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DEURNE PRAAT…

CULTUURPRIJZEN  
IN CORONATIJD 
Iedereen kent de jaarlijkse cultuurprijzen die 
het district samen met de cultuurraad van 
Deurne uitreikt aan een Deurnenaar die zich 
dat jaar op één of andere manier verdienstelijk 
maakte op cultureel vlak. De laureaten 
worden tijdens een feestelijke viering in de 
bloemetjes gezet en krijgen de cultuurprijs 
in de vorm van een boompje, een ontwerp 
van kunstenaar Jan Prinsen. In 2020 werden 
er geen prijzen uitgedeeld, en ook dit jaar kan 
er niet samen gevierd worden. Toch brengt 
de cultuurraad drie kunstenaars voor het 
voetlicht: Peter Thiessen, Sergio De Beukelaer 
en Rosie Guillaume. Alle drie bleven ze in 
coronatijd heel bedrijvig.

In alle stilte en op veilige afstand kregen ze 
alle drie hun trofee overhandigd. Hiernaast 
lees je hun reacties en zetten we ze nog eens 
extra in de kijker. 

Meer info via www.deurne.be of 
www.schattenvandeurne.be/cultuurprijs.

Rosie Guillaume
Ook voor Rosie is het Rivierenhof één van 
haar lievelingsplekjes, na de Academie voor 
Woord en Muziek. 
“Zowel mijn moeder als mijn oma wonen al 
hun hele leven in Deurne en ik ben hier ook 
niet weg te slaan! In de Academie is mijn liefde 
voor theater en woordkunst ontstaan, daar 
is het voor mij altijd een beetje thuiskomen. 
Ik heb met mijn 22 jaar drie dichtbundels uit, 
waarvan ik hoop dat véél mensen ze graag 
lezen. Ik vind het belangrijk om niet te hoog-
dravend te schrijven. Poëzie moet verstaan-
baar en aantrekkelijk zijn, ook voor jongeren 
van nu. Ik deel mijn gedichten op Instagram 
en vraag via die weg vaak naar onderwerpen 
die jongeren belangrijk vinden. ‘Make poetry 
hip again’ is mijn motto! Ik geef ook poëzie-
lessen in het middelbaar. Kunst in het onder-
wijs wordt nog zo vaak weggemoffeld en daar 
wil ik iets aan doen.” 

Meer info via @_rosie.guillaume

Sergio De Beukelaer
De bekende abstracte kunstenaar is na 17 
jaar in de binnenstad terug in Deurne komen 
wonen. En dat is niet zomaar. 
“In Deurne kennen veel mensen mij nog altijd 
van ‘Deurne 1500m’, hoewel dat werk al meer 
dan 20 jaar oud is. Nu woon ik hier weer. Een 
voorstad schenkt de warmte van een dorp en 
tegelijk een kijk op de stad en de wereld. In 
1994 liep ik het statige modernistische dis-
trictshuis van Deurne uit met een reispas in 
de hand. Bestemming: New York. 10 jaar later 
had ik daar mijn eerste solotentoonstelling. 
Ik ben al een tijdje bezig, maar probeer mijn 
werk altijd verder te ontwikkelen, zowel con-
ceptueel, technisch als artistiek. Sinds vijf 
jaar werk ik samen met de Plus One Gallery 
op het Nieuw Zuid. Ja, ik ben blij met de cul-
tuurprijs, hier in mijn eigen woonplaats! Ik 
ben vooral blij om hier naast Peter en Rosie 
te staan: kunst wijst ons de weg in deze dagen. 
Als een wegwijzer boven de snelweg.” 

Meer info via sergiodebeukelaer.com

Peter Thiessen 
Peter is een literaire duizendpoot. Hij kreeg 
veel aandacht met zijn ‘Corona Cyclus’ en de 
‘Potkasten’, maar doet oneindig veel meer. 
“Als ik iets mag maken, ben ik blij. En omdat 
ik geboren ben met twee linkse handen, is 
dat niet letterlijk te nemen. Alles wat ik maak, 
komt er via de pen en het toetsenbord uit. De 
laatste jaren waren best pittig: mijn docureeks 
'Take Us Home: Leeds United’ was mijn eerste 
echt internationale project. Ongeveer tegelijk 
schreef ik mijn eerste twee romans: ‘Margot’ 
en ‘Julien’. Corona heeft voor een creatieve 
boost gezorgd. Toen ik zelf ziek werd, schreef 
ik elke dag een haiku. Die 86 gedichtjes wer-
den uiteindelijke gebundeld in ‘De Corona 
Cyclus’. De openingsscène van mijn eerste 
roman speelt zich af in het Rivierenhof. Niet 
toevallig, want ik woon tussen het Rivierenhof 
en Ertbrugge. Als ik daar rondwandel, komt 
de inspiratie vanzelf. Daarom ben ik ook zo 
blij de cultuurprijs te krijgen in mijn eigen 
woonplaats.” 

Meer info via www.potkasten.be en  
www.het-vervolg.be 

Elk jaar zet district Deurne en de cultuurraad drie verdienstelijke Deurnenaren in de bloemetjes die 
hun strepen verdiend hebben op cultureel vlak. Door corona kon deze viering spijtig genoeg niet 
plaatsvinden. Daarom zetten we de drie laureaten via deze rubriek in de kijker.
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EXPO:  
BEELD ONTDEKKEN EN 
BELEVEN
ZA 29 MEI EN ZA 5 JUNI 2021 VAN 10 TOT  
18 UUR 
ZO 30 MEI, WO 2 JUNI EN ZO 6 JUNI 2021  
VAN 13 TOT 18 UUR

In de Academie van Deurne volgen wekelijks 
200 leerlingen les in de beeldateliers. Kinde-
ren, jongeren en volwassenen ontdekken er 
de wondere wereld van de beeldtaal. Ze schil-
deren, kleien, construeren en fantaseren erop 
los. Om het schooljaar in schoonheid af te 
sluiten, stellen ze een selectie van hun wer-
ken tentoon in de zijvleugel van het districts- 
huis van Deurne. 

Kom langs en bewonder de kunstige kriebels 
van deze creatieve inwoners van Deurne. Wie 
weet krijg je zelf zin om beeldend aan de slag 
te gaan en hangt jouw werk volgend jaar te 
pronken op deze expo (zie p.38).

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE
MAURICE DEQUEECKERPLEIN (INGANG VIA 
UNOLAAN)
TEL. 0497 93 90 68  
INFO@ACADEMIEDEURNE.BE
WWW.ACADEMIEDEURNE.BE
GRATIS 

EXPO:  
BREAKING THE LINE 
DO 3, DO 10, DO 17, DO 24 JUNI 2021  
VAN 11 TOT 16 UUR  
VR 4, ZA 5, VR 11, ZA 12, VR 18, ZA 19, VR 25  
EN ZA 26 JUNI 2021 VAN 13 TOT 18 UUR 
ZO 6, ZO 13, ZO 20 EN ZO 27 JUNI 2021 VAN  
9 TOT 13 UUR 
DI 29 JUNI 2021 VAN 11 TOT 16 UUR

Manjula Singh is een kunstenares, architect 
en onderzoeker. De tekeningen die in deze 
expo worden gepresenteerd, vertegenwoor-
digen een evolutie in het creatieve proces 
van de kunstenares. Zij zijn een poging om 
architecturale technieken te verzoenen met 
een vrije tekenstijl. Ze schept een sfeer door 
met behulp van verschillende lijndiktes en 
-kleuren een textielachtig patroon te vormen 
op papier. Hierop plaatst zij een figuur of een 
landschap dat de structuur doorbreekt die ze 
gecreëerd heeft. De meest voorkomende ele-
menten in haar werk zijn lijnen, bomen, ber-
gen, water en vrouwen.

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE
MAURICE DEQUEECKERPLEIN (INGANG VIA 
UNOLAAN)
TEL. 03 338 46 46
CULTUURANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
GRATIS 

RECYCLAGEPUNT 
Heb je kleine spullen om te recycleren? Breng 
ze binnen bij het recyclagepunt, een mini-re-
cyclagepark dat in Deurne rondreist. Kom bij 
voorkeur te voet of met de fiets. Je mag twee-
maal per dag een bezoek brengen.

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

en waarvoor je niet hoeft te betalen in een 
recyclagepark: frituurolie, batterijen, hout 
(max. 1 m), metalen (max. 1 m), hard plas-
tic, piepschuim, kledij (in een zak), porse-
lein (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, hout of ijzer van meer dan 1 m, steen-
puin, grofvuil, herbruikbare en herstelbare 
goederen.

Data en locaties Deurne
n ma 31/5, 5/7, 2/8 en 30/8: Arenaplein 
n ma 7/6: Ertbruggelaan (t.h.v. nr.4)
n di 15/6: Lakborslei (t.h.v. nr.200) 
n di 29/6: Wim Saerensplein
n vr 13/8: Hof Nieles (t.h.v. nr.68)
n di 24/8: Waasdonk (t.h.v. nr.56)
Telkens van 8 tot 13 uur.

WWW.ANTWERPEN.BE/RECYCLAGEPUNT
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BESTE 
DEURNENAAR,
De afgelopen maanden stonden nog steeds 
in het teken van COVID-19 en ook bij het ter 
perse gaan van deze zomerbrochure moeten 
we jammer genoeg meegeven dat de 
komende maanden nog erg veel 
onduidelijkheid met zich meebrengen. 
Omdat het niet te voorspellen is hoe de 
coronacrisis verder zal evolueren en welke 
maatregelen er nog gelden, is het moeilijk 
in te schatten welke activiteiten mogen 
plaatsvinden in juni, juli en augustus. 

Deze brochure biedt een overzicht van acti-
viteiten en bevat informatie. Houd bij het 
lezen echter altijd voor ogen dat de infor-
matie al achterhaald kan zijn en dat de info 
dus onder voorbehoud is. 

Voor de laatste stand van zaken neem je 
best ook een kijkje op www.deurne.be, onze 
Facebook- en Instagrampagina (District 
Deurne). Of kijk op de website die bij het 
artikel staat. 

Neem je deel aan een activiteit? Dan moet 
je zeker de geldende coronamaatregelen 
correct naleven. 

Hopelijk kunnen we snel terugkeren naar 
een ‘normale’ situatie.

District Deurne
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ONTDEK DEURNE MET EEN GEGIDSTE WANDELING  
OF FIETSTOCHT   
Deurne heeft een eeuwenoude geschiedenis, 20 buurten en verbazend veel groen. Het 
district is meer dan de moeite waard voor een fiets- of wandeltocht, want er valt veel te 
ontdekken. De gidsen van Bruisend Antwerpen en district Deurne slaan de handen in 
elkaar om je de mooiste plekjes te tonen en je door Deurne rond te leiden.

Wandeling 1: Deurne-Dorp
Vanaf 19de eeuw veranderde het landelijke 
Deurne in sneltempo. Het Dorp aan de Schijn, 
werd een arbeidersbuurt. De smalle en vaak 
onbekende straatjes rond het Cogelsplein 
vertellen het verhaal van de gewone man die 
er woonde, werkte en plezier maakte. 

n  Data: di 8/6, zo 20/6, di 13/7, zo 18/7,  
di 24/8, zo 29/8 om 14 uur (duur 90 min.)  

n  Vertrekplaats: VolXmuseum, 
 Koraalplaats 2 
n  10 euro per persoon 

Wandeling 2: Deurne-Zuid, Boekenberg-
park en de Unitaswijk 
Het huidige park kent een lange ontstaans-
geschiedenis. Al wandelend ontdek je de spo-
ren van de diverse kasteeleigenaars en hun 
soms extravagante smaak. Je verkent ook de 
Unitaswijk, ongetwijfeld één van de char-
mantste tuinwijken van het land. Ontdek deze 
twee schatten in één wandeling. 

n  Data: di 22/6, zo 27/6, di 27/7, zo 1/8, 
 di 17/8, zo 22/8 om 14 uur (duur 90 min.)    
n  10 euro per persoon
n  Vertrekplaats: ingang Boekenbergpark,
 hoek Eksterlaar-Unitaslaan

Fietstocht: Rondje Deurne
Deze fietstocht (16 km) doet alle grote groene 
zones van Deurne aan met vertrek en aan-
komst in het Rivierenhof. Zowel in Deur-
ne-Noord als Zuid hou je halt bij de grootste 
bezienswaardigheden, opmerkelijke architec-
tuur en verborgen straatjes. 

n  Data: zo 6/6, do 17/6, wo 14/7, wo 28/7, 
di 10/8, di 31/8 om 14 uur (duur 2,5 uur) 

n  Vertrekplaats: Kasteel Rivierenhof, 
 Parkweg
n  15 euro per persoon

INFO EN INSCHRIJVEN VIA 
WWW.BRUISENDANTWERPEN.BE

w w w. d e u r n e. b e    |  9  |
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KEN JIJ DEURNSE  
LEKKERNIJEN?
Streekproducten maken deel uit van ons gas-
tronomisch ergfoed. Over heel het land kan je 
heerlijke producten terugvinden, gemaakt door 
de beste vakmensen in de streek. 

Toch worden er in Deurne ook heel wat lekker-
nijen gemaakt. Ze voldoen niet altijd aan de 
principes van een echt streekproduct, maar ze 
hebben wel een Deurnse identiteit. Samen met 
alle Deurnenaren wil het district daarom op 
culinaire ontdekkingstocht gaan en deze typi-
sche Deurnse producten in kaart brengen. 

Achter welke deur schuilt er een lokale brou-
werij, taartenbakker, … of kwekers van exclu-
sieve voedingsproducten? Heeft Deurne mis-
schien wel een eigen snoepje of koekje? Welke 
producten vonden hun oorsprong in Deurne? 
Wie maakt een Deurnse lekkernij waar het grote 
publiek het bestaan (nog) niet van kent? 

Ken jij zo’n Deurnse delicatessen of ken je 
iemand die ze maakt? Laat het dan weten via 
district.deurne@antwerpen.be. Deel je kennis 
en laat ons proeven van al dat lekkers uit 
Deurne!  

DISTRICT.DEURNE@ANTWERPEN.BE

HAAL HET BOEK  
‘ROEM, HOOP EN  
TEGENSLAG’ IN HUIS
Al meer dan een eeuw zijn mensen in de ban 
van de koers, ook in Deurne. Het boek ‘Roem, 
hoop en tegenslag’ vertelt drie verhalen over 
Deurnenaren die helemaal wild zijn van het 
wielrennen. Victor Tubbax en de Lloyd Cycle 
Club zetten het wielrennen op de kaart in 
Deurne en gaan ook ver daarbuiten op zoek 
naar overwinningen. De Ter Rivierenwieler-
baan verwerft internationale faam tijdens 
haar korte, turbulente bestaan. En de broers 
Staf en Jan Huyskens dromen ervan om in de 
voetsporen van hun koersende grootvader 
te treden. Met verhalen en veel beelden laat 
het boek het wielerverleden van Deurne her-
leven.

Vanaf 1 mei 2021 kan ook jij het boek ‘Roem, 
hoop en tegenslag’ aankopen voor 20 euro. 
De verkooppunten vind je op www.deurne.be. 

SPORTANTENNE DEURNE
TEL. 03 338 45 87
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE
20 EURO
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BESTEMMING: BIB!
VAN DO 1 JULI T.E.M. DI 31 AUGUSTUS 2021

Laat je (klein)kind deelnemen aan ‘Bestem-
ming bib’. Een leuke leesuitdaging voor kinde-
ren, waarbij ze een reis maken door het boe-
kenaanbod van de bib. Vanaf 1 juli kan je een 
reispas afhalen in bib Couwelaar en vertrekken 
de kinderen op expeditie (boeken over dieren 
en natuur), op bibbertrip (spannende boeken, 
detectives, griezelverhalen, ...), op tijdsreis 
(historisch verhaal), op wereldreis (verhalen 
in landen hier ver vandaan), op beeldsafari 
(foto- en prentenboeken, graphic novels, 
strips, …) of op stap in wonderland (science-
fiction, fantasy, …).  
Als je kind één boek uit elk genre leest, krijgen 
ze in de bibliotheek een stempel op hun reis-
pas. Met een vol paspoort maken ze kans op 
mooie prijzen, zoals dagtrips, boekenpakketten 
en -cheques.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
GRATIS

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

ORGANISEER DEZE ZOMERVAKANTIE EEN SPEELSTRAAT 
Wil je dat de kinderen uit jouw straat vrij en veilig op straat kunnen spelen? Organiseer 
dan tijdens de zomervakantie een speelstraat. Terwijl de kinderen spelen, kan je gezellig 
babbelen met de buren.

Wat is een speelstraat?
Tijdens een speelstraat wordt een deel van de 
straat afgesloten. Kinderen kunnen er dan 
veilig spelen. Tegelijkertijd doen ouders en 
buren een praatje en leren ze elkaar beter 
kennen. Je kan twee types speelstraten aan-
vragen: 
n een korte speelstraat voor 1 of 2 dagen 
 > zes weken vooraf aanvragen
 > maximaal twee keer per maand organi-

seren
n een lange speelstraat voor 3 tot 14 dagen 
 > aanvragen voor juli zijn al verlopen
 > aanvragen voor augustus: tot 9 juni 2021
 > maximaal een keer per maand organiseren 
De toelage voor de speelstraten bedraagt  
15 euro per speeldag. 

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor de aan-
vraag zijn:
n je kan enkel een speelstraat aanvragen voor 

de straat waar je officieel woont;
n de straat is autoluw tijdens de aangegeven 

speeluren;

n in de straat geldt de maximale snelheid van 
30 km/u; 

n de straat ligt niet op de route van het open-
baar vervoer;

n voldoende bewoners van de straat gaan 
akkoord om een speelstraat in te richten.

Meer info over de voorwaarden lees je in het 
reglement op www.deurne.be/dingdongdeurne.

Aanvragen?
Een speelstraat vraag je aan via de verenigin-
gendatabank (opsinjoren.csjdatabank.be/
login). Wil je toch nog meer info? 
Neem dan contact op met de medewerkers 
van Ding Dong Deurne of neem een kijkje op 
www.deurne.be/dingdongdeurne. 

Spelmateriaal
De jeugddienst en Sporting A beschikken over 
heel wat sport- en spelmateriaal dat je kan ont-
lenen. Meer info zie p. 12 of www.deurne.be.

DING DONG DEURNE
TEL. 03 338 45 12 – TEL.  03 338 45 84
DINGDONGDEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE/DINGDONGDEURNE

|  1 0  |   

ZOMERZOEKTOCHT 
ALICE IN ’T WONDERHOF
VAN ZO 27 JUNI T.E.M. DI 31 AUGUSTUS 2021

Beleef deze zomer het magische verhaal van 
Alice in het Rivierenhof en ga mee op raadsel- 
tocht! Eet mij… Drink mij… Alice deed het en 
beleefde de meest bizarre avonturen in het 
land onder het konijnenhol. 

Bij elke tussenstop vind je een opdracht en 
een raadsel. Een minihuisje, een gigantische 
stoel en originele illustraties recreëren de 
sfeer uit de bestseller doorheen het park. 

De wandeling is toegankelijk voor rolwagens 
en buggy’s en is ca. 1,5 kilometer lang. Goed 
voor 1,5 uur zoek- en spelplezier voor jong en 
oud. Voor gezinnen en groepen met kinderen 
van ca. 5 tot 12 jaar 

RIVIERENHOF
TURNHOUTSEBAAN 246
TEL. 03 360 52 18
RIVIERENHOF@PROVINCIEANTWERPEN.BE
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > RIVIERENHOF  
GRATIS 
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HUIS VAN HET KIND
—Kom met je kind spelen in het Huis van het Kind (Lakborslei 200) tijdens één van de speeldagen of sport- en speelweken. Er is een gratis aanbod voor zowel 0-6 jarigen als 6-12 jarigen met o.a. springkastelen, sportmateri-aal, gezelschapspelen, fietsparcours, culturele activiteiten, playzone voor peuters, voorlezen, ...  Meer info via tel. 03 291 18 12, huisvanhetkind.deurnenoord@antwerpen.be of www.antwerpen.be/huizenvanhetkind
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SPELMATERIAAL ONTLENEN IN DEURNE
Organiseer je een leuke activiteit of evenement met je straat, bewonersgroep of jeugd-
vereniging? Wil je graag nog extra spelmateriaal voor de kinderen? De jeugddienst van 
Deurne en Sporting A kunnen je daarbij helpen. Ze hebben een uitleendienst met sport- 
en spelmateriaal.

Wie kan spelmateriaal ontlenen?
n Erkende jeugdverenigingen uit Deurne.
n Scholen uit Deurne (of de oudervereniging 

van de school).
n Een speelstraat die doorgaat op grondge-

bied Deurne (met voorlegging van toelating 
district of evenementenaanvraag).

n Een straat- of wijkfeest dat doorgaat op 
grondgebied van Deurne.

n Jeugdprojecten die erkend zijn en een pro-
jectsubsidie ontvangen.

Je kan het spelmateriaal enkel ontlenen als 
school, vereniging of een door Ding Dong 
Deurne ondersteunde activiteit. Individuen 
kunnen geen aanvraag indienen.

Wat kan je ontlenen?
Circuskoffer, djembés, mega-spelen, skate-
boards, ...

Aanvraagformulier
Aanvragen doe je via www.deurne.be. Opha-
len kan enkel op maandagnamiddag tussen 
14 en 16 uur na reservatie. Terugbrengen kan 
enkel op maandagochtend tussen 10 en 12 
uur.

Uitleendienst sporting A
Via Sporting A kan je ook heel wat sport- en spel-
materiaal aan zeer democratische prijzen ontle-
nen. Voor meer info, zie www.antwerpen.be.

JEUGDDIENST DEURNE
TWEEGEZUSTERSLAAN 47
TEL. 03 326 19 41
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE
WWW.ANTWERPEN.BE
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ZOMERACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
OP MA, DI, WO, DO, VR IN JULI EN AUGUSTUS 2021

In Deurne kunnen kinderen zich niet vervelen tijdens de zomervakantie. 
Het district organiseert een heleboel leuke activiteiten op verschillende locaties.

Een week plezier 
Bij de jeugddienst in de Tweegezusterslaan 
worden kinderen ondergedompeld in een bad 
vol spel, sport en creativiteit. In een kleine 
bubbel van 15 gaan ze elke week aan de slag 
in een thema. Ze gaan op uitstap, ontdekken 
nieuwe sporten en volgen creatieve work-
shops. Hebben ze tussendoor nog tijd om 
Deurne te verkennen, dan doen ze dat in de 
meest veilige omstandigheden. Je schrijft je 
kind telkens in voor een week (met de A-kaart) 
via www.antwerpen.be/Akaartjeugd of  
tel. 03 22 11 333.

Creatieve tweedaagse
Zijn je kinderen creatief en hebben ze interesse 
in kunst? Dan is de tweedaagse van de Wilde 
Raven vzw in het kasteel Sterckshof iets voor 
hen. Telkens op donderdag en vrijdag gaan ze 
in een bubbel van 15 aan de slag rond een 
kunstenaar, illustrator of een specifieke tech-
niek. ’s Middags picknicken ze en trekken ze 
naar het park om te ravotten. Een tweedaagse 
volledig  in het teken van creativiteit, natuur 
en cultuur. Je schrijft je kind in (met de A-kaart) 

via www.antwerpen.be/Akaartjeugd of 
tel. 03 22 11 333.

Kunstige wereldreis
Elke woensdag tussen 14 juli en 18 augustus 
beleven kinderen tussen 15 en 17 uur een 
kunstige wereldreis in De Wilde Ravenmobiel 
op het Arenaplein. Deze activiteit is gratis en 
op voorhand inschrijven is niet nodig.

Sportinitiaties
Wil je kind graag een nieuwe sport proberen? 
Dan moeten ze elke woensdag van 14 tot 16 
uur (tot 26/8) op het sportterrein in de Twee-
gezusterslaan zijn. Daar leren ze een sporttak 
onder professionele begeleiding. De sportini-
tiaties zijn gratis en op voorhand inschrijven 
is niet nodig. Kijk op www.deurne.be voor het 
aanbod. 

Voor de gratis activiteiten moeten kinderen 
onder begeleiding zijn van een volwassene.

JEUGDDIENST DEURNE
TEL. 03 338 45 18
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE
ER IS NOOIT VOOR OF NA-OPVANG 
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100 JAAR RIVIERENHOF
Op 6 juni 1921 kocht de Provincie Antwerpen 
het Rivierenhof van de familie Cogels. Zo werd 
het domein gered van verkaveling. Twee jaar 
later werd het Rivierenhof officieel geopend 
als openbaar park. Binnenkort viert het Rivieren-
hof dus zijn 100ste verjaardag. 2023 wordt zelfs 
een heus feestjaar. Om dat te vieren, duiken ze 
in het verleden van het park en zoeken ze nog 
oude foto’s, bijzondere voorwerpen, toffe ver-
halen, grappige anekdotes, …. Kan jij hen hel-
pen? Neem dan contact op met de medewer-
kers van het Rivierenhof.  

RIVIERENHOF
TEL. 03 360 52 10
100JAARRIVIERENHOF@PROVINCIEANTWERPEN.BE
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > 
100JAARRIVIERENHOF  
GRATIS 

zie ook p. 28 en 42

POP-UPBIB  
IN KRONENBURG
ELKE MA IN JULI EN AUGUSTUS 2021  
VAN 13 TOT 16 UUR 

Woon je in de buurt Kronenburg en geraak je 
moeilijk in de bibliotheek omdat het te ver is 
of omdat je te weinig tijd hebt? Of wil je graag 
dat je kinderen de bibliotheek beter leren 
kennen of wil je ze aansporen om meer boe-
ken te lezen? Dan kan je elke maandag in juli 
en augustus terecht in de bibbus in jouw 
buurt. 

De bibbus is een pop-upbibliotheek die weke-
lijks aan de speeltuin in de Van Duyststraat 
staat. Jong en oud kan er boeken lezen, mate-
rialen ontlenen en zelfs lid worden van de 
bibliotheek. Daarnaast zijn er nog kleine ver-
rassingsactiviteiten. 

Kom zeker langs en ontdek het aanbod van 
de bibliotheek!

BIBBUS
T.H.V. SPEELTUIN VAN DUYSTSTRAAT
TEL. 03 360 97 57
BIB.COUWELAAR@ANTWERPEN.BE
GRATIS 

SNELHEIDSREMMERS  
VAN NOTENSTRAAT
Vorig jaar plaatste het district snelheidsrem-
mers in de Van Notenstraat omdat er te snel 
werd gereden. Voor en na deze ingreep voerde 
de politie en de dienst mobiliteit van stad 
Antwerpen snelheidsmetingen uit. 

Positief effect 
De snelheidsremmers misten hun effect niet 
en hebben duidelijk een positieve invloed op 
het rijgedrag van automobilisten.

Voor:
n	 V85: 44 km/u en 26,78 % zware overtreders 

richting Jozef Verbovenlei.
n	 V85: 35 km/u en 8,78 % zware overtreders 

richting Cruyslei.

Na:
n	 V85: 29 km/u en 7,75 % zware overtreders 

richting Jozef Verbovenlei.
n	 V85: 30 km/u en 3,32 % zware overtreders 

richting Cruyslei.

V85 is de snelheid die door 85 % van de geme-
ten voertuigen niet is overschreden. Een zware 
overtreding is meer dan 10 km/u te snel, in 
dit geval reden chauffeurs meer dan 40 km/u.

WWW.DEURNE.BE

DE OMBUDSVROUW  
LUISTERT! 
Dit jaar bestaat de ombudsdienst 30 jaar! 
Ombudsvrouw Karla Blomme luistert al 15 
jaar naar burgers die een probleem met de 
stad Antwerpen wensen aan te kaarten. Heb 
je een vraag of klacht over een dienst van de 
stad? Heb je die al besproken met de dienst 
zelf? Ga je niet akkoord met een beslissing? 
Vind je echt nergens wat je zoekt? Praat dan 
met de ombudsvrouw. Ze luistert in alle ver-
trouwen naar je verhaal, ze onderzoekt, 
bemiddelt en stelt een oplossing voor. 

De ‘stad’ dat zijn meer diensten dan je denkt. 
Ook politie, brandweer, sociale centra, ste-
delijk onderwijs en sociale huisvestingsmaat-
schappijen horen daarbij. Je kunt gratis bij de 
ombudsvrouw terecht. 

Benieuwd waarover de Antwerpenaar klaagt? 
Via www.antwerpen.be/ombudsvrouw kan je 
inschrijven om de nieuwsbrief te ontvangen.

OMBUDSVROUW
TEL. 0800 94 84 3 
OMBUDSVROUW@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE/OMBUDSVROUW
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OPHALING GEBONDEN ASBEST—De stad komt nu ook gebonden asbest 

(bv. golfplaten, buizen, vensterbanken...) 
aan huis ophalen. 

Via www.antwerpen.be/asbest kan je 

plaat- of kuubzakken bestellen en veilig-

heidskledij waarmee je het gebonden 

asbest veilig kan verwijderen. Je spreekt 

met de ophaler verder af hoe en waar 
de ophaling doorgaat.  

Meer info vanaf 15 juni op  
www.antwerpen.be of via 
asbest@antwerpen.be.
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LAAT JE DEZE ZOMER VERRASSEN  DOOR DE BOMEN VAN ZAZA
Ga samen met je (klein)kinderen op zoektocht in het Boekenbergpark.

DE BOMEN VAN HET BOEKENBERGPARK KOMEN TOT LEVEN  
VAN ZA 26 JUNI T.E.M. DI 31 AUGUSTUS 2021 

Cartoonist zaza zorgt deze zomer voor extra kleur in het Boekenbergpark. Hij beschildert 
verschillende bomen in het park en brengt ze zo tot leven. Ga jij ook op zoek? We stelden zaza 
enkele vragen.

Wie is zaza?
“Ik ben cartoonist en werk voor kranten en tijd-
schriften zoals Knack, De Morgen en Het Nieuws-
blad.”

Vanwaar het idee om bomen een gezicht te 
geven?
“Ik heb pareidolie. Dat is geen besmettelijke 
ziekte (lacht), maar een psychisch verschijnsel 
waarbij iemand in alles gezichten herkent. Dat 
kan gaan om huizen, keukengerei, groenten,… 
en ook in bomen.”

Het park bezorgt je inspiratie? 
“Absoluut. Als cartoonist bedenk ik veel grappen. 
Als de denktank leeg is, wandel ik vaak in het 
park en het bezorgt me frisse ideeën. Het park 
heeft mij dus al veel opgebracht en ik wou iets 
terugdoen.”

Mag dat zomaar, bomen bekladden?
“Uiteraard is alles afgesproken met de groen-
dienst. Ik gebruik 100 % biologisch afbreekbare 
krijtverf, die wegspoelt met de regen en die 
onschadelijk is voor de boomschors. 

Aan het einde van de zomer wordt alles netjes 
verwijderd. Het is dus zeker niet de bedoeling 
dat je zomaar bomen gaat beschilderen!”

Hoeveel kunstwerken kan je spotten?
“Ik beschilder 20 bomen en dat kan gaan van 
een afgebroken tak die naar je staart tot een 
dikke boom die je lief toelacht. Tijdens je zoek-
tocht gebruik je het fotoboekje of de app. De 
boekjes vind je in brasserie @The Park en in de 
winkels rondom het park. Doe je het liever digi-
taal? Dan vind je de wandeling ook in de app 
van izi.travel.”

De ideale uitstap voor gezinnen?
Klopt! De wandeling duurt gemiddeld 45 minu-
ten en het is een leuke buitenactiviteit voor jong 
en oud. Veel zoekplezier!”

BOEKENBERGPARK
VOLG ZAZA OP INSTAGRAM: @ZAZA_CARTOONIST
GRATIS 
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WIL JE IETS MELDEN? 
Heb je een vraag, klacht of melding over of 
voor het district Deurne of de stad Antwer-
pen? Of wil je sluikstort melden? Dan kan je 
deze doorgeven via verschillende kanalen. 
 
Een vraag, melding of klacht?
n  Via www.antwerpen.be/melden (snelste 

manier!).
n  Contacteer het klantenteam van Deurne 

via klm.de@antwerpen.be of 
 tel. 03 338 45 42.

Sluikstort op het openbaar domein melden
n  Via www.antwerpen.be/sluikstort
n  Via de gratis sluikstortlijn,
 tel. 0800 935 11.

Afval, sluikstort en voertuigen (fietsen, 
fietswrakken, aanhangwagens ...) op 
privéterrein melden:
n  Tel. 0800 123 12 
n  deblauwelijn@politie.antwerpen.be

WWW.ANTWERPEN.BE/MELDEN
WWW.ANTWERPEN.BE/SLUIKSTORT

HOU JE STOEP NETJES
Bewoners hebben de plicht om hun stoep, de 
wegberm en de straatgoot voor hun deur net 
te houden door onkruid en zwerfvuil te verwij-
deren. In een appartementsgebouw houdt de 
bewoner van het gelijkvloers de stoep vrij van 
onkruid en zwerfvuil. Woont daar niemand? 
Dan heeft de vereniging van mede-eigenaars 
deze plicht. Bij leegstaande gebouwen moet 
de eigenaar onkruid en zwerfvuil verwijderen. 

Straatvrijwilliger worden?
Kriebelt het om je buurt proper te houden, 
zwerfvuil op te ruimen en sluikstort te signa-
leren? Word dan straatvrijwilliger en doe een 
aanvraag via Ding Dong Deurne. Je krijgt dan 
gratis rode vuilzakken, een afvalgrijper en werk-
handschoenen. Waar, wanneer en hoe vaak je 
opruimt, kies je zelf. Elke geregistreerde straat-
vrijwilliger is verzekerd tijdens het opruimen. 
In Deurne zijn er momenteel 549 straatvrijwil-
ligers. 

Daarnaast helpt Ding Dong Deurne bewoners 
ook om poetsacties, straatfeesten, speelstra-
ten, vergroeningsacties of andere buurtge-
richte activiteiten te organiseren.

DING DONG DEURNE
TEL. 03 338 45 12 - 03 338 45 84
DINGDONGDEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE/DINGDONGDEURNE 

©
 V

ic
to

ri
an

o 
M

or
en

o

ZOMERKAMPEN IN DEURNE
Op zoek naar een leuk themakamp in Deurne 
voor je kinderen tijdens de zomervakantie? 
Neem dan een kijkje in het aanbod van Gek-
koo vzw. Ze organiseren kampen voor kinde-
ren van 3 t.e.m. 11 jaar die zich een hele week 
willen amuseren in hun lievelingsthema, maar 
toch graag thuis gaan slapen. Het volledige 
aanbod vind je op www.gekkoo.be. Vooraf 
inschrijven is verplicht. 

Je vindt Gekkoo vzw deze zomer in basisschool 
Ibex, Seraphin de Grootestraat 120 en in basis-
school Hertenhof, Frans van Dijckstraat 46. 
Op deze locaties gaan alle themakampen voor 
verschillende leeftijden door. Broers, zussen, 
vrienden en vriendinnen kunnen dus makke-
lijk samen op kamp, ook al behoren ze tot een 
andere leeftijdsgroep of vinden ze andere 
thema’s leuk.

GEKKOO VZW
TEL. 03 233 64 90
INFO@GEKKOO.BE
WWW.GEKKOO.BE
VERSCHILLENDE 
TARIEVEN

DE PELIKAAN ZINGT
WO 21 JULI 2021 OM 14 UUR

Heb je altijd al eens mee willen deelnemen 
aan ‘The voice’, ‘Belgium’s got talent’ of ‘The 
masked singer’? Was dat net iets te hoog 
gegrepen, had je podiumvrees of zag je de 
spotlights en de kostuums niet zo zitten? Doe 
dan op 21 juli 2021 mee met ‘De Pelikaan 
zingt’.  De tuin van het woonzorgcentrum is 
het podium, de zon neemt de plaats in van 
de spotlights en Frank Mortiers zorgt voor de 
muzikale ondersteuning. Inschrijven kan tot 
2 juli 2021 via WZC De Pelikaan. 

WZC DE PELIKAAN
BOSUILPLEIN 1
TEL. 03 360 40 00
WWW.ZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE 
GRATIS 

2 DISTRICTENPIJL EKEREN-DEURNE—Als de coronamaatregelen het toelaten, kan je 
op zondag 4 juli 2021 de ‘2 Districtenpijl 

Ekeren-Deurne’ vanop de eerste rij meemaken. 
Dit is een internationale wielerwedstrijd van 
Lotto Cycling Cup voor de elite vrouwen en 

beloften heren. De aankomst vindt plaats op de Frank Craeybeckxlaan. Meer info via  www.2districtenpijl-ekeren-deurne.be.

WIST JE DAT ...
—

JES Deurne deze zomer gratis buitenac-

tiviteiten organiseert voor kinderen en 

jongeren op diverse speelpleinen 

(Tweemontstraat, Bisthovenplein, Van 

Deynseplein en Arenaweide) en 

binnenactiviteiten in Jeugdcentrum 

21N (Tweemontstraat 288), Expo (Te 

Couwelaarlei 97) en Sint-Rochusstraat 

48. Ook trekken ze er graag op uit en 

zoeken ze fijne plekken binnen het 

district, de stad of daarbuiten. Meer 

info via www.jesantwerpen.be.
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DRIE ROUTES, VIER HONDENTOILETTEN, ÉÉN HOF
Dankzij drie nieuwe hondenwandelingen in het Rivierenhof (#onzenhof) kan je hond zijn 
pootjes strekken en passeer je langs hondentoiletten en snuffelpaaltjes. 

Kies in het Rivierenhof uit drie verschillende 
wandelingen die passen bij jou én je hond.

Plas & Go
Heb je weinig tijd of kan je viervoeter niet 
meer zo heel goed uit de voeten? Dan kies je 
best voor ‘Plas & Go’. Dat is de gele route met 
de focus op een snelle plaspauze van maxi-
maal 10 minuten.

Korte Kwispel
Heb je als baasje iets meer tijd of je hond meer 
energie? Dan is de ‘Korte Kwispel’ met zijn 30 
minuten perfect om de pootjes te strekken. 
Je volgt hiervoor het oranje pad.

Snuffelen à volonté
Wie echt niet op z’n klok moet kijken, kan 
samen met z’n viervoeter het park induiken 
voor minstens 45 minuten aan pure snuffel-
pret. Je herkent de ‘Snuffelen à volonté’ route 
aan de paarse kleur.

Mooimakers
Passeer tijdens je wandeling zeker langs één 
van de vier hondentoiletten en help mee om 
#onzenhof proper te houden. De wandelingen 
zijn onderdeel van de nieuwe campagne tegen 
hondenpoep in het park, die in samenwerking 
met Mooimakers werd gerealiseerd.

Infoborden
Alle wandelingen zijn terug te vinden op de 
opvallende infoborden aan de hondentoilet-
ten, nabij de ingangen van het park. Scan de 
QR-code, volg jouw route op basis van het 
plan of koppel verschillende wandelingen aan 
elkaar en maak je eigen combinaties. Veel 
wandelplezier!

RIVIERENHOF
TURNHOUTSEBAAN 246
TEL. 03 360 52 18
RIVIERENHOF@PROVINCIEANTWERPEN.BE
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > RIVIERENHOF
#ONZENHOF
GRATIS 

WIE ZIJN DE SPORTLAUREATEN VAN DEURNE?
Wist je dat Deurne in 2019 en 2020 meer dan 300 sportlaureaten had? Allemaal behaal-
den zij een titel in verschillende sporttakken zoals bowling, ijshockey, atletiek, schaken, … 
Keer op keer zetten zij straffe prestaties neer op zowel provinciaal als internationaal 
niveau.

Normaal gezien worden deze laureaten elk 
jaar in de bloemetjes gezet tijdens het Gala 
van de Sporttrofee. Omwille van corona kon 
deze viering al twee jaar op rij niet plaatsvin-
den. Toch hebben alle laureaten van 2019 en 
2020 hun medaille gekregen. Ook de sport-
trofeeën van 2019 werden aan de winnaars 
overhandigd. Voor 2020 zijn er geen specifieke 
trofeeën uitgereikt.

Sportlaureaten Deurne 2019
n Daniel Dardha won de Sporttrofee (indivi-

dueel). Als 14-jarige werd hij de jongste 
schaakkampioen van België ooit, bij de seni-
oren! Ook op internationaal vlak behaalt 
hij titels in de leeftijdscategorie senioren. 

n Theo Vingerhoets van voetbalclub Rapid AC 
won de Trofee Vrijwilliger. Hij werd op die 
manier in de bloemetjes gezet voor zijn 
inzet op en naast het veld voor zijn U9 ploeg.

n IJshockeyploeg Antwerp Phantoms was de 
grote winnaar. Zij sleepte de Sporttrofee 
(ploeg), de trofee voor de Jeugd en de 
G-sporttrofee in de wacht. De U19 ploeg 

werd op spectaculaire wijze Belgisch kam-
pioen en won al hun competitiewedstrijden. 
De sledgehockeyploeg was de eerste ploeg 
in België en zij behaalde verschillende 
mooie overwinningen tegen ploegen uit 
Frankrijk, Nederland, Wales en Duitsland. 

Alle winnaars
Neem een kijkje op www.deurne.be en kom 
te weten wie de sportlaureaten van 2019 en 
2020 zijn.

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

SPORTACTIVITEITEN ZOMER
—

Op zoek naar een sportieve workshop of 

(online) lessen voor een bepaalde sporttak 

(bv. yoga, zumba, tai chi,…)? Wil jij graag 

weten welke sportactiviteiten deze zomer 

plaatsvinden? Neem dan een kijkje op 

www.sportinga.be. 

Je kan ook altijd de sportantenne van 

Deurne contacteren voor meer info.
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STAP TERUG IN DE TIJD MET EEN AUDIOWANDELING
Hou je van wandelen en luister je graag naar verhalen van ‘vroeger’? Trek er dan op uit 
met de audiowandeling van Zorgbedrijf Antwerpen. Je wandelt langs opvallende plekken 
in Deurne en je hoort unieke verhalen van vroeger die je terug meenemen in de tijd.

Zorgbedrijf Antwerpen maakte een audiowan-
deling van ongeveer 7 kilometer waarbij je de 
verborgen verhalen van verschillende plekken 
in Deurne kan ontdekken. 

Enkele bewoners en betrokkenen van de woon-
zorgcentra en dienstencentra doken in hun 
geheugen en vertellen in geuren en kleuren 
hoe het leven in Deurne er tijdens hun 
jonge jaren aan toe ging. Echte verhalen ver-
teld door echte mensen hebben de magische 
kracht om een plek tot leven te brengen. 

Staf vertelt over zijn ervaringen als redder bij 
het zwemdok in Boekenbergpark: “In het mid-
den stond een duiktorentje waar je af kon dui-
ken. In de vloer was een uitholling, zodat je 
niet met je hoofd tegen de bodem botste.” 

Je kijkt naar plekken die vroeger al hun huidige 
of nog een andere bestemming hadden en 
ondertussen luister je naar verhalen waardoor 
je een unieke blik op het verleden krijgt. Nooit 
nog zal je die plekken zomaar voorbij lopen. 

Je wandelt door de Unitaswijk, het Boeken-
bergpark, langs de Sint-Jozefkerk, … De wan-
deling loopt ook door Borgerhout en Berchem. 

Smartphone of kaart
Zin gekregen om je wandelschoenen aan te 
trekken? Vergeet dan niet om vooraf de audio-
wandeling te downloaden op je smartphone 
via www.zorgbedrijf.antwerpen.be/
audiowandelingen.
Vergeet ook je hoofdtelefoon of oortjes niet.  
Wandel je liever met een kaart in de hand? 
Geen probleem! Print vooraf de route via de 
website.

VERTREK AAN WZC GITSCHOTELHOF
LODEWIJK VAN BERCKENLAAN 361, 2140 
ANTWERPEN
WWW.ZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE/
AUDIOWANDELINGEN
GRATIS      
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RIVIERENHOF  
GAAT DIGITAAL  
Het Rivierenhof gaat digitaal met twee 
nieuwe wandelingen. Ga met je smartphone 
op stap, terwijl je kijkt en luistert naar ver-
halen over het verleden van het park. 

‘Het Rivierenhof tijdens WOII’ vertelt je over 
de Duitse vliegtuigherstelfabriek Erla die in 
het Rivierenhof stond en ook over verzetsda-
den vanuit het park. De wandeling is 3,6 km 
lang en vertrekt aan kasteel Rivierenhof. Of 
kies voor de wandeling ‘De familie Cogels in 
het Rivierenhof’, n.a.v. de aankoop van het 
park door de provincie in 1921. Een ideale 
wandeling voor wie wil weten wat de adellijke 
familie Cogels voor Deurne betekende. Deze 
wandeling is 2,3 km lang en start aan de 
Jezuïetenpoort.

Download de gratis app izi-TRAVEL op je smart-
phone en zoek de route die je wil volgen. Volg 
nadien de route-instructies. Onderweg ver-
schijnt de info vanzelf op je toestel. 

RIVIERENHOF
TURNHOUTSEBAAN 246
TEL. 03 360 52 18
RIVIERENHOF@PROVINCIEANTWERPEN.BE
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > RIVIERENHOF 
WANDELEN
GRATIS 

VOLKSTUINEN IN DEURNE 
Deurne heeft meer dan 500 volkstuintjes ver-
deeld over vijf locaties. De tuintjes worden 
door de vzw Volkstuinen Deurne beheerd. 

Waar?
n Boterlaar 3 aan de Van Strijdonklaan, 

4.400 m², 40 tuintjes
n Drakenhof aan de Aimé de Graevestraat, 

54.400 m², 238 tuintjes
n Papenhof aan de Ten Eekhovelei, 16.000 m², 

75 tuintjes 
n Silsburg aan de Peter Benoitlaan, 31.000 m², 

158 tuintjes 
n Silsburg 4 aan de Boterlaarbaan, 1.500 m², 

45 tuintjes

Interesse? 
Je doet een tuinaanvraag via 
www.volkstuinendeurne.be  en ontvangt een 
bevestiging van opname op de wachtlijst. De 
vzw Volkstuinen Deurne contacteert je wan-
neer je aan de beurt bent (houd rekening met 
een lange wachttijd). Je betaalt instapkosten 
(25 euro), huur per jaar (50 euro) en indien 
er een tuinhuis van de vzw aanwezig is, een 
éénmalig bijdrage van 50 euro voor het 
gebruik hiervan. Daarnaast ontvang je ook 
een reglement dat je moet naleven. 

WWW.VOLKSTUINENDEURNE.BE
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BRUG VERBINDT PARK GROOT SCHIJN MET HET SPEELBOS
Park Groot Schijn heeft al enkele seizoenen kunnen groeien en vergroenen. Momenteel 
is het park volop in gebruik en genieten wandelaars, fietsers en sportievelingen van de 
open, groene ruimte. Een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het Groot Schijn 
maakt binnenkort een directe verbinding vanuit het park naar het speelbos. De bouw 
ervan is afgerond tegen deze zomer.
 
Park Groot Schijn ligt tussen het Rivierenhof 
en de Autolei. Het bestaat uit vier delen of 
kamers: een sportkamer, jeugdkamer, speel-
bos en volkstuinen. Wandelpaden, wadi’s 
(rivierdalletjes), zit- en ligplaatsen verbinden 
de kamers met elkaar. Een breed en centraal 
pad doorkruist het park. Het pad start aan de 
Ruggeveldlaan, recht tegenover de centrale 
dreef in het Riverenhof, en loopt tot aan de 
oostzijde van het park.

Voetgangers- en fietsersbrug 
Tijdens de tweede parkaanleg is het pad rich-
ting speelbos al aangelegd. De nieuwe brug 
verbindt het speelbos vanaf deze zomer met 
de rest van het park. Het maakt het speelbos 
makkelijk en veilig bereikbaar.

Aan de kant van het speelbos komt de brug aan 
op een open plek in het bos en onder de brug 
wordt een ecopassage voor kleine zoogdieren 
voorzien langsheen de oeverflank. 

De brug, zo’n 15 meter lang en 3 meter breed, 
wordt uitgevoerd in beton en voorzien van  een 
cortenstalen borstwering. De brug krijgt het-
zelfde uitzicht als de bruggen in het zuidelijke 
deel van Park Groot Schijn, het deel waar de 
volkstuintjes zich bevinden. 

Park klaar in 2022
Momenteel worden de uitvoeringsplannen 
opgemaakt voor de aanleg van het laatste 
stuk park: de jeugdkamer en het woonwagen-
park. In 2022 is het park helemaal klaar.

Steun van EFRO
EFRO, het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, maakt de ontwikkeling van Park 
Groot Schijn mee mogelijk.

WWW.PARKGROOTSCHIJN.BE   

CULTUUR IN JE OREN, OP HET SCHERM, IN OPENLUCHT 
OF IN HET CULTUURCENTRUM?
Ge-na-de-loos hard sloeg COVID-19 toe in de cultuursector. Maar creatief zijn, zit diep in hun 
genen. Daarom zal het cultuurcentrum van Deurne deze zomer doen wat het mag, wanneer 
het kan, op eender welke schaal. Wat mag je verwachten? 

Er mag niks
Het cultuurcentrum zat tijdens corona niet 
stil en maakte radio en podcastreeksen zoals 
‘De Man Die Zijn Snor In Brand stak’ over cult-
figuur J.M.H Berckmans en ‘Mia heeft het 
licht gezien’, met verschillende inspirerende 
vrouwen uit de cultuursector. Deze online 
juweeltjes zijn nog steeds online te beluiste-
ren. Als het leven dus nog even wordt terug-
gedrongen tot achter schermen en met kop-
telefoon, verwacht dan nog maar enkele 
digitale projecten. Maar daarnaast kan je ook 
nog steeds op stap in Deurne met de 
muziekwandeling van Belpop Bonanza.

Er mag een beetje
Een beetje mogen is een beetje serveren, 
afhankelijk van het voorgeschreven dieet. 
Verwacht je aan kleine concerten of theater 
op locatie in openlucht. En als het ook wat 
meer mag zijn, lanceert het cultuurcentrum 
een nieuwe reeks vrijdagconcerten in het OLT! 
Misschien een beetje beperkter dan anders, 
maar niettemin groots. 

Zag je vorig jaar Dimitri Leue in het Atheneum 
met zijn stuntvoorstelling? Hij wil nóg gekker 
deze zomer. 

Het meeste mag
Stel je voor dat het cultuurcentrum, Cinema 
Rix en Buurtbar Barix terug mogen openen? 
Dan presenteren ze een zo regulier mogelijk 
cultuurseizoen. Dat aanbod komt dan midden 
juni integraal op de website. In de loop van 
de zomer volgen dan praktische updates, met 
of zonder veel regeltjes.

Seizoen 21-22 
In het cultuurcentrum Deurne en Cinema Rix 
ligt een nieuw seizoen klaar met voorstellingen 
en projecten. Daarnaast is er in Cinema Rix een 
aanbod voor jongeren en de buurt, met hopelijk 
zo snel mogelijk de heropening van het (nieuwe) 
terras. 
Hou dus www.ccdeurne.be goed in de gaten, 
volg hen op sociale media of schrijf je in op 
hun nieuwsbrief!

CC DEURNE,  FRANS MESSINGSTRAAT 36 
CINEMA RIX EN BUURTBAR BARIX, DE 
GRYSPEERSTRAAT 86
WWW.CCDEURNE.BE

©
 S

ig
ri

d 
Sp

in
n

ox

©
 S

ig
ri

d 
Sp

in
n

ox



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

EIKENPROCESSIERUPSEN: VOLG DEZE TIPS
Heb je last van eikenprocessierupsen? Contacteer dan een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in ongediertebestrijding. Als je rupsen ziet op het openbaar domein, dan moet je dit zo 
snel mogelijk melden. Vermijd in ieder geval alle contact met de rupsen en probeer de 
rupsen niet zelf te verdelgen. 

Hoe herken je de rupsen?
n Ze zitten vooral in eiken.
n De rupsen hebben een grijsgrauwe kleur 

met lichtgekleurde zijden en zijn bedekt 
met lange witte haren.

n Die haren zijn brandharen die ze kunnen 
afschieten als verdedigingsmechanisme.

n Brandharen kunnen op kleren en bomen 
blijven kleven. Ze blijven 5 tot 7 jaar actief. 
Oude nesten of resten kunnen nog lang 
voor overlast zorgen.

Ongemakken?
n De haartjes van de rups zijn zeer irriterend 

voor de ogen, huid en luchtwegen. De klach-
ten zijn o.a. jeuk, zwelling, roodheid, slik- en 
ademhalingsproblemen, allergische reactie, 
...

n Strip de huid na contact met plakband om 
de brandharen te verwijderen. Wrijven of 
krabben helpt niet.

n Spoel na contact je huid en ogen goed met 
water. Was achteraf je kledij op hoge tem-
peratuur.

Voor ernstigere behandeling moet je direct 
een dokter raadplegen. Dieren kunnen 
dezelfde effecten krijgen bij blootstelling. 

Hoe bestrijden?
n Op jouw eigendom: contacteer een bedrijf 

dat gespecialiseerd is in ongediertebestrij-
ding. 

n Op het openbaar domein: maak een melding 
via www.antwerpen.be/melden of contac-
teer het klantenteam via 

 klm.de@antwerpen.be, tel. 03 338 45 42.

In de parken worden de bomen langs de wan-
delpaden behandeld.

WWW.ANTWERPEN.BE
WWW.EIKENPROCESSIERUPS.BE
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KIES JE WANDELING UIT DE WANDELDATABANK
Wandelen kan altijd en overal en daarom wil Sporting A zoveel mogelijk Antwerpenaren 
aan het wandelen brengen. De wandeldatabank biedt je een keuze van meer dan hon-
derd wandelroutes.
 
Ben je op zoek naar een leuke activiteit die je 
leven gezonder maakt? Maar is de drempel 
om een sportactiviteit te beoefenen net iets 
te hoog? Geef wandelen dan eens een kans. 
Het kan elke dag, kost niets en de kans op 
blessures is klein. Het is een makkelijke manier 
van bewegen die eenvoudig in het dagelijkse 
leven past. Bovendien tonen verschillende 
studies aan dat regelmatig wandelen veel 
positieve effecten heeft voor zowel lichaam 
als geest. En daarbij: dagelijks bewegen is 
gezonder dan één keer in de week intensief 
sporten.

Wandelroute bij jou in de buurt
In Antwerpen zijn er heel wat verschillende 
wandelroutes. Sporting A bundelde al deze 
routes in de wandeldatabank, www.sportstad.
be/wandelen/aanbod. Daar zoek je op district 
en op afstand, maar filter je bijvoorbeeld ook 
op rolstoelvriendelijke routes.

Nog meer routes
Ook de route-app van Natuurpunt is een aan-
rader. Ontdek de mooiste natuurgebieden in 
Vlaanderen. Onderweg vertellen ervaren 
natuurgidsen je alles over de dieren, planten 
en het landschap om je heen. De app is offline 
beschikbaar en waarschuwt je als er nieuwe 
routes zijn. Downloads zijn beschikbaar in App 
Store (Apple) en Google Play (Android).

Ten slotte zijn er ook nog de ontdekkingstoch-
ten van Trage Wegen Antwerpen op 
https://antwerpen.tragewegen.be.

WWW.SPORTSTAD.BE/WANDELEN/AANBOD
HTTPS://ANTWERPEN.TRAGEWEGEN.BE
WWW.SPORTINGA.BE  

WIST JE DAT ...—er zo’n 100 mezenkastjes opgehangen werden 
in de Deurnse straten? Zo probeert het district 
op een natuurlijke manier de eikenprocessie-

rups te bestrijden. In het Rivierenhof werden er 
vorig jaar ook al meer dan 100 vogelhuisjes bevestigd aan de bomen. 
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JEUGDCENTRUM PARK GROOT SCHIJN KRIJGT VORM 
Meer dan ooit hebben jongeren nood aan een eigen plek om zich te ontspannen, om 
samen te komen en om evenementen te organiseren. Een plek om jong en helemaal 
zichzelf te kunnen zijn. Want sociale interactie is belangrijk voor hen, zowel voor hun 
ontwikkeling als voor hun mentale welzijn. In Park Groot Schijn wordt het voormalige 
clubhuis van de duikclub omgevormd tot een modern jeugdcentrum. Daarnaast krijgen 
de jeugdverenigingen  drie nieuwe gebouwen. 

Jeugdcentrum
Het bestaande gebouw van de duikclub blijft 
behouden, maar wordt gedeeltelijk verbouwd 
om te voldoen aan de hedendaagse eisen van 
een modern jeugdcentrum. Daarnaast komen 
er drie nieuwe gebouwen op de site. Twee 
ervan doen dienst als jeugdlokaal voor het 
VNJ en de scouts van FOS Eenheid Prins Albert. 
Een derde gebouw is gedeelde berging. Tussen 
het huidige clubhuis en de nieuwe gebouwen 
wordt een binnenplein aangelegd. 
 

Park Groot Schijn
De bouw van deze jeugdlokalen kadert in het 
masterplan Park Groot Schijn. Het park 
bestaat uit vier delen of kamers: een sport-
kamer, jeugdkamer, speelbos en volkstuinen. 
Wandelpaden, wadi’s, zit- en ligplaatsen ver-
binden de vier kamers met elkaar. Een centraal 
pad doorkruist het park en start aan de Rug-
geveldlaan, recht tegenover de centrale dreef 
in het Riverenhof. 

De nieuwe voetgangers- en fietsersbrug, die 
deze zomer klaar zal zijn, verbindt Park Groot 
Schijn met het speelbos (zie ook p.24). 

Timing
Met het goedkeuren van de omgevingsver-
gunning start in het najaar van 2021 de uit-
voering van de jeugdkamer. De werken volgen 
elkaar op zodat de verenigingen te allen tijde 
een locatie hebben. 

De nieuwe gebouwen zijn klaar tegen de 
zomer van 2022. Nadien start de verbouwing 
van het clubhuis tot een jeugdcentrum. Het 
volledige project is afgerond tegen de zomer 
van 2023. Het omgevormde jeugdcentrum 
wordt een moderne, gezellige ontmoetings-
plek voor jongeren.

WWW.PARKGROOTSCHIJN.BE
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IEDEREEN DIGITAAL MEE
Smartphones en computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Ze zijn heel han-
dig, maar niet voor iedereen even gemakkelijk. Voel je je soms ook verloren in de digitale 
wereld? Heb je vragen over het gebruik? Of heb je thuis geen internet of computer? Dan 
kan je op verschillende locaties in Deurne terecht. 

Webpunten
In bib Couwelaar en buurtwerk ’t Pleintje vind 
je een webpunt. Hier kan je gratis een laptop 
gebruiken en enthousiaste medewerkers hel-
pen je graag verder met je vragen. Je kan er 
ook verschillende workshops volgen (starten 
met computer, starten met e-mail, smart-
phone gebruiken…). Je betaalt 1 euro per les.
n Webpunt bib Couwelaar, Te Couwelaarlei 

120: wo van 13.30 tot 16.45 uur, do van 
12.30 tot 16.45 uur en 17.15 tot 19.45 uur

n Webpunt buurtwerk ’t Pleintje, Sint-Rochus-
straat 108: di van 13.30 tot 16.45 uur en do 
van 9 tot 12.30 uur

Digi-Tafel en Digi-Leen
Buurtwerk Dinamo, Ten Eekhovelei 337 op di, 
wo en do van 13 tot 16 uur

In buurtwerk Dinamo kan je tijdens de ope-
ningsuren gratis een laptop of wifi gebruiken. 
Op donderdagnamiddag is er Digi-Tafel: een 
vrijwilliger helpt je met elke vraag over je 
computer, smartphone, tablet of een digitale 
toepassing. 

Je krijgt er ook info over digitale workshops 
en vormingen.

Heb je zelf geen laptop, maar wil je er graag 
mee leren werken? Dan kan je bij Digi-Leen 
terecht in buurtwerk Dinamo. Je kan een half 
jaar een laptop lenen en krijgt elke week onder-
steuning van een vaste vrijwilliger. Zo kan je 
stap per stap, op je eigen tempo, bijleren.

Vrijwilligers gezocht
Wil je andere Deurnenaren helpen bij hun 
digitale vragen? Digi-Tafel en Digi-Leen zijn 
nog op zoek naar vrijwilligers. Interesse? 
Neem dan contact op met buurtwerk Dinamo.

BUURTWERK DINAMO
TEN EEKHOVELEI 337
TEL. 0488 57 61 31 
ZAHID.GHAIDA@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE
WWW.WEBPUNT.NET
WWW.DIGI-TAFEL.BE
WWW.DIGI-LEEN.BE
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GRATIS PSYCHOLOGISCHE  
ONDERSTEUNING VOOR 
MANTELZORGERS
Door de COVID-19 pandemie ervaren twee op 
drie mantelzorgers de zorg zwaarder dan voor 
de crisis, wat tot een verhoogde emotionele 
en psychische druk leidt. Om deze reden slaan 
stad Antwerpen en BloomUp de handen in 
elkaar om de mentale veerkracht van de Ant-
werpse mantelzorgers te verhogen. 

Stad Antwerpen voorziet per mantelzorger 
drie gratis online consultaties met een 
erkende psycholoog via BloomUp. BloomUp 
is een nieuw digitaal platform waarop vol-
wassenen in enkele klikken gematcht worden 
met erkende psychologen en via videoge-
sprekken therapie kunnen volgen, waar en 
wanneer ze dat willen. 

Ben je ouder dan 18 en draag je op regelma-
tige basis zorg voor een vriend of familielid 
omwille van ziekte, ouderdom, handicap of 
een psychische kwetsbaarheid? Dan ben je 
een mantelzorger en kan je beroep doen op 
deze psychologische ondersteuning via 
talk.bloomup.org/mantelzorgantwerpen.

SUPPORT@BLOOMUP.ORG
TALK.BLOOMUP.ORG/MANTELZORGANTWERPEN
GRATIS
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MANTELZORGPREMIE EN TOELAGE  
KLEINE HULPMIDDELEN AANVRAGEN
District Deurne ondersteunt mantelzorgers of bewoners die kleine hulpmiddelen aanko-
pen om zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

Mantelzorgpremie
Het district waardeert de inzet van elke per-
soon die een zorgbehoevende (18+) uit Deurne 
helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven. 
Daarom biedt het district hen een mantel-
zorgpremie aan van 120 euro per jaar.

Toelage kleine hulpmiddelen
Deurne wil haar hulpbehoevende inwoners 
(18+) ondersteunen om zo lang mogelijk zelf-
standig thuis te wonen. Daarom biedt het 
district hen een financiële ondersteuning aan 
voor de aankoop van kleine hulpmiddelen 
verbonden aan de woning. De toelage 
bedraagt maximaal 250 euro per jaar.

Volgende hulpmiddelen of aanpassingen 
komen in aanmerking:
n hulpmiddelen bij het huishouden (bv. aan-

gepast bestek of flessenopener)
n hulpmiddelen ter valpreventie (bv. antislip-

mat of valbeugel)
n aanpassingen die de woning veiliger en 

toegankelijker maken (bv. traplift, inloop-
douche of toiletverhoger)

Aanvragen?
De mantelzorgpremie en toelage kleine  
hulpmiddelen vraag je ten laatste 31 oktober 
van elk kalenderjaar digitaal aan via 
www.deurne.be. Neem daarvoor je identiteits- 
en bankkaart bij de hand en zorg dat je het 
attest van de zorgverzekering of andere thuis-
zorgpremie (voor mantelzorgpremie) en/of 
de factuur of kassaticket (voor toelage kleine 
hulpmiddelen) digitaal kan opladen.

Heb je vragen of heb je hulp nodig bij de aan-
vraag? Neem dan contact op met het Team 
Toelage van district Deurne.

TEAM TOELAGE DISTRICT DEURNE
TEL. 03 338 45 07
TOELAGE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE (> FINANCIËLE ONDERSTEUNING)

DEMENTIEVRIENDELIJK 
DEURNE
Hoe maken we van Deurne een dementie-
vriendelijk district? Daarvoor hebben we jouw 
hulp nodig!

Heb je te maken met dementie of draag je 
zorg voor iemand met dementie? Een mede-
werker van het district wil graag met zoveel 
mogelijk betrokken bewoners een gesprek 
aangaan om in kaart te brengen wat de noden 
zijn. Dat kan telefonisch, online of via een 
bezoekje. Achteraf wordt bekeken welke 
acties het district kan ondernemen.

Wil je graag je medewerking verlenen? Neem 
dan contact op met Lut Van den Bergh via 
tel. 03 338 45 12 of 
lut.vandenbergh@antwerpen.be.

TEL. 03 338 45 12 
LUT.VANDENBERGH@ANTWERPEN.BE
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ARENA WORDT EEN GROENE, AUTOLUWE BUURT
De buurt Arena is een bijzonder stuk Deurne dat wordt gekenmerkt door het patrimonium 
van de modernistische architect Braem. De stad en Woonhaven werken, i.s.m. de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen, aan de herontwikkeling van deze buurt. Als alles vlot 
verloopt, wordt eind 2021 het definitieve plan goedgekeurd.

Ontwerpteam
Uit 14 kandidaten duidde de jury unaniem het 
ontwerpteam CLUSTER – BULK architecten 
– KARUUR architecten – WIT architecten aan. 
De jury waardeerde o.a. de liefdevolle kijk op 
het patrimonium, de fijngevoelige en zorg-
vuldige manier waarop de architectuur inpast 
in de omliggende wijk en de aandacht voor 
het participatietraject met de buurt. Hun plan 
moet duidelijk maken wat waar komt en legt 
dus de grote lijnen vast. Daarna wordt een 
gedetailleerd ontwerp gemaakt voor zowel 
de zuid- als de noordrand en de publieke 
ruimte. De herontwikkeling zal in fases verlo-
pen en de verhuisbewegingen van Woonhaven 
volgen.

Groene autoluwe buurt
De herontwikkeling bestaat uit drie delen:
n Renovatie van de gebouwen in de zuidrand.
n Afbraak van de gebouwen in de noordrand 

en de nieuwbouw van sociale woningen en 
openbare voorzieningen. 

n Herinrichting van de publieke ruimte. 

Het wordt een groene, autoluwe buurt met 
vlotte en comfortabele doorgangen voor fiet-
sers en voetgangers. Het patrimonium van 
Braem wordt deels gerenoveerd en deels afge-
broken. Er komt een mix van private en soci-
ale woningen en openbare voorzieningen zoals 
een sporthal en een basisschool. De open 
ruimte wordt zoveel mogelijk omgezet naar 
een parkomgeving met  speelaanleidingen en 
een hondenloopzone. 

Sociale woningen
Op dit moment zijn er 289 sociale woningen 
in de zuidrand en noordrand samen. Aange-
zien de sociale woningen in de zuidrand pri-
vate woningen worden, komen er extra soci-
ale woningen in de noordrand. Er zijn ook nog 
181 sociale woningen van Woonhaven in de 
vrijstaande torentjes. Die blijven voorlopig 
behouden zoals ze zijn. Op langere termijn 
zal daarvoor een renovatie- of nieuwbouw-
project worden opgestart. 

WWW.ANTWERPENMORGEN.BE 
WWW.AGVESPA.BE/PROJECTEN/ARENAWIJK

©
 S

ig
ri

d 
Sp

in
n

ox

ORGANISEER DEZE ZOMERVAKANTIE EEN SPEELSTRAAT!
(zie ook p.11)©
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NIEUWE INRICHTING VAN DE OMGEVING THEUNISBRUG
De werken aan de Theunisbrug zijn bijna klaar. Wanneer de brug klaar is, start de inrich-
ting van de omgeving, met een verblijfsruimte langs het water, een groene buurtparking, 
een nieuwe ventweg en de herinrichting van de Schijnpoortweg parallel aan de Theunis-
brug. Eind 2021 zijn alle werken in principe klaar.

Gabriël Theunisbrug
De afgelopen twee jaar is de vroegere Burge-
meester Gabriël Theunisbrug vervangen door 
twee nieuwe bruggen voor auto-, fiets- en 
voetgangersverkeer en een nieuwe brug voor 
de tram. De nieuwe Theunisbrug is bijna drie 
meter hoger, zodat de binnenschepen op het 
Albertkanaal meer containers kunnen vervoe-
ren. Ook is het Albertkanaal onder de brug 
verbreed voor een vlottere doorgang van het 
scheepsverkeer. Tegen de zomer zijn de wer-
ken aan de brug klaar en kan het verkeer in 
beide richtingen over twee rijstroken rijden. 

Groene buurtparking en verblijfsruimte
Aansluitend krijgt de Schijnpoortweg parallel 
aan de Theunisbrug (kant Sportpaleis) een 
nieuwe inrichting en wordt de zone onder de 
brug (langs het water) ingericht als verblijfs-
ruimte met zitbanken en verlichting. Een 
nieuwe enkelrichting-verbindingsweg, vanuit 
de Tweemontstraat, parallel met de nieuwe 
Theunisbrug (kant Kronenbrug), zorgt voor 

de bereikbaarheid van een nieuwe groene 
buurtparking (voor 30 wagens) en de verbin-
ding naar de Schijnpoortweg onder de burg 
door. Dankzij de nieuwe fiets- en wandelpa-
den, de verblijfsruimte aan het water en de 
groene buurtparking gaan bereikbaarheid en 
leefbaarheid van de buurt erop vooruit en 
krijgt de omgeving een upgrade.
 
Timing
De werken aan de verbindingsweg en de 
groene buurtparking starten normaal gezien 
in de loop van de zomer van 2021. De werken 
aan de Schijnpoortweg (parallel met de Theu-
nisbrug) starten in het najaar van 2021. Eind 
2021 zijn alle werken klaar.

WWW.VLAAMSEWATERWEG.BE
HTTPS://WEGENENVERKEER.BE

SAMEN HOUDEN WE #ONZENHOF NETJES VOOR IEDEREEN
Het Rivierenhof is één van de grootste groendomeinen van Antwerpen. Een stukje tuin 
voor én van ons, Deurnenaren. Alleen jammer dat we ’t park nog niet behandelen alsof 
het onze eigen hof is. Het zwerfvuil op de populaire plekjes en het sluikstorten in de 
buurt van de parkings blijven een groot probleem. Daarom lanceerde het Rivierenhof 
samen met buurtbewoners en Mooimakers het project Proper Park. Een duidelijke oproep 
aan elke bezoeker om #onzenhof proper te houden. 

Draag zelf ook een steentje bij door zoveel 
mogelijk afval dat je meebrengt naar het park 
gewoon weer mee naar huis te nemen. Of sor-
teer je afval aan van de nieuwe afvaleilanden.

Afvalbingo
Ben je op zoek naar een extra activiteit tijdens 
het wandelen, joggen of spelen in het Rivieren-
hof? Doe dan mee aan de 'afvalbingo'. Passeer 
langs het wachtersgebouw, haal je vuilzak, 
handschoenen en bingolijst en ga zelf aan de 
slag!
 
Zwerfvuil Zondagen
Wil je ook zorgen dat jouw Rivierenhof proper 
blijft? Sluit deze zomer dan aan tijdens de 
‘Zwerfvuil Zondagen’. Samen met de buren 
van het park gaan we elke laatste zondag van 
de maand op pad om #onzenhof op te ruimen.
Ben je op zoek naar een extra activiteit tijdens 
het wandelen, joggen of spelen in het park? 

Passeer dan langs het wachtersgebouw in het 
park, haal je eigen vuilzakje en handschoen-
tjes en ga zelfstandig aan de slag! Samen 
houden we #onzenhof netjes voor iedereen.

Voor meer informatie rond de ‘Zwerfvuil Zon-
dagen’ en het verzamelen van afval neem je 
best een kijkje op de Facebookpagina van het 
Rivierenhof.

De campagne tegen sluikstort en zwerfvuil 
wordt gerealiseerd met steun van Mooima-
kers, een Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil 
en sluikstort van OVAM, Fost Plus en de VVSG.

RIVIERENHOF
TURNHOUTSEBAAN 246 
TEL. 03 360 52 18
RIVIERENHOF@PROVINCIEANTWERPEN.BE
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > RIVIERENHOF
#ONZENHOF
GRATIS 
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KUNSTWERK ‘COVID-19’ IN DE STALINSSTRAAT
District Deurne werkt voortdurend aan een aangename woon- en leefomgeving. Daarom 
wil het districtsbestuur ook meer kunst integreren in het straatbeeld. Dit voorjaar werd 
het nieuwe kunstwerk ‘COVID-19’ van kunstenaar François Van de Waeter in de Stalins-
straat officieel inhuldigd. 

Kunstwerk ‘COVID-19’
In de Stalinsstraat heeft het district enkele 
jaren geleden een sokkel geïnstalleerd om 
kunstwerken tijdelijk te exposeren. Vanuit het 
districtsbestuur kwam er de vraag om er een 
nieuw kunstwerk van een Deurnse kunstenaar 
te plaatsen. Het beeld ‘COVID-19’ van beel-
dend kunstenaar François Van de Waeter werd 
gekozen en zal er de volgende maanden ten-
toongesteld worden. Het thema, de locatie 
en het volume van het werk waren een per-
fecte match. Het kunstwerk heeft twee bete-
kenissen. 

François Van de Waeter: 
“Het beeld verwijst naar het gruwelijke virus, 
maar ook naar het feit dat er altijd licht is aan 
het einde van de tunnel. De centrale gesmede 
voet is het virus dat het lichaam binnendringt 
en de scherpe punten aan de uiteinden tonen 
aan dat corona zich naar verschillende vitale 
lichaamsdelen verspreidt. De zwarte kleur ver-
wijst dan weer naar de dood. Maar het virus zal 
ooit verleden tijd zijn. 

Wat er na deze donkere periode overblijft, is een 
levensboom met groene bladeren die naar alle 
richtingen wijzen en hoop geven. Je moet elk 
element van dit kunstwerk bekijken en lezen om 
het verhaal te kennen. En telkens is er wel een 
positief einde.” 

Kunstenaar François Van de Waeter volgde 
beeldhouwen aan de Academie van Borsbeek 
en smeden aan de Academie van Antwerpen. 
Hij heeft al meerdere keren geëxposeerd in 
Antwerpen, Gent, Oostende en Brussel. De 
meeste van zijn kunstwerken hebben een 
maatschappelijke insteek.

CULTUURANTENNE DEURNE
TEL. 03 338 46 46 
CULTUURANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE

LEESTIPS VAN BIBLIOTHEEK ARENA 
Ook in coronatijden vliegen de boeken de deur uit in bibliotheek Arena. De liefde voor 
boeken voel je er zowel bij de medewerkers als bij de klanten. Niets is dan fijner om lees-
tips uit te wisselen. 

Thrillers
Bibmedewerker Sarah is grote fan van Stephen 
King. Het zal je dan ook niet verbazen dat zijn 
nieuwste boek ‘Later’ snel op de plank zal staan 
in bib Arena.

Kinderboeken
Op zoek naar leesvoer voor de jongsten? Dan 
is Arvid jullie man! Hij tipt de fantasyreeks ‘Het 
land van Raas’ van J. McLachlan, die ondertus-
sen veel tienjarige fans heeft. Plan je om voor 
te lezen voor een groepje kinderen? Leen dan 
een ‘Vertelkastje’. Arvid tipt voor kleuters het 
verhaal ‘Ssst de tijger slaapt’ van B. Teckentrup.

Poëzie
De grote liefde voor poëzie vind je bij Sandra. 
Enkele parels die ze wil delen: ‘Zonder het licht 
te breken’ van A. Belorf en ‘Helium’ van B. 
Moeyaert. En dan nog het boekje dat niet thuis-
hoort bij informatieve boeken, maar echt wel 
een poëziebundel is, ‘Huishoudkunde’ van  
M. Temmerman. 

Autobiografisch
Natascha houdt van de boeken van D. Broeck-
hoven. Een auteur die met haar fijngevoelige, 
vaak autobiografische boeken, de juiste snaar 
weet te raken. ‘De buitenkant van meneer Jules’ 
en ‘De poppendokter’ zijn absolute aanraders. 
Natascha kijkt ook al uit naar het nieuwe boek 
‘De souffleur’, dat binnenkort in de bib staat.

Epossen
Wil je dikke boeken met epossen over families 
waarin je helemaal verdwijnt in een ander tijds-
beeld of ander land? Monica (zie foto) tipt dan 
boeken als ‘Het achtste leven’ van N. Haritisch-
wili  of ‘Kindsoldaat’ van O. Van den Boogaard. 
Of minder dik, het eerste deel van de trilogie 
‘Mathilde’ van L. Slimani. 

Fantasy
En wat maakt de bib helemaal gelukkig? Lezers 
die leestips geven! Bezoekster Miek tipt het 
fantasyboek ‘De boekbinder’ van B. Collins. Dat 
boek zet de bib dan met plezier in de kijker!

BIB ARENA - ARENAPLEIN 62A
BIB.ARENA@ANTWERPEN.BE
HTTPS://ANTWERPEN.BIBLIOTHEEK.BE
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KOM SAMEN MUZIEK, WOORD EN BEELD 
ONTDEKKEN EN BELEVEN
Werd jij dit jaar geprikkeld om muziek te spelen? Droomde je ervan op een podium te schit-
teren? Ging je in ‘uw kot’ aan de slag met penselen en verf? Nog geen ervaring, al jaren-
lang een gezonde interesse of reeds artistiek actief, iedereen is welkom in de Academie 
Deurne. Naast een aanbod voor kinderen en jongeren, kan je ook als volwassene de lessen 
volgen. Hieronder vind je een selectie uit het programma. 

Muziek 
Hou je van zingen of wil je graag een muziek-
instrument bespelen? Wil je samen met ande-
ren muziek maken? Je leert als starter in de 
groepsles muziekatelier alle praktische kennis 
om onmiddellijk een instrument te bespelen 
of te zingen. 

Woord 
Wil je leren spreken en presenteren, improvi-
seren of verhalen vertellen? Kies een opleiding 
‘woord op maat’: Woordlab & Dramastudio, 
Spreken & Presenteren of Cabaret & Comedy. 
Heb je reeds een opleiding woord afgerond, 
volg dan de cursus ‘Theater Maken’. 

Beeld  
In het beeldatelier ontwikkel je verbeelding en 
experimenteer je met verschillende technieken. 
Je leert waarnemingstekenen, schilderen op 
doek, maakt een vaas uit klei of ontwerpt een 
miniatuur designstoel. 

Ontdek de wondere wereld van de beeldtaal in 
een tweejarig traject. ‘Out of the box’ spelen 
met beelden en woorden kan in het nieuwe 
atelier Woord in Beeld.

Locaties
De hoofdvestiging van de Academie ligt in de 
Boshovestraat, maar ook in Cinema Rix, Zaal 
Familia en school Tiptop zijn er afdelingen. 

Interesse? 
Inschrijven voor schooljaar 2021-2022 kan vanaf 
dinsdag 1 juni online of ter plekke.  

Expo
Tot en met zondag 6 juni 2021 kan je in de zij-
vleugel van het districtshuis de expo ‘Beeld’ 
van de Academie bekijken (zie p.6).

ACADEMIE DEURNE - BOSHOVESTRAAT 173
TEL. 03 324 70 71
INFO@ACADEMIEDEURNE.BE
WWW.ACADEMIEDEURNE.BE

GEZOCHT: OPZICHTERS EN VERKEERSOUDERS
Veel scholen in Deurne zijn steeds op zoek naar gemotiveerde, vriendelijke en attente 
toezichters die aan het begin en einde van de schooldag de verkeerssituaties in goede 
banen leiden. Ze helpen mensen veilig oversteken, geven duidelijke aanwijzingen aan  
weggebruikers en regelen de verkeersstromen met het oog op de veiligheid van de kin-
deren. Iets voor jou? Neem dan contact op met een school in je buurt.

Een gemachtigd opzichter
… is een vrijwilliger (min. 18 jaar) die voet-
gangers helpt bij het oversteken. Hij mag 
daarbij het verkeer stilleggen. Je volgt eerst 
een korte, gratis opleiding bij de verkeerspo-
litie. 

Een verkeersouder 
… plaatst een hek aan de uiteinden van een 
schoolstraat. Auto’s kunnen er dan niet in, 
fietsers en voetgangers wel. Geparkeerde 
auto’s mogen de straat wel uitrijden. Hiervoor 
hoef je geen opleiding te volgen. 

Getuigenis
Ludo (zie foto) is al zes jaar vrijwilliger bij de 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde en zet zich 
in als gemachtigd opzichter voor bassischool 
’t Baronneke. Drie keer per week bemant hij 
’s morgens en ’s avonds het hek van de school-
straat.
"Omdat ik al de fietsuitstappen van de school 
begeleidde, was het een kleine stap om me bij 
te scholen tot gemachtigd opzichter. 

De veiligheid van de kinderen vind ik heel belang-
rijk. Het is fijn dat ik hier iets in kan betekenen. 
Een half uurtje aan het hek staan is uiteindelijk 
zo voorbij. De dankbaarheid van de kinderen, de 
ouders die je groeten, … daar doe ik het voor. 
En je leert op deze manier nieuwe mensen uit 
de buurt kennen."

Interesse?
Heb je een hart voor kinderen, verantwoor-
delijkheidszin en ben je stipt? Wil jij net als 
Ludo meewerken aan een verkeersveilige 
schoolomgeving? Dan ben jij de persoon die 
de Deurnse scholen zoeken. Neem dus zeker 
contact op met een school in je buurt. Afhan-
kelijk van de verkeerssituatie aan de school 
kan je kiezen tussen gemachtigd opzichter of 
verkeersouder. 

WWW.POLITIEANTWERPEN.BE/GEMACHTIGDEOPZICHTERS
WWW.VERKEERSOUDERS.BE
WWW.ANTWERPEN.BE
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WORD VRIEND VAN  
HET VREDESMONUMENT 
Ken jij het ‘Vredesmonument Deurne’ op het 
Wim Saerensplein? Het is een eerbetoon aan 
het politiekorps van Deurne dat in 1944 door 
de Duitse bezetter opgepakt en afgevoerd 
werd naar de concentratiekampen. Slechts 8 
agenten overleefden deze gruwel en keerden 
terug, 35 bleven achter en stierven. 

Het monument is het meest markante beeld 
van de buurt en wordt dan ook gekoesterd 
en gewaardeerd. Het is geen oorlogsmonu-
ment, maar een pleidooi voor vrede in heel 
de wereld. Het Vredesmonument richt zich 
in het bijzonder tot jongeren om hen bewus-
ter te maken van het belang van vrede. 
Iedereen kan de vredesboodschap mee onder-
steunen en (gratis) lid worden van de ‘Vrien-
den van het Vredesmonument’. Stuur een 
mail met je naam, adres en geboortejaar naar 
VriendenvredesmonumentDeurne@gmail.
com en je wordt op de hoogte gehouden.

VRIENDENVREDESMONUMENTDEURNE@GMAIL.COM

LEKKERE MAALTIJDEN 
VAN KOM.EET
In buurtrestaurant Kom.EET in Deurne kan je 
terecht voor een lekkere, gezonde en goed-
kope maaltijd. Je betaalt 8,50 euro voor een 
maaltijd. Kinderen tot 18 jaar betalen 5 euro 
en 60-plussers betalen 6,50 euro. Wie een 
verhoogde tegemoetkoming heeft, kan goed-
koper maaltijden bestellen. Je hebt dan een 
pasje nodig. De sociale centra, mutualiteiten, 
Huizen van het Kind en Kind & Gezin verdelen 
deze pasjes.

Zolang de horeca niet open kan wegens 
corona, kan je bij Kom.EET ook maaltijden 
afhalen. Je vindt de weekmenu’s van het  
buurtrestaurant op www.metsense.be.

KOM.EET
CLARA SNELLINGSSTRAAT 33
TEL.  03 326 25 20
KOM.EET@METSENSE.BE
WWW.METSENSE.BE
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DEURNSE DIERENVRIENDEN GEZOCHT
Heb jij een hart voor dieren? Dan is het project ‘plusbaasjes’ misschien wel iets voor jou! 
AAP vzw matcht huisdieren aan een dierenvriend in de buurt. Zo’n ‘plusbaasje’ gaat bij-
voorbeeld wandelen op momenten dat het baasje het wat drukker heeft of komt langs 
om de dieren gezelschap te houden. 

Plusbaasjes zijn mensen die tijd en zin hebben 
om mee te zorgen voor een dier in de buurt. 
Een meerwaarde voor alle partijen: de baasjes 
weten dat hun dier in goede handen is, de 
plusbaasjes genieten van beestig gezelschap 
en de dieren worden extra in de watten 
gelegd. Enkele Deurnenaren vertellen over dit 
bijzondere project.

Extra aandacht
Inge, baasje van hond Zjefke en mama van 
twee jonge kindjes, voelde zich schuldig dat 
ze Zjefke niet altijd voldoende aandacht kon 
geven. Ze schreef zich in bij AAP vzw en werd 
al snel gematcht met plusbaasje Paula. Onder-
tussen gaat Paula al meer dan drie jaar elke 
donderdag op pad met Zjefke en maken samen 
lange wandelingen. Door Zjefke heeft Paula 
ook de hondenlosloopzones in Deurne ontdekt 
en is ze sportiever geworden. Paula en Zjefke 
zijn twee handen op één buik. Zo vergat Inge 
ooit eens bijna om Zjefke af te zetten bij Paula. 
“Zjefke was toen heel druk en liet me niet 
gerust. Alsof ze me duidelijk wilde maken dat 
het haar Paula-dag was!”

Deel van de familie
Voor baasjes Nancy en Kevin is plusbaasje 
Yuka echt een deel van de familie geworden. 
“Je voelt dat Yuka de liefde voor onze viervoeters 
deelt. We vertrouwen haar volledig. Mira, Zora 
en Coa zijn altijd euforisch wanneer Yuka hen 
komt halen voor een lange wandeling.” Yuka 
vindt het zelf ook heerlijk om met de honden 
Deurne te ontdekken. Haar favoriete plekjes 
zijn het Ertbruggebos en Park Groot Schijn. 

Interesse?
Heb jij veel liefde en tijd om voor een dier te 
zorgen en wil je graag een plusbaasje worden? 
Contacteer dan AAP vzw.

Wist je trouwens dat plusbaasjes via AAP vzw 
verzekerd zijn wanneer ze erop uit trekken 
met hun plusdier? 

AAP VZW
TEL. 03 887 72 21
INFO@AAPVZW.BE
WWW.AAPVZW.BE
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RINGPARK HET SCHIJN VERBINDT DEURNE 
EN BORGERHOUT
Momenteel maakt een ontwerpteam een plan op voor Ringpark Het Schijn. Dit 18 hectare
groot park is nu nog wat onbekend, maar eens de Oosterweelverbinding afgewerkt is,
loopt het langs en over de Ring tussen het Rivierenhof en het Sportpaleis.

Ringpark Het Schijn kan een echt park worden 
door en voor de bewoners. Op het einde van 
de werken aan de Ring, zal een eerste kap - 
van 100 meter breed - Spoor Oost met Ring-
park Het Schijn verbinden. Daardoor kan je te 
voet of met de fiets van Deurne naar Borger-
hout door een groene omgeving.

Het ontwerpteam sprak al met bewoners en 
organisaties uit de omliggende buurten. Hier-
uit leerden ze dat geluidshinder en bereikbaar-
heid aandachtspunten zijn, en dat ook open-
bare toiletten en plekken voor kinderen en 
jongeren in het park nodig zijn.

Wonen langs het park
Om meer leven in en rond het park te brengen 
en om het park beter bereikbaar te maken 
voor alle buurtbewoners, kijken het ontwerp-
team en de stad ook naar de randen rond het 
park. Zo is er het aanbod om een deel van de 
huizen in de Ten Eekhovelei vrijwillig te ver-
kopen. Op die manier kunnen er aan het park 
nieuwe buurtpleintjes komen die als inkom 
dienen.

Voor de bouwblokken die nu enkel met hun 
tuinen aan het park grenzen, onderzoekt het 
team of ze nog een voorkant langs het park 
kunnen krijgen. Zo stap je in de toekomst 
misschien rechtstreeks van je living in het 
park.

Water als ruggengraat
Rivier Het Schijn maakt het park uniek. Waar 
mogelijk wil het ontwerpteam de bezoekers 
meer van het water laten genieten. Met kleine 
zijtakken waar kinderen kunnen spelen of een 
ligweide aan de oever. De ontwerpers bestu-
deren ook hoe het regenwater van de omlig-
gende buurten mee afgeleid kan worden naar 
het park.

Laat je stem horen
Ook jij kan mee vorm geven aan het park. Kom 
langs op het open infomoment op 20 juni om 
het voorlopige ontwerp te evalueren of eind 
augustus om het eindontwerp te bekijken. 

INFO@DEGROTEVERBINDING.BE
WWW.DEGROTEVERBINDING.BE
WWW.FACEBOOK.COM/DEGROTEVERBINDING

©
 F

re
de

ri
k 

B
ey

en
s 

HET PIETERKE WERKT AAN BETERE LUCHTKWALITEIT
Stedelijke bassischool Het Pieterke nam deel aan het project ‘Zuivere Lucht’. Van de 
jongste kleutertjes tot de stoere zesdejaars, de hele school ging met het thema 
‘luchtkwaliteit’ aan de slag. En hoe!

Het Pieterke is een gezellige en diverse buurt-
school in de Pieter Van Isackerlaan waar ieder-
een elkaar kent. Door haar ligging langs de 
drukke snelweg E313 is de luchtkwaliteit er 
niet zo goed. Leerkrachten, ouders en leerlin-
gen willen daar echter verandering in brengen. 
Door deel te nemen aan het project ‘Zuivere 
Lucht’ leerden ze heel wat bij.

Kleuters tellen auto’s
De experimenten van de school startten al 
vorig schooljaar. Alle klassen, van klein tot 
groot, kregen les over luchtvervuiling. Door 
de ligging van de school, zijn de leerlingen 
van Het Pieterke zich bewust van het nega-
tieve effect van auto’s en vrachtwagens op 
de luchtkwaliteit. De derde kleuterklas leerde 
wat turven is en telde de auto’s, voetgangers 
en fietsers op de Wouter Haecklaan.

De kinderen van het derde en vierde leerjaar 
bevroegen hun medeleerlingen over de manier 
waarop ze naar school komen. Zo ontdekten 
ze hoeveel procent van de leerlingen zich 
duurzaam verplaatsen.

Stappen en fietsen loont
De school gaat ook in de toekomst verder 
werken rond mobiliteit en luchtkwaliteit. De 
komst van een nieuw stuk fietssnelweg langs 
de Wouter Haecklaan in 2021 kan voor veel 
leerlingen, ouders en leerkrachten een extra 
motivatie zijn om met de fiets naar school te 
komen en zo zelf mee bij te dragen aan een 
betere luchtkwaliteit.

De hele school experimenteert ook met de 
binnenluchtkwaliteit. Dankzij sensorboxen 
zagen de kinderen onmiddellijk de impact van 
ventileren op de luchtkwaliteit in hun lokaal. 
In de klassen kwamen daarnaast nog veel 
meer plantjes. Ook al is hun impact misschien 
gering, het is alvast fijner om les te volgen in 
een groene klas.

WWW.ANTWERPENMORGEN.BE
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ESOHE WEYDEN, DE EERSTE CAMPUSDICHTER UIT DEURNE
Ken jij Esohe Weyden al? In 2019 werd ze als beloftevol talent naar voor geschoven bij de 
Cultuurprijs Deurne. Dat palmares heeft ze nu uitgebreid met een titel als campusdichter 
aan de Universiteit Antwerpen en zal ze maandelijks een gedicht voor de universiteit 
schrijven. En of het district trots is op zo’n ambassadrice. We stelden haar enkele vragen.

Wie is Esohe Weyden?
“Ik ben een spoken word-dichteres, presentatrice 
van literaire evenementen en studente rechten 
en Deurnenaar.”

Waarom werd jij verkozen tot campusdich-
ter?
“Ik ben bijna vijf jaar actief als spoken word-dich-
teres. RUBI, de cultuurdienst van de universiteit, 
heeft dit opgepikt en mij gevraagd of ik het zag 
zitten om de fakkel van de vorige campusdichter 
over te nemen.”

Hoe lang schrijf je al gedichten? 
“Ik las vroeger veel romans waardoor ik met 
mijn gedachten vaak in een andere leefwereld 
zat. Al die gevoelens die ik deelde met de perso-
nages, moest ik kwijt en zo begon ik gedichtjes 
te schrijven. Ik schrijf in het Nederlands omdat 
ik geloof dat de taal waarin je denkt en droomt, 
ook de taal is waarin je het best je gedachten 
en gevoelens kunt omschrijven. 

Daarnaast vind ik Nederlands een mooie taal 
met veel synoniemen, die toch lichtjes een ver-
schillende semantiek hebben.”

Heb je voorbeelden?
“Michelle Obama, Joey Badass, Kendrick Lamar 
en Fresku hebben mij al veel inspiratie bezorgd.” 

Wat zou je heel graag willen doen met je 
talent?
“Samenwerken met muzikanten en poëzie naar 
de grote podia brengen. Een productie in elkaar 
steken waar verschillende kunstvormen worden 
gebundeld tot een knalperformance.”

Heeft de Cultuurprijs deuren voor je 
geopend?
“Ik heb veel mensen ontmoet op de prijsuitreiking, 
met wie nog mooie samenwerkingen zullen gebeu-
ren. Jammer genoeg werden we na de prijsuitrei-
king getroffen door corona. Maar ik ben er zeker 
van dat, eens we dit virus overwonnen hebben, 
er nog veel evenementen zullen komen.”

WWW.ESOHEWEYDEN.BE

DEELNEMERS  GEZOCHT VOOR HET VITRINE PROJECT
De kunstenaars van Monopole Artists Studios nodigen alle Deurnenaars uit om deel te 
nemen aan het Vitrine Project in de buurt Kronenburg. In deze vitrine worden duo-tentoon-
stellingen gemaakt die je zes weken kan bekijken. Er wordt steeds een combinatie gemaakt 
van een inzending van een Deurnenaar en één van buitenaf. Heb je een leuk idee en wil je 
het exposeren? Stuur het dan op of steek het in de brievenbus van de vitrine.

Wat exposeren?
Wat je de in de vitrine wil exposeren, bepaal 
jij zelf. Dit mag van alles zijn, bijvoorbeeld een 
tekening, een collage, een gedicht, een tof 
voorwerp dat je op straat hebt gevonden, een 
boodschappenlijstje of iets anders. Je bent 
helemaal vrij om iets te kiezen, bijna alles is 
mogelijk en iedereen mag meedoen. Stuur 
daarom zeker iets op of steek het in de brie-
venbus van de vitrine.

Inzendingen
Het is een verrassing met wie je zal tentoon-
stellen en wanneer. Het kan ook even duren 
voor jouw inzending in de vitrine verschijnt, 
maar sowieso wordt alles getoond. Bij je inzen-
ding mag je je naam en misschien eventueel 
een kleine tekst over jezelf en/of je inzending 
bijvoegen, maar je mag ook anoniem deelne-
men. 

Stuur je inzending naar Monopole Artists Stu-
dios, Tweemontstraat 62, 2100 Deurne of 
steek het in de brievenbus aan de vitrine.

Vorige tentoonstellingen
Je kan alle tentoonstellingen (tot nu toe) zien 
op www.karinabeumer.nl/cms/vitrine-project 
of via Instagram @monopoleartistsstudios. 

De vitrine is vrij te bezoeken. Je bent altijd 
welkom om te komen kijken!

VITRINE PROJECT
MONOPOLE ARTISTS STUDIOS
TWEEMONTSTRAAT 62
MEER INFO VIA KARINABEUMER@HOTMAIL.COM  OF 
TEL. 0493 95 03 36
WWW.KARINABEUMER.NL 
GRATIS 



w w w. d e u r n e. b e    |  47  ||  4 6  |   |  4 6  |   w w w. d e u r n e. b e    |  47  |

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

@aneeke kwam deze imposante 
koeien tegen tijdens een winterse 
wandeling in Ertbrugge. 

Dit knappe stukje streetart kwam  
@instahappiness72 tegen op de 
Herentalsebaan.

aneeke instahappiness72

@giuliana.chirinos genoot van haar 
vrije dag in het speelbos.

giuliana.chirinos

@e.lisa.s nam deel aan de poetsactie 'Laat 
Deurne blinken'. Zoon Vic hield ondertussen 
een oogje in't zeil en zag dat het goed was!

e.lisa.s

@danhan67 zag dat het hemels was 
in de hel van Deurne-Noord.

danhan67

In de volkstuintjes van Drakenhof zag 
@tigrotto76 dat de lente duidelijk al in 
de lucht hing.

tigrotto76 

Merci aan @randibuvens en Nils die 
tijdens het uitlaten van hun hond 
ook de straat proper houden.

randibuvens

Tijdens een wandeling in het Rivieren-
hof ontdekte @kellyweiszenberg een 
zwanennest.

kellyweiszenberg 



WAAR KAN IK TERECHT?
Districtswerking Deurne
Heb je een vraag, melding of klacht voor 

het district? Wil je meer info over sport, 

cultuur, jeugd, Ding Dong Deurne, 

openbare werken,  toelages, … 

Dan ben je bij de districtswerking aan het 

goede adres.

 Meldingen, vragen en klachten.
tel. 03 338 45 42
klm.de@antwerpen.be

 Jeugd.
tel. 03 338 45 28 of 03 326 19 41 
jeugddienst.deurne@antwerpen.be

 Cultuur.
tel. 03 338 46 46
cultuurantenne.deurne@antwerpen.be

 Sport.
tel. 03 338 45 87
sportantenne.deurne@antwerpen.be

 Wijkoverleg.
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be

 Ding Dong Deurne.
tel. 03 338 45 12 of 03 338 45 84
dingdongdeurne@antwerpen.be

 Communicatie.
tel. 03 338 45 31 of 03 338 45 32
communicatie.deurne@antwerpen.be

 Toelages.
tel. 03 338 45 07
toelage.deurne@antwerpen.be

 Senioren.
tel. 03 338 45 07 

Stadsloket Deurne
In het stadsloket kan je terecht voor 

al je administratieve dienstverlening 

(bv. identiteitskaarten, reispas, 

geboorteakte, ...). Je kan enkel naar 

het stadsloket komen op afspraak en 

onder strikte voorwaarden. Je maakt 

een afspraak via www.antwerpen.be/

afspraak of tel. 03 22 11 333. 

Om de verspreiding van het coronavirus 

zoveel mogelijk tegen te gaan focust 

de stad zich nu op de meest essentiële 

dienstverlening. 

Kijk ook altijd of je een aanvraag kan 

doen via eloket.antwerpen.be. 

Voor de aanvraag van attesten en 

documenten vind je hier meestal wat 

je zoekt. Ook bijvoorbeeld een 

(voorlopig) rijbewijs, een nationaliteit, 

een wettelijke samenwoning, een 

toelating tot de lage-emissiezone voor je 

wagen, … kan je via deze weg snel en 

veilig digitaal aanvragen. 

DISTRICTSHUIS DEURNE

MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1 

WWW.DEURNE.BE
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