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� Beste Merksemnaar

Wist u dat u Merksem met de fiets kan doorkruisen langs groene paden? 
Dat er in het district tientallen verenigingen actief zijn waar jong en oud 
zijn gading vindt? Dat er achter tal van gevels schatten verborgen zitten? 
Dat er steeds een toffe speelgelegenheid is voor uw kinderen? Dat u in ei-
gen district naar hartenlust kan winkelen? Kortom… dat u zich in Merksem 
nooit hoeft te vervelen?

Met deze gids nemen we u graag mee op ontdekking in ons district. Via 
allerlei rubrieken krijgt u informatie over tal van thema's. Achteraan in de 
gids vindt u praktische info en een aantal nuttige nummers. 

Of u hier geboren en getogen bent of een nieuwe aanwinst bent in ons 
boeiende district, met deze gids hopen we u te inspireren op stap te gaan 
in eigen district en volop te genieten van wat Merksem te bieden heeft. 

Wil u op de hoogte blijven van nieuwe initiatieven?  
Surf dan naar www.merksem.be en volg 'District Merksem' op Facebook. 

We wensen u een fijne ontdekkingstocht dichtbij huis!

Het districtsbestuur  

Hallo
Merksem

v.u. Katia Nauwelaerts,  
Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 2170 Merksem
Wettelijk depotnummer: D/2018/0306/93

Redactie: Stijn De Koning, Griet Gabriëls,  
Evi Tack, Vonneke Groeneveldt

Foto's: Frederik Beyens, Lucid,  
Tom Cornille, Koninklijke Kring  
voor Heemkunde Merksem, Mohamad Jouni

Vormgeving: Joke Van Wauwe

Speciale dank aan Tim 'Streetartwerpenaar' 
Marschang, Lia Somers van de Koninklijke 
Kring voor Heemkunde Merksem en alle 
Merksemnaars die we voor deze  
gids mochten interviewen. 

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt worden door middel 
van druk, fotokopie, internet of op welke 
wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
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Vroeger
en Nu

Merksemse grenzen

0102 In 1561 liet Jan 
Van Glimes IV, markies 
van Bergen op Zoom,  
de grenzen van het 
grondgebied Merksem 
trekken zodat hij het 
gebied te koop kon aan- 
bieden. Burgemeester 
van Antwerpen Antoon 
Van Stralen had al 
langer een oogje op 
Merksem en zag het 
grote potentieel van het 
gebied. Op 23 mei 1561 
kocht hij Merksem op 
de Vrijdagmarkt voor 
43.000 gulden, oftewel 
zo’n 20.000 euro. 

Barelen op de  
Bredabaan

03 In de 18e eeuw 
was de Bredabaan een 
belangrijke doorgang 
naar het noorden. Onder 
Oostenrijks bewind 
werd de baan voorzien 
van kasseien. Voortaan 
moesten passanten ‘aan 
den bareel’ taksen be-
talen om de Bredabaan 
te mogen gebruiken. De 
namen Kleine en Oude 
Bareel herinneren nog 
aan de tijd van weleer. 

Stroboeren

04 Voor de industriële 
revolutie werden  
goederen voornamelijk 
met paard en kar ver-
voerd. Het stro en hooi 
voor de paarden werd 
geleverd door Merksem-
se boeren en zo kregen 
de Merksemnaars de 
bijnaam die ze tot op 
vandaag nog steeds met 
trots dragen. Om de 
stroboeren te herden-
ken, reikt het district elk 
jaar de ereprijs ‘Grote 
Stroboer’ uit aan een 
verdienstelijke Merksem-
naar.  

Het rijke Merksemse verleden voor u samengevat in een beknopt 

overzicht.

0201

03

04



98

Bedrijvigheid aan de dokken

De twee dokken die aan het einde van de 19e eeuw werden 
uitgegraven, kondigden het einde van het landelijke karakter en 
het begin van de industrialisering van Merksem aan. Langs de 
dokken ontstond een nieuw nijverheidskwartier met bedrijven 
uit de voedings-, veevoeder- en tabaksindustrie. Van heinde en 
ver kwamen arbeiders in Merksem werken én wonen. Om die 
arbeiders een woonplaats te bieden, werden er arbeidershuisjes 
gebouwd in de zijstraten van de Bredabaan. Tegen het midden 
van de 20e eeuw was heel Merksem verkaveld. 



10 11

01

Gemeentehuis vernield

01 Het oorspronkelijke gemeentehuis 
van Merksem bevond zich op de hoek 
van de Bredabaan en de Nieuwdreef. 

Het gebouw in neo-Vlaamse-renaissan-
ce-stijl  werd getekend door de architec-
tenbroers Leonard en Henri Blomme. 
Tijdens de bevrijdingsbeschietingen in 
oktober 1944 werd het gebouw volledig 
vernield. De voorgevel stond nog recht, 
maar verder bleven er van het majestu-
euze gebouw enkel brokstukken over. 
Het huidige districtshuis is van de hand 
van architecten Gorlé en Frissen en 
werd in 1968 ingewijd. 

District Merksem

In 1983 werden een aantal Antwerpse 
gemeenten, waaronder Merksem, bij de 
stad Antwerpen gevoegd. 
 
Die fusie creëerde de grootste gemeente  
van Vlaanderen naar inwonersaantal. 
De voormalige gemeenten werden ‘dis-
tricten’ genoemd en kregen een advise-
rende functie in het stadsbestuur. Vanaf 
2001 verkregen de districten opnieuw 
een bestuurlijke functie met een eigen 
districtscollege.  
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Gluren achter 
de muren

Districtshuis Merksem   
Burgemeester Jozef Nolfplein 1 

0102 Het huidige districtshuis 
werd ingewijd in 1968, 24 jaar nadat 
het oorspronkelijke gemeentehuis op 
de hoek van de Bredabaan en Nieuw-
dreef werd verwoest tijdens WOII. 
Het straalt zowel aan de buitenkant 
als binnenin tijdloze klasse uit. Het 
interieurontwerp van Merksemnaar 
Jan Van Puyvelde en de meubelen 
van Kunstwerkstede De Coene maken 
van het districtshuis een televisiege-
niek en begeerd decor. Bijzonder zijn 
vooral de edele houtsoorten waarmee 
het interieur is afgewerkt. In 2018 
krijgen de gevel en het stadsloket een 
opknapbeurt zodat het gebouw ook 
de volgende 50 jaar kan stralen op het 
Burgemeester Jozef Nolfplein.   
Op het gelijkvloers van het districts-
huis vind je het stadsloket. De colle-
geleden en de districtsmedewerkers 
hebben hun bureau en vergaderzalen 
op de eerste verdieping. 

Wie woont of werkt er achter die bijzondere gevel? Met die vraag stopten 

we aan enkele opvallende Merksemse gebouwen.

Catershoeve - Catershoflaan 12 
bewoonster Gaby Mellen

03 “De Catershoeve zoals we die nu 
kennen dateert van 1716 en was lange 
tijd eigendom van boer Coenen, een 
bekende figuur in Merksem. Toen hij 
hoorde dat hij op deze locatie niets 
anders mocht bouwen, verkocht hij de 
hoeve aan de Stad Antwerpen. Ik huur 
de Catershoeve sinds 1976. Intussen is 
de voormalige boerderij al vele jaren 
een geklasseerd gebouw, waardoor er 
niet veel aan mag veranderen. Vooral 
in de zomer is het hier een oase van 
rust. Zolang het kan, hoop ik hier te 
mogen blijven wonen.” 

Houten huisjes - Bredabaan 75-85 
bewoonster Karin Vandeplas

04 “Deze rij houten huisjes bestaat 
al sinds 1890. In een straal rond het 
Fort van Merksem mochten er toen 
geen stenen woningen worden ge-
bouwd. Indien er oorlog zou uitbreken, 
zouden de huisjes immers snel worden 
afgebroken om schietvelden vrij te ma-
ken. Ik woon hier sinds 2000. Ondanks 
de industrie in de omgeving is het hier 
doorgaans vrij rustig.” 

0403
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Kinderopvang Parkvilla  
Speelpleinstraat 61 
coördinator Carine Lauwaert

0102 “Vroeger waren we in de  
charmante Parkvilla midden in het 
park gehuisvest, vandaar ook onze 
naam. Eind 2012 vierden we feest 
want onze nieuwe stedelijke kinder- 
opvanglocatie opende de deuren.  
We zitten hier op een fijne locatie, 
in een bijzonder en modern gebouw. 
Het team van Parkvilla bestaat uit een 
35-tal medewerkers die elke dag hun 
beste beentje voorzetten om zo’n  
130 kindjes een kwalitatieve opvang  
te bieden.” 

Studio Start Ateliers  
Ridder van Parijsstraat 18   
gitaarbouwer Stijn Kenens

03 “Studio Start bouwde een leeg-
staand schoolgebouw, een afdeling 
van het Sint-Elisabeth Instituut, om tot 
een 14 ateliers", weet Stijn. Momen-
teel maken een 20-tal kunstenaars en 
creatieve ondernemers - waaronder 
ikzelf - daar gebruik van. Studio Start 
treedt op als tussenpersoon tussen de 
eigenaar van het pand en de huurders 
van de ateliers. Ze maken het voor ons 
mogelijk een betaalbare werkplek te 
huren.”

  www.studiostart.be

De Koekenfabriek - Komiteitstraat 46-52 – verantwoordelijke Katrien Beyers

04 Katrien en haar man toverden een leegstaande koekjesfabriek om tot multi-
functionele werkruimtes die zelfstandigen delen.  
“Coworkingspace De Koekenfabriek opende op 1 november 2017. Onze leden 
gebruiken hier samen kantoor- en vergaderruimtes, wat soms heel inspirerend 
werkt. Een modern concept met een knipoog naar het verleden. De namen van 
sommige ruimtes verwijzen naar vroegere koekenfabrieken in Merksem zoals 
Deco of Gevers.”

  www.koekenfabriek.be

Zin om meer oud en nieuw Merksems erfgoed te 
ontdekken? Dat kan met de wandeling 
‘Op stap met schippers en sterren’ via de Antwerp 
Museum App. Via oude foto’s, in video, een quiz en 
zelfs augmented reality leer je dat heel wat gevels in 
Merksem schatten van verhalen vertellen.

04
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Jong en oud  
actief in  
verenigingen
Bent u sportief of eerder creatief? Een buitenmens of liever gezellig 

binnen? Nog op de schoolbanken of al met pensioen?  

Het rijke Merksemse verenigingsleven biedt voor ieder wat wils.

Fauve De Wilde - 5 jaar  
lid van: 
Dance Movements

01 “Al 2,5 jaar volg 
ik één uurtje per week 
dansles bij Dance Mo-
vements in Merksem”, 
vertelt Fauve. “Ik vind 
het heel leuk om te 
leren dansen op nieuwe 
liedjes en om samen met 
onze groep te oefenen 
om op te treden. Later 
zou ik graag danseres 
worden in de ballet-
school. Ik dans graag 
met mijn grote broer 
Amaury, die ook aan 
ballet doet.”

Willem Lavigne - 9 jaar  
lid van:
Chiro Sint-Jozef

02 Willem is al 
vier jaar lid van Chiro 
Sint-Jozef, waar hij in de 
jongste jongensgroep 
de ‘Bengels’ zit.’ “We 
komen elke zondag van 
14 tot 18 uur samen 
aan onze lokalen op de 
Merksemheidelaan. We 
doen dan allerlei spellen, 
zoals voetbalrugby en 
koningsbal. Ongeveer 
vijf keer per jaar gaan we 
een hele dag op tocht. En 
begin maart trekken we 
steeds met onze volle-
dige groep én met de 
meisjesgroep van onze 
Chiro op weekend naar 
De Hoge Rielen in Kas-
terlee. In de zomer gaan 
we altijd op kamp. Ik kijk 
dan altijd erg uit naar de 
zwemdag en het kamp-
vuur. Het leukste aan de 
Chiro vind ik samen met 
vrienden buiten ravot-
ten en ons vuil mogen 
maken. Alle kinderen die 
van spelen houden, ver 
weg van tv, computer en 
gsm zijn welkom bij onze 
Chiro.”

Yerai Pollit Caba - 16 jaar  
voetbalt bij 
City Pirates

03 Yerai Pollit Caba 
voetbalt als middenvel-
der bij de beloften van 
City Pirates. “Ik woonde 
lang in Spanje en Duits-
land, waar ik bij kleinere 
clubs voetbalde. Dit is 
mijn tweede seizoen bij 
City Pirates Merksem. 
Ik heb het hier erg naar 
mijn zin. In het begin 
van het seizoen zat ik 
nog bij de U17, maar na 
nieuwjaar mocht ik na 
enkele goede prestaties 
doorschuiven naar de 
U19/beloften. Ik ben 
veel onderweg om te 
voetballen, omdat ik  
in het centrum van  
Antwerpen woon. 
Ik kom dan met de tram 
naar Merksem, of soms 
ook naar Luchtbal,  
om te trainen of om 
wedstrijden te spelen.”

01 02

03
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Saartje Müller - 36 jaar  
volgt zangles bij  
Academie Merksem

01 “Ik kom al negen 
jaar naar de academie 
in Merksem om zangles 
te volgen”, weet Saartje. 
“Inge Minten heeft 
zoveel ervaring dat het 
echt een droom is om 
van haar les te krijgen. 
Tijdens de wekelijkse 
zangles oefenen we met 
maximaal drie leerlingen 
een uur erg intensief. 
Daarnaast zing ik ook 
bij het koor ‘Kill Your 
Darlings’. Met een twin-
tigtal zangeressen en 
één zanger vormen we 
een koor dat verrassende 
concerten brengt.”

“In de academie dagen ze 
ons uit om nog meer te 
groeien en sterker te wor-
den in wat we doen. Er 
is geen puntensysteem, 
maar door feedback en 
veel tips leren we wat er 
nog beter kan. Er hangt 
een toffe, vriendschappe-
lijke sfeer in de acade-
mie. Toonmomenten en 
het frontstage festival 
zijn speciale gelegenhe-
den waarbij we met alle 
disciplines samen graag 
naar buiten komen”, 
geeft Saartje nog mee.  

Rudi Vercammen - 62 jaar
Wielerclub WTC Merk-
sem

02 Al 14 jaar ben ik 
lid van wielerclub WTC", 
weet Rudi.  
"Van begin maart tot 
eind september fietsen 
we elke zondag. We zijn 
meestal met zo'n 25 
renners. De tochten die 
we maken zijn  
gevarieerd in afstand. 
Meestal fietsen we  60 
tot 90 km. Onderweg 
praten we bij en na de rit 
stoppen we in ons lokaal 
'Café Den Anne' om 
samen iets te drinken. 
Onze club ondersteunt al 
een aantal jaar het eve-
nement Fietseling begin 
juni. We stippelen de 
routes uit en bewegwij-
zeren ze. Op de dag zelf 
hebben we geen tijd om 
te fietsen, want dan hel-
pen we met de catering. 
Ook organiseren we al 32 
jaar de Merksemse Pijl, 
een tocht voor wielertoe-
risten.”

Maria Huyben - 67 jaar  
Fotoclub Merksem

03 Onze fotoclub be-
staat al sinds 1925. Ikzelf 
ben al 24 jaar lid", vertelt 
secretaris Maria Huyben. 
“Elke donderdagavond 
komen we met een 25-tal 
leden samen in Kasteel 
Bouckenborgh om elkaars 
foto’s te beoordelen. 
Tegenwoordig brengt ie-
dereen foto’s mee op een 
stick en tonen we ze op 
een groot scherm. Het is 
maar één van de vele din-
gen die wij door de jaren 
heen zagen veranderen. 
We werken niet met vaste 
thema’s. Iedereen is vrij 
om eender welke foto’s 
mee te brengen. Eén keer 
per jaar, in september, 
stellen we ons werk ten-
toon tijdens een fotosa-
lon. Soms maken we met 
de fotoclub ook citytrips 
of nemen we deel aan 
rally’s. Dat zijn uitgestip-
pelde tochten waarbij je 
een lijst krijgt van zaken 
die je onderweg moet 
fotograferen. Wij werken 
ook goed samen met de 
Heemkundige Kring die 
ons archief bewaart. Ie-
dereen met een interesse 
in fotografie is van harte 
welkom om aan te sluiten 
bij onze club.”

01

02 03
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Lia Somers - 64 jaar 
voorzitster Koninklijke Kring voor 
Heemkunde Merksem

01 “Ik ben gepassioneerd door alles 
wat met Merksem te maken heeft. Het 
Merksemse verleden, maar zeker ook 
de toekomst. Iedereen schrijft elke dag 
geschiedenis en zorgt zo mee voor erf-
goed, en dat moeten we zorgvuldig be-
waren”, vertelt Lia Somers, sinds begin 
2009 voorzitster van de Koninklijke Kring 
voor Heemkunde in Merksem. “Onze 
vereniging bestaat sinds 1939. De unie-
ke verzameling van foto’s, teksten en 
voorwerpen over de geschiedenis van 
Merksem hebben we ondergebracht in 
ons museum en documentatiecentrum. 
Elke maandagavond en woensdagna-
middag zijn die open voor het publiek. 
Daarnaast organiseren we lezingen, 
geleide wandelingen en bezoeken voor 
groepen. Een museumbezoek of een 
andere activiteit bijwonen, is altijd gra-
tis. Sinds 2004 kunnen ook alle scholen 
gratis bij ons terecht en daar maken ze 
veelvuldig gebruik van. Drie keer per 
jaar geven we ons eigen ledentijdschrift 
‘de Kijkuit’ uit. Het is een toegankelij-
ke manier om je te verdiepen in het 
Merksemse verleden en op de hoogte te 
blijven van nieuws over erfgoed.”

Marcel Cuylaerts - 71 jaar  
Fort van Merksem
 

02 “Het Fortcomité behartigt al sinds 
1973 de belangen van een 25-tal ver-
enigingen die hun thuisbasis hebben in 
het Fort van Merksem”, legt secretaris 
Marcel Cuylaerts uit. “Wij zorgen er-
voor dat iedereen het hier naar zijn zin 
heeft. Zo staan we in voor de contacten 
met het district en de stad. Daarnaast 
heeft het Fortcomité in samenwerking 
met vzw Arktos een bunker uit 1882 
ingericht als museum over de (oorlogs)
geschiedenis van Merksem. Als ik niet 
in de bunker zit, kan je me in het bos 
vinden aan de bijenkasten. Ik ben voor-
zitter van de Merksemse Imkerij. Aan 
het Fort hebben we een vijftiental bijen-
kasten staan. We geven er regelmatig 
voordrachten over honingbijen aan 
scholen of andere groepen.” 

01

02
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Streetart  
kickstart

Beauty beneath 
the mask 
Constant de Jongstraat 11

Artiesten: Joachim (Ant-
werpen) en Nils Wester-
gard (US, Virginia)

01 In onze maatschap-
pij heeft iedereen een 
masker op. Maar achter 
gelukkige gezichten 
gaan vaak grote zorgen 
schuil, zoals duidelijk te 
zien is aan deze vrouw. 

Dit werk is internatio-
naal bekend en werd 
opgenomen in de lijst 
'Best Street Art 2017' van 
isupportstreetart.com

Ondeugende 
kabouter 
Constant De Jongstraat 62

Artiesten: Oldies But 
Goldies-crew Smok, Bird 
en Nefast (Antwerpen)

02 Deze ondeugende 
kabouter ontsnapt snel 
over het hek, nadat 
hij een treintje heeft 
beklad. Als je goed kijkt, 
merk je een klein kabou-
tertje op dat iets in het 
oor van zijn grote broer 
fluistert. 

Pain is real 
Constant De Jongstraat 54 

Artiesten: Mark Gmeh-
ling (Dortmund, Duits-
land)

03 Gmehling staat 
bekend om zijn melan-
cholisch kijk op het leven 
en dit vertaalt zich in 
zijn werk. Je ziet een 
melancholisch figuur die 
zich bukt. Uit zijn tranen 
groeien paardenbloe-
men

Ga je in Merksem flaneren? Dan kom je ongetwijfeld streetart tegen. 

Geniet van deze glimp, maar ga vooral zelf op stap en ontdek nog meer 

mooie muren in het district.

02 03
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Woodswalls  
Sint-Bartholomeusstraat 134-144

Artiesten:  Verschillende artiesten uit 
België en Frankrijk

Op de zijgevel van een houtverwer-
kend bedrijf werkten verschillende 
artiesten rond het thema natuur 
en water. Het resultaat gaat van 
geometrische vormen, over car-
tooneske dieren tot abstracte lijnen. 
Deze muren hebben er nog nooit zo 
kleurrijk uitgezien! 
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Cool Wall, Barnkrachtstraat 19

Artiesten: Verschillende artiesten uit België, Nederland, Frankrijk en Oostenrijk

02 Dit project van Marc Voet, eigenaar van copycenter Het Grafisch Huis, is een 
verborgen parel in Merksem. Op de parking achter de winkel nodigde Marc in 
2015 allerlei artiesten uit. Je vindt er dus een ware kunstverzameling. 

We're all connected, Nieuwdreef 53

Artiesten: Gomad (Sittard, Nederland)

01 Dit werk klaagt het racisme in de wereld aan. Een blanke en zwarte rapper 
slaan de handen in elkaar want we zijn allemaal met elkaar verbonden.

Tim 'Streetartwerpenaar' Marschang  
is de bezieler van de website 
www.streetartantwerp.com waarin tal van werken 
in Merksem staan gedocumenteerd. Daarnaast is hij 
mede-oprichter van het internationale collectief  
Street Art Cities, een platform dat streetart wereldwijd 
op de kaart wil zetten.
Download de gratis Street Art Cities-app en ga in 
20 steden ter wereld op zoek naar knappe streetart. 

  www.streetartcities.com

02
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Getest en 
goedgekeurd 
door kinderen

Speelkasteel  
 gratis jeugdactiviteiten tijdens schoolvakanties  

01 De Merksemse jeugddienst organiseert elke schoolvakantie 
‘Speelkasteel': gratis activiteiten in Kasteel Bouckenborgh voor kleuters van 

3 tot 5 jaar en voor kinderen van 6 tot 11 jaar. In kleine groepjes en onder 
begeleiding van enthousiaste animatoren doen ze aan sport, knutselen, 

zingen, dansen of koken en bakken ze iets lekkers.

De zusjes Noa (9) en Anaëlle (6) komen heel graag naar het Speelkasteel. 
“Wij vinden het hier superleuk. We hebben al eens een gezichtsmasker in klei 

gemaakt. En vandaag gaan we in de keuken allemaal kleine hapjes maken. 
Die mogen we dan aan het einde van de namiddag samen opsmullen.”

  Kort voor elke schoolvakantie wordt het programma 
van Speelkasteel  gepubliceerd op www.merksem.be. 

De waarheid komt uit een kindermond en daarom vroegen we aan 

kinderen wat zij vinden van enkele Merksemse speelplekken en 

jeugdactiviteiten.
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Speeltuin  
Fort van Merksem  

01 Anouk Van Cauwenbergh komt 
komt met haar dochtertje Anna (2) en 
vriendinnetje Mirthe (3) heel graag 
naar de speeltuin aan het Fort van 
Merksem.

“De speeltuigen werden recent 
vernieuwd, waardoor we hier regel-
matig vertoeven. We wonen vlak in 
de buurt, dus het is een kleine moeite 
voor ons om tot hier te komen. Ook 
jonge kinderen kunnen zich hier al 
een hele tijd amuseren. Deze grote, 
vernieuwde speeltuin krijgt van ons 
een dikke 9 op 10!" 

Avonturenspeeltuin  
Distelhoek

02 Wij wonen hier sinds een jaar en 
komen heel graag naar deze speel-
tuin”, vertelt mama Jeanne terwijl 
haar zoontje Jayden (3) zich uitleeft op 
de avontuurlijke speeltuigen. 

"Zeker bij zomers weer zorgt de fon-
tein voor een aangename verfrissing. 
Bij de herinrichting van deze speeltuin 
hebben ze er duidelijk rekening mee 
gehouden dat kinderen van verschil-
lende leeftijden zich hier kunnen amu-
seren." Uit het spelplezier van Jayden 
leiden we af dat hij het helemaal eens 
is met zijn mama! 

01

02
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Aanbod bibliotheek Park  
 Leeslekker  

0102 Elke eerste woensdag en eerste 
zaterdag van de maand lezen vrijwilligers 
in de zithoek op de eerste verdieping van 

bibliotheek Park in de Van Heybeeck-
straat een uurtje voor aan kinderen vanaf 
vier jaar. Sebastian en Hannah volgen de 
verhalen vol spanning. “Een krokodil lust 

toch geen kindjes”, roept een veront-
waardigde Sebastian, maar hij vindt het 

wel een leuk verhaal. “We komen vaak 
langs. Leeslekker is een fijn initiatief en 

je vindt hier ook een uitgebreide dvd-col-
lectie”, vult zijn papa aan. “Samen met 
mijn mama kom ik regelmatig naar de 

verhalen luisteren. Vandaag ging het ook 
over een biggetje dat een olifant moest 
proberen op te tillen, maar dat kan toch 

niet hé”, lacht Hannah. 

  Ontdek de jeugdactiviteiten van Bib 
Park op www.bibpark.be. Speelbos  

Bouckenborghpark

0304 Floor (7) en Robin (5) zijn 
aangenaam verrast als ze tijdens een 

wandeling na school achter het kasteel 
in Bouckenborghpark voor het eerst het 

nieuwe speelbos ontdekken. “Wow, ze 
hebben hier een echt hindernissenpar-
cours gemaakt. Wat spannend om van 

het ene speeltuig naar het andere te 
klimmen”, vertellen de meisjes enthou-
siast. “De kabelbaan is echt supercool. 
Die vertrekt hoog en gaat snel naar be-
neden. En terwijl wij spelen, kan mama 

even uitrusten in het zonnetje in één 
van de hangmatten”, lachen de zusjes 

Floor en Robin. 

Ontdek ook de andere
speelterreinen in Merksem
• Speelpleinstraat/Gemeentepark
• Hof ter Heyde
• Lange Bremstraat
• Leiebos
• Kastanjeboomplein
• Wijngaardberg
• Borrewaterstraat
• Winterling
• Krokusstraat
• Kwadeveldenplein
• Lindeboomplein
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Elk seizoen wat 
leuks te doen

Winter

 Eindejaarsreceptie
 Week van de Poëzie (poëziewan-
deling in het Gemeentepark)

 Vuurfeest (tweejaarlijks)
 Quiz van de Cultuurraad
 Dag van de Merksemse  
vrijwilliger

Lente

  Buitenspeeldag 
  Kinderkasteel (tweejaarlijks)
  Circusplein (tweejaarlijks)
  Erfgoeddag
  Dag van het Park
  Fietseling

Zomer

  MXM
 Zomerpark
 ATV-vertelling
 11 juli: Feest in de tent
 Muziek in de Wijk
 Open Monumentendag

Herfst

 Grote Stroboer
 Vredesfeesten met onder andere 

Merksem Zingt
  Run4Freedom
  Gastvrij huiskamerconcerten

Het district Merksem organiseert een aantal jaarlijks terugkerende 

evenementen en projecten. Met dit handige overzicht zorg je ervoor 

dat je niets mist. 
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Merkwaardige 
Merksemse  
Middenstand

Studio Olive,  
Bredabaan 521

01 “Bij Studio Olive 
vind je een uitgebreid 
assortiment aan stoffen, 
maar ook handtassen, 
boeken en allerhande 
decoratieve spulletjes”, 
licht uitbaatster Katrien 
De Maesschalk toe. 
“Mijn collega geeft hier 
zowel overdag als ’s 
avonds naaiworkshops. 
We organiseren ook 
andere creatieve cursus-
sen, om bijvoorbeeld 
zelf een wandtapijtje te 
maken.” 

Dinsdagse markt, 
Sint-Franciscusplein

02 “Elke dinsdag 
wandel ik door het 
Runcvoortpark naar 
de wekelijkse markt”, 
vertelt Robert Murphy, 
een Ier die intussen al 
bijna acht jaar in Merk-
sem woont. “Ik koop er 
vooral verse groenten 
en fruit. Ik vind het leuk 
om langs de kramen te 
kuieren door de gezellige 
drukte van de markt en 
dan daarna terug door 
het rustige park naar 
huis.”

Het Natuurhuis,  
Eethuisstraat 130-140

03 “Mijn vrouw en 
dochter moeten gluten- 
en lactosevrij eten. Daar-
om kom ik zeker twee 
keer per week naar Het 
Natuurhuis om inkopen 
te doen “, zegt Mohamed 
Guerti, “Wij leven erg mi-
lieubewust en proberen 
zoveel mogelijk biologi-
sche voeding te eten. In 
het Natuurhuis vind je 
veel verse voedingswa-
ren en een uitgebreid 
gamma aan ecologische 
producten.”

In Merksem vindt u een gevarieerd aanbod aan handelszaken.  

U kan dus naar hartenlust winkelen in eigen district. Meer nog, heel wat 

gespecialiseerde zaken krijgen zelfs veel klanten van (ver) buiten Merksem 

over de vloer. Het is onmogelijk om alle interessante zaken te vermelden. 

We brengen een greep uit het rijke aanbod. Maar ga vooral zelf op 

ontdekking naar de leukste winkelplekken in het district. 

01

02 03
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Dolce e Sale,  
Maantjessteenweg 50

01 “Iedereen kan bij 
mij volgens smaak en 
budget op bestelling 
geschenkmanden laten 
samenstellen. Dat doe 
ik vanuit het magazijn 
achter onze woning, dat 
ik samen deel met mijn 
man die een groothan-
del heeft in specerijen”,  
legt Christel Verbruggen 
uit. “Wil u bijvoorbeeld 
iemand verrassen met 
Italiaanse specialiteiten 
of zoekt u een leuke 
verrassing voor een zoe-
tebek? Dan bent u bij mij 
aan het goede adres." 

Wijnhandel  
Young Charly,  
Bredabaan 746

02 “Wij zijn één van 
de zaken die al het 
langst aan de Breda-
baan zitten, sinds 1976 
al”, weet zaakvoerder 
Karl Mortelmans. “In 
Frankrijk beschikken we 
over ons eigen wijndo-
mein en we leveren al 
vele jaren topwijnen 
aan een groot aantal 
sterrenrestaurants. 
Vanuit onze groothandel 
in Aartselaar verdelen 
we wijnen over de hele 
wereld, maar particulie-
re klanten ontvangen we 
met veel plezier in onze 
winkel aan de Breda-
baan.” 

De Kringwinkel,  
Bredabaan 397

03 “Mensen gooien 
veel te veel weg, in 
plaats van hun spullen 
een tweede leven te 
geven via een kringloop-
winkel”, meent Ghislaine 
Deneire. “Zelf ben ik 
al dertien jaar weg uit 
Merksem, maar ik neem 
regelmatig de tram om 
terug te keren en dan 
spring ik hier meestal 
binnen. Ik drink al eens 
graag een biertje en dat 
smaakt nog veel beter 
als je dat kan drinken 
uit het juiste glas. Die 
speciale bierglazen kan 
je hier vaak voor een 
prikje kopen.” 



40 41

02 03

01

Carrouche,  
Bredabaan 510

01 “Ik kwam hier als 
kind met mijn moeder 
of grootmoeder al om 
kleding te kiezen en ben 
altijd blijven komen. Al 
zeker dertig jaar dus”, 
realiseert Wim Bracke 
zich. “Er zijn door de 
jaren heen veel winkels 
verdwenen op de Bre-
dabaan, maar deze zaak 
is altijd blijven bestaan. 
Ik kom hier graag en ik 
denk dat iedereen hier 
wel zijn gading vindt.”

Gramo Electro 
Bredabaan 456

02 “Onze zaak bestaat 
al 60 jaar”, zegt Patrick 
Loriers, reeds 28 jaar ver-
koper bij Gramo en sinds 
4 jaar zaakvoerder. "Wat 
begon als een platenwin-
kel, moderniseerde tot 
een elektronicawinkel. 
Service speelt bij ons 
een heel belangrijke 
rol. We informeren onze 
klanten over de pro-
ducten en nemen daar 
uitgebreid de tijd voor.  
Dat schept vertrouwen. 
Zelf maken we niet veel 
publiciteit want mond-
aan-mond reclame is en 
blijft de beste reclame 
hier in Merksem.”  

Café de Beauté -  
inspired by Ceulemans,
Lambrechtshoekenlaan 118

03 “Ik ben hier al der-
tig jaar klant”, weet Vi-
vianne Verheyen die net 
met een piekfijn kapsel 
het salon  wil verlaten. 
"De meeste kappers wer-
ken hier zelf ook al erg 
lang en daardoor weten 
ze heel goed wat ik wil. 
Bovendien zijn ze goed 
opgeleid, volgen ze re-
gelmatig bijscholing én 
zijn ze steeds vriendelijk. 
Ik vertrouw mijn haar 
met een gerust hart aan 
hen toe.”  
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Bru Lederwaren
Bredabaan 536 tot 540

01 “Mijn overgrootvader startte 
deze familiezaak in 1933", vertelt eige-
naar Frank De Mulder. "Zijn succes was 
mede te danken aan de herstelservice 
die hij zijn klanten bood. Ook vandaag 
nog kunnen klanten na aankoop in ons 
eigen atelier terecht voor herstellin-
gen. Een service die wordt geappre-
cieerd. Ik ben al de vierde generatie 
van de familie die de winkel runt. 
Tegenwoordig vind je bij ons een heel 
ruim assortiment van handtassen, 
boekentassen, reiskoffers en meer. We 
hebben voor elke leeftijd en voor ieder 
budget wat wils. Een nieuwe trend 
zijn de lichtgewicht koffers die je het 
ultieme reiscomfort bieden." 

Bogaerts Verlichting 
Bredabaan 426

02 “Onze zaak is een van de oudste 
verlichtingswinkels in België", vertelt 
zaakvoerder Roger Bogaerts. "Het is 
zelfs de oudste winkel in Merksem. 
Mijn grootvader opende de winkel in 
1911. Daarna nam mijn vader het roer 
van hem over en in 1967 was het mijn 
beurt. Eerst werkte ik samen met mijn 
vader, maar nu run ik de winkel al ja-
ren op mijn eentje. Verlichting is mijn 
passie. Dat kan ook niet anders. Ik ben 
zowat in een luster geboren!"

Culinaria
Ryenlanddreef 18

03 “Culinaria bestaat al zo’n 20 jaar, 
maar wij komen hier nog maar sinds 
enkele jaren maandelijks lunchen. Nu 
we op pensioen zijn, hebben we daar 
immers de tijd voor”, lachen Ria en 
Hugo. “We wonen vlakbij, de menu-
kaart is erg gevarieerd en de bediening 
altijd vriendelijk. Tijdens de zomer-
maanden wordt het terras bovendien 
opengezet. Je geniet dan niet alleen 
van een heerlijke maaltijd. Het zonne-
tje krijg je er gratis bij!” 

Ena Market 
Bredabaan 594

04 “Bij Ena koop je kraakverse 
groenten en fruit aan een voordelige 
prijs”, vertelt Mercy Roberts die al 
ruim tien jaar klant is. “Bovendien 
vind je hier producten die je in andere 
winkels niet vindt, zoals bepaalde 
exotische vruchten. Ena is ook een 
echte buurtwinkel met heel wat vaste 
klanten. Dat is fijn want wanneer ik 
hier kom, is er bijna altijd wel iemand 
die ik ken waarmee ik een babbeltje 
kan doen.”  
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Zitten met 
een zicht

Oostkaai en Westkaai | in de verte turen vanop een bank

In Merksem zorgen water 

en meer dan 100 hectare 

gebruiksgroen voor tal van toffe 

plekken waar u kan genieten van 

de natuur. We bieden u alvast 

een blik op enkele parels,  

    maar ga vooral zelf  

          op ontdekking 

   in ons district. 
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01 Fort van Merksem | een oase van groen 

02 Volkstuinen aan het Fort van Merksem | fietsen langs mooie paden 

03 Vaartkaai | genieten van verre zichten en een strakke brug 

04 Gemeentepark | genieten aan de vijver 

05 Van Heybeeckstraat | tot rust komen op de begraafpark

01 04

05

02

03
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06 Recreatiedomein Distelhoek | avontuurlijk spelen in het groen 

07 Bouckenborghpark | indrukwekkend kasteel 

08 Bouckenborghpark | mysterieuze boswandeling 

09 Runcvoortpark | zen aan de grootste vijver van het district
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Een dag in ...
Cultureel ontmoetingscentrum Merksemdok

08:50

Buurtbewoonster Gerdi wandelt vrolijk 
binnen met een indrukwekkende cake. 
Dat doet ze niet alleen vandaag, maar 
elke maandag. Voor slechts 1 euro 
geniet je van een royale plak én help 
je anderen. "De winst schenken we 
integraal aan het Kinderkankerfonds. 
Maar ik ben niet de enige hier die zich 
inzet voor het goede doel", weet Gerdi. 
"Tijdens de Warmste Week lopen hier 
tal van acties en op dinsdagmiddag 
kan je steeds 'goede-doelsoep' komen 
eten." 

 09:00

In de zaal liggen allerhande kleurrijke 
spel- en turnmaterialen klaar. De jonge 
ouders die toekomen, nemen nieuws-
gierig al een kijkje met hun baby 
of peuter. Dan begint de les 'vroeg 
bewegen, beter leren'. De kinderen 
worden via spelletjes en oefeningen 
gestimuleerd om allerlei bewegingen 
te doen. De ouders leren hoe ze thuis 
soortgelijke activiteiten kunnen doen. 
“Beweging heeft immers een gunstig 
effect op de ontwikkeling van kleine 

In het cultureel ontmoetingscentrum Merksemdok is er 

altijd leven in de brouwerij. Zelfs op een doordeweekse 

maandag valt er heel wat te beleven.

aanbieden, waardoor hij anderhalf jaar 
lang werkervaring kan opdoen."

 10:30    Gelach en gerakketak in het 
atelier op de eerste verdieping. Berna-
dette - nog een vrijwilligster - en enkele 
vrouwen zijn druk in de weer met stof, 
schaar en naaimachine. "Ik leer de da-
mes de basistechnieken van het naaien 
en samen werken we aan projectjes. 
Zo maakten we al voelzakjes en matjes 
voor de peuters van de bewegingsles-
sen", vertelt Bernadette. "Via de lessen 
leren de vrouwen niet alleen naaien, 
maar ze oefenen ook Nederlands. Om-

dat vrouwen nu eenmaal veel babbelen 
als ze samen zijn (lacht), en ook omdat 
we de les steevast starten met een 
lijstje moeilijke woorden in verband met 
het project waar we aan werken." 

12:00    Er komt een heerlijke geur uit 
de keuken. Enkele vrijwilligers maken er 
samen een maaltijd klaar. Brahim heeft 
zijn vrouw meegebracht. Samen maken 
ze een overheerlijke couscous. Op maan-
dagmiddag mag iedereen hier voor 3,5 
euro mee aan tafel schuiven. Wel even 
op voorhand inschrijven aan het onthaal 
als je zeker wil zijn van een portie.

08:50

09:00

10:30

10:30

10:00

09:00

12:00

kinderen”, vertelt Evi, zorgcoördinator 
van de basisschool om de hoek. 

10:00

Gabriël komt binnen. Deze man van Con-
golese origine doet als vrijwilliger twee 
keer per week klusjes in het ontmoe-
tingscentrum. "We hebben geluk met zo 
iemand als Gabriël", zegt  medewerker 
Koen. "Hij zorgt ervoor dat kleine herstel-
lingen nooit op de lange baan worden 
geschoven. Ook Jwan startte hier als vrij-
williger. Hij verzorgt de bar en een aantal 
logistieke taken.  Ondertussen konden we 
hem een sociaal tewerkstellingscontract 
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12:15    Vanuit verschillende lokalen 
zakken bezoekers, vrijwilligers en 
medewerkers af naar het café voor de 
gezamenlijke lunch. "Ik geniet elke 
week van dit middagmaal ", zegt één 
van de bezoekers. "Lekker eten, een 
meer dan eerlijke prijs en een fijne 
babbel. Wat heeft een mens nog meer 
nodig?" Het tafelgezelschap bevestigt 
volmondig.

15:00    Twee dames nemen plaats 
aan een tafeltje in het café. "We komen 
hier vergaderen", weet Nouschka. "Ik 
studeer sociaal werk en ondervond 
tijdens mijn stage dat heel wat gezin-

nen nood hebben aan ondersteuning op 
het gebied van onderwijs", vertelt ze. 
"Ouders vinden het belangrijk dat hun 
kinderen het goed doen op school en 
een diploma behalen, maar velen weten 
niet goed hoe ze hun kinderen daarbij 
kunnen ondersteunen", treedt Joy bij. "En 
daar willen wij met onze vereniging 'De 
Toekomst' bij helpen. Ouders die - om-
wille van de taal bijvoorbeeld - de moed 
niet vinden om naar de leerkracht van 
hun kind te stappen, zullen weldra bij ons 
terecht kunnen met vragen over school. 
We helpen waar mogelijk, begeleiden 
de ouders, bemiddelen indien nodig of 
verwijzen door naar andere organisaties. 

Doordat de vrijwilligers van het project 
verschillende talen spreken, hopen we 
de drempel te verlagen voor ouders om 
hulp te vragen."

"Via het buurtsecretariaat dat hier is ge-
vestigd, krijgen we heel wat hulp. Niet 
alleen kunnen we goedkoop een ruimte 
gebruiken. We kregen ook info over de 
zaken die we in orde moeten brengen 
voor onze vereniging en werden in con-
tact gebracht met mensen en andere 
organisaties die ons kunnen helpen", 
voegt Nouschka nog toe. 

17:00    Rond etenstijd keert even de 

rust terug in het  
ontmoetingscentrum.  
Stilte voor de avondstorm…

18:00    De zaal stroomt vol met tiener- 
meisjes. Er klinken vette beats door 
de boxen. Het is tijd voor dansles van 
Buurtsport. Zin om mee te doen? Met 
een 6-beurtenkaart beslis je zelf wan-
neer je er wel en niet zin in hebt.
Jwan is ondertussen druk in de weer 
achter de bar want na de les hebben de 
dames ongetwijfeld dorst. Het werk van 
medewerker Emilie zit erop voor van-
daag. Voordat ze naar huis gaat, komt 
ze gezellig nog een koffietje drinken aan 
de bar.  

19:00    Babylon theater, dat zijn 
theaterworkshops voor anderstalige 
nieuwkomers. Onder begeleiding van 
een professionele regisseur werkt de 
groep aan een voorstelling. Vandaag 
worden de teksten onder de loep geno-
men. Een uitdagende manier om hun 
spreekangst te overwinnen en Neder-
lands te oefenen. 

20:00    ConQuest Calesthenics is één 
van de verenigingen die de zaal van 
Merksemdok huren voor trainingen. 
Eerst even opwarmen en dan is het tijd 
voor het echte werk. Niet voor doetjes!

22:00    De heren van ConQuest zijn 
de laatste bezoekers van de dag. Ze 
zorgen ervoor dat de zaal netjes wordt 
achtergelaten. Zo is iedereen tevreden 
en kan er morgen weer een andere toffe 
activiteit doorgaan. ■

In cultureel ontmoetingscentrum Merksemdok is 
jong en oud welkom en hoort iedereen erbij. Kom er 
genieten van familiedagen en concerten, schuif mee 
aan voor een lekkere maaltijd of neem deel aan één  

van de vele activiteiten. Ontdek het volledige aanbod 
op www.merksemdok.be. 

12:15

19:00

20:00

18:00

15:00
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Merksem  
in cijfers 

Oppervlakte  

district: 8.28 km²

Provincie  
Antwerpen

België

Wist je dat…

… er 15 Velo-stations zijn in 
Merksem?

… 99,2 % van alle Merksem-
naars binnen 20 minuten 
wandelen wonen van een 
bibliotheek?

…  er 97 verschillende sport-
clubs zijn in het district? 

… er meer dan 1km² ge-
bruiksgroen is in Merksem?  

Meer dan een achtste van 
de totale oppervlakte van 
het district is dus ingericht 
als park, sportterrein, fort, 
begraafplaats enzovoort.

…  je met tram 3 op  

19 minuten van het 
Burgemeester Jozef Nolfplein 
naar de Groenplaats rijdt?

124 verschillende  
nationaliteiten
Top 3:

België - Nederland - Polen

01

02

03

Bij de start van 2018  

woonden er in Merksem  

44360  inwoners. 

 50,9%  

 vrouwen 

 49,1%  

 mannen



      Coördinaten:  

51° 15’ NB, 4° 26’ OL
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Test je kennis 
over Merksem

01  Hoe heet het kunstwerk dat voor het districtshuis staat?
 verwelkoming - gastvrijheid - openheid

02  Gritje Kokx houdt ervan Merksemnaars te verwennen. Maar waarmee? 
 massages - ijsjes - speciale theeën

03  Welke Merksemse interieurarchitect verzorgde samen met kunstwerkstede De 
Coene het interieur in het districtshuis? 

 Jos Van Puyvelde / Jan Van Puyvelde / Jef Van Puyvelde

04  Wat eet een echte Merksemnaar op zijn pannenkoek? 
 Candico-suiker - Jam Jam Confituur - Ijsboerke-ijs

05  Waar kan je deze spreuk lezen: 'Als Merksemse stroboer geboren heb ik mijn aard 
nooit verloren'?

 Kroonplein - Sint-Franciscusplein - Burgemeester Jozef Nolfplein

06  Is het nu Astrid Bryan of Astrid Coppens? Of is het nog anders? Met welke familie-
naam werd de Merksemse 'Astrid in Wonderland' geboren? 

 Nuyens - Buyens - Truyens

07 Hoe heten de ereprijzen van het district Merksem? 
 Merksemse Mia's - Stroboer en Stroboerin - grote en kleine Stroboer 

08  In april 2018 werd de muur aan bib Park en de Academie kleurrijk beschilderd.  
Daarvoor reisden internationaal befaamde street artiesten speciaal naar Merk-

Een doorwinterde Merksemnaar lost onderstaande vragen moeiteloos 

op. En wie nog maar recent in het district kwam wonen, leert via de quiz 

ongetwijfeld heel wat bij over Merksem!

Antwoorden : 1. openheid 2. ijsjes 3. Jan Van Puyvelde 4. Candico-suiker 5. Sint-Franciscus-
plein 6. Nuyens 7. grote en kleine Stroboer  8. Colombiaanse  9. Joke Van Leeuwen 10. Golem

sem. Welke nationaliteit hadden zij? 
 Australische - Mongoolse - Colombiaanse

09  Wie schreef het gedicht dat je kan lezen op de Bosto-toren? 
 Peter Holvoet-Hanssen - Joke Van Leeuwen - Ramsey Nasr

10 Wie zit er in de vijver van het Runcvoortpark? 
 Golem - Sméagol - Gremlin

Graffitimuur bib Park en Academie Merksem'
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Nuttige info

STADSLOKET

Op afspraak,  
via het e-loket of het 
stedelijk contactcenter  
(03 22 11 333).

maandag gesloten
dinsdag 8-17 uur
woensdag  8-17 uur
donderdag  12 - 20 uur
vrijdag  8 - 14 uur
zaterdag tweewekelijks 
 8 - 13 uur 
zondag en feestdagen 
 gesloten

DISTRICTSWERKING

Algemeen
03 338 73 11
district.merksem@ 
stad.antwerpen.be 
www.merksem.be 

Stedelijk wijkoverleg
wijkoverleg.merksem@
stad.antwerpen.be 

Evenementencel
evenementen.merk-
sem@stad.antwerpen.be 

Cultuurantenne
cultuurantenne.merk-
sem@stad.antwerpen.be

Sportantenne
sportantenne.merk-
sem@stad.antwerpen.be

Buurtsport
buurtsport.merksem@
stad.antwerpen.be  

Seniorenconsulent
senioren.merksem@
stad.antwerpen.be

Communicatieconsulent
communicatie.merksem 
@stad.antwerpen.be 

Stadsmakers
stadsmakers.2170@ 
stad.antwerpen.be 

Buurtregie
buurtregie@ 
stad.antwerpen.be  

Jeugddienst
Kasteel Bouckenborgh
03 646 76 00 
jeugdienst.merksem@
stad.antwerpen.be

CULTUUR

Cultuurcentrum
Nieuwdreef 135
03 641 62 10 
www.ccmerksem.be 

In het districtshuis vindt u op het gelijkvloers het stadsloket en op de 

eerste verdieping de districtswerking en de leden van het districtscollege. 

Districtshuis Merksem | Burgemeester Jozef Nolfplein 1 | 2170 Merksem

Via het stadsplan op www.antwerpen.be vindt u allerhande nuttige info, 

zoals bijvoorbeeld hondenloopzones, samentuinen, autodeelplaatsen en 

openbare computers. Ontmoetingscentrum 
Merksemdok
Emiel Lemineurstraat 72
03 641 62 10
www.merksemdok.be 

Bibliotheek Park
Van Heybeeckstraat 28A
03 22 11 333
www.bibpark.be 

Academie beeldende 
kunst
Van Heybeeckstraat 28 
03 641 11 06
www.stedelijkonderwijs.
be/academiemerksem

Academie muziek - 
woord - dans
Nieuwdreef 135 
03 641 11 06
www.stedelijkonderwijs.
be/academiemerksem

ZWEMBAD 

Park van Merksem
Van Heybeeckstraat 9
03 502 14 50 
www.antwerpen.be/
sportingA 

DIENSTENCENTRA

De Brem
Zwaantjeslei 87
03 431 64 64
www.zorgbedrijf.antwer-
pen.be 

't Dokske 
Minister Schollaertstraat 
24
03 620 18 01
www.zorgbedrijf.antwer-
pen.be 

De Zeelbaan
Elfnovemberstraat 33
03 292 62 80
www.zorgbedrijf.antwer-
pen.be 

JONGERENCENTRUM

JC Bouckenborgh
Bouckenborghpark
03 641 84 94
info@bouckenborgh.be 

WOONZORGCENTRA

Sint Bartholomeus
Jaak de Boeckstraat 6
03 641 77 11
www.zorgbedrijf.antwer-
pen.be

Melgeshof
De Lunden 2
03 641 77 11
www.zorgbedrijf.antwer-
pen.be

LOKALE POLITIE

Borrewaterstraat 1
03 338 74 74

SOCIALE MEDIA 

Volg het district Merk-
sem op Facebook in 
Instagram.

 www.facebook.com/
districtmerksem

 www.instagram.com/
district_merksem

Schrijf u via communicatie.merksem@stad.antwerpen.be 

in voor de digitale nieuwsbrieven van het district over 

cultuur, sport, jeugd en/of senioren.



BELEEF
MERKSEM
Deze belevingsgids neemt u mee op ontdekking 

in het district Merksem. Via allerlei rubrieken 

krijgt u informatie over tal van thema's. 

Achteraan in de gids vindt u praktische info en 

een aantal nuttige nummers. We hopen u via 

de gids te inspireren op stap te gaan in eigen 

district en volop te genieten van wat Merksem 

te bieden heeft. 

www.merksem.be
    districtmerksem

   district_merksem


