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DEURNE PRAAT…

Katia, Avia TC 
“Ik tennis al heel mijn leven. Toen ik voor mijn 
zoon een voetbalclub zocht, zag ik ernaast 
een gezellige, kleine tennisclub liggen. Ik 
stapte binnen voor meer info en de gastvrij-
heid overtuigde me onmiddellijk om aan te 
sluiten. Bij goed weer en dankzij de nieuwe 
padelvelden, vind je me hier 4 tot 5 keer per 
week. 
Ik zie alleen maar voordelen aan sporten in 
clubverband. Alles wordt voor je geregeld en 
je bent verzekerd. Voor mij tellen vooral de 
sociale contacten die ik er leg. Ik werd hier 
onmiddellijk opgenomen in een kring van 
warme mensen. Op korte tijd leerde ik veel 
mensen uit mijn straat kennen. Het is geen 
grote club, waardoor je iedereen snel kent. 
Een hecht groepje leden organiseert leuke 
activiteiten op en naast het veld. Op donder-
dagavond zijn er recreatieve dubbelwedstrij-
den. De vrijwilligers zorgen er steeds voor dat 
de cafetaria en de terreinen in orde zijn. Er is 
een prachtig terras waar je lang kan nagenie-
ten. Kortom: een zeer gemoedelijke, mense-
lijke sportclub waar iedereen zich welkom 
voelt.”

Ludo, Wandelclub 76
Ik ben al 17 jaar lid van Wandelclub 76. Wan-
delen is niet alleen gezond, maar ik doe het 
op mijn eigen tempo en tijdens een georga-
niseerde wandeling kom ik op plaatsen waar 
ik normaal geen toegang toe heb. Het fijne 
is ook dat ik alleen of in groep kan wandelen. 
Ik ontmoet mensen en wissel met hen van 
gedachten. 
Naast het feit dat je tijdens het wandelen in 
clubverband je vriendenkring uitbreidt, ben 
je ook verzekerd. In de brochure van de club 
lees ik alle belangrijke nieuwsitems over de 
club en het wandelen zelf. En voor de aankoop 
van de wandeluitrusting kreeg ik korting dank-
zij de club. Wandelclub 76 ondersteunt haar 
leden optimaal. Ook het opleidingsaanbod 
van Wandelsport Vlaanderen is uitgebreid. 
De federatie biedt clubleden trainingen aan 
zoals bijv. voor ‘parcoursmeesters’, zodat je 
het ideale parcours voor georganiseerde wan-
delingen kan uitstippelen. Iets wat van pas 
komt, want jaarlijks organiseert Wandelclub 
76 in januari haar eigen Winterwandeltocht 
in Deurne.” 

Tia en Tino, De Vredekring De Roosjes
“We zijn sinds 2004 lid van De Vredekring De 
Roosjes en doen aan dance twirl. We zijn hier 
eigenlijk beland via familie. Aanvankelijk gin-
gen we mee naar trainingen om te kijken. Dat 
vonden we zo leuk dat we zelf zijn gestart. 
We trainen nu 3 dagen per week, telkens  
3 uur. Onze club neemt deel aan vrije wed-
strijden en selectiewedstrijden voor Europese 
en Wereldkampioenschappen. Het wedstrijd-
seizoen loopt het hele jaar door. 
Het leuke aan sporten in clubverband is dat 
je een vriendenkring opbouwt waarop je kan 
rekenen. Je smeedt vriendschapsbanden voor 
het leven. 
In onze club is iedereen welkom, je voelt je er 
onmiddellijk thuis. Er heerst een warme aan-
gename sfeer. De vrijwilligers staan voor je 
klaar, moedigen je aan en helpen je. Je leert 
met iedereen omgaan, je leert samenwerken 
en op anderen te vertrouwen. Je leert zowel 
op sociaal als cognitief vlak bij. Het is heel 
goed voor je lichamelijke en sociale ontwik-
keling en fysiek ga je er steeds op vooruit. 
Niet twijfelen, kom gewoon eens kijken!”

Jolien, Antwerpse Kunstschaatsclub 
Ruggeveld 
“AKR biedt als ijsschaatsclub 3 onderdelen 
van ijsschaatsen aan. Dat zijn synchroon 
kunstschaatsen in teamverband, shorttrack 
schaatsen en zelf doe ik solo kunstschaatsen. 
Je vindt me zo’n 6 keer per week op training 
als voorbereiding op (inter)nationale wedstrij-
den. Dat is zowel schaatstraining op het ijs 
als conditietraining naast het ijs. In 2019 werd 
ik Belgisch kampioen in de reeks advanced 
Novice. Door te sporten in clubverband maak 
je veel vrienden. In de club heerst een toffe 
sfeer, iedereen supportert voor elkaar. Wij 
trainen bijna altijd in groep en maken samen 
ook recreatieve uitstapjes naar een trampo-
line- of pretpark. Met Halloween of Kerst orga-
niseert de club iets leuks op de ijsbaan. 
In onze club heb je veel mogelijkheden om te 
trainen. Maar er is niet alleen aandacht voor 
je sportieve prestaties. Fair play, teamspirit 
en respect voor elkaar dragen we hoog in het 
vaandel. Het allerbelangrijkste is dat je plezier 
beleeft aan je sport. Of je nu puur recreatief 
wil schaatsen, of je - net als ik - droomt van 
de Olympische Spelen? Dat maakt niet uit, 
alles is mogelijk bij AKR.”

September is traditioneel de maand van de sportclub (zie ook p. 9). Deurne telt maar liefst 125 
sportclubs. Warme nesten gevuld met veel vrijwilligers en sportieve leden. Deze Deurnenaren zetten 
hun geliefde club graag eens in de schijnwerpers. 

|  4  |   



|  6  |   

LANDMARKS 
HERENTALSEBAAN
De realisatie van de landmarks aan de Heren-
talsebaan is in juli 2021 gestart. District 
Deurne wil met deze landmarks de identiteit 
van de winkelstraat versterken en bijdragen 
aan de verblijfskwaliteit van de vernieuwde 
winkelstraat. 

De eerste landmark op parking De Keteleer is 
in juli 2021 opgeleverd. De tweede landmark, 
die geplaatst wordt op parking Elite, wordt 
in september 2021 opgeleverd. Kom zeker 
een kijkje nemen.

WWW.DEURNE.BE 

GENIETEN VAN CULTUUR
Heb jij het afgelopen coronajaar die leuke 
culturele voorstellingen ook zo gemist? Dan 
ben je zeker blij dat het cultuurcentrum 
Deurne eindelijk terug van start gaat met een 
uitgebreide programmatie waarin voor ieder 
wat wils zit. 

Je vindt alle voorstellingen terug in de kalen-
der achteraan of op de website van het cul-
tuurcentrum. Snuister door het programma 
en bestel je tickets nu al online, vóór de plek-
jes uitverkocht zijn. Jeroen Leenders, Los 
Speedy Bobs, Kamagurka en Herr Seele, ze 
kunnen allemaal niet wachten om jou terug 
te ontmoeten. 

CC DEURNE PODIUM, FRANS MESSINGSTRAAT 86
TEL. 03 360 85 50
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE 
RESERVEREN VIA WWW.CCDEURNE.BE
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DE ALLERLIEFSTE HONDEN GEZOCHT!
Jong geleerd is oud gedaan, daar is AAP vzw van overtuigd. Daarom trekken ze met de 
workshop ‘Kwispels in de Klas’ naar Antwerpse lagere scholen om de leerlingen te trak-
teren op een interactieve sessie over honden, mét een kwispelende assistent. Omdat de 
sessies razend populair zijn, is AAP op zoek naar baasjes én honden die zin hebben om 
af en toe mee te gaan naar een school. 

Tijdens de workshops krijgen leerlingen hand-
vaten om beter om te gaan met honden, of 
ze nu bang zijn of juist overenthousiast. Ze 
leren er over wat honden kunnen, wat ze 
nodig hebben om gelukkig te zijn en hoe je 
kunt zien hoe een hond zich voelt. Zo maken 
kinderen op een positieve manier kennis met 
viervoeters en leren ze hoe ze incidenten 
kunnen vermijden. Dankzij de vrijwilligers en 
hun honden kunnen de leerlingen alles ook 
meteen oefenen. De workshop eindigt steeds 
met een aai-momentje om de kwispelende 
assistent te bedanken!

Vrijwilliger worden
Zowel de leerlingen als de baasjes en hun 
honden genieten van de sessies en de work-
shops zijn steeds een groot succes. Daarom 
is AAP op zoek naar vrijwilligers die zin hebben 
om samen met hun hond mee te gaan naar 
een school. 

Is jouw hond de allerliefste van ter wereld? 
Is je viervoeter tussen de 1 en 8 jaar, stress-
bestendig en geniet hij van het contact met 
mensen? Denk je dat hij helemaal happy zal 
zijn in een klas vol kinderen? Stuur dan een 
mailtje naar laurie@aapvzw.be voor meer 
informatie! 

AAP VZW
TEL. 03 887 72 21
LAURIE@AAPVZW.BE 
WWW.AAPVZW.BE

 
WIST JE DAT ...…

—

Deurne op zondag 29 augustus 2021 de  

gesneuvelden van de wereldoorlogen herdenkt tijdens 

de Dodenhulde? Die dag staan een herdenkingsmis  

om 10.30 uur in de Sint Freduganduskerk, een door de 

stadstrommelaars begeleide wandeling naar het 

begraafpark en toespraken en bloemenhulde aan het 

monument ‘Doden Herleven, Levende Waken’  

op het programma.

w w w. d e u r n e. b e    |  7  ||  6  |   
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RECYCLAGEPUNT  
IN DEURNE
Heb je kleine spullen om te recycleren? Breng 
ze binnen bij het recyclagepunt, een mini-re-
cyclagepark dat in Deurne rondreist. Je komt 
te voet of met de fiets naar het recyclagepunt. 
Je mag tweemaal per dag een bezoek bren-
gen.

Wat wel/niet?
n Wel: afval dat in een boodschappentas past 

en waarvoor je niet hoeft te betalen in een 
recyclagepark: frituurolie, batterijen, hout, 
metalen, harde plastic, piepschuim, kledij 
(in een zak), porselein (enkel borden en 
tassen), drinkglazen, kga en klein elektro. 

n Niet: afval voor de huisvuilophaling (rest, 
papier en karton, gft en pmd), grote spul-
len, steenpuin, grofvuil, herbruikbare en 
herstelbare goederen.

Data en locaties Deurne
n ma 13/9: Lakborslei 200
n vr 24/9: Wim Saerensplein
n ma 4/10: Arenaplein (markt)
n vr 19/11: Eksterlaar Hof Nieles 68
n Ma 29/11: Arenaplein (markt)
Telkens van 8 tot 13 uur.

WWW.ANTWERPEN.BE/RECYCLAGEPUNT 

MAAND VAN DE  
SPORTCLUB
VAN WO 1 T.E.M. DO 30 SEPTEMBER 2021

Ben jij op zoek naar een sport die bij je past? 
Of ben je op zoek naar een nieuwe sportieve 
uitdaging? Dan is september het ideale 
moment om je zoektocht te starten.
Het nieuwe schooljaar betekent ook jaarlijks 
de start van ‘Maand van de Sportclub’. Twir-
ling, atletiek, ijshockey, boksen,… zijn maar 
enkele voorbeelden van de sporten die je kan 
beoefenen. Tijdens één van de trainingen van 
Deurnse verenigingen kan je gratis kennisma-
ken met de sport en het clubleven. 

Kijk op de website van Sport Vlaanderen en 
maak je keuze. Wie weet vind jij wel de ideale 
sport voor jou of je kind in september? Neem 
zeker ook een kijkje in de rubriek Deurne Praat 
op p. 4 en 5. Daar stellen verschillende spor-
ters hun club voor.

SPORTANTENNE DEURNE
TEL. 03 338 45 87
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.SPORT.VLAANDEREN
GRATIS

FILMS IN CINEMA RIX 
Er staan weer een boel leuke films op het 
programma dit najaar! Toch gezellig als het 
weer buiten wat minder wordt? Kom als film-
liefhebber je honger stillen in Cinema Rix en 
geniet van kleppers als Frozen 2, Bad Boys 
for life of Les Misérables. 

Het volledig aanbod vind je achteraan in de 
kalender en op de website.

CINEMA RIX, DE GRYSPEERSTRAAT 86
TEL. 03 360 85 50
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE
RESERVEREN VIA WWW.CCDEURNE.BE 
TICKETS 5 EURO (KANSENTARIEF 2 EURO)

EEN HONDENKERKHOF  
IN DEURNE
VAN WO 1 SEPTEMBER T.E.M. VR 31 DECEMBER 
2021

Wat doen botten van 284 honden in de onder-
grond van het Rivierenhof? Onze voorouders 
waren duidelijk niet altijd even lief voor ’s 
mans beste vriend. Licht een tip van de sluier 
op door te snuisteren in de schuiven van de 
kijkkast in het VolXmuseum of volg een lezing 
in het najaar. 

Kijkkast
Tussen 1 september en 31 december kan je er 
elke zaterdag en zondag terecht tussen 14 en 
17 uur. Of maak een afspraak bij het VolXmu-
seum (Koraalplaats 2) voor een ander moment.

Lezingen
De lezingen gaan door in bibliotheek Couwe- 
laar en in het districtshuis. 
Reserveren via mail is nodig. 
n zondag 12 september 2021 om 10.15 uur: 

bibliotheek Couwelaar, Te Couwelaarlei 120 
n zondag 10 oktober 2021 om 10.15 uur: 

Trouwzaal districtshuis Deurne, ingang 
Unolaan 

PETER_VERSTAPPEN40@HOTMAIL.COM
RESERVEREN VIA MAIL
WWW.VOLXMUSEUM.BE
GRATIS
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TIP
—Eet voor de vertoning nog 

gezellig in Buurtbar Barix! 
De keuken is open van 12 tot 14 uur 

en van 17 tot 19.45 uur. Heb je Whatsapp?  
Krijg wekelijks het nieuwe 

Barix-menu, link via 
www.ccdeurne.be/barix



DEURNE BEVRIJD
VR 3 T.E.M. ZO 5 SEPTEMBER 2021

Het eerste weekend van september staat 
zoals gewoonlijk helemaal in het teken van 
Deurne Bevrijd. Maak je op voor een heus 
feestweekend.

Op vrijdag trapt het district af met een reeks 
afterwork concerten. Daarna kan je in het 
Rivierenhof terecht voor een licht-, klank en 
lasershow. Op zaterdag bezoeken de reuzen 
het district tijdens een optocht. Zelf kan je 
naar een braderij of naar de modelstoomda-
gen. Op zondag sluit het feestweekend af met 
een familiedag voor jong en oud. Lees er alles 
over van p. 10 tot en met 12 en noteer dit 
weekend snel in je agenda!

BEKIJK HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP 
WWW.DEURNEBEVRIJD.BE.
GRATIS 

AFTERWORK CONCERTEN
VR 3 SEPTEMBER 2021 VANAF 19 UUR

Hoe kan je de werkweek beter afsluiten dan 
met je vrienden of collega’s te genieten van 
een drankje én een gratis muziekoptreden? 
Dat is dubbel plezier waar district Deurne 
graag voor zorgt.

Deurne Bevrijd start op vrijdag 3 september 
met een reeks live concerten in verschillende 
Deurnse cafés. Er is voor ieder wat wils. Je 
pikt die avond een of meerdere optredens 
mee en alles stopt tijdig zodat je de licht-, 
klank- en lasershow in het Rivierenhof kan 
bekijken (zie p.11).

Programma 
n 19 uur: Handkerchief (@ The Park, Boeken-

bergpark)
n 19 uur: Nele Needs a Holiday (Bar Stark, 

kasteel Sterckshof)
n 20 uur: Nils de Caster & Sara De Smedt 

(Den Dorpel, Stevenslei 2)
n 20 uur: Cream Colored Ponies (Barix, De 

Gryspeerstraat 86)
n 21 uur: Blue Heathens Jazz band (Tsjaplin, 

Herentalsebaan 108)
n 21 uur: RIET (Vennebar, Venneborglaan 57)

MEERDERE LOCATIES
WWW.DEURNEBEVRIJD.BE 
GRATIS

LICHT-, KLANK- EN 
LASERSHOW
'DOOR DE JAREN HEEN'
VR 3 SEPTEMBER 2021 OM 22 UUR

District Deurne zet het weekend van Deurne 
Bevrijd feestelijk in met een heuse licht-, 
klank- en lasershow in het Rivierenhof ter 
hoogte van de spiegelvijver. De show is een 
visueel spektakel dat het verhaal vertelt van 
bompa Jef (met de stem van Warre Borg-
mans), een frisse tachtiger die zijn kleindoch-
ter meeneemt doorheen de jaren. Laat je 
meeslepen en verrassen door het verhaal en 
de muziek. Of je nu liefhebber bent van de 
jaren ’60 of de jaren ’90, deze show laat ieder-
een zijn eigen reis door de tijd beleven. 

Op weg naar de spiegelvijver kom je de Lazy 
Jazz Men streetband tegen op de Parkweg. 
Ze zorgen ervoor dat je opgewarmd kan genie-
ten van de show. Hun muziek laat je niet 
onberoerd. Wees op tijd, want de show start 
stipt om 22 uur.

PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF 
(AAN DE VIJVER)
WWW.DEURNEBEVRIJD.BE
GRATIS 

zie ook p. 28 en 42

EVEN STOOM AFBLAZEN
ZA 4 EN ZO 5 SEPTEMBER 2021 VAN 10 TOT  
17 UUR

In het Rivierenhof kan je terecht voor de jaar-
lijkse Modelstoomdagen van de Koninklijke 
Model Yacht Club Antwerpen. Ter hoogte van 
het kasteel Sterckshof zet een openluchtten-
toonstelling de mechanische modelbouw in 
de kijker en kan je er met al je vragen over 
deze hobby terecht. Zowel treinen van diverse 
grootte, elektrische én echte stoomlocomo-
tieven, als ook verbrandings- en warmelucht-
motoren en modelvrachtwagens staan er 
tentoon. Wie zin heeft, rijdt op het model-
spoor van 350 meter gratis mee op de loco-
motieven en hun wagens.

PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF
(T.H.V. STERCKSHOF, CORNELISSENLAAN)
WWW.KMYCA.BE
WWW.DEURNEBEVRIJD.BE
GRATIS
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BRADERIE GALLIFORTLEI—Op zaterdag 4 en zondag 5 
september snuister je van 10 tot 

19 uur gezellig tussen de kramen 

van de braderie op de Gallifortlei. 
Op zaterdag 4 september vindt 
er ook een markt, kermis met 

kinderanimatie en een 
rommelmarkt plaats van 8 tot 18 uur. 

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



FAMILIEDAG
ZO 5 SEPTEMBER 2021 VAN 12 TOT 17 UUR

Op 5 september geniet jong en oud van een 
familiedag met een heleboel leuke gratis cul-
turele acts. Kom naar het Rivierenhof (gras-
veld aan het kasteel Sterckshof) en verwacht 
je aan steltlopers, acrobaten, gekke kapsels 
en zoveel meer.

Om 12 uur start de geanimeerde picknick. 
Breng je eigen gevulde picknickmand mee en 
wie weet is er nog plaats op een dekentje 
onder de gezellige picknicktent. De eerste 
200 deelnemers krijgen een leuke verrassing 
aangeboden!

De hele namiddag geniet je van workshops, 
theater, luisterspel, een streepje live muziek 
en een verfrissend drankje. Kortom een heer-
lijke afsluiter van de zomer!

Bekijk het volledige programma op 
www.deurnebevrijd.be.

PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF  
(GRASVELD KASTEEL STERCKSHOF)
WWW.DEURNEBEVRIJD.BE 
GRATIS

REUZENSTOET
ZA 4 SEPTEMBER 2021 VANAF 14.15 UUR

De Deurnse reuzenstoet is één van de grootste 
stoeten in Vlaanderen en mag je een echte 
klassieker noemen.

Meer dan 130 reuzen en verschillende oldti-
mers vertrekken in stoet aan het districtshuis 
van Deurne. De meeste reuzen komen uit Bel-
gië en refereren vooral naar oude verhalen en 
tradities.

Zoek een plaats langs het parcours en ontdek 
het zelf: Maurice Dequeeckerplein – Parkweg 
– Hooftvunderlei – Frank Craeybeckxlaan – 
Confortalei – Van Heystveltstraat – Merksem-
sesteenweg – De Berlaimontstraat – Du Mont-
straat – Ter Heydelaan – Gallifortlei –  
Compaenstraat – Clara Snellingsstraat – 
Palinckstraat – Louis Wanbecqstraat – Frank 
Craeybeckxlaan – Hooftvunderlei – Parkweg. 

WWW.DEURNEBEVRIJD.BE
GRATIS
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MAAK HET VERSCHIL BIJ DE BRANDWEER
In tijden waarin alles steeds drukker wordt, is een job dicht bij huis een verademing. 
Achtentwintig Deurnenaren dachten ooit hetzelfde toen ze aan de slag gingen bij Brand-
weer Zone Antwerpen. Twee van hen vertellen hun verhaal. An (48) is directeur financiën 
en geboren en getogen in Deurne-Zuid. Hannes (38) is brandweerman en woont sinds 
een paar jaar in Deurne. 

Hannes: “Mensen helpen zit in mijn DNA. Bij de 
brandweer kan je een verschil maken en net dat 
maatschappelijke aspect aan de job spreekt mij 
nog altijd aan. Het is vaak een uitdaging, maar 
ik ga ze nog elke dag heel graag aan.” 

Ook An voelt de maatschappelijke relevantie in 
haar job nog steeds: “Ik ben geen pompier, maar 
ik voel dat ook ik echt ondersteuning aan de bur-
ger kan bieden. Je ziet op het terrein waarom je 
je werk doet.”

Wonen en werken in dezelfde stad
An: “Door te werken in de stad waar je woont, 
creëer je een extra voeling met de mensen en de 
cultuur. Je kan beter inschatten wat de burgers 
nodig hebben. Maar ook de korte afstand naar 
je werk is echt een grote plus. Je bent geen uren 
onderweg. Hannes beaamt dat: “Ook ik voel me 
verbonden met ‘mijn’ stad. Het is echt leuk om 
hier bij de brandweer te zijn. En dat woon-werk-
verkeer is mooi meegenomen. Met mijn fiets ben 
ik altijd snel op het werk, zonder tijdverspilling!”

Favoriete plekjes
Als het op de job ooit eens te veel wordt, trekken 
ze naar hun favoriete plekjes. Hannes gaat klim-
men in de plaatselijke klimzaal of vertoeft in één 
van de parken. En An, die bewondert haar toma-
ten in de volkstuin aan Silsburg! 

Ook interesse in een ondersteunende job 
bij de brandweer? 
Wil jij ook mee het verschil maken? Neem dan 
een kijkje op www.werkenbijdebrandweer.be en 
zoek een vacature die bij jou past. Wie weet tot 
binnenkort, in de kazerne!

BRANDWEER ZONE ANTWERPEN, 
NOORDERLAAN 69, 2030 ANTWERPEN
TEL. 03 338 88 11
INFO@BZA.BE 
SELECTIE@BZA.BE
WWW.WERKENBIJDEBRANDWEER.BE 
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HERFST IN DEURNE? 
DAT IS GENIETEN MET EEN GROTE G!
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CURSUS WORD IN 
WEBPUNT
VANAF DI 7 SEPTEMBER 2021 VAN 9 TOT  
12.30 UUR

De basiscursus Word is een cursus waar je 
vaardigheden leert om teksten te verwerken 
met dit programma van Microsoft. De cursus 
is verdeeld over 6 lessen van 2 halve dagen 
per week. 

Je leert bijvoorbeeld een nieuw document 
aanmaken, tekst opmaken, tabellen en figu-
ren invoegen, alinea-opmaak,… 

WEBPUNT 'T PLEINTJE
SINT ROCHUSSTRAAT 108
TEL. 03 286 85 85
INFO@DOTKOM.BE
WWW.WEBPUNT.NET
INSCHRIJVEN VIA HET WEBPUNT OF 
TELEFONISCH 03 286 85 85
6 EURO

NIEUWE CURSUSSEN 
ACADEMIE
Spreken en Presenteren 18+
elke za vanaf 4 september 2021 van 9.30 tot 
11.30 uur 
Overtuigend spreken kan je leren! Deze cursus 
prikkelt je om zowel verbaal als non-verbaal 
aan kracht te winnen. Samen met de groep 
experimenteer je rond opbouw, vorm, expres-
sie en perspectief. Erik Burke leert je de kneep-
jes van het vak. 

Oriëntatieatelier Beeld 18+
elke di vanaf 7 september 2021 van 13.30 
tot 17 uur of van 18.30 tot 22 uur 
Proef van het domein beeld tijdens het  
oriëntatieatelier. Je oefent verschillende tech-
nieken, experimenteert en ontwikkelt je cre-
ativiteit. Verschillende beeldaspecten komen 
aan bod. Verder krijg je een introductie in 
verschillende technieken. Je ontdekt welke 
beeldende discipline het best bij je past. Voor-
opleiding is niet vereist.

ACADEMIE DEURNE, BOSHOVESTRAAT 173
TEL. 03 324 70 71
INFO@ACADEMIEDEURNE.BE
INSCHRIJVEN VIA WWW.ACADEMIEDEURNE.BE 
340 EURO / 150 EURO MET KANSENTARIEF
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OPROEP FACEBOOK
In het najaar start district Deurne met twee nieuwe concepten op Facebook: Straatpraat 
en De smaak van… Daarvoor heeft het district jouw hulp nodig! 

Straatpraat
In Straatpraat ontdek je meer over het ont-
staan van je straatnaam. Waarom werd je 
straat vernoemd naar Karel Govaerts? Of van-
waar komt de naam Ten Nessestraat? Natuur-
lijk gaat het niet enkel over geschiedenis, 
maar ook over de straat nu. Heb jij bijzondere 
weetjes of speciale verhalen over je straat of 
haar bewoners? Heb je oude of nieuwe foto’s 
die je graag wil delen? Of is er een reden 
waarom jouw straat zeker aan bod moet 
komen? Vanaf september verschijnt Straat-
praat tweewekelijks op dinsdag.

De smaak van …
Als "Wat eten we vandaag?" een vaak gestelde 
vraag is in jouw familie, dan heeft het district 
uitstekend nieuws. Vanaf september ontdek 
je elke laatste dinsdag van de maand de culi-
naire rijkdom die in de diversiteit van de Deur-
nenaren schuilt. Zoveel verschillende natio-
naliteiten brengen zoveel nieuwe smaken en 
gerechten mee. En die kunnen ook jou inspi-
ratie geven voor je weekmenu. Wat staat er  
 

bij jou regelmatig op tafel en wil je dat 
geheime recept delen? Het district hoort 
graag jouw verhaal achter je gerecht en de 
fotograaf legt alles vast voor de eeuwigheid. 

Jouw hulp nodig!
Suur voor beide concepten een mail naar  
communicatie.deurne@antwerpen.be. Laat 
jouw straatidee of recept achter! Het district 
contacteert je dan snel. Voor je het weet, 
verschijnt jouw verhaal of recept op de Face-
bookpagina én website van Deurne.

COMMUNICATIE DEURNE
TEL. 03 338 45 31
COMMUNICATIE.DEURNE@ANTWERPEN.BE 

CURSUS BESTANDEN EN 
MAPPEN
WO 8, 15 EN 22 SEPTEMBER 2021 VAN 13.30 
TOT 16.30 UUR

In deze cursus bekijk je in 3 lessen wat bestan-
den en mappen zijn. Je leert bestanden kopië-
ren, knippen en plakken. Aan het einde kan je 
bestanden organiseren in een mappenstruc-
tuur, zodat je alles overzichtelijk houdt en 
gemakkelijk terugvindt.

WEBPUNT COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
TEL. 03 286 85 85
INFO@DOTKOM.BE 
WWW.WEBPUNT.NET
INSCHRIJVEN VIA HET WEBPUNT OF 
TELEFONISCH 03 286 85 85
3 EURO

LOKAALMARKT OPENT OP 
HERENTALSEBAAN
WEKELIJKS VANAF MIDDEN SEPTEMBER 2021

Lokaalmarkt is een overdekte versmarkt met 
bar en kinderhoek, die naast 7 locaties in 
Vlaanderen, nu ook in Deurne neerstrijkt.  
Bezoek de wekelijkse markt in de voormalige 
supermarkt Peeters-Goovers. Kies uit verse 
producten en koop rechtstreeks van boeren 
en producenten uit de streek. Want bij Lokaal-
markt krijgen boeren een gezicht. Ze verkopen 
producten met een verhaal: heerlijk brood, 
vlees, zuivel, groenten,… 

De markt is ook een ontmoetingsplaats. Ter-
wijl jij je inkopen doet of iets drinkt aan de 
bar, spelen je (klein)kinderen in de kinderhoek. 
Geen tijd om naar de markt te komen? Bestel 
je boodschappen in de webshop en haal ze 
af op de markt. Zo haal je elke week makkelijk 
lokaal lekkers in huis!

Meer info over de openingsuren op 
www.lokaalmarkt.be.

LOKAALMARKT
HERENTALSEBAAN 193
SOFIE@LOKAALMARKT.BE
WWW.LOKAALMARKT.BE
GRATIS TOEGANG
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OPEN MONUMENTENDAG 
ZO 12 SEPTEMBER 2021

Het districtshuis van Deurne wordt opgehe-
meld en verguisd. Leer de tijdsgeest van het 
modernisme kennen en bekijk het gebouw 
langs alle kanten. De gidsen van Expeditie De 
Stad laten je het gebouw en zijn inrichting 
zien door de ogen van de architecten Van 
Steenbergen, toenmalig burgemeester 
Dequeecker en architectenbureau Steen-
meijer en Baksteen voor de verbouwing 
(2002). Nadien kan je moeilijk ontkennen dat 
het om waardevolle architectuur gaat met 
veel troeven en een eigen schoonheid. 
Er zijn 4 rondleidingen van 1 uur met start 
om 10, 11.30, 14 en 15.30 uur. De groepen 
zijn beperkt tot 15 personen (afhankelijk van 
de dan geldende maatregelen). Afspraak aan 
de hoofdingang van het districtshuis (stadslo-
ketten - kant Hooftvunderlei).

DISTRICTSHUIS DEURNE, 
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
TEL. 03 338 46 46
CULTUURANTENNEDEURNE@ANTWERPEN.BE 
WWW.DEURNE.BE 
INSCHRIJVEN VIA WWW.OPENMONUMENTENDAG.BE
GRATIS

FIETSEN GEEFT A VLEUGELS
ZO 12 SEPTEMBER 2021 VAN 14 TOT 18 UUR

Met ‘Fietsen geeft A vleugels’ neemt vrou-
wenbeweging zij-kant je mee op een fietstocht 
met aan het einde de feestelijke inhuldiging 
van een nieuwe muurschildering. Hiermee 
wil zij-kant vrouwen en meisjes uit Deurne en 
omstreken enthousiasmeren om op de fiets 
te springen. De fiets is een belangrijke opstap 
naar vrijheid en onafhankelijkheid. 

Fietstocht
Om vrouwen warm te maken voor de fiets, 
organiseert zij-kant ‘Fietsen geeft A vleugels’. 
De fietstocht neemt je mee langs vrouwelijke 
straatnamen en voorbij vrouwelijke street art. 
Het parcours start in Antwerpen-Centrum 
met de herinneringen aan enkele opmerkelijke 
dames uit de geschiedenisboeken. Nadien is 
het tijd voor de frisse wind die jonge kunste-
naars door de kanaalzone doen waaien. Plaats 
van aankomst is het Bisschoppenhofpark, ter 
hoogte van kleuterschool De Groene Egel.

Muurschildering
Daar liet zij-kant een dromerige muurschilde-
ring maken door lokale artieste Napam. Met 
de fiets verover je de wereld, vertelt haar 
tekening aan kinderen van de buurt. De muur-
schildering wordt bij aankomst van de fietsers 
feestelijk ingehuldigd. Jours Joyeux zorgt voor 
livemuziek en uiteraard volgt een welgekomen 
verfrissing. 

Doe je mee?
Deelnemers verzamelen voor de start aan het 
Antwerpse Centraal Station, op het Koningin 
Astridplein tussen 14 en 15 uur. Voor ieders 
comfort en veiligheid is het aantal fietsers 
beperkt tot 40 per groep. Het exacte vertrek- 
uur van je groep wordt meegedeeld na je 
inschrijving. De aankomst in het Bisschoppen-
hofpark is voorzien tussen 16 en 17 uur. De 
tocht is 8 km lang en duurt circa 1,5 uur.

ZIJ-KANT
TEL. 0496 83 08 30
JULIE.VANGARSSE@ZIJ-KANT.BE 
WWW.ZIJ-KANT.BE 
INSCHRIJVEN VIA 0496 83 08 30 OF 
JULIE.VANGARSSE@ZIJ-KANT.BE 
GRATIS 
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DEURNE GAAT VREEMD
Afgelopen zomer was erg bijzonder. Niet ieder-
een kon, wilde of mocht op reis. Om dat leed 
wat te verzachten, nam het district je mee 
naar andere oorden. Op die manier konden 
de thuisblijvers toch mee genieten én een 
vakantiegevoel ervaren. 

Italië, China, Nederland, Frankrijk, Kroatië, 
Marokko, Polen, Spanje en Portugal stonden 
achtereenvolgens op het programma. Een 
wereldreis met interessante weetjes, toffe 
muziek, smakelijke gerechten, lees- en kijktips 
en vooral leuk fotomateriaal om bij weg te 
dromen. Heb je ze gemist en wil je in het 
najaar zelf nog even wegdromen? Surf dan 
naar www.deurnegaatvreemd.be of bekijk de 
highlights op de Instagrampagina. Geniet 
ervan!

WWW.DEURNEGAATVREEMD.BE 
WWW.INSTAGRAM.COM/DISTRICTDEURNE 
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EEN VEILIG EN GEZOND HUURHUIS VOOR IEDEREEN
Iedereen heeft recht op een veilige woonplaats. Zorg daarom dat je huurwoning in orde 
is volgens deze regels. Dan komt je huurder altijd thuis in een warm, veilig en gezond 
huurhuis. 

Veilige woning 
n Kan niet:
 - brede scheuren in het dak, de vloer of 

muren;
 - loshangende stopcontacten of elektrische 

draden.
n Zorg voor:
 -  verwarmingstoestellen die goed werken;
 -  een goede afvoer van de gaskachel of 

ketel;
 -  een goede luchttoevoer voor de gaska-

chel of ketel;
 -  een rookmelder per verdieping;
 -  een veilige ingang en trap.

Gezonde woning 
n Er mag geen sprake zijn van vocht of schim-

mel (dat is gevaarlijk voor de gezondheid).
n Voorzie een raam in elke kamer voor een 

goede verlichting en verluchting.

Genoeg comfort 
Veilig en gezond wonen is zeer belangrijk, 
maar je huurder moet ook genoeg comfort 
hebben. 

Voorzie zeker genoeg ruimte, comfort en alle 
basisvoorzieningen:
n een goed werkende gootsteen;
n een toilet;
n koud en warm water in de badkamer en 

keuken;
n verwarming in de leefruimte;
n vloeren, muren en plafonds die goed afge-

werkt zijn.

Minimale isolatie is essentieel
Dubbele beglazing voor de ramen en een goed 
geïsoleerd dak zijn erg belangrijk. Dakisolatie 
is ook verplicht sinds 1 januari 2020. Een woon-
toezichter kan langskomen om je Energiepres-
tatiecertificaat (EPC) te controleren. Een EPC: 
n geeft info over je dakisolatie;
n geeft aan hoe energiezuinig je woning is; 
n is verplicht wanneer je een woning verhuurt 

of verkoopt, anders riskeer je een boete van 
500 tot 5000 euro.

Let op! Een woning zonder dakisolatie kan 
ongeschikt verklaard worden.

WOONKANTOOR
TEL. 03 338 60 66
WWW.ANTWERPEN.BE/WOONKANTOOR 
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OOK DEURNE VOLGT HET 
WK WIELRENNEN
VAN MA 13 T.E.M. ZO 26 SEPTEMBER 2021

Antwerpen is dé startplaats van het WK Wiel-
rennen. Ook in Deurne staat die week in het 
teken van de koers!

Wielerboeken in de biblliotheek
Spring binnen in bibliotheek Arena of Couwel-
aar en vind er verborgen parels over het wiel-
rennen. Lees 100 sterke verhalen over de regen-
boogtrui, leer je fiets te repareren en 
onderhouden of kom met je (klein)kind te weten 
hoe Geronimo Stilton ontdekt dat wielrennen 
écht zijn sport is.

Koersboek
Wist je dat Deurne een rijke wielergeschiedenis 
heeft mét Deurnse winnaars op allerhande 
WK’s? Lees er alles over in het boek ‘Roem, 
hoop en tegenslag’ dat je kan uitlenen in de 
bibliotheek of kan aankopen om je boekencol-
lectie aan te vullen! 
Meer informatie over het koersboek en alle 
WK-acties vind je op www.deurne.be. 

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

START 2 RUN
VANAF MA 13 SEPTEMBER 2021

Werk je liever in groep aan je conditie dan in 
je eentje? Schrijf je dan in voor een beginners- 
cursus ’Start 2 Run’. Samen met doorwinterde 
begeleiders leer je in 10 weken op je eigen 
tempo en met een professioneel trainings-
schema 5 km lopen. Loop je al 5 km en wil je 
liever wat verder leren lopen, kies dan voor 
‘Keep-on-Running’ en loop na tien weken 10 
of 15 km.

Naast de flexibiliteit en een democratische 
prijs is gezelligheid de grootste troef van deze 
lessenreeks. Je maakt hier ongetwijfeld 
nieuwe (sport)vrienden. Bekijk alle praktische 
info (en eventuele wijzigingen in het kader 
van corona) rond deze ‘Start 2 run’ op de 
website van AC Brabo.

BRABO AC
ATLETIEKKAMER PARK GROOT SCHIJN, 
RUGGEVELDLAAN 488
BRAB@VAL.BE
WWW.AC-BRABO.BE
30 EURO
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VERTELFEEST 
RIVIERENHOF
ZO 19 SEPTEMBER 2021 OM 13 UUR

Feest in het Rivierenhof! Tussen de bomen 
rond het Sprookjeshuis brengen een bonte 
bende vertellers, woordtovenaars en muzi-
kanten een wilde, onbegrensde wereld vol 
verbeelding tot leven. Een dimensie met 
stoute elfen, slimme heksjes en zwevende 
tovenaars. Ook de bomen en de dieren heb-
ben hun verhaal. 

Kom dus zeker kijken en luisteren, het feest 
begint om 13 uur. Gratis evenement voor 
iedereen tussen 4 en 104 jaar. Reservatie is 
noodzakelijk.

PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF, 
TURNHOUTSEBAAN 246
TEL. 03 360 52 18
RIVIERENHOF@PROVINCIEANTWERPEN.BE
RESERVEREN VIA WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE 
> KALENDER RIVIERENHOF
GRATIS
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VERHALENNOCTURNE 
VOOR VOLWASSENEN
ZA 18 SEPTEMBER 2021 OM 20 UUR

Aan de vooravond van het tweejaarlijks ver-
telfeest warmt het Rivierenhof het volwassen 
publiek al op tijdens een verhalennocturne. 

Van de hemel naar de hel en terug voor 16 
plus. Eigenzinnig fris, vol verrassing en met 
humor rijgen de Vlaamse topvertellers Fred 
Versonnen en Katelijne Billet parels van ver-
halen aaneen in de nachtelijke schaduw van 
het liefelijke Sprookjeshuis.

PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF, 
TURNHOUTSEBAAN 246
TEL. 03 360 52 18
RIVIERENHOF@PROVINCIEANTWERPEN.BE
RESERVEREN VIA WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE 
> KALENDER RIVIERENHOF 
5 EURO VVK 
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RIVIERENHOF RUIMT OP
ZA 18 SEPTEMBER 2021 OM 10 UUR

De zomer bracht veel zwerfafval. September 
is het ideale moment om het Rivierenhof een 
grondige opruimbeurt te geven. 

Verricht een goede daad en neem deel aan 
de World Cleanup Day. Het Rivierenhof zorgt 
voor het nodige materiaal, jij voor stevige 
schoenen en kleren die vuil mogen worden. 
Start aan het districtshuis van Deurne. Reser-
veren is verplicht.

PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF, 
TURNHOUTSEBAAN 246
TEL. 03 360 52 18
RIVIERENHOF@PROVINCIEANTWERPEN.BE 
RESERVEREN VIA WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE 
> KALENDER RIVIERENHOF 
GRATIS

DAKKAN OP DEN BOSUIL!
ZA 18 EN ZO 19 SEPTEMBER 2021 OM 15 UUR

Vorig jaar liet het DAKkan festival de daken 
van heel Antwerpen leven. Dit jaar is er een 
mini-dakenfestival in de buurten Bosuil en 
Kerkeveld. Laat je verrassen door unieke, nooit 
geziene daklocaties in en rond de Bosuil. 
Geniet op hoogte van prachtige muziekacts, 
een gegidste dakwandeling, lokale culinaire 
verrassingen en intimistisch theater. Het gras-
plein aan dienstencentrum Bosuil wordt tij-
delijk omgedoopt tot festivalweide en verza-
melplek. 

Voor deze editie sloegen de lokale diensten-
centra, vzw De Vijver, de Academie en het 
cultuurcentrum van Deurne de handen in 
elkaar.

VERTREKPLAATS: DIENSTENCENTRUM BOSUIL 
(GRASVELD), BOSUIL 60 
TEL. 03 360 85 50
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.CCDEURNE.BE (VOLLEDIG PROGRAMMA + 
RESERVATIES)
RESERVATIE VERPLICHT
5 EURO VVK - 2 EURO VT

 

2-SPRAAK ZOEKT VRIJWILLIGERS
—

Wil jij graag Nederlands oefenen met een anders-

talige en kan je je daarvoor  1 uurtje per week 

vrijmaken? Contacteer dan Buurtwerk Dinamo, 

Ten Eekhovelei 337, tel. 0473 51 16 51 of  

2-spraak.dn@samenlevingsopbouw.be. 
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WORKSHOP: CIRCUS (4+) 
ZO 19 SEPTEMBER, ZO 24 OKTOBER, ZO 21 
NOVEMBER 2021 TELKENS VAN 9.30 TOT 12.30 
UUR 

Een workshop waarbij (groot)ouder en kind 
(vanaf 4 jaar) een heel nieuwe manier van 
samen spelen ontdekken. Het vertrouwen 
van de kinderen wordt op de proef gesteld. 

Een speciale circusband krijgt vorm. Je 
gebruikt verschillende circustechnieken om 
te werken aan de motoriek en de coördinatie 
van zowel de ouder als het kind. Je ontdekt 
de oneindige mogelijkheden binnen acro-
porté. Je leert samen jongleren, lopen op een 
bal, elkaar dragen en laten vliegen...

CINEMA RIX, DE GRYSPEERSTRAAT 86
TEL. 03 360 85 50
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE
INSCHRIJVEN VIA WWW.CCDEURNE.BE 
GRATIS

GEZELLIG EN HEERLIJK 
LUNCHEN
Geniet voor 7,5 euro* van een heerlijke soep, 
hoofdgerecht, dessert én drankje (tafelbier, 
plat- of bruiswater) in de Deurnse diensten-
centra. Elke middag kies je uit 2 gevarieerde 
menu's: dagmenu of 'succesmenu'. Dit laat-
ste is een klassieker zoals coq au vin, kalfs-
blanquette of balletjes in tomatensaus. Op 
vrijdag staat er steeds vis op het menu, maar 
je kan ook kiezen voor een alternatief met 
vlees. Reserveer je maaltijd steeds een dag 
vooraf (voor 12 uur) in het dienstencentrum 
bij jou in de buurt of online via de website 
www.mijnzorgbedrijf.antwerpen.be.

Je hebt geen middagmenu gereserveerd? In 
het dienstencentrum bestel je de hele 
dag door een snack zonder vooraf te reserve-
ren.  Menu en prijslijst vind je in het diensten-
centrum.

* Niet-senioren en niet-Antwerpenaren beta-
len 11,10 euro.

WWW.MIJNZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE 
(TARIEVEN, RESERVATIES EN MEER INFO)

WIST JE DAT...
—

je via de babytheek van de Gezinsbond dure 

babyspullen, die je maar voor even nodig hebt 

zoals buggy’s of autostoelen, gewoon kan 

uitlenen? Meer info: 

https://babytheekgezinsbondantwerpen.

myturn.com/library/ 

BABYPARADIJS
Het Huis van het Kind verwent baby’s en (toekomstige) ouders dit najaar met verschil-
lende interessante activiteiten.

Mindfulness en yoga tijdens je  
zwangerschap
za 18 september 2021 van 10 tot 12 uur
Je krijgt een inleiding tot het verloop van de 
bevalling en veilige zwangerschapsyoga- 
oefeningen die de arbeid en het baren bevor-
deren. Al oefenend leer je technieken (zoals 
ademhaling, mindfulness, massage)  op maat 
van je zwangere lijf. 

Eerste hulp voor je baby
vr 8 oktober 2021 van 10 tot 12 uur
Dringende eerste hulpverlening kan ook bij 
baby’s noodzakelijk zijn. Correct reageren bij 
een ongeval kan veel ergs voorkomen en zelfs 
mensenlevens redden. Hoe reageer je als je 
kindje valt en het bewustzijn verliest? Hoe 
grijp je in als je kindje zich verslikt en dreigt 
te stikken? 

Tweedehandsbeurs
za 23 oktober 2021 van 11 tot 15 uur
Hier vind je goedkope kinderkledij, kwaliteits-
volle babyspullen en speelgoed. Breng je gezin 
mee want er is animatie, een springkasteel, 
de theatercaravan, soep op de stoep en nog 

veel meer leuks! Heb je spullen te koop? 
Reserveer dan een tafel!

Zo slaapt een baby
vr 19 november 2021 van 10 tot 12 uur
Goed slapen is heel belangrijk voor je kind, 
maar ook voor jou als ouder. Tijdens de work-
shop krijg je informatie over een normaal 
slaapritme, slaapritueeltjes en heel wat tips 
rond veilig slapen. Daarnaast ontvang je ook 
survivaltips om met een kanjer van een slaap-
tekort de dag door te komen. 

HUIS VAN HET KIND DEURNE-NOORD, 
LAKBORSLEI 200
HUIS VAN HET KIND DEURNE-ZUID, 
SINT-ROCHUSSTRAAT 4
WWW.HUISVANHETKINDANTWERPEN.BE
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HISTORISCHE EN LITERAIRE LEZINGEN
De bibliotheken van Deurne verwennen je dit najaar met 5 uiteenlopende lezingen. 

Historische lezing Bruno De Wever 
vr 24 september 2021 om 20 uur, bib Cou-
welaar (Te Couwelaarlei 120)
Wil je graag meer weten over de Jodenver-
volging in Deurne tijdens de Tweede Wereld-
oorlog? Of wil je de verhalen horen over de 
politiemannen die gedeporteerd werden als 
verzetsman? Verder kom je ook meer te weten 
over de struikelstenen of ‘Stolpersteine’.

Historische lezing Christophe Bush
vr 8 oktober 2021 om 20 uur, bib Couwelaar 
(Te Couwelaarlei 120)
Hoe radicaliseren groepen en kan het sociaal 
weefsel hersteld worden? Sociale media en 
politiek staan bol van polariserende uitspra-
ken, gevoed door angst of boosheid. Soms 
leidt dit tot toxische polarisatie. Valt dit op te 
lossen?

Literaire lezing Jeroen Olyslaegers 
vr 22 oktober 2021 om 20.30 uur, Cinema 
Rix (De Gryspeerstraat 86)
Jeroen Olyslaegers is een gelauwerd schrijver, 
columnist en levenskunstenaar. In ‘Wilde-
vrouw’ schetst hij een wervelend beeld van 
het 16e-eeuwse Antwerpen. Een verhaal van 
een stuurloze stad in een turbulente tijd.

Literaire lezing Oscar van den Boogaard 
za 13 november 2021 om 15 uur, De Thea-
tergarage (Bouwhandelstraat 72, Borger-
hout)
In 2018 verscheen Kindsoldaat, een autobio-
grafisch roman van Oscar van den Boogaard. 
Hij kruipt verder in de huid van zijn alter ego. 
Ontdek een wanhopige liefde tussen een alco-
holistische moeder met grensoverschrijdend 
gedrag en een kind dat alles doet om zijn 
moeder te beschermen.

Literaire lezing Lize Spit 
do 2 december 2021 om 20.30 uur, Cinema 
Rix (De Gryspeerstraat 86)
Lize Spit won de afgelopen jaren al heel wat 
prijzen. In 2016 verscheen haar debuutroman 
‘Het Smelt’, waarvan meer dan 215.000 exem-
plaren werden verkocht. In december 2020 
verscheen haar tweede roman ‘Ik ben er niet’.

Jelle Van Riet gaat tijdens de literaire lezingen 
in gesprek met de gasten.

VERSCHILLENDE LOCATIES
MEER INFO VIA TEL. 03 360 97 70
RESERVEREN VERPLICHT VIA
BIBDEURNE@ANTWERPEN.BE 
GRATIS

STRUIKELSTENEN IN DEURNE
VAN DO 23 SEPTEMBER T.E.M. ZO 10 OKTOBER 2021 (MEERDERE DATA)

Bij het begin van WO II woonden in Deurne ruim 500 Joodse burgers. Velen van hen wer-
den slachtoffer van vervolging door de nazi’s. Dit najaar worden struikelstenen gelegd 
voor enkele van de getroffen families.

Struikelen over stenen?
Een struikelsteen is een klinker van 10 op 10 
cm waarin de naam, geboorte-, deportatie- 
en overlijdensdatum van slachtoffers gegra-
veerd zijn. Het is een stille herinnering in het 
voetpad voor het huis waar deze mensen 
gewoond hebben. Ze maken duidelijk waar 
onverdraagzaamheid toe kan leiden. De nazi’s 
vermoordden bepaalde bevolkingsgroepen 
op een industriële schaal. Een struikelsteen 
betoont respect voor elk slachtoffer en wordt 
daarom ambachtelijk gemaakt. Europa telt 
nu al meer dan 70.000 struikelstenen. Bur-
gerinitiatief ‘Struikelstenen in Deurne’ legt 
50 stenen in het district. De eerste 20 stenen 
worden gelegd op zondag 26 september.

Expo
In het districtshuis opent een expo met de 
schetsen van Georges Despaux. In 1944 
tekende hij zijn medegevangenen in het kamp 
Buchenwald. 

De expo is te bezichtigen op: 
n do 23, 30 september en 7 oktober 2021 
 van 16 tot 20 uur
n vr 24 september en 1, 8 oktober 2021 
 van 14 tot 18 uur
n za 25 september en 2, 9 oktober 2021
 van 14 tot 18 uur
n zo 26 september en 3, 10 oktober 2021
 van 14 tot 18 uur

Open Huizen
Op 9 en 10 oktober zetten vijf (buurt)huizen 
hun deuren open. Bewoners en nabestaanden 
vertellen er over het lot van Joodse families 
en verzetsstrijders op de plaatsen waar ze 
woonden tijdens de oorlog. Persoonlijke ver-
halen in een kleine setting, om nooit te ver-
geten wat er zich achter de gevels van de 
buurt heeft afgespeeld. Meer info op  
www.antwerpen.be/openhuizen.

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE, MAURICE 
DEQUEECKERPLEIN (INGANG VIA UNOLAAN)
TEL. 03 338 46 46
CULTUURANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
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WANDELING ‘GROENE 
RECREATIEVE CORRIDOR’
ZO 26 SEPTEMBER 2021 OM 9.30 UUR

GruunRant ontwikkelde, samen met de Pro-
vincie Antwerpen (Groen Kruis), enkele nieuwe 
wandelingen. Je verkent met Bergstijgers 
Antwerpen en GruunRant de ‘Groene recrea-
tieve corridor’ en ‘Rondje Deurne’, samen 
goed voor zo’n 20 km wandelplezier langs 
trage wegen doorheen het Rivierenhof, Park 
Groot Schijn, Beemdkant, Park Wijnegem, 
Wijtschot, Park van Schoten, Bremweide en 
Ertbrugge.

Het vertrek is om 9.30 uur aan kasteel 
Rivierenhof. Deze activiteit is gratis en staat 
open voor iedereen. Inschrijven is verplicht. 
Breng boterhammen en drinken mee. Dit is 
een organisatie ter gelegenheid van de maand 
van de sportclub (zie p.9).

START KASTEEL RIVIERENHOF, PARKWEG
INSCHRIJVEN VIA BOEKENBERG@GMAIL.COM 
WWW.BERGSTIJGERS.ORG 
WWW.GRUUNRANT.ORG/WANDELROUTES
GRATIS 
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ERTBRUGGE VIERT FEEST
ZO 26 SEPTEMBER 2021 VAN 9.30 TOT 18 UUR

In 1985 werd Ertbrugge beschermd als land-
schap. Met twee kastelen, een Ferrarisbos, 
grote grazers en prachtige dreven vormt dit 
gebied een ecologisch waardevolle groene 
buffer van 94 hectare tussen Wijnegem en 
stad Antwerpen. De gemeente Wijnegem, 
district Deurne en Wijkgroep Ertbrugge vieren 
deze 35e verjaardag en nodigen je uit om  
de mooiste plekjes van dit landschap te ont-
dekken.

Programma  
n 9.30, 10.45 en 12 uur: Cultuurhistorische, 

insecten/spinnen- en natuurwandelingen. 
n 13 uur: Breng zelf je picknick mee. 
n 14 uur: Officieel gedeelte met toespraken. 
n Doorlopend: drankkraam, infostands en 

kinderanimatie. 

Inschrijven voor de wandelingen is niet nodig. 

HOEK ERTBRUGGESTRAAT EN BOZE DREEF
WIJKGROEP.ERTBRUGGE@TELENET.BE OF DE 
FACEBOOKPAGINA VAN WIJKGROEP ERTBRUGGE

MAAK ER EEN REUZELEUK NAJAAR VAN! ©
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SAMEN DEURNE VERGROENEN
Om in de toekomst beter om te gaan met het groen dat er al in Deurne is én het kwali-
tatief te versterken, maakten stad Antwerpen en district Deurne een visie op onder de 
noemer 'Groenplan Deurne'. 

Vier centrale thema’s
Het Groenplan Deurne omvat een gewenste 
groenstructuur die verbindingen legt tussen 
bestaande groene plekken, concrete handva-
ten om kwalitatief te vergroenen en een 
groenfiche per wijk. 

Het Groenplan omschrijft het groen in het 
district aan de hand van vier thema’s: gebruik, 
ecologie, water en temperatuur. Voor elk van 
deze thema’s worden de ontbrekende ele-
menten in kaart gebracht. Zo kan de stad 
nieuw in te richten plekken en verbindingen 
vaststellen om zo de groenstructuur van 
Deurne te vervolledigen. 

In enkele fiches voor 12 wijken werkten stad 
en district een inspiratiebeeld en verschil-
lende opties uit om meer groen te creëren. 

Ga mee aan de slag
Het plan wil jou motiveren om zelf mee aan 
de slag te gaan om jouw district te vergroe-
nen en zo leefbaarder te maken. Naast de 
structurele aanpak zijn er namelijk ook ver-
schillende kleinschalige verbeteringen moge-
lijk zoals (voor)tuinen ontharden en vergroe-
nen, groene daken of gevels voorzien, 
laanbomen beschermen,... 

Om je op weg te helpen, vind je eind septem-
ber infopanelen met meer informatie over 
het groen in jouw wijk. Daarnaast kan je langs-
komen in de buurtmobiel waar de groenex-
perten al jouw vragen over vergroenen en 
ontharden beantwoorden. Wanneer en waar 
je de buurtmobiel precies vindt, kan je ont-
dekken op de website en op de infopanelen.

WWW.ANTWERPENMORGEN.BE/
GROENPLANDEURNE

SOCIALE KRUIDENIER 
DEURNE IS GEOPEND
Afgelopen zomer opende de sociale kruidenier 
de deuren aan de Merksemsesteenweg. Woon 
je in Deurne en heb je een beperkt budget? 
Dan kan je bij zo’n sociale kruidenier kwali-
teitsvolle producten kopen aan een lage prijs. 
Je kan zélf je producten kiezen en betalen. Je 
vindt er voeding, verzorgings- en huishoud-
producten. Sommige zaken kan je in kleinere 
hoeveelheden kopen. Je kan ook een koffie 
drinken op de gezellige ontmoetingsplaats 
of deelnemen aan activiteiten.

De winkel is elke dinsdagnamiddag geopend. 
Klanten worden steeds doorverwezen door 
sociale diensten zoals het OCMW, CAW, de 
budgetgidsen en de mutualiteiten. Na een 
kennismakingsgesprek krijg je een persoonlijke 
klantenkaart die maximaal zes maanden gel-
dig is, waarna deze nog verlengd kan worden.

SOCIALE KRUIDENIER, 
MERKSEMSESTEENWEG 26-28
TEL. 0488 182 890
INFO@SOCIAALWINKELPUNT.BE
NANDA.BRAET@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE
WWW.SOCIAALWINKELPUNT.BE
INSCHRIJVEN VIA OCMW, CAW, MUTUALITEIT, 
BUDGETGIDSEN
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VERZET TEGEN ARMOEDE
—

17 oktober is Werelddag van verzet tegen 

armoede. Van ma 4 tot zo 17 oktober brengen 

deze activiteiten armoede onder de aandacht: 

woonweek, wooncafé over energiezuinig 

verwarmen, Buurtbabbels, craftivisme, 

Buurtgemaakt... Meer info in Buurtwerk 

’t Pleintje of Dinamo en in de sociale kruidenier.

WILLEN METEN WAT WIJ 
WETEN (6+) PREMIÈRE
ZA 2 OKTOBER 2021 OM 14 UUR

We meten, we weten en we fantaseren. We 
denken te weten en weten het beter. Wat is 
waar? Wie weet wat? Wat is fake? Waarom 
willen we dat weten? De voorstelling doet 
het vertrouwen wankelen. Hoeveel invloed 
heeft iemand op ons denken? Wat hebben 
we zelf in handen?  Wat is mijn waarheid en 
hoe verschilt die van iemand anders? ‘Willen 
Meten Wat Wij Weten’ is een fysieke voor-
stelling vanaf 6+ waar dans en live muziek 
samenkomen. 

CC DEURNE PODIUM, FRANS MESSINGSTRAAT 36
TEL. 03 360 85 50
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE
RESERVEREN VIA WWW.CCDEURNE.BE
TICKETS 6 EURO (KANSENTARIEF 2 EURO)
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DE CARROUSEL KOMT 
NAAR DEURNE
VAN DO 14 OKTOBER T.E.M. ZO 26 DECEMBER 
2021

Na maanden rondtoeren in Antwerpen, strijkt 
De Carrousel neer op het Arenaplein in 
Deurne. De Carrousel is een mobiel openlucht-
theater met een draaiend podium. Het unieke 
bouwwerk is volledig coronaproof. Als publiek 
zit je alleen of in een bubbel van twee op een 
veilige afstand van elkaar en het podium. Als 
laatste stopplaats komt het theater naar 
Deurne waar jonge makers, oude rotten en 
culturele initiatieven een kans krijgen om zich 
te tonen. 

Bibliotheek Arena, het district, het cultuurcen-
trum en vele andere culturele partners uit 
het district slaan de handen in elkaar om een 
uniek en laagdrempelig programma uit te 
werken. Surf voor meer informatie naar 
www.decarrousel.org. 

BIBLIOTHEEK ARENA, ARENAPLEIN
CULTUURANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
INSCHRIJVEN VIA WWW.DECARROUSEL.ORG 
VERSCHILLENDE TARIEVEN

©
 K

ar
in

 T
h

ie
rs

©
 R

u
di

 S
ch

u
er

ew
eg

en

ECODROOM
ZO 10 OKTOBER 2021 VAN 13 TOT 18 UUR

In het Rivierenhof geniet je tijdens Ecodroom 
van lekkere, lokale producten en verrassende 
ontdekkingen. Laat je verleiden, inspireren 
en verwennen door het aanbod. 

Zo is er een rommelmarkt waar je oude spul-
len een tweede leven kan geven. Kom gezel-
lig kuieren op de markt of schrijf je via de 
website in voor je eigen verkoopplek. Is er 
iets stuk in huis? Kom dan naar het repair 
café van de Spectrumschool. Zij herstellen 
met jouw hulp kleine huishoudtoestellen, 
speelgoed, tuingereedschap,... Fietsers kun-
nen kleine herstellingen laten uitvoeren zoals 
het repareren van een lekke band, het afstel-
len van de remmen, het smeren van de ket-
ting,… In de galerij inspireren kunstenaars en 
ambachtslui je tot slot met werken die ze 
maakten van gerecycleerd materiaal. 

RIVIERENHOF, TURNHOUTSEBAAN 246
TEL. 03 360 52 18
RIVIERENHOF@PROVINCIEANTWERPEN.BE
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE < ECODROOM
GRATIS

BART CANNAERTS
VR 8 OKTOBER 2021 OM 20 UUR

Na een break van vele jaren, is stand-up- 
comedian Bart Cannaerts eindelijk terug waar 
hij het liefste is: op een podium met zijn vierde 
avondvullende voorstelling ‘We moeten nog 
eens afspreken’. En daarin gaat hij doen wat 
hij het beste kan: verhalen vertellen over alles 
en liedjes zingen over niks. Geloof gerust: 
daar wil je bij zijn. “Ik had een hele hoop 
potentiële titels voor mijn nieuwe voorstel-
ling, maar deze dekte het best de lading. En 
daarmee is die het dan ook geworden. Voila. 
Euh. Dat was het eigenlijk. Dus ja. Goh. Kaart-
jes kopen dan zeker? Met tal van groeten, 
Bart.”

CC DEURNE PODIUM, FRANS MESSINGSTRAAT 36
TEL. 03 360 85 50
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE
RESERVEREN VIA WWW.CCDEURNE.BE 
TICKETS 18 EURO (KANSENTARIEF 2 EURO)

ZIT OOK IN DE WINTER 
NIET STIL
Wil je tijdens de winter niet de hele tijd in je 
luie zetel zitten? Werk je liever aan je condi-
tie? Schrijf je dan binnenkort in voor een 
cursus van ‘Sport en Beweeg Mee’. Bekijk het 
uitgebreide aanbod op de website van Spor-
ting A en registreer je online. Schrijf je in voor 
de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van 
alle nieuwtjes, het aanbod, de start van de 
inschrijvingen en nog veel meer. 

Werk je liever van thuis uit aan je conditie? 
Check dan zeker het online sportaanbod voor 
volwassenen.

SPORTING A
TEL. 03 338 97 23
SPORTENBEWEEGMEE@ANTWERPEN.BE
INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA WWW.SPORTINGA.BE 

WIST JE DAT...…
—

je vanaf 6 oktober elke woensdag 

van 16 tot 16.30 uur in bibliotheek 

Arena terecht kan voor een voorlees-

vieruurtje? Het bibteam leest gratis 

voor uit de mooiste boeken voor 

kinderen van 3 tot 7 jaar en hun 

begeleiders. Bij mooi weer in het 

Leesnest en anders in de 

gezellige voorleeshoek. 

Reserveren is niet nodig. 
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MAAK DEURNE GROENER MET BREEKUIT
ZA 23 OKTOBER 2021

Ziet jouw koer, voortuin, gevel, speelplaats... er nogal grijs uit? Breek dan dit jaar stenen 
uit en krijg gratis plantjes in ruil. 

Waarom ontharden?
Met elke steen die jij uitbreekt, help je mee 
om van Antwerpen een klimaatrobuuste stad 
te maken. Een stad die weerbaar is tegen de 
gevolgen van de klimaatverandering. Je geeft 
zo meer plaats aan regen om in de grond te 
dringen. Dat vermindert wateroverlast bij 
zware regenbuien. Het groen dat je voorziet 
zorgt voor meer biodiversiteit en meer afkoe-
ling tijdens een hittegolf.

Wie mag uitbreken en waar?
Alle inwoners, scholen, organisaties en bedrij-
ven van stad Antwerpen mogen uitbreken op 
hun eigen (privé)terrein of op het openbare 
domein als ze de regels voor een mini- of 
maxi-geveltuin volgen. Je vindt die regels op 
www.antwerpen.be/gevels. De stenen kan 
je naar het recyclagepark brengen of herge-
bruiken.

Plantjes ophalen
Op zaterdag 23 oktober 2021 kan je tussen 10 
en 12 uur op de parking achter het districts- 
huis je gratis plantjes ophalen. Per tegel van 
30 op 30 cm krijg je een plantje. Het maxi-
mum aantal planten per perceel bedraagt 50 
voor particulieren en 100 voor verenigingen 
en/of scholen. 

Waarom deelnemen?
Hanne, Kristel en Joris namen vorig jaar deel 
(zie foto’s bovenaan). Hanne wordt elke dag 
goedgezind van haar geveltuintje, hoe meer 
groen, hoe beter! Kristel doet dit jaar zeker 
weer mee. Passanten houden dikwijls halt 
aan haar geveltuintje en zoeken op welke 
planten het zijn. Joris heeft de gevel van het 
cultuurcentrum in de planten gezet tijdens 
de coronacrisis. Naast 3 grote plantvakken, 
heeft hij ook zitbanken geplaatst. Nu is het 
voor de buurtbewoners een fijne plek om te 
vertoeven.

REGISTREREN VERPLICHT VOOR 8 OKTOBER VIA 
WWW.ANTWERPEN.BE/BREEKUIT 

HET DISTRICT ZOEKT JOU!
—

Ben jij geboren in het jaar 1956? Bezorg dan je 

naam, adres, telefoonnummer en geboorteda-

tum via communicatie.deurne@antwerpen.be. 

Maak kans om een exclusieve activiteit in het 

districtshuis bij te wonen. 

VERJAARDAG EERSTESTEENLEGGING DISTRICTSHUIS
WO 20 OKTOBER 2021

Voor liefhebbers van modernistische architectuur is Deurne het paradijs. De Unitas- 
woningen, het Atheneum, bibliotheek Couwelaar, de Braemblokken en verschillende 
woningen maken deel uit van deze bouwkunst. Ook het districtshuis van Deurne valt 
hieronder en is modern erfgoed. Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de eerstesteenlegging 
plaatsvond. 

Modernisme
Over smaken en kleuren valt niet te twisten, 
maar het ‘huis van Deurne’ is en blijft een 
gebouw met veel troeven en een eigen 
schoonheid. Deze modernistische kolos met 
een toren van 39 meter waakt al sinds 1964 
over Deurne. Wie de tijd neemt om het 
gebouw grondig te bekijken, kan moeilijk 
ontkennen dat het gaat om waardevolle archi-
tectuur. Het interieur is trouwens een zeld-
zaam voorbeeld van een intact bewaarde 
inrichting uit de vroege jaren 60.

Ontwerp
Eind jaren 40 besliste de gemeente Deurne 
om een nieuw gemeentehuis te bouwen. In 
1947 tekent architect Eduard Van Steenbergen 
het ontwerp, maar hij sterft in 1952. Zijn zoon 
Edward Van Steenbergen Junior werkt de plan-
nen verder uit. Het ontwerp was een zakelijk 
modernistisch complex, met een administra-

tieve en een representatieve vleugel (met 
raad- en trouwzaal) die op een centrale toren 
aansluit. Van Steenbergen ontwierp ook het 
interieur. 

65 jaar geleden
Op 20 oktober 2021 is het exact 65 jaar gele-
den dat de eerstesteenlegging van het dis-
trictshuis  plaatsvond door toenmalig burge-
meester Maurice Dequeecker. De inhuldiging 
volgde in 1964. Het district zet daarom ‘het 
huis van Deurne’ dit najaar extra in de kijker. 
Houd daarom vanaf oktober de website 
www.huisvandeurne.be in de gaten.

WWW.HUISVANDEURNE.BE 
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SOFTIES (6+)
ZO 24 OKTOBER 2021 OM 14 UUR

Zacht is het nieuwe stoer! Softies is een dans- 
en circusvoorstelling waarin alles draait om 
kwetsbaar durven zijn. Drie acrobaten nemen 
het tegen elkaar op in een fysiek spel, waarin 
ze gevaar opzoeken en tegelijk gevaarlijk dicht 
bij elkaar komen. Softies doorbreekt de 
clichés over wat stoer is en wat flauw, over 
hoe meisjes en jongens zich gedragen, over 
hoe circus of dans er zou moeten uitzien.

Hanna Mampuys is acrobate, circusmaakster 
en choreografe. Met haar collectief There 
There Company werkt ze al enkele jaren aan 
een eigen vorm binnen het hedendaagse cir-
cus. Op vraag van fABULEUS richt ze zich voor 
het eerst expliciet op een jong publiek.

CC DEURNE PODIUM, FRANS MESSINGSTRAAT 36
TEL. 03 360 85 50
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE
RESERVEREN VIA WWW.CCDEURNE.BE
TICKETS 6 EURO (KANSENTARIEF 2 EURO)

DE WOONCLUB ZOEKT 
VRIJWILLIGERS
Buurtwerk Dinamo zoekt vrijwilligers voor de 
ondersteuning van de bewoners van ‘Wonen 
met kansen’. Dit project benut sociale leeg-
stand om dreigende dak- en thuisloze jonge-
ren op weg te helpen. De jongeren (17-25 jaar) 
kunnen gedurende één jaar, al dan niet in 
duo, in een leegstaande sociale woning 
wonen. Het woon- én begeleidingsaanbod 
biedt hen een opstap naar zelfstandig wonen, 
leren en werken. 

Ben je een vlotte vrijwilliger met pit? Heb je 
affiniteit met jongvolwassenen? Zie je goed 
krachten in mensen en kan je daarmee aan 
de slag? Ben je geduldig en communicatief 
en kan je je minstens 1 moment per week 
vrijmaken? Kom dan de Woonclub versterken!  
Dinamo voorziet vorming, intervisie en infor-
matiemomenten.

BUURTWERK DINAMO
TEN EEKHOVELEI 337
TEL. 0485 32 42 06
JESSE.LEMMENS@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE 
WWW.SAMENLEVINGSOPBOUW-ANTWERPENSTAD.BE

REGEN OF ZON IN DE HERFST? 
IN DEURNE IS ER ALTIJD IETS TE BELEVEN! ©
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BAK JE BROODJE BRUIN
VR 5 NOVEMBER 2021 OM 9 EN 13 UUR

Wat ruikt er heerlijker dan versgebakken 
brood? Kom naar de Kinderboerderij Rivieren-
hof en ga als een echte bakker aan de slag. 
Bak je eigen broodje, vouw een broodzak en 
als kers op de taart mag je ook nog eens de 
geitjes voederen! De ingrediënten voor een 
geweldige voor- of namiddag zijn allemaal 
aanwezig. Voor kinderen van 8 en 9 jaar. 
Reserveren verplicht.

PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF, 
TURNHOUTSEBAAN 246
TEL. 03 360 52 18
RIVIERENHOF@PROVINCIEANTWERPEN.BE
RESERVEREN VIA WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE 
> KALENDER RIVIERENHOF
GRATIS
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WORD ORGAANDONOR EN 
RED LEVENS
Hoewel iedere Belg automatisch orgaandonor 
is, vraagt de arts je familie - wanneer je sterft 
- wat jouw wens was. Registreer je daarom 
als orgaandonor of als niet-donor zodat je 
familie die moeilijke beslissing niet zelf moet 
maken. Handig toch?

Met je registratie verklaar je dat je na jouw 
dood je organen doneert voor transplantatie 
naar een andere persoon. Je kan zo het leven 
redden van een zieke die op een orgaan wacht. 
Wil je dat niet? Dan kan je jezelf registreren 
als niet-donor. Surf naar de website  
www.mijngezondheid.be en meld je aan met 
je eID of Itsme. Je kan ook advies vragen aan 
je huisdokter.

WWW.MIJNGEZONDHEID.BE 

DROOM WEG TIJDENS DE GROTE SCHIJN 
VAN VR 29 OKTOBER T.E.M. ZO 14 NOVEMBER 2021

Tijdens de herfst van 2021 vormt één van de meest bezochte groene plekjes van Antwer-
pen, het Provinciaal Groendomein Rivierenhof, opnieuw het decor voor De Grote Schijn. 
Een magische avondwandeling en totaalspektakel waar technologie, eigenzinnige klan-
ken en de natuur één worden. Van 29 oktober tot 14 november 2021 kan je je opnieuw 
verwonderen aan de uitgelichte natuur tijdens een betoverende avondwandeling. Tijdens 
deze editie van De Grote Schijn komt het park helemaal tot leven en dat tijdens een vol-
ledig nieuwe wandelroute. 

Zowel buurtbewoners en gezinnen als spor-
tievelingen gebruiken het Rivierenhof dage-
lijks om te wandelen, fietsen, spelen en genie-
ten. Maar deze herfst ontdek je het park zoals 
je het nog nóóit zag. Want het Rivierenhof 
vormt opnieuw het decor voor De Grote 
Schijn. Na een afgelaste editie vorig jaar, kan 
je je tijdens deze herfst laten verrassen tijdens 
een magische tocht door het donker. 

Siska Schoeters & Stef Kamil Carlens 
De Grote Schijn wordt wederom een totaal-
spektakel met de natuur als belangrijkste 
hoofdrolspeler, maar ook heel wat innove-
rende technieken en mysterieuze verrassingen 
onderweg. Radiopresentatrice Siska Schoe-
ters is ambassadrice. Artiest Stef Kamil Car-
lens werkte mee aan de prachtige soundtrack 
die je zal horen tijdens de feeërieke wande-
ling. 

Fluisterwandelingen
Ook tof: tijdens de zogenaamde ‘fluisterwan-
delingen’, elke avond om 21.30 uur en 21.45 
uur, kan je genieten van de kracht en pracht 
van de natuur in duizenden geuren en kleuren 
in volledige stilte.

PROVENCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF 
TURNHOUTSEBAAN 246, 2100 DEURNE
INFO@DEGROTESCHIJN.BE
WWW.DEGROTESCHIJN.BE 
RESERVEREN VIA WWW.DEGROTESCHIJN.BE 
STANDAARDTICKET 17 EURO
KINDEREN TEM 12 JAAR EN 65+’ERS 14 EURO
KINDEREN TOT EN MET 3 JAAR GRATIS
GROEPSKORTING MOGELIJK

 
NIET VERGETEN!

—

1 november 2021 is een feestdag, maar 

de afvalophaling gaat gewoon door. 

Zet voor de nachtophaling van zondag 

31 oktober je huisvuil buiten tussen  

18 en 21.30 uur, voor de dagophaling 

van maandag 1 november  doe je dit 

tussen zondagavond 20 uur en maan-

dagochtend 7 uur. Meer info:  

www.antwerpen.be/ophaalkalender.

WIST JE DAT...—je bij het Open Leersalon van Buurtwerk Dinamo 

elke donderdag (uitgezonderd schoolvakanties) van  

13 tot 15.30 uur terechtkan voor hulp bij het 

invullen van formulieren, online afspraken maken, 

werken met Smartschool, een CV opstellen,… 

Meer info: Ten Eekhovelei 337, tel. 03 326 22 14,

openleersalon.deurne@ligo-antwerpen.be. 
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DEURNE HERDENKT 
WAPENSTILSTAND
DO 11 NOVEMBER 2021 VANAF 10.30 UUR

Deurne herdenkt de wapenstilstand. Aan de 
gedenkplaat voor de politie aan de Unolaan 
leggen het districtsbestuur en de Verenigde 
Vaderlandsminnende Groeperingen van 
Deurne  bloemen neer. Vervolgens stapt men 
in optocht met de Red Hackle Pipe Band naar 
het ‘Monument der Gesneuvelden’ aan kas-
teel Sterckshof, waar een bloemenhulde 
plaatsvindt en The Last Post gespeeld wordt. 
Ten slotte wordt in het districtshuis hulde 
gebracht aan het borstbeeld van burgemees-
ter Alfons Schneider en aan de gedenkplaat 
van de gesneuvelden van 1914-1918. Daarna 
zijn er toespraken en een culturele voorstel-
ling.
In het kader van deze herdenking spelen ver-
schillende muzikanten gelijktijdig om 11 uur 
op 11 verschillende plaatsen in het district 
The Last Post: Monument Sterckshof, Stand-
beeld Luchthaven, Wim Saerensplein, Lun-
denstraat 64, begraafpark Sint-Fredegandus, 
Gallifortlei 146, Plankenbergstraat 121, 
Unolaan, Arenaplein, begraafplaats Rugge-
veld en begraafplaats Silsburg.

DISTRICTSHUIS DEURNE
TEL. 03 338 45 41
DISTRICT.DEURNE@ANTWERPEN.BE

©
 D

ie
go

 F
ra

n
ss

en
s 

DE MAANDAG
DO 11 NOVEMBER 2021 OM 10 EN 13.30 UUR

11 november 2021 is in cultuurcentrum 
Deurne geen donderdag maar een MAANdag. 
Het Mechelse jeugdtheatergezelschap DE 
MAAN palmt het cultuurcentrum in met 
‘grensverleggend’, ‘fris’ en ‘vernieuwend’ 
beeldend theater. Er zijn 2 voorstellingen, 
aangevuld met de kleine locatievoorstelling 
MUURKE, open kinderateliers, een fascine-
rende mini-expo, creatieve spelletjes, en nog 
veel meer! 

Pjotr en de wolfski (3+)
De klassieker ‘Peter en de Wolf’ grappig ver-
teld en verbeeld met handpoppen op de hand 
van meester figurenmaker Paul Contryn, op 
muziek van Prokofiev.

Boef! (10+)
Een kleurrijke, levendige voorstelling die je 
bevrijdt van de verzopen dagelijkse realiteit, 
van het altijd meer, altijd groter en ieder voor 
zich. 

CC DEURNE PODIUM, FRANS MESSINGSTRAAT 86
TEL. 03 336 85 50
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE 
RESERVEREN VIA WWW.CCDEURNE.BE 
TICKETS 6 EURO (KANSENTARIEF 2 EURO)
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EXPO ‘DE VISSENKOPPEN’
VERNISSAGE VR 5 NOVEMBER 2021 VAN 19 TOT 
23 UUR

EXPO VAN VR 5 T.E.M. ZO 28 NOVEMBER 2021: 
ELKE VR, ZA EN ZO VAN 13 TOT 18 UUR

‘De Vissenkoppen’ is de eerste solo-expo van 
Françoise Trouvé. De kunstenares werkt op 
een uitgebreid gamma aan materialen zoals 
canvassen, spiegels, meubilair en tapijten. 
Ze gebruikt olieverf, acryl, klei en potlood. 
Haar oeuvre bestaat voor een groot deel uit 
miniaturen, met heel uiteenlopende thema's 
rond de huidige maatschappij tot eerder sur-
realistische of absurdistische onderwerpen. 

De serie ‘Vissoep’, waar ook de titel van de 
expo op gebaseerd is, draait om het belang 
van publiek bekende figuren in zowel de oud-
heid als het heden en hun ‘god like status’, 
al is dit misschien anders afgebeeld dan je 
zou denken.

DISTRICTSHUIS DEURNE, 
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
TEL. 03 338 46 46
CULTUURANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
GRATIS

WORD (FOTO)MODEL
Heb jij altijd al eens op de cover van deze 
brochure willen staan? Of zou je het niet erg 
vinden om als model te stralen op de social 
mediakanalen van het district? Dan is dit je 
kans!

District Deurne wil een databank aanleggen 
met Deurnenaren die trots poseren voor hun 
eigen district. De enige voorwaarden zijn dat 
je inwoner bent van Deurne én dat je het dis-
trict toestemming geeft om de foto’s te 
gebruiken in de communicatiedragers. Op 
deze manier wil het district de diversiteit die 
er in Deurne is mee naar buiten uitdragen. 
Willen je kinderen, huisdieren of vrienden 
mee op de foto? Ook dat kan! De foto’s wor-
den genomen door een professionele foto-
graaf op een vooraf afgesproken locatie én 
op verschillende momenten. Achteraf ont-
vang je je eigen foto’s in een digitaal formaat. 

Stel je kandidaat en stuur een mail naar 
communicatie.deurne@antwerpen.be! En 
wie weet sta jij op de volgende cover of Insta-
grampost?

COMMUNICATIE DEURNE
TEL. 03 338 45 31
COMMUNICATIE.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
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SAMEN LEKKER KOKEN
ZA 13 EN 27 NOVEMBER EN ZA 11 DECEMBER 
2021 VAN 10 TOT 13 UUR

Wil je samen met je kind lekker en gezond 
koken? Tijdens deze workshop krijg je tips van 
diëtiste Hanae Benallal. Kinderen ouder dan 
5 jaar koken met mama en/of papa. Voor kin-
deren jonger dan 5 jaar kan je opvang aan-
vragen. 

n za 13 november: gezonde brooddozen 
n za 27 november: tussendoortjes en hapjes 
n za 11 december: een lekker dessertenbuffet

Krijg jij er al honger van? Schrijf je snel in en 
kom samen met je kind genieten van al dat 
lekkers!

HUIS VAN HET KIND DEURNE-ZUID ISM DE 
GEZINSBOND, SINT-ROCHUSSTRAAT 4
TEL. 0472 75 25 82
HVHKSTADANTWERPEN@GEZINSBOND.BE
WWW.HUISVANHETKINDANTWERPEN.BE/
ACTIVITEITEN
INSCHRIJVEN VIA MAIL, TELEFOON OF AAN HET 
ONTHAAL 
GRATIS
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GITAARFESTIVAL
VAN VR 12 T.E.M. ZO 14 NOVEMBER 2021

Een weekend vol concerten, gitaarwedstrij-
den, één-op-één Masterclasses en een expo 
van 12 topgitaarbouwers. 

Impressions
vr 12 november 2021 om 20 uur
Poolse stergitarist Marcin Dylla is uitgegroeid 
tot een wereldwijd fenomeen. De Italiaanse 
Sara Celardo speelt het voorprogramma.

Diversions
za 13 november 2021 om 20 uur
Beierse gitarist Augustin Wiedemann is zowel 
jazz- en kamermuzikant als klassieke solist. 
Met Tsjechische revelatie Pavel Steidl geniet 
je met volle teugen van een echte sterrenact. 

Legends
zo 14 november 2021 om 17 uur
Niets is onmogelijk voor Napolitaans wonder-
kind Aniello Desiderio “Il Fenomeno”. Jan Depre-
ter brengt in het voorprogramma hulde aan 
Armand Coeck naar aanleiding van zijn 80e 
verjaardag, inclusief de wereldpremière van 
nieuw solo-werk van de Meense componist.

CC DEURNE PODIUM, FRANS MESSINGSTRAAT 86
TEL. 03 336 85 50
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE 
RESERVEREN VIA WWW.CCDEURNE.BE
VVK EN -25/65+ 15 EURO - KASSA 20 EURO
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PARKWACHTERS VROEGER 
EN NU
ZO 21 NOVEMBER 2021 OM 10 EN OM 14 UUR

Sinds het Rivierenhof in 1923 als provinciaal 
domein de poorten opende, houden park- 
wachters er dag en nacht een oogje in het 
zeil. Tijdens deze wandeling ga je op stap met 
een parkwachter die je vertelt over zijn werk. 
Geniet van het park en van verhalen over 
vroeger. 

Aan de wandeling is ook een kleine tentoon-
stelling gekoppeld met oud materiaal van de 
parkwachters. Reserveren is verplicht. 

PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF, 
TURNHOUTSEBAAN 246
TEL. 03 360 52 18
RIVIERENHOF@PROVINCIEANTWERPEN.BE
RESERVEREN VIA WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE 
> KALENDER RIVIERENHOF
GRATIS

SLIM NAAR ANTWERPEN 
EXPERIMENTEERT 
Hoe verplaats jij je het liefst in Deurne? Deze 
vraag stelde Slim naar Antwerpen tijdens een 
online bevraging in de maand juli. Bijna 500 
bewoners vulden de bevraging in. Hieruit 
blijkt een grote interesse in fietsen, wandelen 
en het openbaar vervoer. Slim naar Antwer-
pen gaat met de resultaten aan de slag om 
samen met verschillende buurtbewoners te 
experimenteren rond mobiliteit. 

Benieuwd wat er allemaal op het programma 
staat? Bekijk dan snel de website van Slim 
naar Antwerpen.

INFO@SLIMNAARANTWERPEN.BE
WWW.SNA.BE/EXPERIMENT_DEURNE 

WIST JE DAT...
—je in het Huis van het Kind terechtkan met 

al je vragen over opvoeding? Je krijgt er niet 
alleen advies, maar je kan er ook met je kind 

spelen, ouders ontmoeten en aan leuke workshops deelnemen.

|  4 2  |   w w w. d e u r n e. b e    |  4 3  |



GEZOCHT: 
DEURNSE LAUREATEN
District Deurne eert jaarlijks verdienstelijke 
Deurnenaren uit de artistiek-culturele en 
de sportwereld. Daarbij heeft het district 
jouw hulp nodig. 

Cultuur
Wie speelde in 2021 een belangrijke rol bin-
nen het culturele leven van Deurne of deed 
iets bijzonders voor de bredere uitstraling 
van Deurne buiten de eigen districtsgrenzen? 
Stuur voor 31 oktober 2021 via het invulfor-
mulier op de website jouw kandidaat door 
met een korte motivatie. Daarna kiest een 
jury de winnaars uit.

Sport
Ben jij een atleet die een (extra) titel behaalde 
in 2021? Of ken jij iemand? Het district zet 
graag iedere Deurnenaar die individueel of in 
ploeg, op welk niveau dan ook, een straffe 
prestatie behaalde, uitgebreid in de kijker. 
Laat voor 19 december 2021 via de website 
weten wie het afgelopen jaar kampioen werd!

WWW.DEURNE.BE 
CULTUURANTENNE DEURNE
TEL. 03 338 46 46
SPORTANTENNE DEURNE
TEL. 03 338 45 87

KAART EN KOMPAS
ZA 4 DECEMBER 2021 VAN 9.30 TOT 12.30 UUR 
ZA 29 JANUARI 2022 VAN 9 TOT 12.30 UUR 
ZA 26 FEBRUARI 2022 VAN 13.30 TOT 17 UUR

Tijdens deze cursus leer je de basis om erop-
uit te trekken met kaart en kompas. Hoe 
interpreteer je een kaart (legende, hoogte- 
lijnen,…) en hoe gebruik je een kompas? 

De eerste 2 workshops vinden plaats in bib 
Couwelaar. In februari ga je naar de 
Kalmthoutse Heide. Op dezelfde dagen kan 
je ook een meer uitgebreide cursus volgen 
die je voorbereidt op de cursussen hoogge-
bergtetrekker en alpinist. Je leert o.a. een 
marsplan en een hindernisomschrijving 
maken. 

Deze cursussen worden gegeven door de Ant-
werpse Bergstijgers. Je moet ook lid worden 
van de Natuurvrienden-Bergstijgers, zodat je 
verzekerd bent.

BIBLIOTHEEK COUWELAAR, TE COUWELAARLEI 120
INSCHRIJVEN VIA
WWW.BERGSTIJGERS.ORG/CURSUSSEN
BASISCURSUS: 50 EURO (≤ 25J: 35 EURO)
VOLLEDIGE CURSUS EN OVERNACHTING:
90 EURO (≤ 25J: 70 EURO)
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OPEN THEMADAG: VLAANDEREN-WALLONIË
WO 1 DECEMBER 2021 VAN 13 TOT 18 UUR

De Deurnse seniorenraad en district Deurne nodigen je uit voor de gratis open themadag 
met als onderwerp ‘Vlaanderen-Wallonië’. Op het programma staan een lezing van 
Christophe Deborsu en Annick De Wit en een comedyvoorstelling van Bert Kruismans.

‘Dag, Bonjour!’
Televisiejournalist Christophe Deborsu en 
krantenjournaliste Annick De Wit brengen 
het verhaal van een gelukkig gemengd huwe-
lijk in een ongelukkig verdeelde natie, waar 
ze samen een boek over schreven: ‘Dag, Bon-
jour!’. Het vertrekpunt is de microkosmos van 
hun relatie. Van daaruit gaan ze op zoek naar 
vooroordelen en clichés over Vlamingen en 
Walen. Om die meteen weer te kunnen ont-
krachten. In vogelvlucht bekijken ze volgende 
domeinen: economie, cultuur, godsdienst, 
seks, sport, leven en dood en politiek. Met 
veel liefde en humor hebben ze een nationale 
gebruiksaanwijzing geschreven.

Comedyvoorstelling Bert Kruismans
Na de pauze brengt Bert Kruismans je aan 
het lachen. Als stand-upcomedian behoort 
hij tot de absolute top van Vlaanderen. De 
afgelopen 20 jaar maakte hij 9 soloshows. 
Bert is gespecialiseerd in actualiteit. Zijn actu-
ele kennis leverde hem in 2004 de titel van 

‘Slimste mens ter wereld’ en in 2011 de titel 
van ‘Allerslimste mens ter wereld’ op. In 2004 
maakte Bert ‘België voor Beginners’, zijn 
tweede soloshow die meteen voor de grote 
doorbraak zorgde in de Vlaamse theaters. 
Bert hield toen de beruchte ‘normen en waar-
den’ van België tegen het licht. 15 jaar later 
dringt een vervolg zich op. Aan de hand van 
merkwaardig cijfermateriaal uit zijn boek  
‘De Blote Belg’ gaat hij op zoek naar wie de 
doorsnee Belg nu werkelijk is. 

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

CC DEURNE PODIUM
FRANS MESSINGSTRAAT 36 
INSCHRIJVEN (VANAF DI 14 SEPTEMBER 2021) 
VERPLICHT VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE, 
HET AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT.
GRATIS
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Jouw fotomoment hier vastleggen? 
Post je leukste Deurne-momenten met #deesisweldeurne op Instagram 
en wie weet… sta je hier in de volgende editie te blinken?

INSTADEURNE

Vakantie, ijsjes en op stap gaan,  
de ideale combinatie voor  
@anke_verlinden en Mette!

@esoheweyden genoot van een 
studiepauze in haar achtertuin.  
Kan je het haar kwalijk nemen?

anke_verlinden esoheweyden

@selina_the_greek_dog bracht ons 
bijna in verleiding om deze lieverd 
vast te grijpen en mee te nemen.

selina_the_greek_dog 

Een zonsondergang vastleggen die je 
voor altijd bijblijft. @harmengoossens 
deed het in het Rivierenhof.  

harmengoossens

@instahappiness72 maakte van zijn 
dromen realiteit toen hij dit 
natuurwonder vastlegde!

instahappiness72

Fenomenaal. Dat vond @alixe_in_
wanderland van de bloemenpracht in 
Park Groot Schijn.

alixe_in_wanderland

Dit bijtje kwam @hockeyhockey25 
een handje helpen. Fantastisch 
toch? 

hockeyhockey25

We kunnen het @barbaravgin niet kwalijk 
nemen dat zwemvijver Boekenberg één 
van haar favoriete plekjes blijft.

barbaravgin
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S E P T E M B E R 
1/9 KIJKKAST EEN HONDENKERKHOF (T.E.M. 31/12) P. 8

3/9 DEURNE BEVRIJD: AFTERWORK CONCERTEN P. 10
DEURNE BEVRIJD: LICHT-, KLANK- EN 
LASERSHOW

P. 11

4/9 DEURNE BEVRIJD: REUZENSTOET P. 12

DEURNE BEVRIJD: MODELSTOOMDAGEN P. 11
DEURNE BEVRIJD: BRADERIE EN ROMMELMARKT 
GALLIFORT

P. 11

START OPLEIDING SPREKEN EN PRESENTEREN  
ACADEMIE

P. 15

5/9 DEURNE BEVRIJD: MODELSTOOMTREINDAGEN P. 11

DEURNE BEVRIJD: BRADERIE GALLIFORT P. 11

DEURNE BEVRIJD: FAMILIEDAG P. 12

7/9 START OPLEIDING ORIËNTATIEATELIER BEELD  
ACADEMIE

P. 15

START CURSUS MICROSOFT WORD P. 15

8/9 START CURSUS BESTANDEN EN MAPPEN P. 17

LOKAALMARKT P. 17

9/9 RECYCLAGEPUNT LAKBORSLEI P. 9

12/9 OPEN MONUMENTENDAG P. 18

LEZING EEN HONDENKERKHOF P. 8

FIETSEN GEEFT A VLEUGELS P. 19

13/9 ACTIE BIBLIOTHEKEN WK WIELRENNEN P. 21

START 2 RUN P. 21

RECYCLAGEPUNT LAKBORSLEI P. 9
WEEK IN HET KADER WK WIELRENNEN  
(T.E.M. 26/9)

P. 21

18/9 DAKKAN P. 22

WORLD CLEAN UP DAY RIVIERENHOF P. 22

VERHALENNOCTURNE P. 23
MINDFULNESS EN YOGA TIJDENS ZWANGER-
SCHAP

P. 24

19/9 DAKKAN P. 22

WORKSHOP: CIRCUS P. 25

VERTELFEEST P. 23

22/9 FILM FROZEN 2 P. 8

FILM THE LIGHTHOUSE P. 8

23/9 EXPO GEORGES DESPAUX (MEERDERE DATA!) P. 26

24/9 RECYCLAGEPUNT WIM SAERENSPLEIN P. 9

HISTORISCHE LEZING BRUNO DE WEVER P. 27

26/9 AANLEG STRUIKELSTENEN P. 26

ERTBRUGGE VIERT FEEST P. 29

WANDELING GROENE CORRIDOR P. 29

28/9 FILM UN FILS P. 8

29/9 FILM FROZEN 2 P. 8

FILM THE FAREWELL P. 8

O K T O B E R
2/10 WILLEN METEN WAT WIJ WETEN P. 30

4/10 RECYCLAGEPUNT ARENAPLEIN P. 9

6/10 FILM DE SLAK EN DE WALVIS P. 8

FILM LITTLE WOMEN P. 8

7/10 LADIES P. 7

8/10 HISTORISCHE LEZING CHRISTOPHE BUSCH P. 27

BART CANNAERTS P. 32

EERSTE HULP VOOR JE BABY P. 24

9/10 ZIELZOEKERS P. 7

10/10 ECODROOM P. 33

LEZING EEN HONDENKERKHOF P. 8

12/10 FILM CORPUS CHRISTI P. 8

13/10 FILM DE SLAK EN DE WALVIS P. 8

FILM LA VÉRITE P. 8

14/10 START CARROUSEL (T.E.M. 26/12) P. 33

17/10 ONTBIJT KINDERTHEATER P. 33

20/10 FILM ZUSSEN P. 8

FILM JOJ RABBIT P. 8

21/10 JEROEN LEENDERS P. 7

22/10 LITERAIRE LEZING JEROEN OLYSLAEGERS P. 27

23/10 BREEKUIT P. 35

TWEEDEHANDSBEURS P. 24

24/10 SOFTIES P. 36

WORKSHOP: CIRCUS P. 25

26/10 FILM LA LLORONA P. 8

27/10 FILM ZUSSEN P. 8

FILM BAD BOYS FOR LIFE P. 8

28/10 CULTUURCAFÉ VESTON P. 7

29/10 DE GROTE SCHIJN (T.E.M. 14/11) P. 38

31/10 INDIENEN CULTUURLAUREATEN P. 45

ONTBIJTFILM DROPJE P. 8

N O V E M B E R
2/11 3-DAAGSE CIRCOMOTORIEK P. 7

3/11 FILM SUPERJUFFIE P. 8

FILM LES MISÉRABLES P. 8

5/11 EXPO 'DE VISSENKOPPEN' (MEERDERE DATA!) P. 40

BAK JE BROODJE BRUIN P. 39

9/11 FILM LARA P. 8

10/11 FILM SUPERJUFFIE P. 8

FILM FUTURE SHOCKED P. 8

11/11 DE MAANDAG P. 41

WAPENSTILSTAND P. 41

12/11 GITAARFESTIVAL P. 42

13/11 GITAARFESTIVAL P. 42

LITERAIRE LEZING OSCAR VAN DEN BOOGAARD P. 27

SAMEN LEKKER KOKEN P. 42

14/11 GITAARFESTIVAL P. 42

17/11 FILM ONWARD P. 8

FILM ÉTÉ 85 P. 8

18/11 LOS SPEEDY BOBS P. 7

19/11 RECYCLAGEPUNT EKSTERLAAR HOF NIELES P. 9

ZO SLAAPT EEN BABY P. 24
21/11 ONTBIJTFILM PAHUNA (KUNSTENDAG VOOR 

KINDEREN)
P. 8

WORKSHOP CIRCUS P. 25

PARKWACHTERS VROEGER EN NU P. 43

23/11 FILM BEANPOLE P. 8

24/11 FILM ONWARD P. 8

FILM SHIRLEY P. 8

25/11 CULTUURCAFÉ STEFAN DIXON P. 7

26/11 KAMAGURKA & HERR SEELE P. 7

27/11 SAMEN LEKKER KOKEN P. 42

29/11 RECYCLAGEPUNT ARENAPLEIN P. 9

D E C E M B E R
1/12 OPEN THEMADAG: VLAANDEREN-WALLONIË P. 44

2/12 LITERAIRE LEZING LIZE SPIT P. 27

4/12 KAART EN KOMPAS P. 45

11/12 SAMEN LEKKER KOKEN P. 42

19/12 INDIENEN SPORTLAUREATEN P. 45


