
WiNTer

Middenvijver natuurloop en -wandeling
tussen 9 en 17/1
Loop of wandel het nieuwe jaar in tijdens de coronaproof natuurloop op Linkeroever. Je ontdekt de natuurgebieden 
Middenvijver en het Rot tijdens een loopje of een wandeling op onverharde weg.

2050 Antwerpen • GRATIS • 6, 10 of 15 km • www.beerschot-atletiek.be • www.districtantwerpen.be/sport

De Nacht van Permeke
Za 9/1 | 20 uur
Een avond boordevol muziek en literatuur, die je digitaal kan volgen via de Facebookpagina van bibliotheek Permeke.

2060 Antwerpen • GRATIS • www.facebook.com/BibliotheekPermeke • www.permeke.org

Virtuele Nieuwjaarsrun
Za, zo 23, 24, 30 en 31/1
Rhythm ‘n’ Run Marathon Club Antwerpen en district Antwerpen organiseren samen een virtuele Nieuwjaarsrun op Lin-
keroever. Je kan op 23, 24, 30 of 31 januari het parcours lopen van 5 of 10 km. 3, 2, 1, start!

2050 Antwerpen • € 5 • www.districtantwerpen.be/sport
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Meer weten?
Er valt heel wat te beleven in jouw district. 

Wil je meer weten over een van de activiteiten in deze kalender of ben je benieuwd wat er nog allemaal 
doorgaat in jouw buurt? Bezoek de website of volg district Antwerpen op sociale media. 

Schrijf je in voor een van de digitale nieuwsbrieven en ontvang activiteiten en weetjes die het best 
bij jouw interesses passen. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, werken aan jouw 

straat of subsidies voor jouw vereniging…

Beleef het mee en samen maken we het district nóg boeiender.

 districtantwerpen.be   districtantwerpen   districtantwerpen    
 www.districtantwerpen.be/nieuwsbrieven

Podcast Olympische Helden 1920
doorlopend
Deze reeks brengt telkens het verhaal van een vergeten, olympische held uit 1920 die een link heeft met stad Antwerpen. 
Luister naar deze unieke verhalen (over voetbal, gymnastiek en touwtrekken) en herbeleef de VIIe Olympiade in Antwer-
pen, de enige Olympische Spelen ooit in België.

2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 Antwerpen • GRATIS • www.districtantwerpen.be/sport

Olympische Walk of fame
doorlopend
Trek je beste wandelschoenen aan, scan de QR-codes die je onderweg (5 km) vindt en laat je verrassen door unieke beel-
den en verhalen van toen.

2020 Antwerpen • GRATIS • www.districtantwerpen.be/sport

Citaat op Straat
doorlopend
Wist u dat Linkeroever een literair openluchtmuseum is? Het wandelboek ‘Citaat op Straat’ vertelt het verhaal van deze  
Antwerpse wijk. Maak er een leuke wandeling van met de tips van 50 bekende Antwerpenaars zoals Slongs Dievanongs, 
Axel Daeseleire en Johan Bonny. Meer dan 50 straatnamen op Linkeroever zijn vernoemd naar een schrijver of literair        
personage. In deze straten prijken stoeptegels met een citaat van de auteur waar de straat naar vernoemd is.

2050 Antwerpen • GRATIS • www.citaatopstraat.be

Olympisch kunstenparcours
doorlopend
Vijf jonge kunstenaars laten zich inspireren door het eeuwfeest van de Antwerpse Olympiade. Ze maken 
van het Kiel hun speelterrein en nodigen iedereen uit om deel te nemen aan hun werk. Samen vormen hun 
creaties een prikkelend Kunstenparcours door de wijk.

2020 Antwerpen • GRATIS • www.districtantwerpen.be

Olympische openluchtexpo
doorlopend
Aan het Kielse voetbalstadion vertellen een 40-tal immense doeken het verhaal van ‘onze’ Spelen aan de hand van 
anekdotes, prachtige foto’s uit de oude doos en bijzondere weetjes.
2020 Antwerpen • GRATIS • www.districtantwerpen.be/sport


