHILLENDE LOCATIES 
WWW.DEURNEONTWAAKT.BE
GRATIS

FIETS IS KONING
DI 21 APRIL 2020

De fiets is aan een opmars bezig, ook in Deurne. 
Meer en meer mensen laten de auto staan en 
gebruiken de fiets. Fietsen is gezond, vermin-
dert stress, is beter voor het milieu en is vaak 
sneller dan andere vervoersmiddelen. 

Tijdens ‘Deurne Ontwaakt ‘ wil het district alle 
fietsers bedanken, fietsen in de kijker zetten 
en alle bewoners aanzetten om te fietsen.  

Wat?
n  Op verschillende plekken krijgen fietsers 

een leuke verrassing. Ontdek de locaties 
op de Facebookpagina of Instagram van 
het district Deurne.

n  Via gegidste fietstochten in Deurne-Noord 
en Deurne-Zuid, ontdek je de troeven van 
het district.

n  Het district organiseert een fietsexamen-
parcours voor kinderen. 

VERSCHILLENDE LOCATIES 
WWW.DEURNEONTWAAKT.BE
GRATIS

CHILL & RELAX
DO 23 APRIL 2020

Hoe kan je ontsnappen aan het hectische 
leven? Welke rustige plekjes zijn er in Deurne 
die je kan (her)ontdekken? Op donderdag  
23 april helpen we je om heerlijk te ontspan-
nen. Wat staat er op het programma? 

n Zwangere vrouwen leren in het HvhK Deur-
ne-Noord technieken die helpen om de 
bevalling op een meer ontspannen en 
bewuste manier te beleven. Ben je al beval-
len, dan is de sessie babymassage in het 
HvhK Deurne-Noord een heerlijke manier 
om samen met je baby te genieten en jullie 
band te versterken (zie ook p.23). 

n Bewoners van woonzorgcentra trakteren 
we dan weer op een deugddoende hoofd-
massage en eventueel een nieuwe coupe. 

n Nog niet wat je zoekt? Neem dan deel aan 
een van de initiaties op verschillende rus-
tige plekken in Deurne.

VERSCHILLENDE LOCATIES 
WWW.DEURNEONTWAAKT.BE
GRATIS

ZIT NIET STIL
WO 22 APRIL 2020 OM VANAF 13 UUR

Het district vindt dat buiten spelen altijd en 
overal moet kunnen. Het is ook bekend dat 
kinderen die regelmatig buiten spelen, beter 
in hun vel zitten en zich beter ontwikkelen. 
Op 22 april is het nationale Buitenspeeldag. 
Dan schuiven alle kinderen hun computer en 
tv aan de kant om buiten te spelen op ver-
schillende locaties.

Maar het motto voor Deurne is: Jong en oud… 
kom buiten in je eigen buurt en speel en 
beweeg mee. Daarom is er dit jaar een pro-
gramma voorzien voor zowel kinderen als 
volwassenen. Want op buitenspelen of bewe-
gen staat geen leeftijd. 

VERSCHILLENDE LOCATIES 
WWW.DEURNEONTWAAKT.BE
GRATIS
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SCHOON STEKJE, GROEN 
PLEKJE
ZA 25 APRIL 2020 

De lente is in het land, tijd om grote kuis te 
houden. Poets samen met je buren je straat 
en geniet nadien van een gezonde lunch. Alle 
deelnemende gezinnen ontvangen een krui-
denplantje. Schrijf (voor 13/3) in via:
opsinjoren.csjdatabank.be

Van 14 tot 18 uur zien we je graag op de deel-
beurs in Salle Jeanne. Geef je plant, oude 
bloempot of boek een tweede leven en neem 
een tweedehands plant of boek mee naar 
huis. Heb je keukenvingers? Bak dan een lekkere 
lentekoek of -taart en laat iedereen proeven. 
Daarnaast zijn er creatieve activiteiten voor 
kinderen en kan je een betalende workshop 
rond planten en bloemen of macramé volgen. 

Er worden ook vijf bouwpakketten voor 
boekendeelkastjes verloot. Laat (voor 1/4) 
weten waarom je straat een bibkast verdient 
via dingdongdeurne@antwerpen.be of 
tel. 03 338 46 03.

SALLE JEANNE, TURNHOUTSEBAAN 1-3
WWW.DEURNEONTWAAKT.BE
GRATIS (WORKSHOPS ZIJN BETALEND EN JE MOET 
INSCHRIJVEN)

MUSIC MAESTRO
VR 24 APRIL 2020 VANAF 17 UUR 

Wie lente zegt, zegt ook langer licht en soms 
al zelfs een straf zonnetje. En daar wil je vooral 
maximaal van genieten. Wat is er dan beter 
om samen met je collega’s of vrienden de 
week af te sluiten op een terrasje? Zeker als 
je iets kan drinken terwijl je geniet van een 
gratis muziekoptreden! Dat is dubbel plezier 
en daar zorgt het district graag voor.

Op vrijdagavond 24 april starten we vanaf  
17 uur met een streepje muziek. Je wordt in 
verschillende cafés verwend met een gratis 
optreden. Je kan ervoor kiezen om slechts 
een of twee concertjes mee te pikken of je 
doet de hele reeks. 

Wil je weten wie, waar, wanneer optreedt? 
Houd dan zeker www.deurneontwaakt.be in 
het oog.

VERSCHILLENDE LOCATIES
WWW.DEURNEONTWAAKT.BE
GRATIS

DUIK IN HET DONKER
ZA 25 EN ZO 26 APRIL 2020

Het thema van Erfgoeddag dit jaar is 'De 
Nacht'. Want de nacht betovert en staat syno-
niem voor verbeelding.

n In het VolXmuseum en het museum Stampe 
en Vertongen kan je gratis naar de expo 
‘Donkere dagen in Deurne’ bekijken. (zie 
hiernaast). 

n In het Rivierenhof kan je op zaterdag  
deelnemen aan een avondwandeling over 
de parkwachters.

 Info via www.provincieantwerpen.be.
n In het Boekenbergpark is er op zaterdag 

een nocturne met workshops rond ‘slaap’, 
een pianoconcert, een mindfull night walk 
en een nachtelijk bezoek aan het museum.

n Op zondag is er een ochtendwandeling door 
het Boekenbergpark met Sigrid Spruyt. Ze 
vertelt uit haar ‘Dagboek van een IJsbeer’ 
en je bezoekt het museum Boekenberg. De 
dappersten mogen in de zwemvijver duiken. 

VERSCHILLENDE LOCATIES
WWW.DEURNEONTWAAKT.BE
GRATIS

DONKERE DAGEN IN 
DEURNE
VAN ZA 25 APRIL TOT ZO 24 MEI
ELKE ZA EN ZO VAN 14 TOT 17 UUR

Net zoals heel België heeft ook Deurne tijdens 
WOII donkere dagen beleefd. V-bommen, raz-
zia’s, jodenvervolging,… Kom meer te weten 
over deze periode tijdens de dubbeltentoon-
stelling  ‘Donkere dagen in Deurne’.

In het VolXmuseum wordt het verhaal verteld 
van de oorlogen en veldslagen in Deurne in 
de loop van de geschiedenis. Met getuigenis-
sen en beelden over WO II bekijken we de 
verwoestingen en de dagelijkse realiteit. 
(2 euro inkom). In het museum Stampe & 
Vertongen krijg je een overzicht van de bomin-
slagen in Deurne en kan je een échte V1 
bewonderen (4 euro inkom). 

Op 25 en 26 april kan iedereen, vanaf 10 jaar, 
deze dubbeltentoonstelling gratis bezoeken 
(zie hiernaast).

VOLXMUSEUM, KORAALPLAATS 2
MUSEUM STAMPE EN VERTONGEN,
LUCHTHAVENLEI 1 
TEL. 03 338 46 46
CULTUURANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.SCHATTENVANDEURNE.BE
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WAT VALT ER? 
ZA 25 APRIL 2020 OM 20 UUR

Dimitri Leue leest een brief voor van zijn groot-
vader, een havenloods, die op een schone 
dag merkte dat er niet alleen tabak en alcohol 
van de boot valt. Een nostalgisch, humoris-
tisch verhaal over de liefde. Scheepjes ver-
welken, bloemen vergaan, maar spreekwoor-
den blijven altijd bestaan.

Ieder cliché heeft zijn waarheid, iedere waar-
heid is als een pannenkoek. Hoe dun ook, hij 
heeft altijd twee kanten. En je kan er veel 
suiker opdoen, maar als de pannenkoek zout 
is, is hij zout. Een bitterzoet komisch verhaal 
met erotische elementen.

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF
WWW.CCDEURNE.BE 
12 EURO VVK - 14 EURO KASSA - KANSENTARIEF
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SCHRIJF JE KIND IN VOOR 
DE ZOMERVAKANTIE
VANAF WO 27 MEI 2020 OM 9 UUR 

Het district Deurne organiseert deze zomer-
vakantie een heleboel knotsgekke, sportieve 
en creatieve activiteiten en uitstappen voor 
kinderen tussen 4 en 16 jaar. Er is voor ieder 
wat wils. Om deel te nemen heb je een A-kaart 
nodig. Prijzen per activiteit verschillen.

Het volledige programma staat vanaf dinsdag 
12 mei op www.antwerpen.be/akaartjeugd. 
Neem een kijkje op de website en kies een 
leuke activiteit. Je kan jouw kind vanaf 27 mei 
om 9 uur inschrijven. Heb je nog geen A-kaart, 
haal deze gratis in het zwembad, bij de jeugd-
dienst of in de bib.

JEUGDDIENST DEURNE
TEL. 03 326 19 41 
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
INSCHRIJVEN VIA 
WWW.ANTWERPEN.BE/AKAARTJEUGD 
OF TEL. 03 322 11 33
WWW.ANTWERPEN.BE/KINDEREN

FWIET! FWIET! 
ZO 26 APRIL 2020 OM 14 EN 16 UUR

Comedian Begijn Le Bleu kickt op vogelspot-
ten. Hij maakte de podcast Fwiet! Fwiet! over 
vogels in de Lage Landen. Begijn heeft waan-
zinnige verhalen over bepaalde vogelsoorten 
en over zijn reis naar Batumi in Georgië, waar 
in een maand tijd meer dan één miljoen roof-
vogels passeren. Een gepassioneerd verteller 
over zijn nieuwe muze: de natuur.

Nu iedereen eindelijk van het klimaat wakker 
ligt slaan de Antwerpse Cultuurcentra en 
Arenberg de vleugels in elkaar om deze info-
tainementwandeling naar alle stukjes onge-
repte natuur in en om Antwerpen te brengen. 
Trek je laarzen aan en ontdek samen met 
Begijn dat de natuur ook in de stad springle-
vend is.

RIVIERENHOF 
VERTREK AAN KASTEEL
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE 
-6 JAAR: GRATIS, 6-12 JAAR: 4 EURO, 12+: 8 EURO, 
KANSENTARIEF
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EXTRA INFO
—Ben je op zoek naar opvang voor je kind tijdens de schoolvakanties?

Via www.antwerpen.be/vakantieaanbod vind 
je snel een leuke dagactiviteit, themaweek, 

sportkamp of speelpleinwerking. 

BLINDENTRIBUNE  
OP RAFC
Royal Antwerp FC voorziet elke thuiswed- 
strijd een tribune voor blinden en slechtzien-
den. Via een hoofdtelefoon krijgen ze deskun-
dige en kleurrijke commentaar van Inter-voet-
balcommentatoren. Ze becommentariëren 
de wedstrijd integraal en geven veel details 
mee: posities op het veld, uitleg over een 
actie, de emoties in het stadion, reacties van 
spelers, de locatie van een vrije trap,…  
Op die manier genieten blinden en slecht-
ziende supporters in het stadion volop van 
de match en kan je meeleven met wat er zich 
op het veld afspeelt.

Een ticket kost 5 euro voor de persoon met 
visuele beperking en er kan telkens ook één 
begeleider gratis mee. Je kan een ticket reser-
veren via de Antwerp-G-fans. Stuur een mail 
naar antwerpgfans@gmail.com met je naam, 
mailadres en of er een begeleidersticket moet 
voorzien worden. Je bezorgt daarbij ook een 
bewijsdocument van je visuele handicap.

ANTWERPGFANS@GMAIL.COM
ROYALANTWERPFC.BE



w w w. d e u r n e. b e    |  4 1  ||  4 0  |   

SPORT EN BEWEEG MEE IN 
DE ZOMER
START INSCHRIJVINGEN OP DI 28 APRIL OM 9 UUR

Wil je tijdens de vakantiemaanden meer doen 
dan alleen wat luieren? Bekijk dan zeker het 
zomeraanbod van de lessen ‘Sport en Beweeg 
Mee’, met verschillende leuke cursussen dicht 
bij huis. Extra voordeel is dat deze lessenreek-
sen super kort zijn, zodat je zonder zorgen nog 
een vakantie kan boeken.

Wil je meer weten over de verschillende cur-
sussen? Neem dan vanaf 14 april een kijkje op 
www.antwerpen.be/sportenbeweegmee. Op 
voorhand inschrijven is verplicht.

TEL. 03 338 45 87
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE/SPORTENBEWEEGMEE 
BETALEND

w w w. d e u r n e. b e    |  4 1  |

HOE OVERLEVEN OP 
TINDER?
DI 5 MEI 2020 OM 20 UUR 

In tegenstelling tot wat romantische films 
ons beloven, is het niet zo makkelijk om de 
liefde van je leven tegen het lijf te lopen in 
de supermarkt. Dus begeven singles zich vol 
goede moed in de online datingjungle: Tinder. 
Maar hoe pak je dat het best aan? Wat doe 
je na het blije nieuws: ‘It’s a match’? 

En – misschien nog het leerrijkst – hoe fout 
kan het gaan op Tinder? Tijdens deze lezing 
van Julie Vranckx (in gezelschap van car-
tooniste Laura Janssens) leer je meer over de 
invloed van Tinder en sociale media op het 
dating leven. Julie Vranckx ontdekte dat ieder-
een wel een datingverhaal heeft: soms roman-
tisch, soms sappig, meestal zo gênant dat je 
onder een steen moet kruipen. 

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA 
BIB.COUWELAAR@ANTWERPEN.BE OF IN DE BIB
GRATIS

VERSLAVING EN HERSTEL
DI 28 APRIL 2020 OM 19 UUR

Wil je graag meer weten over verslavingen 
en hoe het komt dat het zo moeilijk is om te 
stoppen of te minderen. Of ken je iemand in 
jouw omgeving die te veel drinkt of gebruikt 
en waarover je je zorgen maakt? Aan de hand 
van een getuigenis door een ervaringsdes-
kundige sta je tijdens deze lezing stil bij wat 
er allemaal speelt bij het ontstaan van een 
verslaving en hoe je ermee kan omgaan. Deze 
gratis lezing wordt georganiseerd in samen-
werking met CGG Vagga, dienst verslavings-
preventie. 

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA 
BIB.COUWELAAR@ANTWERPEN.BE OF IN DE BIB
GRATIS

KUIS JE HONDENPOEP OP 
Honden zijn vaak heel geliefd , toch zijn hun 
uitwerpselen, die sommige van hun baasjes 
laten liggen, dat veel minder. Uit verschil-
lende bevragingen blijkt dat hondenpoep één 
van de meest ergerlijke zaken is voor Antwer-
penaars. Ook in Deurne zijn er verschillende 
‘hotspots’ waar constant hondenpoep ligt: 
plantsoen Gallifortlei, Ter Heydelaan aan 
Bremweide, Arena, de parken,... 

Hondenbezitters moeten altijd en overal de 
hondenpoep van hun trouwe viervoeter opkui-
sen, ook in hondenloopzones. Als ze dat niet 
doet, riskeren ze een boete (tot 350 euro). Als 
baasje weet je dat het opkuisen niet altijd even 
prettig is, maar het hoort erbij. Neem dus 
voldoende zakjes mee en deponeer de dicht-
gebonden zakjes in een vuilnisbak op straat 
of thuis.

Leer je hond om niet overal zijn poot te heffen 
waar hij wil. Dat veroorzaakt (geur)overlast. 
De urine beschadigt aanplantingen, straat-
meubilair en gevels. Bovendien is urine onhy-
giënisch op plaatsen waar mensen spelen, 
zitten, wonen of werken.
Honden moeten aan de leiband. Wil je jouw 
hond vrij laten rondlopen? Ga dan naar een 
hondenloopzone.

WWW.ANTWERPEN.BE

WERKINGSSUBSIDIES 

AANVRAGEN
—

Verenigingen…vergeet je 

werkingssubsidie niet aan te 

vragen voor 1 mei 2020! 

Meer info via 

www.deurne.be/toelage 

of tel. 03 338 45 07, 

toelage.deurne@antwerpen.be. 
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IEMAND VAN ONS 
ZA 9 MEI 2020 OM 20 UUR

Met wie zou je graag eens de lakens delen? 
En waar zou je het dan over hebben? 

Speciaal voor jou kruipen Reinhilde Decleir, 
Mark Verstraete, Janine Bischops, Bob De 
Moor, Kristin Arras en Kris Smet samen in een 
groot bed om het te hebben over politiek, 
liefde en het leven. Met een trefzeker gevoel 
voor humor tasten ze elkaar af, liggen ze te 
luisteren en te woelen en geven ze zichzelf 
bloot.

Een voorstelling vol grote en kleine uitspraken: 
clichés, statements en geheimen volgen elkaar 
met een vaart op. De spelers bieden - ontwa-
penend en schalks - een onverwachte inkijk in 
hun gedachtewereld en privéleven. Strategie, 
verraad, compromis, ontgoocheling, gezond 
verstand, tranen van geluk: ze passeren alle-
maal de revue. 

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE 
14 EURO VVK - 16 EURO KASSA - KANSENTARIEF SHOPPEN BIJ BUURTGOED 

—

In Buurtwerk ’t Pleintje (Sint-Rochusstraat 106) kan 

je elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 

16.30 uur. komen shoppen bij BuurtGoed, een 

sociale en duurzame tweedehandskledingwinkel. 

EXPO: CITYSCAPES 
VAN DO 7 T.E.M. ZO 24 MEI 2020 
TELKENS VAN WO TOT ZO VAN 13 TOT 18.30 UUR

Stefan Lambrechts is een Deurnse fotograaf. 
In ‘Cityscapes’ fotografeert hij de stad, maar 
vertelt daarmee zijn eigen verhaal. De tegen-
strijdige emoties die de jonge kunstenaar 
beleeft, schemeren door in zijn beelden: soms 
donker en confronterend, dan weer heel kleur-
rijk en warm. Je kijkt door zijn ogen naar de 
Groenplaats en het Centraal Station, maar 
ook naar onbekende plekjes in de buiten- 
wijken van de stad. Je kan deze gratis expo 
bezoeken in de zijvleugel van het districtshuis 
van donderdag 7 tot zondag 24 mei 2020, 
telkens op woensdag t.e.m. zondag van 13 tot 
18.30 uur.

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE 
TEL. 03 338 46 46
CULTUURANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
GRATIS 
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DE TUIN VAN DE WALVIS 
(5+) 
ZO 10 MEI 2020 OM 14 UUR 

Deze voorstelling voor kleuters is gebaseerd 
op de prachtvertelling van meesterpointillist 
Toon Tellegen en bekroond met de Zilveren 
Griffel 2016. Het is een kruisbestuiving tussen 
livetheater en luisterspel. Of een levend schil-
derij met soundtrack. Of een VJ-concert met 
overheadprojectoren.

Als de sprinkhaan op een dag een briefje ont-
vangt waarin walvis hem vraagt om een tuin, 
verzamelt hij alles wat hij daarvoor nodig 
heeft. Hij laadt het in een boot en gaat op 
weg. Maar... waarom alsmaar meer en groter 
willen? Leidt dat tot bevrediging? Tot het 
grote geluk? In deze vertelling wordt ons 
consumptiegedrag onder de loep genomen.

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF
WWW.CCDEURNE.BE 
6 EURO, KANSENTARIEF

REPAIR CAFÉ
ZA 9 MEI 2020 VAN 13 TOT 16 UUR

Buurtwerk ’t Pleintje en het opvangcentrum 
van Fedasil organiseren samen een Repair 
Café in het buurthuis. In een Repair Café kan 
je met hulp van vrijwilligers je fiets, elektri-
sche apparaat of kleding herstellen. Heb je 
een mixer die niet meer mixt, een radio die 
niet meer speelt, een scheur in je jas of een 
fiets met een lekke band? Breng je kapotte 
spullen naar het Repair Café en je kan het 
samen met een van onze vrijwilligers herstel-
len. Door zaken te laten herstellen, spaar je 
geld en materialen uit. Je moet immers geen 
nieuw toestel kopen en voorkomt het afval 
dat nieuwe producten meebrengen. Samen 
gaan we voor herstellen in plaats van weg-
gooien en verkleinen we zo onze ecologische 
voetafdruk.

BUURTWERK ’T PLEINTJE
SINT-ROCHUSSTRAAT 106
TEL. 03 320 26 70
WWW.FACEBOOK.COM/BUURTWERKTPLEINTJE
GRATIS
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Een muzikale theatervoorstelling voor boeken-en plantenvriendjes

Kopke-t speelt

voor
kinderen

vanaf
5 jaar

OP VISITE BIJ TANTE 
TILDA (5+)
WO 13 MEI 2020 OM 15 EN 16 UUR

In deze speelse, muzikale theatervoorstelling 
van Kopke-t neemt Tante Tilda kinderen (vanaf 
5 jaar) mee op avontuur in haar bus. De bus 
waar ze verblijft is geen gewone bus. In deze 
bus groeien boekenplantjes. Als je het niet 
gelooft, moet je maar eens op visite gaan bij 
Tante Tilda. Je moet wel op voorhand inschrij-
ven voor deze voorstelling.

Deze productie is een samenwerking tussen 
Kopke-t vzw en Bibbus Antwerpen met de 
steun van Stad Antwerpen.

BIB ARENA (VOOR DE BIB OP HET PLEIN)
ARENAPLEIN 62A
RESERVEREN VERPLICHT VIA 
BIB.ARENA@ANTWERPEN.BE
GRATIS

THE JEROEN LEENDERS 
EXPERIENCE
DO 14 MEI 2020 OM 20 UUR

The Jeroen Leenders Experience is simpel 
gezegd: een ervaring. In tegenstelling tot de 
meeste van zijn collega’s werkt Jeroen in dit 
format niet met afgewerkte grappen, die al 
zijn getoetst op het publiek of thuis zorgvuldig 
uitgewerkt tot een toegankelijke comedyset. 
Jeroen heeft zichzelf voor de uitdaging gesteld 
om op te komen met louter ideeën waarvan 
hij zelf denkt dat deze grappig zouden kunnen 
zijn of worden. Ze ontstaat altijd in het 
moment. Dit kan soms leiden tot chaos en 
verwarring, maar ook tot magische momenten 
die dan meteen ook hilarisch zijn. 

Jeroen snijdt tijdens de Experience vaak hele 
serieuze, aanstootgevende en overschou-
wende onderwerpen aan. Onderwerpen waar-
van Jeroen vindt dat er over gesproken moet 
worden, omdat ze doorgaans in de taboesfeer 
blijven hangen. 

CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE 
10 EURO KASSA  – KANSENTARIEF

THE RETURN OF  
THE COMEBACK 
ZA 16 MEI 2020 OM 20 UUR

Al veertig jaar zijn Kamagurka en Herr Seele 
vrienden. Ze maakten iconische tv-program-
ma’s, creëerden samen kunst en tot op van-
daag tekenen ze samen de strips van Cowboy 
Henk. Het is 16 jaar geleden dat ze nog eens 
samen op de planken hadden gestaan. Het 
wordt een vrolijk en creatief weerzien op de 
scène. Zowel voor de heren als voor het 
publiek. ‘The Return of the Comeback’ belooft 
niets minder te worden dan een hoogtepunt 
uit hun absurdistische oeuvre. 

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE 
14 EURO VVK - 16 EURO KASSA – KANSENTARIEF

ANNEMIE BEREBROUCKX
ZA 16 MEI 2020 OM 11 UUR

Auteur en illustrator Annemie Berebrouckx 
is vooral gekend als auteur en illustrator van 
haar boeken over Jules. De kleine, guitige 
Jules heeft het hart van veel peuters, kleuters 
en ouders veroverd. Het personage Jules 
speelt ook de hoofdrol in het taalontwikke-
lingsprogramma 'Dag Jules'. Daarnaast schrijft 
en illustreert Annemie nog andere boeken. 
Haar reeksen over ‘Bono en Mira’ en ‘Berre 
en Fleur’ worden ook goed gesmaakt door de 
peuters! Annemie Berebrouckx komt in bib 
Arena vertellen over haar boeken. 

Grijp je kans en maak kennis met de maker 
van Jules! Voor kinderen van 2,5-5 jaar en hun 
(groot)ouders. Je moet wel op voorhand 
inschrijven.

BIB ARENA
ARENAPLEIN 62A
INSCHRIJVEN VIA BIB.ARENA@ANTWERPEN.BE
WWW.MIJNJULES.BE
GRATIS
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RIVIERENHOFLOOP
ZA 16 MEI 2020 VANAF 14 UUR

Zin in een namiddag vol sport en ontspanning voor de hele familie? Omcirkel dan zater-
dag 16 mei 2020 nu al in je agenda voor de 17de editie van de Rivierenhofloop, de meest 
familiale parkloop van ’t stad in het mooiste park van Antwerpen.

Familieloop 
Ook dit jaar (her)ontdek je de prachtige 
groene long van Antwerpen, het Rivierenhof, 
tijdens de 5 km of de 10 km. De twee omlopen 
garanderen een minimum aan betonpaden 
en een maximum aan loopgenot! 

Het jonge geweld loopt op een echte atle-
tiekpiste tijdens één van de drie kids-joggings. 
De allerkleinsten (tot vier jaar) lopen samen 
met mama, nonkel,… de 100 m. Voor kinderen 
tot acht jaar staat er 450 m op het programma 
en de min-twaalfjarigen krijgen 850 m voor-
geschoteld.

Alle loopwedstrijden zijn toe gankelijk voor 
personen met een handicap (verstandelijk, 
fysiek, auditief en/of visueel) die niet rolstoel-
gebonden zijn.

Randanimatie
De Rivierenhofloop biedt niet alleen een 
prachtig loopparcours, maar ook veel rand- 
animatie zoals een heus kidsdorp voor een 

middag spring- en knutselplezier. Ouders 
genieten van een drankje en een hapje op het 
terras. 

Waarom mag je de Rivierenhofloop niet 
missen?
n  omdat je met jouw familie en vrienden kan 

lopen in een gemoedelijke sfeer;
n  omdat er in heel de stad geen groener  loop-

parcours bestaat;
n  omdat iedereen aan de meet een uniek 

aandenken krijgt.
Vorig jaar namen zo'n 1000 lopers deel. Het 
district hoopt dat aantal minstens te evena-
ren.

ATLETIEKPISTE 
PARK GROOT SCHIJN, RUGGEVELDLAAN 480
INSCHRIJVEN EN MEER INFO VIA 
WWW.DEURNE.BE 
WWW.ANTWERPATHLETICS.BE
DAGINSCHRIJVEN TUSSEN 13 EN 15 UUR
KINDEREN GRATIS
5 EN 10 KM: 3 EURO VVK, 5 EURO
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EXPO: MODE - KUNST: 
WHO CARES?
DO 28 EN VR 29 MEI 2020 VAN 19 TOT 22 UUR

De afdeling Creatie & Mode van het Schep-
persinstituut wisselt de klassieke modeshows 
af met een gratis tentoonstelling rond de 
integratie van kunst en design. Kan mode een 
vorm van kunst zijn? De studenten deden 
onderzoek en vonden duidelijke kruisbestui-
ving tussen bekende kunstenaars en ontwer-
pers. Ze startten vervolgens aan eigen werk-
stukken waarin de link met een kunstenaar 
aanwezig is. Soms herken je thema’s en 
ideeën van meesters zoals Dali of Magritte, 
in andere gevallen pasten de jonge ontwer-
pers de technieken van kunstenaars als Mond-
riaan of Matisse toe om vernieuwende kleding 
te maken. Omdat het niet om materiaal voor 
een modeshow gaat, kunnen de leerlingen 
iets meer buiten de lijntjes tekenen en wat 
extravagantere werkstukken maken. De ten-
toonstelling heeft immers een ondertitel met 
een knipoog: Who cares? 

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE 
TEL. 03 360 31 45
MODE@SCHEPPERSINSTITUUT.BE 
GRATIS 

OP BEZOEK BIJ DE BIJEN
ZO 24 MEI 2020 VAN 14 TOT 16 UUR

Het is volop lente en het Rivierenhof gonst 
van het leven. Bijen verzamelen enthousiast 
stuifmeel en nectar. Wil je meer weten over 
de bijen? Kom ze dan ontdekken in het 
Rivierenhof. Je bezoekt de bloemenrijke plek-
ken en de bijenkorven in het park. Je leert 
ook de minder gekende solitaire bijen en hom-
mels kennen. Je verneemt welk voedsel ze 
verkiezen en wat jij voor deze dieren kan doen. 
Voor dit bijenbezoek moet je wel op voorhand 
inschrijven.

OOSTVLEUGEL KASTEEL RIVIERENHOF 
INFO EN INSCHRIJVEN VIA 
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > KALENDER 
RIVIERENHOF 
GRATIS

WIST JE DAT ...…
—

de 'Europese Dag van de Buren' 

plaatsvindt op vrijdag 29 mei 2020? 

Je zet dan een stoel buiten en doet 

een gezellig praatje met de buren 

bij een hapje of drankje om het 

sociaal contact te versterken. Een 

eenvoudig, maar leuk idee om je 

buren beter te leren kennen. 



M A A R T 
1/3 JEUGDBOEKENMAAND: KUNSTROUTE (T.E.M. 31/3) P.6

EXPO: RE'VIERENHOF P.11
3/3 EXPO ACRYL POURING (T.E.M. 4/4) P.6

FILM: SO LONG, MY SON (OM 14.15 & 20.15 UUR) P.7

GRATIS TAART IN MAART (OP DI, WO EN DO T.E.M. 31/3) P.7
4/3 FILM: TOY STORY 4 (OM 14.15 UUR) P.7

PLEK (VZW TAK) P.9

FILM: DIEGO MARADONA (OM 20.15 UUR) P.7
5/3 BAR 'T PLEINTJE P.13
6/3 VILLANELLA & TIM OELBRANDT: HEEN EN TERUG P.10

EXPO: CHRISTOPHE PARIJS (T.E.M. 29/3) P.10
7/3 OPENINGSFEEST JEUGDBOEKENMAAND P.6

INFOSESSIE: DAKISOLATIE P.11
8/3 PIT P.13

WORKSHOP: START TO MOESTUIN P.13
10/3 WORKSHOP: ONTDEK JE SMARTPHONE OF TABLET P.14

LEZING: 500 JAAR BERGBELEVING VANUIT DE LAGE 
LANDEN

P.15

11/3 FILM: TOY STORY 4 (OM 14.15 UUR) P.7

OPEN THEMADAG: VLAANDEREN-WALLONIË P.16

LEESLEKKER IN BIB COUWELAAR P.15

FILM: LE JEUNE AHMED (OM 20.15 UUR) P.7
13/3 DON VITALSKI: DE IDEALE SCHOONZOON P.17
14/3 JAN MICHIELS SPEELT MARCEL POOT P.17
15/3 ONTBIJTFILM: MONKY P.20

DAG VAN DE ZORG P.19
17/3 FILM: DE PATRICK (OM 14.15 & 20.15 UUR) P.7

WORKSHOP: WERKEN MET WWW.ANTWERPEN.BE P.14

LEZING: GAMEVERSLAVING P.20
18/3 FILM: PACHAMAMA (OM 14.15 UUR) P.20

FILM: THE BAREFOOT EMPEROR (OM 20.15 UUR) P.7
20/3 WERELDVERTELDAG P.24

WORKSHOP: LIEVE LASTEN P.23
21/3 VOORSTELLING ‘HET MAGISCHE LETTERLAB’ P.6

WORKSHOP: ACRYL POURING P.6
DE RODEO'S: NIGEL WILLIAMS, JOHNNY TRASH  
EN WOUTER MONDEN 

P.22

JEUGDBOEKENMAAND: KUNST-DOE-ATELIER P.6
24/3 WORKSHOP: ONTDEK JE SMARTPHONE OF TABLET P.14

LEZING: ZIONISME EN ISRAËL P.26
25/3 SLOTFEEST JEUGDBOEKENMAAND P.6

FILM: PACHAMAMA (OM 14.15 UUR) P.20

BRUNO VANDEN BROECKE: DE WOORDENAAR P.27

FILM: DOLOR Y GLORIA (OM 20.15 UUR) P.7
26/3 INFOSESSIE: VERWARMING P.11
27/3 LEZING: WIE WAS JAN VAN EYCK? P.28
28/3 WORKSHOP: PEUTERPRET-PEUTERDANS P.23

THE BEATLES… NA THE BEATLES P.28
29/3 WANDELING: LENTE IN HET RIVIERENHOF P.29
31/3 FILM: PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 

(OM 14.15 & 20.15 UUR)
P.7

WORKSHOP: OPSLAAN IN DE CLOUD P.14

A P R I L
1/4 FILM: DE KLEINE ZEEMEERMIN (OM 14.15 UUR) P.7

PLEK (VZW TAK) P.9

FILM: HOTEL MUMBAI (OM 20.15 UUR) P.7

PAASPLONS P.29
2/4 BAR 'T PLEINTJE P.13
3/4 DÉCEE SOIRÉE P.29
4/4 INFOSESSIE: AANLEG VAN EEN GEVELTUIN P.11

EXPO: BEELDIGE BUREN (T.E.M. 26/4) P.29

DEURNE BREEKT UIT! P.30

WORKSHOP: VEILIG ONLINE - SOCIAL MEDIA P.23

INFOSESSIE: AANLEG VAN EEN GROENDAK P.11
5/4 DISNEY ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKER P.30
8/4 FILM: PETER PAN (OM 14.15 UUR) P.7

LEESLEKKER IN BIB COUWELAAR P.15

FILM: DE PATRICK (OM 20.15 UUR) P.7

14/4 WORKSHOP: ONTDEK JE SMARTPHONE OF TABLET P.14
15/4 FILM: BELLE EN HET BEEST (OM 14.15 UUR) P.7

FILM: GLORIA BELL (OM 20.15 UUR) P.7
18/4 WORKSHOP: WAT PLANT IK IN MIJN 

BLOEMBAKKEN? 
P.32

19/4 DEURNE ONTWAAKT: KOM EENS PROEVEN P.33
20/4 DEURNE ONTWAAKT: DIERENPLEZIER P.34
21/4 WORKSHOP: GOED GOOGLE GEBRUIKEN P.14

DEURNE ONTWAAKT: FIETS IS KONING P.34
22/4 FILM: DE ARTISTOKATTEN (OM 14.15 UUR) P.7

DEURNE ONTWAAKT: ZIT NIET STIL P.35

DAG VAN DE AARDE IN HET RIVIERENHOF P.35

FILM: YESTERDAY (OM 20.15 UUR) P.7
23/4 DEURNE ONTWAAKT: CHILL & RELAX P.35

WORKSHOP: BABYMASSAGE P.23

WORKSHOP: MINDFUL ZWANGER P.23
INFOSESSIE: MUURISOLATIE EN 
HOOGRENDEMENTSGLAS

P.11

24/4 DEURNE ONTWAAKT: MUSIC MAESTRO P.36
25/4 DEURNE ONTWAAKT: DUIK IN HET DONKER P.37

DEURNE ONTWAAKT: SCHOON STEKJE, GROEN
PLEKJE

P.37

TENTOONSTELLING 'DONKERE DAGEN IN DEURNE' 
(T.E.M.24/5) (GRATIS OP 25/4)

P.37

DIMITRI LEUE: WAT VALT ER? P.38
26/4 BEGIJN LE BLEU: FWIET! FWIET! P.39

TENTOONSTELLING 'DONKERE DAGEN IN DEURNE' 
(GRATIS OP 26/4)

P.37

28/4 WORKSHOP: ONTDEK JE SMARTPHONE OF TABLET P.14
LEZING: VERSLAVINGEN EN HERSTEL P.41

29/4 FILM: FROZEN (OM 14.15 UUR) P.7
FILM: AFRIKA FILM FESTIVAL ON TOUR (OM 20.15 UUR) P.7

M E I 
2/5 INFOSESSIE: WARMTEPOMPEN P.11
5/5 WORKSHOP: MAILEN MET GMAIL P.14

LEZING: HOE OVERLEVEN OP TINDER? P.41
6/5 FILM: KAPSALON ROMY (OM 14.15 UUR) P.7

PLEK (VZW TAK) P.9

FILM: THE BEST OF DORIEN B. (OM 20.15 UUR) P.7
7/5 BAR 'T PLEINTJE P.13

EXPO: CITYSCAPES (T.E.M. 24/5) P.42
9/5 WORKSHOP: VEILIG ONLINE - INTERNET EN

PRIVACY
P.23

REPAIR CAFÉ P.43

TRISTERO: IEMAND VAN ONS P.42
10/5 VOORSTELLING: DE TUIN VAN DE WALVIS (5+) P.43
12/5 WORKSHOP: ONTDEK JE SMARTPHONE OF TABLET P.14
13/5 FILM: KAPSALON ROMY (OM 14.15 UUR) P.7

LEESLEKKER IN BIB COUWELAAR P.15

VOORSTELLING: OP VISITE BIJ TANTE TILDA (5+) P.44

FILM: TERMINATOR-DARK FATE (OM 20.15 UUR) P.7
14/5 THE JEROEN LEENDERS EXPERIENCE P.44
16/5 RIVIERENHOFLOOP P.46

BOEKSTARTDAG: ANNEMIE BEREBROUCKX P.45
KAMAGURKA EN HERR SEELE: THE RETURN OF THE 
COMEBACK 

P.45

19/5 WORKSHOP: OPSLAAN IN DE CLOUD P.14
20/5 FILM: HUISDIERGEHEIMEN (OM 14.15 UUR) P.7

FILM: PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU  
(OM 20.15 UUR)

P.7

22/5 WORKSHOP: EERSTE HULP VOOR JE BABY P.23
24/5 ONTBIJTFILM: DE AVONTUREN VAN NO-NO P.20

OP BEZOEK BIJ DE BIJEN P.47
26/5 WORKSHOP: ONTDEK JE SMARTPHONE OF TABLET P.14
27/5 FILM: HUISDIERGEHEIMEN (OM 14.15 UUR) P.7

FILM: JOKER (OM 20.15 UUR) P.7
28/5 INFOSESSIE: AANLEG VAN EEN GROENDAK P.11

EXPO: MODE - KUNST: WHO CARES? P.47
29/5 EUROPESE DAG VAN DE BUREN P.47

EXPO: MODE - KUNST: WHO CARES? P.47


