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ZOMER IN DEURNE…
KLINKT ALS MUZIEK IN DE OREN!
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DEURNE PRAAT…

Jan, cultuurantenne
Deurne is meer dan de moeite waard voor een 
fiets- of wandeltocht. Je kan via verschillende 
routes de geschiedenis en mooie plekjes van 
Deurne ontdekken. Cultuurantenne Jan licht toe.  
“De zomer… niets zo fijn als op een zonnige dag 
op de fiets te springen en een tochtje te maken. 
Toerist zijn in eigen land, zalig! Hier in Deurne 
zie je niet zoveel dagjestoeristen en ik merk zelfs 
dat veel Deurnenaars zich niet bewust zijn van 
hoeveel natuur en architecturale pareltjes hier 
op wandelafstand bij elkaar liggen. Deurne is 
een heel groen district. Je kan van het ene bos 
naar het andere park wandelen zonder veel au-
to’s tegen te komen. En overal kom je kasteeltjes 
tegen die in de 16e eeuw opdoken als buitenver-
blijven van de rijken. Deurne-Zuid is dan weer 
een openluchtmuseum voor modernisme. Heel 
wat grote architecten hadden hier trouwens 
hun atelier. Over musea gesproken: Deurne telt 
er vier! Ze zijn zeker een bezoek waard. Ik wil 
graag de ‘local’ zijn die mensen rondleidt, maar 
er zijn helaas maar zeven dagen in een week. 
Daarom heeft het district heel wat gebruiks-
vriendelijke audiogidsen, die je kan downloaden 
op je smartphone. Voor wie écht niet van apps 
houdt, werken we aan printvriendelijke versies.” 
(zie ook p.16)

Fanny, sportantenne
Deze zomer wordt het Arenaplein omgetoverd 
tot Arena Beach. Fanny, sportantenne van 
Deurne, geeft meer uitleg. “In de zomer vind 
ik het heerlijk om met mijn blote voeten in het 
zand te wroeten. Liggend op een handdoek 
met een boek of al bewegend met racket of bal 
in de aanslag. Een geweldig gevoel! Uiteraard 
staat een uitstap naar zee op het programma, 
maar nog leuker is het om na een warme 
werkdag in Deurne even uit te blazen. Van 4 
tot 14 juli vind je me daarom zeker op Arena 
Beach op het Arenaplein. Het basketbalveld 
maakt er dan plaats voor een strand en er valt 
elke dag iets beleven. Een boek uitlenen in de 
pop-up bib en ter plaatse verslinden in een 
strandstoel? Deelnemen aan een barbecue en 
ondertussen luisteren naar live muziek met 
een drankje uit de zomerbar? Je kinderen die 
djembé leren spelen of versteld staan van een 
spannend verhaal? Overdonderd worden door 
acrobatische toeren op een fiets of een nieuwe 
sport uitproberen? Of gewoon picknicken en 
in het zand spelen? Dat is allemaal mogelijk 
op Arena Beach. Ik plan begin juli dus niet 
teveel uitstapjes naar verre plekken, want 
Arena Beach is mijn afspraak met de start van 
de zomer. Die van jou ook?” (zie ook p.31)

Waarom nog op vakantie gaan? Beleef een fantastische zomer in Deurne, want er valt weer 
heel wat te beleven. Enkele districtsmedewerkers geven wat meer uitleg.
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Sofie, jeugdconsulent 
“Ik kijk altijd uit naar de zomervakantie, 
enerzijds omdat de kans op mooi weer groter 
is en anderzijds omdat we dan veel bekende  
gezichtjes terugzien tijdens onze activiteiten," 
zegt Sofie van jeugddienst Deurne. "Op de  
jeugddienst kan een kind echt kind zijn. We 
organiseren verschillende workshops, activi-
teiten en uitstappen. De ene dag snuiven we  
cultuur op bij de vele kasteeltjes die er zijn  
in Deurne, we tellen eekhoorns in de ver-
schillende parken of we zoeken afkoeling 
in de zwemvijver. Deurne heeft ook enorm 
veel speelterreinen. De ene al groener dan 
de andere, maar overal evenveel speel- en 
sportplezier. Niets heerlijker dan wegdromen 
vanuit de raket op het speelterrein aan de 
Ruimtevaartlaan, ik waan mezelf dan voor 
heel even zelf de piloot die verder op de tar-
mac aan het vertrekken is. Mijn favoriete 
speeltuin? Die aan de Van den Hautelei met 
de boomhut? Of die van de Van Duystraat 
met de trampolines? Op de laatste dag van 
de zomervakantie organiseert de jeugddienst 
hét feest van de zomer… het springfestijn! 
Dan springen we samen met alle kinderen en 
jongeren de zomervakantie uit en het nieuwe 
schooljaar in.” (zie ook p.11, 29 & 43)

Leslie, programmator cultuurcentrum 
“Deze zomer organiseren we weer 16 gratis 
vrijdagconcerten in het OLT Rivierenhof", ver-
telt Leslie, programmator van het cultuur- 
centrum Deurne. "Ik heb de eer om daar al  
13 jaar het programma op vrijdag te mogen 
samenstellen. De sfeer in het OLT is met niks te  
vergelijken. Ik heb er al vele magische momen- 
ten beleefd. Dit jaar staat er een combina-
tie van feestelijke avonden en intiemere  
concerten op het programma. Ik durf 
wedden dat Discobaar A Moeder en Dis-
cobar Galaxie voor het nodige vuurwerk  
zullen zorgen. Persoonlijk kijk ik erg uit naar 
A tribute to Antwerp Nightlife. We proberen 
daar de sfeer op te roepen van een aantal 
Antwerpse clubs die de afgelopen jaren de 
deuren hebben moeten sluiten. Het wordt 
een feestzomer, maar tegelijk staat er ook 
muziek op het programma om bij weg te  
dromen: Marble Sounds, Isbells, Dez Mona 
en Pieter Embrechts. Daarnaast zijn er ook 
nog een aantal middagconcerten. Ik denk 
dat we heel fier mogen zijn om zo’n bijzon-
dere concertplek in Deurne te hebben." (zie 
ook p.34)
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VRAAG OP TIJD JE REISPAS 
EN KIDS-ID AAN
Ga je in de vakantie naar het buitenland? Dan 
heb je mogelijk een reispas of kids-ID nodig.
Je kan dit aanvragen in elk stadsloket. Maak 
wel eerst een afspraak.

Reispas
Voor sommige landen heb je een internatio-
naal paspoort nodig. Zo’n paspoort is maar
7 jaar geldig. Een reispas voor minderjarigen 
kost 35 euro, voor meerderjarigen 70 euro.
Doe de aanvraag minstens 3 weken voor je 
vertrek. Breng een recente kleurenpasfoto 
met witte achtergrond mee. Let op: de pas-
foto is aan strenge normen onderworpen.

Kids-ID
De kids-ID is een reisdocument om de identi-
teit van je kind (tot 12 jaar) te bewijzen. Het
is geldig in Europa, in landen waar geen inter-
nationaal paspoort verplicht is. Als je kind al
een internationaal paspoort heeft, moet het 
geen kids-ID hebben. De kids-ID kost 6,40 
euro. De aanvraagtijd bedraagt 2 tot 4 weken.

TEL. 03 22 11 333
WWW.ANTWERPEN.BE

OP ZOEK NAAR 
VAKANTIEOPVANG VOOR 
JE KINDEREN? 
Voor gezinnen met kinderen vormen schoolva-
kanties vaak een uitdaging, want het is niet altijd 
eenvoudig om opvang te vinden. Ouders gaan 
vaak via heel wat verschillende kanalen op zoek 
naar opvangmogelijkheden. De stad Antwerpen 
vereenvoudigde deze zoektocht en ontwikkelde 
een website waarop ouders met schoolgaande 
kinderen een uitgebreid aanbod aan vakantie-
opvang kunnen terugvinden. 

Op www.antwerpen.be/vakantieaanbod staat 
het vakantieaanbod van de meeste organisaties 
in Antwerpen: speelpleinen, sportkampen,  
themaweken en dagactiviteiten. Je zoekt op 
locatie, periode en de leeftijd van je kind(eren). 
Zowel initiatieven (met steun) van de stad Ant-
werpen als andere activiteiten staan op de web-
site.

WWW.ANTWERPEN.BE/VAKANTIEAANBOD
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GEBRUIK GEEN EXTERNE WEBSITES VOOR 
PARKEERVERBODSBORDEN
Verhuizen, het leveren van meubels, een container plaatsen,… er zijn veel redenen om 
een parkeerverbod aan te vragen. Ook als er geen hinder is voor doorgaand verkeer is er 
een toelating nodig om verkeersborden te mogen plaatsen. Verschillende websites bieden 
een all-inservice aan om parkeerverbodsborden te huren. Maar de enige correcte weg om 
als particulier een parkeerverbod te krijgen, is via de website van de stad Antwerpen. 

De stad heeft enkele jaren geleden een nieuw 
systeem gelanceerd om de wildgroei aan 
parkeerverbodsborden tegen te gaan. Voor 
het plaatsen van deze borden moet er altijd 
een vergunning zijn. Eigen parkeerverbods-
borden plaatsen mag niet. 

Vergunning aanvragen
Vraag je vergunning op een eenvoudige 
manier aan via parkeerverbod.antwerpen.be. 
Alle aanvragen die via deze weg gebeuren, 
worden door de stad Antwerpen behandeld. 
De bijhorende borden worden dan ook door 
de stad geplaatst en opgehaald. Op deze bor-
den staat een QR-code die aangeeft of en 
wanneer de borden vergund zijn. Op die 
manier kan iedereen dit nakijken en wordt 
overlast vermeden. Een uitzondering hierop 
zijn parkeerverboden die aannemers of nuts-
bedrijven aanvragen om werken uit te voeren. 
Op parkeerverbod.info staat een overzicht

van de parkeerverbodsborden die vergund 
zijn in Antwerpen.

Er bestaan verschillende externe aanbieders 
die voor particulieren de borden plaatsen en 
de vergunning aanvragen tegen betaling. Je 
moet nochtans zelf bij de stad een werfdos-
sier opstarten en de vergunning in bezit heb-
ben wanneer de borden door deze aanbieder 
geplaatst worden. Wanneer je dit via een 
externe aanbieder regelt, ben je dus niet 
automatisch in orde met je vergunning.

Boete
Laat je toch parkeerverbodsborden plaatsen 
zonder vergunning, dan kan de politie geen 
geparkeerde auto’s takelen. De stad Antwer-
pen verwijdert ook borden zonder vergunning 
en de eigenaar van de borden kan hiervoor 
een boete ontvangen.

PARKEERVERBOD.ANTWERPEN.BE
PARKEERVERBOD.INFO
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Middeleeuws spektakel in het Rivierenhof

DE QUAEYE WERELT
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DEURNE BELEEFT
ZA 1 JUNI 2019 VAN 14 TOT 24 UUR
ZO 2 JUNI 2019 VAN 9 TOT 20 UUR

Tijdens ‘Deurne Beleeft’ bruist de buurt 
rondom het Bosuilstadion.

Smullen en stripfiguren
Heel het weekend kan je genieten van ‘Smaak-
vol Deurne & Lifestyle’ met streetfoodwagens, 
lifestyle en cocktail-, wijn- en bierbars. Voor 
de kinderen is er ‘het comics station kinder-
plein’, waar ze avonturen beleven met ver-
schillende stripfiguren.

Zingen, dansen en De Romeo's
Op zaterdag is er van 19 tot 21.30 uur ‘Deurne 
Swingt en Zingt’. Je kan er uit volle borst mee-
zingen met een heleboel populaire liedjes. 
Daarna kan je dansen op de beats van dj Flow-
chief en dj F.R.A.N.K. Op zondagavond wordt 
Deurne Beleeft afgesloten met een optreden 
van 'De Romeo's'.

Daarnaast is er op zondag ook een rommel-
markt en wordt dit weekend omkaderd met 
de loopwedstrijd Unizo Obstacle Run en de 
wielerderny Profronde van Deurne (zie p.10). 

T.H.V. BOSUILSTADION, JAN WELTERSLAAN 
WWW.DEURNEBELEEFT.BE
GRATIS

DE QUAEYE WERELT
ZA 1 EN ZO 2 JUNI 2019 VAN 10 TOT 18 UUR

Tijdens de Quaeye Werelt slaan middel-
eeuwse ridders en ambachtslieden uit heel 
Europa hun tenten op aan de voet van kasteel 
Sterckshof. Je maakt er van dichtbij kennis 
met het leven in een kampement anno 1477. 
De Quaeye Werelt probeert deze historisch 
belangrijke periode zo waarheidsgetrouw 
mogelijk na te leven. Je ziet er ambachtslie-
den zoals kleermakers, smeden, wapenma-
kers, houtbewerkers en wevers aan het werk. 
Op zaterdag en zondag is er een veldslag met 
honderden zwaardvechters, boogschutters 
en bulderende kanonnen. Sinds haar eerste 
editie in 1999 is de Quaeye Werelt uitgegroeid 
tot het grootste middeleeuws event van de 
Benelux. 

KASTEEL STERCKSHOF 
WWW.DEQUAEYEWERELT.BE
LET OP: DE KANONSCHOTEN TIJDENS DE 
VELDSAGEN MAKEN VEEL LAWAAI. VOORZIE 
OORBESCHERMING EN TREF MAATREGELEN VOOR 
KINDEREN EN DIEREN. 
GRATIS

WANDELEN TIJDENS DEURNE BELEEFT
—

Ontdek unieke plekjes in Deurne-Oost tijdens 

een wandeling van 8 kilometer. Je kan een 

audiogids op je smartphone downloaden en 

de wandeling op eigen initiatief maken of 

aansluiten bij de groepswandeling. 

Meer info via schattenvandeurne.be.
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UNIZO OBSTACLE RUN
ZA 1 JUNI 2019 VANAF 13.30 UUR

Wil je graag deelnemen aan een loopwed-
strijd met wat meer uitdaging? Schrijf je dan 
in voor de ‘Unizo Obstacle Run’. Tijdens deze 
avontuurlijke loop, met maar liefst tien 
opblaasbare stormbanen, geef je het beste 
van jezelf.

De kinderen krijgen een afstand van 1,5 km 
voorgeschoteld. 

Onder begeleiding van de opzwepende beats 
van Yves Deruyter, lopen volwassenen een 
afstand van 4 of 16 km.

Inschrijven doe je via de website. Daginschrij-
vingen zijn niet mogelijk!

T.H.V. BOSUILSTADION, JAN WELTERSLAAN
WWW.UNIZOOBSTACLERUN.BE
WWW.DEURNEBELEEFT.BE
VERSCHILLENDE TARIEVEN 

PROFRONDE VAN DEURNE
ZO 2 JUNI 2019 VANAF 15 UUR

De straten rondom het Bosuilstadion worden 
ook dit jaar overspoeld door wielrenners tij-
dens de spectaculaire dernykoers ‘Profronde 
van Deurne’. Een derny is een motorfiets met 
een 'gangmaker' die wielrenners uit de wind 
houdt zodat die hoge snelheden kunnen 
halen.

De elfde editie van de Profronde van Deurne 
brengt weer heel wat grote wielernamen naar 
Deurne. Vorige editie kroonde Zdenek Stybar 
zich tot kampioen van de Deurnse straten. 
Benieuwd wie zijn opvolger zal worden? Kom 
het dan live meemaken. De vele tussen-
sprintjes, de dernybrommertjes en de hoge 
snelheden zorgen elk jaar voor een nagelbij-
tende wedstrijd.

Ook het kidsdorp en heel wat andere rand- 
animatie voor jong en oud zorgen ervoor dat 
het weer een groot wielerfeest wordt.

T.H.V. BOSUILSTADION, JAN WELTERSLAAN
WWW.PROFRONDEVANDEURNE.BE
WWW.DEURNEBELEEFT.BE
GRATIS 

JAARMARKT GALLIFORTLEI
—

Bezoek de jaarmarkt op de Gallifortlei op 

zondag 2 juni van 9 tot 20 uur. De gezellige 

sfeer, verschillende kramen, kinderanimatie, 

grime, kermis, een rommelmarkt en heerlijke 

versnaperingen zullen je ongetwijfeld bekoren. 



BUITENSPELEN IN DEURNE
Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig. Deurne investeert jaarlijks in de aanleg of 
heraanleg van één of meerdere speelpleintjes, want buitenspelen is verrijkend en gezond 
voor kinderen. Ook in jouw buurt is er een leuk speelterrein waar ze kunnen spelen, sporten 
of gewoon een babbeltje doen. Ga dus samen met je kind op verkenning. 

Een overzicht van de speelterreinen in Deurne (per wijk):

Speelterreinen Deurne-Noord
n  Tweemontstraat (van 2 tot +12 jaar)
n  Van Duyststraat (van 2 tot 11 jaar)
n  De Bisthovenlei (van 2 tot +12 jaar)
n  Bisschoppenhofpark (van 2 tot 11 jaar)
n  Van Deynsestraat (van 2 tot 12 jaar)
n  't Schijntje (Ten Eekhovelei)  

(van 2 tot +12 jaar)
n  Bosuil (van 2 tot 11 jaar)
n  Van Cortbeemdelei

Speeltereinen Deurne-Oost
n  Tweegezusterslaan (van 2 tot +12 jaar)
n  Bremweide (Ter Heydelaan)
n  Speelbos Park Groot Schijn (ingang via  

Ruggeveldlaan)
n  Skatepark Park Groot Schijn

Speelterreinen Deurne-Centrum
n  Rivierenhof (Parkweg) (van 2 tot 11 jaar)
n  Rivierenhof (Parking West tussen  

Parkweg-Cogelsplein) (van 2 tot 12 jaar)
n  Eikblokstraat

Speelterreinen Deurne-Zuid
n  Boekenbergpark (van 2 tot 11 jaar)
n  Ruimtevaartlaan (van 2 tot 11 jaar)
n  Arenaplein (van 2 tot +12 jaar)
n  Van den Hautelei (van 2 tot +12 jaar)
n  Binnentuin Langbaanvelden

JEUGDDIENST DEURNE
TEL. 03 338 45 18 OF TEL. 03 326 19 41
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE 

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

©
 Jo

os
t 

Jo
os

se
n



|  1 2  |   

HISTORY 
ZA 1 JUNI 2019 OM 19.30 UUR  
ZO 2 JUNI 2019 OM 15 UUR

‘History’ is een wervelende show voor het 
hele gezin van dansstudio Easy Moving. Op 
zowel zaterdag als zondag word je onderge-
dompeld in twee verschillende dansshows 
rond het thema ‘geschiedenis’. 

13 top choreografen baseerden hun choreo-
grafieën op het thema om zo een beeld te 
kunnen geven van de evolutie van begin van 
ons tijdperk tot de toekomst. De shows wor-
den uitgevoerd door zowel kinderen vanaf 3 
jaar als volwassenen. De dansstijlen zijn zeer 
divers: klassiek ballet, Afrikaanse dans, hip-
hop, house, salsa, jazz en funk,… het komt 
allemaal aan bod. De diversiteit aan stijlen 
staat garant voor een bruisende show!

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

ANTWERP STAMPE FLY IN 
ZA 1 EN ZO 2 JUNI 2019 VAN 10 TOT 17 UUR

Het luchthavenmuseum Stampe en Verton-
gen organiseert de 28ste editie van de gratis 
Antwerp Stampe Fly In. Kom kijken naar tal-
loze oude vliegtuigen uit beide Wereldoor- 
logen en geniet mee van de spectaculaire 
vliegshow. Op zaterdag komen de deelnemers 
om 10 uur aan en op zondag is er om 11 uur 
een formatievlucht. 

Heb je zin om zelf boven de wolken te vlie-
gen? Trakteer je dan op een luchtdoop in een 
Stampe Vertongen SV-4 en beleef de ultieme 
vliegervaring. Ben je een spotter? Dan kan je 
je onder begeleiding op de tarmac begeven 
om foto's te maken. Op zaterdagavond kan 
je mee genieten van een heerlijke barbecue 
en op zondagmiddag kan je proeven van een 
lekker koud buffet terwijl je naar de vliegtuig-
show kijkt. 

STAMPE EN VERTONGEN MUSEUM
LUCHTHAVENLEI 1
WWW.STAMPE.BE
GRATIS (VLIEGDOOP IS BETALEND)
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STRENGERE VOORWAARDEN VOOR LEZ VANAF 2020
Vanaf 1 januari 2020 verstrengen de toelatingsvoorwaarden voor de lage-emissiezone 
(LEZ). Een uitbreiding van de LEZ komt er niet.

Wat is een lage-emissiezone?
In een LEZ mogen de meest vervuilende voer-
tuigen niet meer rijden. Zo verbetert de stad 
de luchtkwaliteit en de gezondheid van inwo-
ners en bezoekers. De LEZ geldt altijd: 24 uur 
op 24 uur, 7 dagen op 7. De LEZ ligt in het gebied 
tussen de Ring en de Schelde op Rechteroever 
en het gebied tussen de Schelde, E17, Park and 
Ride Linkeroever en het Sint-Annabos op Lin-
keroever. De Singel maakt deel uit van de 
lage-emissiezone. 

Nieuwe voorwaarden
De nieuwe voorwaarden gelden voor een peri-
ode van vijf jaar. Daarna zullen er opnieuw 
strengere normen ingevoerd worden. Er 
bestaan geen plannen om de lage-emissiezone 
uit te breiden. 
Vanaf januari 2020 zijn enkel nog dieselwagens 
met een Euronorm 5 of hoger toegelaten, en 
wagens op benzine of LPG met een Euronorm 
2 of hoger. Voor 80% van de Belgische wagens 
verandert er niets door deze verstrenging. Zij 
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en 
mogen de LEZ automatisch in. 

Ook in de komende jaren zullen de regels nog 
verschillende keren strenger worden. Zorg 
ervoor dat je jezelf goed informeert en check 
altijd je voertuig.

Toelating tegen betaling
Als je wagen voldoet aan de voorwaarden, moet 
je niets doen, je mag dan de LEZ automatisch 
inrijden. Voor dieselwagens met Euronorm 4 
kan je een tijdelijke toelating aanvragen tegen 
betaling. Als je in de LEZ woont en recht hebt 
op een verhoogde tegemoetkoming in de 
gezondheidszorg, bestaat er een sociaal, ver-
laagd tarief voor de toelating om in de LEZ te 
rijden. Dat tarief blijft hetzelfde als in de periode 
2017-2019. Voertuigen van personen met een 
handicap kunnen onder een aantal voorwaar-
den een gratis vrijstelling krijgen.
Buitenlandse voertuigen die voldoen aan de 
norm mogen de LEZ in, maar enkel als ze zich 
binnen de 24 uur na het binnenrijden registre-
ren. Je kan vanaf september dit jaar een voer-
tuig registreren en een vrijstelling of tijdelijke 
toelating aanvragen. 

WWW.SLIMNAARANTWERPEN.BE/LEZ
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AVONDOPENING 
CONTAINERPARKEN
Er zijn acht containerparken in de stad Ant-
werpen. Je kan er terecht met al je huishou-
delijk afval. De toezichter wijst je in welke 
container je de meegebrachte afvalstoffen 
mag deponeren. In de lente en de zomer zijn 
de Antwerpse containerparken ook open op 
woensdagavond. Dit zijn de openingsuren tot 
30 september 2019:

n  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9 tot 17 uur

n  woensdag van 12 tot 20 uur
n  zaterdag van 8 tot 16 uur
n  zon- en feestdagen: gesloten

Uitzondering: het containerpark van Zandvliet 
heeft minder openingsuren.

CONTAINERPARK DEURNE
BELCROWNLAAN 1A
TEL. 03 325 72 70
CONTAINERPARK.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE

DE LANGSTE  
SOEPERDEBOERE 
DO 6 JUNI 2019 OM 12 UUR

Tijdens de Week van Verbondenheid, van 31 
mei tot 9 juni, roepen Bond Zonder Naam en 
Samenlevingsopbouw op tot meer verbon-
denheid en samenhorigheid. 

Eenzaamheid is een groot probleem. Eén op 
vier Belgen voelt zich sociaal eenzaam en één 
op vijf Belgen voelt zich emotioneel eenzaam. 
Buurtwerk Dinamo wil alle buurtbewoners 
samenbrengen en steekt daarom de buurt-
maaltijd ‘Soeperdeboere’ voor de gelegenheid 
in een speciaal jasje: de Langste Soeperde-
boere. Iedereen is welkom aan de langste 
tafel. 

Kom je mee vieren, nieuwe mensen leren 
kennen en genieten van een lekkernij? Schuif 
mee aan tafel!

BUURTWERK DINAMO
TEN EEKHOVELEI 337
TEL. 03 326 22 14 OF
ALICJA.JAMROZOWICZ@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE
GRATISGEEN AFVALOPHALING OP 

PINKSTERMAANDAG 
—

Maandag 10 juni is een feestdag en dan is er  

geen afvalophaling en zijn alle containerparken 

gesloten. De huisvuilwagen komt de werkdag  

erna. Raadpleeg je ophaalkalender via 

www.antwerpen.be/ophaalkalender 

of bel 03 22 11 333. 
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ZWEMMEN ZONDER 
CHLOORGEUREN 
MA TOT ZA VAN 12 TOT 19 UUR 
ZO VAN 11 TOT 18 UUR

De zwemvijver in het Boekenbergpark is een 
paradijselijke oase. Nergens anders in Ant-
werpen zwem je zo vrij als een otter tussen 
het groen. Geen chloorgeuren hier want om 
het water te zuiveren worden geen chemica-
liën gebruikt. Toegang tot de zwemvijver is 
gratis. Op drukke momenten wordt het 'blok-
zwemmen' ingevoerd. Elk kwartier kunnen 
er dan 150 bezoekers in het water. Na 15 
minuten moeten alle bezoekers het water 
verlaten en mogen 150 nieuwe bezoekers 
binnen. 

Meebrengen?
• Aansluitende zwembroek, badpak of bikini.
• Een elastiekje om lange haren bijeen te 

binden.
• Een muntstuk van 2 euro voor de lockers.

Een frisse duik? Even verpozen op de gras-
weide? Geen betere manier om je zomerdag 
door te brengen!

ZWEMVIJVER BOEKENBERGPARK
TEL. 03 411 19 95
ZWEMBAD.BOEKENBERG@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE
GRATIS

MINIGOLF EN DOOLHOF 
RIVIERENHOF
In het Rivierenhof kan je terecht voor een 
partijtje minigolf. Er zijn achttien holes te 
overwinnen. De negentiende hole is het aan-
gename terras waar je iets kan nuttigen en 
nagenieten van jouw sportieve prestatie. De 
minigolf is volledig toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers. Een spelletje kost 3 euro (t.e.m.11 
jaar) of 4 euro (ouder dan 11 jaar).

Naast het minigolfterrein ligt het doolhof. 
Maar liefst 8700 plantjes vormen twee kilo-
meter haagmuur in twee kleuren en vier ver-
schillende hoogtes. Wanneer je het centrum 
bereikt, beklim je de uitkijktoren en word je 
beloond met een mooi uitzicht over het 
Rivierenhof.

WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE

©
 Jo

os
t 

Jo
os

se
n



|  16  |   

DAGJE DEURNE 
ZO 9 JUNI VAN 11 TOT 18 UUR

Naast meters bloemen- en plantenpracht van 
het Rozenfeest, kan je op 9 juni in het Rivieren-
hof ook terecht voor een ‘Dagje Deurne’. Het 
district zet dan haar toeristische en culturele 
aanbod in de kijker. Niet alleen de nieuwe pro-
grammabrochure van het cultuurcentrum en 
de wandel- en fietsbrochures zijn er verkrijg-
baar, ook kan iedereen al eens proeven van 
wat er deze zomer op het programma staat. 

Van 11 tot 12 uur kan je opwarmen met een 
portie yoga. Picknicken kan tussen 12 en 14 
uur op het kleed van Madame Kartelle, terwijl 
je een leuke vertelling meepikt. Om 14 en 16 
uur vindt de muzikale familievoorstelling (3+) 
‘Zand’ plaats. Doorlopend draait dj Papa 
Mojito zomerse plaatjes, zijn er voorleesses-
sies, is er sport- en spelmateriaal voorzien en 
zijn er leuke activiteiten voor de kleintjes. Heb 
je een vraag voor het district, wil je iets mel-
den of weet je nog niet wat te doen deze 
zomer? Loop dan zeker eens langs de buurt-
mobiel. 

RIVIERENHOF (T.H.V. DE VIJVER) 
WWW.DEURNE.BE 
WWW.SCHATTENVANDEURNE.BE
GRATIS

ROZENFEEST
ZO 9 JUNI 2019 VAN 11 TOT 18 UUR

Rozen worden al eeuwenlang gekweekt voor 
hun schoonheid en aangename geur. In juni 
staat deze bloem van de liefde weer in volle 
bloei en dat wordt ook in het Rivierenhof 
gevierd.

Jaar na jaar verzamelen rozenliefhebbers zich 
in en rond de Rozentuin van het Rivierenhof 
waar ook veel lekkers en verrassende anima-
tie je pad kruisen. Het Rozenfeest zorgt voor 
meters bloemenpracht. 

De Rozentuin van het Rivierenhof wordt hele-
maal heraangelegd en is slechts gedeeltelijk 
toegankelijk. Toch zullen er meer dan genoeg 
rozen te bewonderen zijn onder de prachtige 
beuken van de Parkweg. Daar kun je onder 
meer rozen kopen, advies vragen aan kenners 
en rozenverhalen beluisteren.

PARKWEG RIVIERENHOF (TUSSEN ROZENTUIN EN 
KASTEEL RIVIERENHOF)
TEL. 03 360 52 18
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE 
GRATIS
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Je vervelen in Deurne is deze zomervakantie geen optie! Leuke activiteiten, sport, 
spelletjes op de pleintjes… Waar wacht je nog op? (zie ook p.11, p.29 en p.42)

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

Op woensdag 12 juni gaan de verhalen over 
‘bergen en zee’. Kom dus van 14.30 tot  
15.30 uur zeker luisteren in bib Couwelaar. 

In bib Arena verwent een voorlezer op zater-
dag 15 juni van 11 tot 11.30 uur de allerjong-
sten in de supergezellige vertelhoek. Een 
‘boekstart-bib’ voor baby’s, peuters en hun 
(groot)ouders.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
BIB ARENA
ARENAPLEIN 62A
WWW.BIBARENA.BE
RESERVEREN IS NIET NODIG
GRATIS

SCHATTENJACHT  
ZOMERZOEKTOCHT
VAN VR 14 JUNI T.E.M.ZO 15 SEPTEMBER 2019

Na de succesvolle zomerzoektochten van de 
voorbije jaren, verrast het Rivierenhof haar 
bezoekers dit jaar opnieuw met een boeiende 
zoektocht voor jong en minder jong. De zoek-
tocht laat je mooie en verrassende historische 
hoekjes van het park ontdekken. Kraak de 
code en ga op zoek naar de verborgen schat 
in het Rivierenhof. Speurplezier gegaran-
deerd! 

De zoektochtbrochure kost 5 euro en is o.a. 
te koop aan het startpunt bij de domeinwach-
ters van het Rivierenhof, Turnhoutsebaan 
246. De zoektocht is geschikt voor deelnemers 
van 6 tot 99 jaar en biedt ongeveer een dag 
speurplezier in het park. Je kan deze zoektocht 
ook combineren met een bezoek aan de Kin-
derboerderij (gesloten op vrijdag en zaterdag), 
de speeltuin, de minigolf of het doolhof. 

RIVIERENHOF
TEL. 03 360 52 18
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE 
WWW.TERRANOVA.BE 
5 EURO
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EXPO: 
EEN DIVERSE WERELD
VAN ZA 15 TOT ZO 23 JUNI 2019  
TELKENS OPEN OP DO T.E.M. ZO VAN 14 TOT 19 UUR

Geen sant in eigen land. Dat geldt voorlopig 
nog voor Brigitte Vosters. Deze bezielde 
Deurnse schilderes maakte naam in Spanje 
en werd voor tentoonstellingen uitgenodigd 
in Italië, Marokko en de Verenigde Staten 
van Amerika. Ze won al verschillende inter-
nationale prijzen. 

Het levenspad van Vosters liep niet over rozen. 
Maar elke tegenslag in haar leven opende in 
haar schildersleven nieuwe horizonten. Door 
haar kunst heeft ze al heel wat uithoeken van 
de wereld gezien. En die diverse wereld brengt 
ze in beeld op doek. Kom deze tentoonstelling 
bekijken in de zijvleugel van het districtshuis. 
De vernissage vindt plaats op 14 juni om 20 
uur.

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

NETWERKMOMENT 
CULTUUR
ZO 16 JUNI 2019 OM 15 UUR 

Ben je schilder, beeldhouwer, tekenaar, kera-
mist of fotograaf… of zie je graag kunstenaars 
aan het werk? Kom dan zeker naar het net-
werkmoment voor cultuurliefhebbers. Fijn-
schilder James Jones nodigt iedereen uit in 
zijn atelier en vertelt hoe hij mensen portret-
teert en zijn eigen verven mengt volgens 
recepten die Antoon Van Dyck al gebruikte in 
de vroege 17e eeuw. Daarnaast stelt OXOt 
zijn werking voor kwetsbare creatievelingen 
voor. Je maakt ook kennis met Fameus, die 
dit voorjaar nog l’Amateur organiseerde in 
het Sterckshof en liefhebbers op een hoger 
niveau tilt. We eindigen met een receptie en 
een bezoek aan de zijvleugel van het districts- 
huis, waar Brigitte Vosters een rondleiding 
geeft in haar eigen expo. En er is natuurlijk 
veel tijd om met elkaar (of met elkaars kunst) 
kennis te maken.

KASTEEL STERCKSHOF
CORNELISSENLAAN 10
TEL. 03 338 46 03
CULTUURRAAD.DEURNE@ANTWERPEN.BE
INSCHRIJVEN VIA WWW.DEURNE.BE
GRATIS
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WEGGOOIEN? MOOI NIET! 
ZO 16 JUNI 2019 VAN 13.30 TOT 16.30 UUR

Een trui met een gaatje? Een platte band? 
Een mixer die het niet meer doet? Een stoel 
die wiebelt? Heb je spullen die een beetje 
kapot zijn, maar nog te goed om weg te 
gooien? Kom het samen met een vrijwilliger 
herstellen tijdens het repaircafé Kronenburg.  

Vrijwilligers helpen je met naaien, plakwerk 
en repareren van elektro en fietsen. Je kan 
ook je messen laten slijpen. Kleren, meubels, 
elektronische toestellen, fietsen of speelgoed, 
we maken het allemaal. 

Door zaken te laten herstellen, spaar je geld 
en materialen uit. Je moet immers geen nieuw 
toestel kopen en voorkomt het afval dat 
nieuwe producten meebrengen. Samen gaan 
we voor herstellen in plaats van weggooien 
en verkleinen we zo onze ecologische voet-
afdruk. Meld je best aan voor 15 uur, dan 
kunnen de vrijwilligers je zeker nog helpen.

REPAIRCAFÉ KRONENBURG
DC KRONENBURG, VAN DUYSTSTRAAT 192
GSM 0473 86 77 75
JOKE.VERLAET@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE
GRATIS

SPELLETJES SPELEN MET 
JE KIND
ELKE WO VAN JULI EN AUGUSTUS 2019 VAN  
14 TOT 16 UUR

Heb je zin om samen met je kindje(s) spelle-
tjes te spelen op woensdagnamiddag? Wil je 
graag andere ouders leren kennen terwijl je 
samen een gezelschapsspel speelt? Kom dan 
naar het Huis van het Kind Deurne-Noord en 
kom gratis spelen. De spelletjesnamiddag is 
bedoeld voor ouders met kinderen van 3 tot 
12 jaar. Let op!! Er is geen spelletjesnamiddag 
op woensdagen 10 juli en 14 augustus 2019.

HUIS VAN HET KIND DEURNE-NOORD
LAKBORSLEI 200
RESERVEREN VIA TEL. 03 291 18 12
HUISVANHETKIND.DEURNE.NOORD@STAD.ANTWERPEN.BE 
OF AAN HET ONTHAAL
WWW.ANTWERPEN.BE/HUIZENVANHETKIND
GRATIS
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ZOMERMARKT
VR 21 JUNI 2019 VAN 15 TOT 19 UUR

Vzw De Vijver organiseert een zomermarkt in 
’t Pleintje. De Vijver ondersteunt mensen met 
een beperking, hun gezin en hun netwerk. 
De verschillende afdelingen zullen er hun 
zelfgemaakte producten verkopen. Hun aan-
bod bestaat uit: kunstwerken, kaarshouders, 
kaarsen, zeep, dingen van stof (vlaggenrijen, 
tassen,…), dingen van hout (voederhuisjes, 
pijlen, naambordjes,…). Je kan er ook gezellig 
iets komen drinken of een babbeltje komen 
doen.

BUURTWERK ’T PLEINTJE 
SINT-ROCHUSSTRAAT 106
TEL. 03 320 26 70

REUZENFEEST
ZA 22 JUNI 2019 VANAF 13 UUR 

Vzw De Vrienden van de Volkstuinen en Reus 
René nodigen je uit voor de zevende editie 
van het reuze volksfeest op de evenementen-
weide van de volkstuinen aan de Mortselse-
steenweg.

Tijdens dit evenement zijn er verschillende 
reuzen aanwezig, is er muziek met Radio 
Minerva, een tombola met schitterende prij-
zen en kan je iets drinken of eten aan de 
kraampjes. Dankzij de diversiteit aan natio-
naliteiten onder de volkstuinders, kan je op 
het reuzenfeest gerechten en specialiteiten 
van over de hele wereld eten. Iedereen is 
welkom!

VOLKSTUINEN MORTSELSESTEENWEG
GRATIS

BUURTFEEST DC BOSUIL—Op vrijdag 21 juni kan je van 14 tot 20 uur 
in dienstencentrum Bosuil (Bosuilplein 1) 

terecht voor een heus buurtfeest. Er staat 
een welgevulde namiddag vol muziek, 

dansinitiaties, eet- en drankkraampjes en 
nog veel meer ambiance op het programma! Iedereen is welkom. Meer info via tel. 03 360 40 71 of dc.Bosuil@zorgbedrijf.antwerpen.be. De toegang is gratis.

GEZOCHT: 

CREATIEVE DUIZENDPOOT 
—

Ben je graag creatief bezig? Vind je 

het niet erg om anderen hier ook een 

handje bij te helpen? ’t Pleintje zoekt 

een creavrijwilliger die graag enkele 

creatieve activiteiten wil begeleiden 

voor een groepje van maximum 

10 mensen. Interesse? 
Laat iets weten via 

marij@buurtwerkpleintje.be.
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INHULDIGING  
ERTBRUGGEPAD
ZO 23 JUNI 2019 VAN 13.30 TOT 17.30 UUR

Toerisme Voorkempen heeft in samenwerking 
met Wijnegem en Deurne een nieuw wandel-
pad, het Ertbruggepad, van ongeveer 13 kilo-
meter gemaakt. 

De inhuldiging van het startbord van deze 
wandelroute vindt plaats op het Marktplein 
in Wijnegem. Alle geïnteresseerden zijn uit-
genodigd voor een drankje op de zomerbar 
in gemeenschapscentrum ’t Gasthuis, waar 
je in de Deurnse buurtmobiel het hele toeris-
tische aanbod terugvindt van Toerisme Voor-
kempen, Wijnegem en Schatten van Deurne. 

MARTKPLEIN WIJNEGEM
TURNHOUTSEBAAN 199 
TEL. 03 338 46 46
TOERISME@VOORKEMPEN.BE
WWW.VOORKEMPEN.BE
GRATIS 

OPENLUCHTFILM MET 
ANIMATIE 
ZA 22 JUNI 2019 VANAF 18 UUR

Kom in dienstencentrum Silsburg genieten 
van een leuke openluchtfilm op groot scherm. 
Voordat de film start kan je genieten van een 
lekkere maaltijd (pasta of lasagna met vis). 
Samen met de circusschool Ell circo d’ell 
Fuego kunnen kinderen hun kunstjes laten 
zien. Om 20 uur is er een demonstratie Acro, 
door de turnkring Volharding Berchem, 
gevolgd door een initiatie lindy hop door 
Dansschool Roels. Zin in een lekkere cocktail? 
Cocktail o’clock maakt cocktails aan een 
democratische prijs. Om 21.30 uur start dan 
de muzikale openluchtfilm ‘Mamma Mia’ op 
groot scherm. Wil je makkelijk zitten, neem 
dan je eigen stoel mee. Er zijn klapstoelen 
voorzien. Frisco’s en ijspralines zijn te koop 
tijdens de film. 

DIENSTENCENTRUM SILSBURG
HERENTALSEBAAN 597
TEL 03 431 41 30  
DC.SILSBURG@ZORGBEDRIJF@ANTWERPEN.BE
GRATIS (MENU 9 EURO – KINDEREN 7 EURO)
I.S.M. BUURTCOMITÉ SILSBURG
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OP STAP MET EEN  
KRUIDENVROUW
ZO 23 JUNI 2019 OM 10 OF 14 UUR 

Tijdens de kortste nachten van het jaar zijn 
heksen en toverwezens het meest actief, 
beweert het volksgeloof. Hedendaagse hek-
sen zijn echter vooral wijze vrouwen die veel 
weten over wilde planten en hun onvermoede 
eigenschappen. De domeinwachtsters van 
het Rivierenhof vertellen je graag de volkse 
verhalen over kruiden en tonen jou hoe je ze 
kan gebruiken.

VERTREK AAN KASTEEL RIVIERENHOF 
INSCHRIJVEN VERPLICHT (VANAF 3/6) VIA 
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > RIVIERENHOF 
KRUIDENVROUW 2019
MEER INFO VIA TEL. 03 360 52 18.
GRATIS

GRATIS INFOSESSIE  
PV-INSTALLATIE 
DO 27 JUNI 2019 VAN 19 TOT 21 UUR

Wil jij ook gratis energie van de zon in je 
woning gebruiken? Stijn Gheysen van Dialoog 
vzw legt je op 27 juni uit waarop je moet let-
ten als je zonnepanelen wil aankopen.

“Ik toon je met voorbeelden aan hoe je een 
kwalitatieve installatie herkent,” vertelt Stijn. 
“Zo weet je wat je allemaal moet vragen aan 
de verkopers. De meeste platte daken zijn 
goed geschikt. Vroeger kwamen hellende 
daken enkel in aanmerking als de panelen op 
het zuiden zouden liggen, maar tegenwoordig 
komen daken op het oosten of westen ook in 
aanmerking. Isoleer wel eerst je dak!”

Ook als je vragen hebt over een thuisbatterij 
of de digitale elektriciteitsmeter, kan je wat 
opsteken van deze infosessie. Wil je op voor-
hand even checken of je woning geschikt is? 
Kijk dan op www.zoominopuwdak.be. Je moet 
wel op voorhand inschrijven voor deze info-
sessie.

ECOHUIS 
TURNHOUTSEBAAN 139, 2140 BORGERHOUT
INSCHRIJVEN VIA ECOHUIS@ANTWERPEN.BE OF
TEL. 03 217 08 11
GRATIS
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Het Te Boelaarpark wordt omgetoverd tot een circusdorp 
met verschillende (gratis) circusacts voor groot en klein.

CIRCUS BOELAERE
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CIRCUS BOELAERE
VR 28 JUNI 2019 VAN 12 TOT 22 UUR EN ZA 29 EN ZO 30 JUNI 2019 VAN 13 TOT 18 UUR

Op 28, 29 en 30 juni 2019 wordt het Te Boelaarpark weer omgetoverd tot Circus Boelaere. 
Verwacht je aan clowns, jongleurs, acrobaten, humor en muziek voor de hele familie.

Vrijdag 28 juni 2019
Vanaf 12 uur is er een uitgebreid aanbod aan 
sport, spel, circusworkshops, de smakelijke 
workshop ‘Restaurant chez Col’, de circusvoor-
stelling ‘Orkest Bazar’,  acroyoga,…. De eerste 
festivalavond wordt afgesloten met een buurt-
buffet en muziekoptredens. 

Zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019
Het park is vanaf de middag bezaaid met cir-
cusvoorstellingen van de bovenste plank. De 
acrobaat Joan Català brengt een spectaculaire 
act op een paal van vijf meter. De vier artiesten 
van Circus Marcel zorgen voor acrobatie en 
muziek terwijl ze hun eigen decor opstellen. 
No way back is een komische circusvoorstelling 
waarbij twee artiesten een gewaagde construc-
tie met 56 blauwe groentebakken bouwen. 
Rens en Giel spelen een hoogstaand technische 
act met de nodige humor in de Chinese mast. 
Theater Tique weet in een verbluffend samen-
spel het elastische mannetje Tique zo te bewe-
gen dat je je vanaf het eerste moment in zijn 

wereld verplaatst. De artiesten van Cie Ballta-
zar brengen magie, clownesk spel en live muziek 
die elke leeftijd boeit. Compagnie Charlie zorgt
voor een heuse bokswedstrijd en B.V. Natuur 
laat je lachen met pijnlijke slapstick. Topmen-
talisten Piet Kusters en Stefan Paridaen lezen, 
voorspellen en beïnvloeden de gedachten van 
het publiek. De luchtacrobaten van Balbàl com-
pany delen, door middel van hun kunstvluch-
ten, hun wereld en hun standpunt. Daarnaast 
kunnen kinderen zich volledig uitleven op De 
Werf van Hoetchatcha, een speeltuin waarin 
gewerkt wordt. Of ze spelen de gekke spelletjes 
uit het pretpakket van Froefroe.

Voor een hapje en een drankje kan je het hele 
weekend terecht in de bar of in één van de 
foodtrucks.

TE BOELAARPARK 
WWW.CIRCUSBOELAERE.BE
CIRCUSBOELAERE@ANTWERPEN.BE
GRATIS, SOMMIGE VOORSTELLINGEN ZIJN BETALEND
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VIER JE VERJAARDAG IN 
EEN DIENSTENCENTRUM!
Ben je 65 jaar of ouder? Komt er weer een 
jaartje bij op de teller, maar heb je geen zin 
of ruimte om familie en vrienden thuis uit te 
nodigen? Geen nood, je favoriete diensten-
centrum geeft je de mogelijkheid om jouw 
gezelschap uit te nodigen voor een verjaar-
dagsfeest, zoals in die goede oude tijd. Je kan 
kiezen uit twee formules (10 of 5 euro/pers. 
- met of zonder maaltijd), en er zijn standaard 
lekkere hapjes, een drankje, versierde tafel, 
en attentie voor de jarige voorzien. Het ver-
jaardagsfeestje vind plaats tijdens de ope-
ningsuren in de cafetaria van het diensten-
centrum, na reservatie (ten laatste een week 
op voorhand).

DIENSTENCENTRA
WWW.ZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE
5 OF 10 EURO/PERSOON

WAT PROEF JIJ IN BIB 
COUWELAAR?
VAN ZA 29 JUNI TOT ZA 31 AUGUSTUS 2019

Vlieg verstopt deze zomer schatkisten in heel 
Vlaanderen en Brussel. Ga mee op zoek naar 
één (of meer) van de 300 schatten van Vlieg 
en verken een verrukkelijk parcours. Vind je 
de schatkist? Dan krijg je een smaakboekje 
boordevol spelletjes én maak je kans op fan-
tastische prijzen.

Schilderen met choco, heksensoep brouwen 
of eten met je voeten? Hoe verfijnd is jouw 
smaakzin? Vlieg maakte een rood, blauw en 
groen smaakboekje en verstopte in elk boekje 
heerlijke spelletjes en smaakvolle stickers. 
Wil jij ze alle drie verzamelen? Doe dan mee 
aan minstens drie zoektochten. Wedden dat 
dit smaakt naar meer? Kom deze zomer- 
vakantie meedoen aan de smaakvolle schat-
tenzoektocht in bib Couwelaar. Altijd prijs!

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
VOOR KINDEREN EN FAMILIES
INSCHRIJVEN IS NIET NODIG
GRATIS
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RAVOTTEN IN HET 
SPEELBOS 
Het speelbos in Park Groot Schijn is een plek 
waar kinderen en jongeren naar hartenlust 
vrij kunnen ravotten in de natuur of kampen 
kunnen bouwen. Noem het geen speeltuin, 
want hier is de natuur de baas. Centraal in 
het bos ligt een cirkelpad dat aansluit op de 
paden van het Park Groot Schijn. Het cirkel-
pad is niet alleen leuk om rond te lopen, het 
is ook een duidelijke afbakening en herken-
ningspunt voor alle kinderen in het bos.

Langs het cirkelpad ligt een avonturenslinger 
die leidt naar de centrale klimtoren. Daar 
waar de slinger het cirkelpad kruist zijn er 
twee ontmoetingsplaatsen met zittribunes, 
ideaal om uit te rusten. 

Terwijl de kinderen spelen in het bos, kunnen 
de ouders een wandeling maken en genieten 
van de natuur. Voor een dagje heerlijk uitleven, 
moeten kinderen in het speelbos zijn.

SPEELBOS PARK GROOT SCHIJN
INGANG VIA RUGGEVELDLAAN
WWW.PARKGROOTSCHIJN.BE
GRATIS

ZOMERSLUITING CINEMA 
RIX EN CC DEURNE
Tijdens de maanden juli en augustus zijn 
Cinema Rix en buurtbar Barix niet geopend. 
De vrijwilligers, kok en personeel blazen even 
uit en genieten van een welverdiende zomer-
vakantie. Maar ze zitten daarnaast toch ook 
niet stil… want achter de schermen ligt er 
nog heel wat werk op hen te wachten: een 
grote kuis, alles eens opfrissen, een nieuw 
programma samenstellen, brainstormen over 
heerlijke menu's en tenslotte wordt de gevel 
ook grondig aangepakt. Dus kijk mee uit naar 
september, want dan verwelkomen de mede-
werkers je graag terug in een frisse Cinema 
Rix en Barix! 

Cultuurcentrum Deurne en de gezelligste 
living zijn enkel gesloten in juli. Vanaf don-
derdag 1 augustus zijn ze terug open! Tickets 
voor de voorstellingen kan je te allen tijde 
online bestellen via www.ccdeurne.be. 

CINEMA RIX & BUURTBAR BARIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
TEL. 03 360 80 90
WWW.CINEMARIX.BE
CINEMA.RIX@ANTWERPEN.BE

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TEL. 03 360 85 50
WWW.CCDEURNE.BE
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE
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BUURTWERK DINAMO 
RENOVEERT
Wegens renovatiewerken sluit buurtwerk 
Dinamo tijdelijk de deuren op hun vaste loca-
tie in de Ten Eekhovelei 337. Het buurtwerk 
blijft wel open tijdens de werken, maar op 
een andere locatie. Van 2 juli tot en met 19 
september 2019 verhuist Dinamo naar het 
parochiecentrum in Kronenburg, René Heylen-
straat 1.

Je bent er dan elke dinsdag (van 9.30 tot 16 
uur) en elke donderdagvoormiddag (van 9.30 
tot 13 uur) welkom voor een koffie of een 
babbel. Een aantal vaste activiteiten gaan 
ook gewoon door in Kronenburg. Kom gerust 
eens langs om te horen wat we deze zomer 
allemaal organiseren!

Let op: van 5 tot en met 16 augustus 2019 is 
het buurtwerk gesloten. Er gaan dan ook geen 
activiteiten door.

BUURTWERK DINAMO
TEL. 03 326 22 14
ALICJA.JAMROZOWICZ@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE 

RODE BRIEVENBUS IN JE 
BUURT?
Zoek je een rode brievenbus bij jou in de 
buurt? Je kan die vinden op de website van 
Bpost. Je vindt er ook meteen het laatste 
lichtingsuur van de dag.

De rode brievenbussen worden steeds minder 
gebruikt. Daarom besliste Bpost eind 2018 
om 3000 van de rode brievenbussen te schrap-
pen. Voor mensen die in een stedelijk gebied 
wonen zal er wel nog steeds binnen een straal 
van 500 meter een brievenbus te vinden zijn. 
In landelijke gebieden zal dat binnen 1500 
meter zijn. Kijk op www.bpost.be voor alle 
locaties.

WWW.BPOST.BE 
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EEN GOED GEVULDE ZOMER VOOR DE KINDEREN
A-kaart activiteiten
Het district Deurne organiseert deze zomer-
vakantie een heleboel knotsgekke, creatieve, 
sportieve activiteiten en uitstappen voor kin-
deren en jongeren tussen 4 en 14 jaar. Om 
deel te nemen heb je een A-kaart nodig. 
Prijzen per activiteit verschillen. Meer info 
en inschrijven kan via tel. 03 22 11 333 of 
www.antwerpen.be/kinderen.

Gratis sport, spel en cultuur 
De hele zomer lang kunnen kinderen op 
woensdag, donderdag en vrijdag deelnemen 
aan gratis sport - en spelactiviteiten op ver-
schillende speelpleintjes. Elke vrijdag is er 
ook een portie gratis cultuur en straatanima-
tie. Breng dus gerust je eigen picknick mee, 
vlei je neer en geniet! 

Je hoeft niet in te schrijven, maar kinderen 
dienen onder begeleiding te zijn van een vol-
wassene. Bij slecht weer gaan de activiteiten 
niet door. Het volledige programma en meer 
info via www.deurne.be.
n  speelterrein Arenaplein op 9 (!), 10, 11 en 

12 juli van 14 tot 17 uur 
n  speelterrein Wim Saerensplein op 17, 18 

en 19 juli van 14 tot 17 uur  
n  speelterrein Van den Hautelei op 24, 25 en 

26 juli van 14 tot 17 uur 

n  Bisschoppenhofpark op 31 juli, 1 en 2 augus-
tus van 14 tot 17 uur 

n  speelterrein Ruimtevaartlaan op 7, 8 en 9 
augustus van 14 tot 17 uur 

Gratis vrijdagconcerten 
Voor kinderen staan er dit jaar twee gratis 
vrijdagconcerten om 14 uur in het OLT op het 
programma. Op 5 juli brengt Dimitri Leue met 
de Familie Von Kapp rock ’n roll voor de aller-
jongsten. Op 2 augustus is het de beurt aan 
de meest swingende kids band van België: 
De KetnetBand (zie ook p.34).

Sportweken 
Daarbovenop zijn er deze zomer verschillende 
sportweken in Deurne. Ideekids en Sporting 
A zorgen voor een waanzinnig sportief en cre-
atief aanbod in de Tweegezusterslaan en in 
de Van den Hautelei. Tijdens deze sportweken 
is er voor- en naopvang voorzien. Indien je 
zeker wil zijn van een plaatsje, vergeet dan 
niet in te schrijven via 
www.sportstad.be/sportweken/aanbod. 

Springfestijn zie p.42

JEUGDDIENST DEURNE
TEL. 03 326 19 41 OF TEL. 03 338 45 18
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE/KINDEREN
WWW.ANTWERPEN.BE/AKAARTJEUGD
WWW.DEURNE.BE
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STERILISEER JE KAT
Wie een kat heeft, moet die laten steriliseren 
of castreren voor de kat vijf maanden oud is. 
De kat moet ook een chip krijgen en geregis-
treerd worden in de databank CatID. Ook wie 
een kat weggeeft of verkoopt, moet deze 
ingrepen laten uitvoeren. Voortaan kan je 
hiervoor een subsidie aanvragen. Die bedraagt 
42 euro voor een kattin en 22 euro voor een 
kater.

Katten onvruchtbaar laten maken, chippen 
en registreren biedt veel voordelen. Doordat 
gechipte katten sneller weer terechtkomen, 
gaan ze niet zwerven en zich voortplanten. 
Zo worden baasjes sneller met hun huisdier 
verenigd en moet de stad de kosten voor hun 
verzorging en huisvesting niet dragen.

Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 
1 april 2018 zullen ten laatste op 1 januari 
2020 gesteriliseerd moeten zijn ook als ze 
niet verkocht of weggeven worden.

DIENST DIERENWELZIJN
TEL. 03 338 36 60
DIERENWELZIJN@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE
WWW.CATID.BE

(PLUS)BAASJES VOOR 
HUISDIEREN GEZOCHT
AAP vzw (Animal Assisted Projects) zet zich 
in om het welzijn van mensen en dieren te 
verhogen en brengt ze dichter bij elkaar. Dat 
doen ze door het matchen van plusbaasjes 
aan huisdieren uit de buurt. Daarnaast leiden 
ze ook honden en hun baasjes op als 'AAI-
team' voor woonzorg- en therapeutische cen-
tra en geven ze vormingen rond huisdieren.

Plusbaasjes
Ben je ouder dan 55 jaar en heb je een hart 
voor dieren? Via AAP vzw zorg je overdag voor 
het huisdier van iemand die weinig tijd heeft. 
Zo geniet je van gezelschap, meer beweging 
en meer sociaal contact.

Heb je een huisdier en zoek je een plusbaasje 
voor wanneer je er niet bent? AAP vzw brengt 
je in contact met een plusbaasje uit de buurt. 
Zo maak je zowel een senior als jouw huisdier 
gelukkig. Een 'win' voor alle partijen dus. 
Voor baasjes is er geen leeftijdscriterium.  
Plusbaasjes moeten wel ouder zijn dan 55 
jaar.

AAP VZW
TEL. 03 887 72 21
WWW.AAPVZW.BE
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ARENA BEACH
VAN DO 4 JULI T.E.M. ZO 14 JULI 2019  

Ben jij ook zo dol op de zee en het strand? Maar krijg je al de kriebels als je denkt aan 
die ellenlange files richting de kust? Dan is er goed nieuws! Deze zomer rijd je niet rich-
ting Noordzee, want met Arena Beach komt het strand naar Deurne. 

Tien dagen lang tovert het district Deurne 
het Arenaplein om tot een echt strand met 
alles erop en eraan. Je kan er beachkorfballen, 
petanquen, badmintonnen of kubben. Maar 
ook picknicken, een boek lezen in een ligstoel 
of gezellig bijpraten met de buren tijdens een 
deelmaaltijd of een theenamiddag. 
Welgekende artiesten uit de buurt Jokke 
Schreurs en Marva Nielsen hebben de eer het 
festival te openen. Donderdagavond 4 juli 
zingen zij jazzy liedjes met een bluesy onder-
toon. 

Op zaterdagavond wordt het extra gezellig 
gemaakt met eten en optredens. Zaterdag-
avond 6 juli kan je genieten van een deel-
maaltijd terwijl Les Tzigales de sfeer opleukt 
met jazz, gipsy en Franse chanson. Laat die 
pastis maar komen! Zaterdagavond 13 juli 
ben je niet alleen welkom om aan te schuiven 
voor de heerlijke buurtbarbecue, maar ook 
Sofie La Digue & The Blue Skies doen je onge-
twijfeld goesting krijgen in meer! 

Verzamel dus snel je schopjes, ponderkes, 
strandlaken en zonnecrème en kom af naar 
het gezelligste strand van ‘t stad. 

Lees het volledige programma op 
www.deurne.be/arenabeach. 

ARENAPLEIN
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE/ARENBEACH
GRATIS 

CREMERIE ARENA—Elke woensdag van juli en augustus kan je in ‘de crèmerie’ van dienstencentrum Arena (Gabriël Vervoortstraat 2) om 14 uur terecht voor de beste ijscoupes van Deurne. Een ijscoupe kost 4 euro. Meer info via tel. 03 431 60 20.
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VLAANDEREN FEEST! 
VR 5 JULI 2019 OM 20.30 UUR IN HET OLT 
RIVIERENHOF  
DO 11 JULI 2019 OM 15 UUR IN HET DISTRICTS-
HUIS, MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1

Ook dit jaar laat het district het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap niet onopgemerkt 
voorbijgaan. 

Gratis optreden Yevgueni
Op 5 juli geeft Yevgueni een gratis concert in 
het OLT. De groep brengt Nederlandstalige 
nummers waarin ze chanson, kleinkunst en 
pop tot één geheel vermengen. Hun muziek 
wordt vaak omschreven als moderne klein-
kunst. Kom op tijd, want volzet is volzet!

Viering
Op 11 juli vindt in het districtshuis van Deurne 
een sfeervolle viering plaats met een optre-
den van Utopia Ensemble (vijf Vlaamse zan-
gers met een voorliefde voor meerstemmige 
muziek). 

INSCHRIJVEN VIERING DISTRICTSHUIS IS VERPLICHT 
VIA DISTRICT.DEURNE@ANTWERPEN.BE OF
TEL. 03 338 45 41
GRATIS

VERVOER OP MAAT 
GEZOCHT
De Vijver vzw is een organisatie die onder 
andere woonondersteuning biedt aan perso-
nen met een mentale beperking. Voor heel 
wat van de cliënten is het moeilijk om zich 
zelfstandig te verplaatsen. Hierdoor geraken 
ze vaak geïsoleerd van de samenleving. 
Daarom is De Vijver vzw op zoek naar vrijwil-
ligers die creatief willen meedenken over 
vervoermogelijkheden voor hun cliënten. Heb 
je ideeën over toegankelijk vervoer? Wil je 
hier mee over nadenken en/of eventueel 
ondersteunen? Neem dan snel contact op 
met De Vijver vzw en zorg mee voor een toe-
gankelijker vervoer!

DE VIJVER VZW
GSM 0492 97 21 66
TIM.VANONCKELEN@DEVIJVERVZW.BE

VLAANDEREN FEEST! 

IN DE DIENSTENCENTRA
—

Marino Punk brengt op 9 juli om 14 uur gratis 

in DC Boterlaar (Burgemeester de Boeylaan 2) 

oude bekende Vlaamse liedjes en melancholi-

sche zigeunermuziek op zijn accordeon. In DC 

Silsburg (Herentalsebaan 597) kan je op 10 juli 

van 14 tot 17 uur terecht voor een gratis 

optreden van Romeo Spinelli en Danny Grandé. 

Zij brengen croonermuziek gecombineerd met 

Nederlandstalige volksmuziek.
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In het Openluchttheater Rivierenhof geniet jong en oud 
elke vrijdag in juli en augustus van een gratis concert. 

GRATIS 
VRIJDAGCONCERTEN 
IN HET OLT
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GRATIS CONCERTEN OP VRIJDAG
ELKE VRIJDAG IN JULI EN AUGUSTUS 2019 

Elke vrijdag in juli en augustus kan je gratis concerten meepikken in het Openlucht- 
theater Rivierenhof (OLT). Niet alleen ‘s avonds zullen er vrolijke noten klinken, ook in 
de namiddag staan er concerten gepland. Jong en oud kan er met volle teugen genieten 
van verschillende genres. Je kan zo maar even 16 gratis vrijdagconcerten meepikken. 

Dit jaar staat er een combinatie van feeste-
lijke avonden en intiemere concerten op het 
programma zoals Discobaar a Moeder, Marble 
Sounds, Alex Agnew, Johan Verminnen, Pieter 
Embrechts, Discobar Galaxie, Sven van 
Hees,… Voor kinderen zijn er optredens van 
de Familie Von Kapp (met Dimitri Leue) en de 
KetnetBand. Op vrijdag 5 juli kan je, ter gele-
genheid van het Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap, genieten van een gratis con-
cert van Yevgueni en Walrus

PROGRAMMA
n  vr 5 juli 2019 
 om 14 uur: 
 Familie Von Kapp (Rock ‘n roll voor 
 kinderen - met Dimitri Leue)
 om 20.30 uur:
 Vlaanderen Feest! met Yevgueni (Neder-

landstalige pop, moderne kleinkunst) - 
 Walrus (Nederlandstalige pop)

n  vr 12 juli 2019
 om 14 uur: 
 North Side Bigband (één van toonaan- 

gevende big bands in België)
 om 20.30 uur:  
 Discobaar a Moeder (De Ras en de Schele 

draaien alles wat dansbaar is!) 
 Rumbaristas (mix van rumba, tarantella,  

cumbia ska & balkan) 

n  vr 19 juli 2019
 om 20 uur:  
 A tribute to Antwerp Nightlife 
 (met o.a. dj’s Sven van Hees, Smos, Prinz,…)

n  vr 26 juli 2019 
 om 14 uur: 
 Bella Italia (Sandra Kim e.a. brengen de 

mooiste en bekendste Italiaanse hits)
 om 20.30 uur:
 Dez Mona (alternatieve pop)
 Sun Gods (alternatief – indie)
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n  vr 2 augustus 2019
 om 14 uur: 
 De KetnetBand (de meest swingende kids 

band van België)
 om 20.30 uur:
 Marble Sounds (postrock)
 Isbells (melancholische, folkachtige pop)

n  vr 9 augustus 2019
 om 14 uur: 
 Johan Verminnen (bekend van de liedjes 

‘Laat me nu toch niet alleen’, ‘Mooie 
dagen’, ‘Ik voel me goed’, ‘In de Rue des 
Bouchers’,...)

 om 20.30 uur:
 Pieter Embrechts (Nederlandstalige pop)  
 Wolken (Nederlandstalige liedjes)

n  vr 16 augustus 2019 
 om 20.30 uur:
 Floyd Matters (Pink Floyd tribute band)

n  vr 23 augustus 2019
 om 14 uur:
 Casco Phil (klassieke muziek)
 om 20.30 uur:
 Bloemen noch kransen met Alex Agnew 

(Jim Morrison), Senne Guns (Freddie Mer-
cury), The Calicos (George Harrison)  
(muzikanten eren hun overleden muzikale 
helden)

n  vr 30 augustus 2019
 om 14 uur: 
 Along comes Mary (hits uit de jaren ‘40, 

‘50 en ’60, swing, lindyhop, rock ‘n roll)
 om 20.30 uur:
 Discobar Galaxie (Dansen op de plaatjes 

van met dj Bobby Ewing, dj Lars Capaldi en 
dj Loveboat)

 JTOTHEC (funk) 

OPENLUCHTTHEATER RIVIERENHOF
TEL. 03 360 85 50
WWW.CCDEURNE.BE
RESERVEREN IS NIET NODIG. 
KOM OP TIJD, WANT VOLZET IS VOLZET!
GRATIS

EXTRA INFO
—

Ook vinden er deze zomer een heleboel 

betalende concerten plaats in het OLT. Op 

het programma staan o.a. Tindersticks, 

Arsenal, Dead Man Ray, Los Lobos, Ziggy 

Marley, Alpha Blondy, Hooverphonic… 

Een volledig overzicht van alle concerten 

in het Openluchttheater Rivierenhof vind 

je op www.oltrivierenhof.be.
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SPORT EN BEWEEG MEE
INSCHRIJVEN VANAF DI 9 JULI 2019 OM 9 UUR 

Wil je na een relaxerende zomer opnieuw wat 
meer bewegen? Bekijk dan het aanbod van 
‘Sport en Beweeg Mee’ met verschillende 
cursussen. Er zit vast iets voor jou tussen!
In zwembad Arena kan je terecht voor een 
sessie aquagym. Op het tempo van de beat 
doe je verschillende oefeningen in het water 
waarbij je alle spieren van je lichaam gebruikt. 
Heb je liever je voeten stevig op de grond, 
dan zijn de lessen Stretching, Yoga en Tai Chi 
in het KA Deurne meer iets voor jou. Ontstress 
en vergeet je dagelijkse beslommeringen ter-
wijl je je lichaam leert kennen en spierkracht 
en flexibiliteit traint.

Alle lessen laten de ruimte om te oefenen 
naar eigen kunnen en op je eigen ritme. Op 
voorhand inschrijven is verplicht.

ZWEMBAD ARENA, GABRIEL VERVOORTSTRAAT 8
KA DEURNE, FRANK CRAEYBECKXLAAN 22
TEL. 03 338 45 87
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE/SPORTENBEWEEGMEE
VERSCHILLENDE TARIEVEN

ZEN IN DE ZOMER 
ELKE ZO 7 JULI T.E.M. ZO 25 AUGUSTUS 2019 
VAN 11 TOT 12 UUR

Wil je even ontsnappen uit de drukte van het 
dagelijkse leven? Kom dan tijdens de zomer-
vakantie ontstressen op de Bremweide. Elke 
zondag ben je er tussen 11 en 12 uur welkom 
voor een relaxerende yogasessie.

In de vrije natuur kan je je hoofd volledig 
leegmaken en tegelijkertijd genieten van een 
gezonde portie beweging. De yogalessen zijn 
op maat van beginners die kennis willen 
maken met yoga én ze zijn gratis. Het enige 
wat je nodig hebt is een yogamatje of een 
handdoek. Ook meer ervaren deelnemers zijn 
welkom.

Aan yoga doen in de vrije natuur is een unieke 
ervaring. Blokkeer dus je zondagochtenden 
en zet je yogamatje alvast klaar! Let op: op 
21 juli is er geen yogasessie.

BREMWEIDE
TEL. 03 338 45 87
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE
GRATIS
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SCHEMERWANDELING
ZA 17 AUGUSTUS 2019 VAN 20 TOT 22.30 UUR

Bij het vallen van de avond verkleurt het licht 
en wordt het langzaam donker. In de natuur 
komen schemer- en nachtdieren tot leven. 
Samen met een natuurgids ga je in het 
Rivierenhof op zoek naar (sporen van) konij-
nen en muizen. Later op de avond kruisen 
vleermuizen en nachtvlinders je pad. Een 
leerrijke belevenis in het uur tussen hond en 
wolf…

VERTREK AAN KASTEEL RIVIERENHOF
INSCHRIJVEN VERPLICHT (VANAF 29/7) VIA 
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > RIVIERENHOF 
SCHEMERWANDELING 2019 
MEER INFO VIA TEL. 03 360 52 18
GRATIS

NATUURPUNTLABELS VOOR 
DEURNE
In 2017 lanceerde Natuurpunt een nieuw label 
om duurzame en ecologische projecten van 
gemeenten te erkennen: het Natuurpuntla-
bel. District Deurne was toen één van de eer-
ste gemeenten die een label kreeg voor haar 
duurzaam extensief maaibeheer op de Brem-
weide. Deze manier van maaien verhoogt de 
natuurwaarde en de biodiversiteit van het 
park en creëert zo een gevarieerd grasland 
met bloeiende kruiden.

In 2018 kreeg het district een extra label voor 
59 ‘Toekomstbomen’ in het straatbeeld. Zo’n 
Toekomstboom is een boom in een straat of 
op een plein die de garantie krijgt op een 
lange toekomst. Het district investeert er in 
de ondergrond en beschermt de boom zodat 
hij 100 jaar kan groeien.

WWW.ANTWERPEN.BE/NATUURPUNTLABEL

BEZOEK DE KINDERBOEDERIJ
—

Kom langs en maak kennis met de wereld van de boer, 
zijn dieren en het erf. De Kinderboerderij van het 
Rivierenhof  is er voor jong en oud. Elke dag open 

van 13 tot 17 uur en gesloten op vrijdag en zaterdag. 
Meer info via tel. 03 324 82 70 of 

www.provincieantwerpen.be – gratis.
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CREATIEVE JONGEREN 
GEZOCHT
VAN MA 19 T.E.M VR 30 AUGUSTUS 2019 VAN 
10 TOT 17 UUR

De laatste twee weken van de zomervakantie 
wordt Deurne-Noord even het walhalla voor 
de creatieve en speelse jeugd. Dankzij het 
project Club MG krijgen jongeren van 10 tot 
14 jaar de kans om samen een culturele voor-
stelling te maken rond dans, theater, litera-
tuur, muziek en mode. Daarbij worden ze 
begeleid door kunstenaars en dialoogcoaches. 
Iedereen is welkom in de groep die samen 
een cultuurproduct maakt en daarbij ook 
waarden leert zoals respectvol om te gaan 
met de andere groepsleden. Er wordt niet 
alleen gefocust op talenten, maar ook op de 
persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. 
Club MG werd voor het eerst ontwikkeld op 
het Terloplein in Borgerhout, maar wordt 
omwille van het succes nu ook in Deurne 
opgezet. 

BISTHOVENPLEIN EN CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
INSCHRIJVEN VIA WWW.MOVINGGROUND.BE OF
GSM 0471 54 80 34
GRATIS (LUNCH INBEGREPEN)

VOLG DEURNE OP FACE-
BOOK EN INSTAGRAM
Er gebeurt heel wat in Deurne. Het district 
Deurne wil via heel wat uiteenlopende kanalen 
contact houden met haar inwoners en bezoe-
kers. Hoe langer, hoe meer gaat de stad voor 
digitale communicatie. Via www.deurne.be 
kan je via je eigen profiel informatie over 
Deurne op maat raadplegen en blijf je van alle 
activiteiten in het district op de hoogte.

Maar ook sociale media vormen een belangrijk 
doorgeefluik van informatie. Je kan het reilen 
en zeilen in Deurne ook volgen op de sociale 
netwerksites Facebook en Instagram. Ga naar 
Facebook en Instagram, log in, zoek ‘district 
Deurne’ en volg de pagina. Zo blijf je op de 
hoogte, kan je foto’s bekijken en kan je jouw 
mening geven over wat er gebeurt in Deurne. 
Uiteraard worden je vragen en opmerkingen 
beantwoord. 

WWW.DEURNE.BE
@DISTRICTDEURNE
#DISTRICTDEURNE
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DEWATERBUS STOPT OOK 
IN DEURNE
Vanaf dit jaar kan je om het half uur DeWa-
terbus langs het Albertkanaal nemen. Door 
deze nieuwe lijn krijgen pendelaars er een 
alternatief bij om zich te verplaatsen. De 
nieuwe route is 8 kilometer lang en heeft vijf 
haltes: Havenhuis, Fietsbrug Ijzerlaan (Merk-
sem), Brug van den Azijn (Deurne), Hoogmo-
lendijk (Schoten) en Brug Houtlaan (Wijne-
gem). Een enkele reis duurt ongeveer 40 
minuten. De haltes liggen telkens aan een 
brug zodat ze vanop beide oevers makkelijk 
bereikbaar zijn. Een enkel ticket kost 3 euro, 
een retourtje 5 euro en de fiets mag gratis 
mee. 

Mensen met een abonnement voor DeWater-
bus kunnen dat uiteraard ook op deze lijn 
gebruiken. Daarbij is er ook rekening gehou-
den met de aansluiting op het openbaar ver-
voer, die er nu aan verschillende haltes al is. 
Een groot voordeel is dat er nergens op de 
route obstakels zoals sluizen liggen die de 
vaartijd kunnen beïnvloeden.

WWW.DEWATERBUS.BE
WWW.SLIMNAARANTWERPEN.BE
3 EURO (ENKEL) - 5 EURO (RETOUR)

ZAAL VINDEN VIA  
ZAALZOEKER? 
Zoek je een feest- of vergaderzaal? Of zoek je 
een hobby- of repeteerruimte? Kijk dan op 
Zaalzoeker en vind een zaal voor jouw acti-
viteit. 

Zaalzoeker is een gratis online tool die je helpt 
om zalen te vinden voor jouw activiteiten. 
Zaalzoeker bevat meer dan 1500 zalen in heel 
Antwerpen. De zalen zijn geschikt voor cur-
sussen, vergaderingen, feesten, hobby's, 
repetities of sportactiviteiten. 

Hoe werkt Zaalzoeker?
1. Surf naar antwerpen.be/zaalzoeker
2. Stel enkele filters in en krijg een overzicht 

van zalen die voldoen aan jouw criteria.
3. Klik op een zaal om de details ervan te 

bekijken.

Heb je een zaal gevonden? Dan contacteer je 
de zaalaanbieder. Het is een gemakkelijke 
manier om een zaal voor jouw activiteiten te 
vinden.

TEL. 03 338 65 97
ZAALZOEKER@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE/ZAALZOEKER
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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 
verwijderen. 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.

Tips
n  Gebruik geen chemische bestrijdingsmid-

delen maar natuurlijke producten zoals 
soda, bruine zeep en azijn. 

n  Bekijk de tips over ecologisch tuinieren op 
www.antwerpen.be.

Kriebelt het om je buurt proper te houden, 
word dan straatvrijwilliger en registreer je 
via Stadsmakers.

WWW.ANTWERPEN.BE
WWW.STADSMAKERS.BE
WWW.PLANTWERPEN.BE

WERKEN OP DE BRUG OVER 
DE RING AAN DE LUITENANT 
LIPPENSLAAN
De volledige Plantin en Moretuslei, van aan 
het stadspark tot aan het Ringfietspad, krijgt 
brede fiets- en voetpaden, overzichtelijke en 
compactere kruispunten en meer groen op de 
middenbermen. 

In juli en augustus worden op de brug over de 
Ring tussen de Singel en de Luitenant Lippen-
slaan werken uitgevoerd en is er geen verkeer 
mogelijk vanuit Deurne naar de Singel of de 
Plantin en Moretuslei. Verkeer vanuit Deurne 
kan via de Stenenbrug of de Borsbeeksebrug 
de Singel bereiken en zo de stad inrijden. Fiet-
sers en voetgangers kunnen wel steeds in 
beide richtingen voorbij de werken.

De werken hebben ook een grote invloed op 
de op- en afritten aan Borgerhout. Zo zijn de 
opritten enkel bereikbaar vanop de Singel. De 
afrit vanuit het noorden is gesloten en verkeer 
vanuit het zuiden kan enkel richting Luitenant 
Lippenslaan rijden. 

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op de digi-
tale nieuwsbrief via 
www.antwerpenmorgen.be/plantinenmoretuslei.

WWW.ANTWERPENMORGEN.BE/PLANTINENMORETUSLEI
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DE GROTE SCHIJN 
VAN VR 25 OKTOBER T.E.M. MA 11 NOVEMBER 2019

Na het succes van vorig jaar komt er van 25 
oktober tot en met 11 november 2019 een 
tweede editie van De Grote Schijn in het 
Rivierenhof. Vorig jaar waren alle tickets in 
een mum van tijd de deur uit: meer dan 
35.000 wandelaars raakten toen betoverd en 
ontdekten het mystieke Rivierenhof in de 
schaduw van de nacht. Het belooft opnieuw 
een uniek audiovisueel spektakel en zinnen-
prikkelende tocht door het donker te worden. 

Bezoekers en wandelaars vielen vorig jaar 
van de ene verbazing in de andere: fluiste-
rende struiken, niezende bomen, fluoresce-
rende paddestoelen of een varenwoud dat in 
een waterpoel verandert,… Unieke innove-
rende snufjes en lumineuze emoties voerden 
je mee tijdens dit betoverende spektakel. De 
makers beloven ook tijdens de volgende  
editie heel wat monden te laten openvallen 
van verbazing. Noteer deze datum alvast in 
je agenda en bestel op tijd je tickets.

RIVIERENHOF
WWW.DEGROTESCHIJN.BE
15 EURO (-12 EN 65+: 12 EURO, -3J GRATIS)

WEBPUNTEN IN DEURNE 

Heb je thuis geen computer of internet? Of 
heb je dat wel, maar weet je niet altijd goed 
hoe je er mee moet werken? In het webpunt 
kun je gratis gebruik maken van onze com-
puters. Je kan vrijblijvend langskomen tijdens 
de openingsuren. Een begeleider staat voor 
je klaar om je verder te helpen met je vragen.

Cursussen
Wil je graag met de computer of tablet leren 
werken? In het webpunt kan je cursussen voor 
absolute beginners volgen. Op jouw maat, in 
jouw tempo, stap voor stap, zodat jij ook de 
wondere wereld van de computer kan leren 
kennen. En dat voor slechts 1 euro per les.

Waar en wanneer?
n  Webpunt Couwelaar, Te Couwelaarlei 120
 wo van 13.30 tot 16.45 uur
 do van 12.30 tot 16.45 uur en van 17.15 tot 

19.45 uur
n  Webpunt ’t Pleintje, Sint- Rochusstraat 108
 di van 13.30 tot 16.45 uur
 do van 9 tot 12.30 uur

Vanaf 26/7 t.e.m. 18/8 zijn alle webpunten 
gesloten. In juli en augustus is er geen avond- 
opening in webpunt Couwelaar.

WWW.WEBPUNT.NET 
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SPRINGFESTIJN: ALLE KINDEREN ZIJN ACROBATEN 
VR 30 AUGUSTUS 2019 VAN 13 TOT 17 UUR 

Voor het vijfde jaar op rij springen alle kinderen van 4 tot 14 jaar de zomer uit en het nieuwe 
schooljaar in tijdens het gratis Springfestijn. Het speelterrein aan de jeugddienst, een deel 
van de Tweegezusterslaan en de Louis Janssenslaan worden omgetoverd tot één groot 
springparadijs. Alles wat met springen te maken heeft, komt aan bod.

Springen en klimmen
Er zijn springkastelen in alle vormen, maten 
en kleuren. De durvers kunnen een sprong 
van wel 7 meter hoog maken. Waag je kans 
op de prachtige paardenmolen of klim op een 
waanzinnig gehaakt speeltuig dat gevuld is 
met gigantische ballen. Maar er is meer, veel 
meer. Kom het allemaal ontdekken. Sensatie, 
spanning en plezier verzekerd! 

Voorstellingen
Wil je het wat rustiger aan doen? Geniet dan 
van de poëtische theatervertelling ‘Staal’, 
over een acrobaat en een muzikant die een 
droom hebben. Raak je niet snel betoverd? 
Dan zorgen de acrobaten van ‘Tendance holi-
day’ daar wel voor. Een knap staaltje lucht- 
acrobatiek dat jong en oud versteld zal doen 
staan. 

Kleuterzone
Ook voor de allerkleinsten wordt er dit jaar

een apart speelterrein afgebakend, zodat ook 
zij hun hartje kunnen ophalen. 

Rommelmarkt
Een deel van de Louis Janssenslaan zal vrij- 
gehouden worden voor standhouders die 
speelgoed, kinderkleding, kinderboeken,… 
verkopen. Wil jij ook een standplaats?
Neem dan contact op met de jeugddienst via  
jeugddienst.deurne@antwerpen.be of 
tel. 03 326 19 41.

Natuurlijk kan je op het Springfestijn ook iets 
drinken en eten. Doe je springschoenen aan 
en kom mee springen!

JEUGDDIENST DEURNE
TWEEGEZUSTERSLAAN EN DE LOUIS JANSSENSLAAN
DE STRATEN WORDEN AFGESLOTEN VOOR ALLE VERKEER
TEL. 03 326 19 41
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE
GRATIS
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Spring de zomer uit en het nieuwe schooljaar in tijdens het Springfestijn. 
SPRINGFESTIJN
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GEEF UW PAPIER EN 
KARTON EEN VEILIGE 
THUIS
De stad Antwerpen haalt papier en karton in 
Deurne tweewekelijks op, tenzij in gebieden 
met verplichte sorteerstraatjes. Je hoeft hier-
voor niet te betalen. Papier en karton kan je 
ook gratis naar het containerpark brengen. 

Bied papier en karton correct aan in een geslo-
ten kartonnen doos, goed samengebonden 
met (natuur)touw zodat het niet kan weg-
waaien. Dat maakt het werk van de afvalop-
halers makkelijker en zorgt voor een proper-
der straatbeeld. Je kan papier en karton ook 
in een blauwe container aanbieden. Deze is 
te verkrijgen in de privéhandel. Je hoeft hier 
geen sticker op te kleven. 

Bij papier en karton horen papieren en kar-
tonnen verpakkingen, tijdschriften, kranten, 
kartonnen dozen, postkaarten, enzovoort. 
Behangpapier, broodzakken, keukenrol, plas-
tic zakken en vettige pizzadozen zijn geen 
papier of karton.

WWW.ANTWERPEN.BE/MINDERAFVAL

DAKISOLATIE VERPLICHT 
VANAF 2020 
Tegen 2020 moeten alle daken van zowel eigen 
woningen als huurwoningen geïsoleerd zijn, 
als ze vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op 
het elektriciteitsnet. Ben je niet in orde, dan 
kent de woontoezichter strafpunten toe. 

Ben je eigenaar van een woning of huurwoning 
en ben je vóór 1 januari 2006 aangesloten op 
het elektriciteitsnet? Isoleer dan tegen 2020 
alle daken van je woning. Advies daarover en 
inzicht in premies en energielening, krijg je bij 
het EcoHuis of de woonkantoren.

Opgelet: vanaf 1 januari 2020 wordt een 
woning ongeschikt geadviseerd als het hoofd-
dak niet is geïsoleerd. In dat geval moet je als 
eigenaar werkzaamheden uitvoeren om het 
huis opnieuw conform te maken.

ECOHUIS
TURNHOUTSEBAAN 139, 2140 BORGERHOUT
TEL. 03 217 08 11
ECOHUIS@ANTWERPEN.BE

WOONKANTOOR DEURNE
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
TEL. 03 338 60 66
WOONKANTOOR@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE
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GA IN DIALOOG IN DE 
DIENSTENCENTRA
Neem gratis deel aan een praatgroep of oefen 
je Nederlands.

Nederlandse conversatie
Elke za van 14 tot 15.30 uur

Elke zaterdag kan je in een kleine groep je 
Nederlands oefenen. Je praat over interes-
sante onderwerpen, samen met begeleidster 
Ruth. Een basiskennis Nederlands is nodig 
om te kunnen deelnemen. 

DC BOSUIL, BOSUIL 160
TEL. 03 360 40 71
DC.BOSUIL@ZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE

Praatgroep
Elke 4de wo van de maand om 14 uur 

Elke vierde woensdag van de maand vindt 
een praatgroep plaats met een lifecoach over 
gevoelige onderwerpen zoals rouw, eenzaam-
heid, sociaal contact,…

DC ARENA, GABRIËL VERVOORTSTRAAT 2
TEL. 03 431 60 20
DC.ARENA@ZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE
RESERVEREN VIA DC ARENA

BIB AAN HUIS
Ben je tijdelijk of voor langere tijd zelf niet in 
de mogelijkheid om naar de bibliotheek te 
komen? Dan komt de bibliotheek naar je toe. 
Laat je bibliotheekmaterialen gratis bij je 
thuis brengen. 

Hoe werkt Bib aan Huis?
Als klant van de bibliotheek maak je gratis 
gebruik van deze dienst. Je maakt een afspraak 
en een bibliotheekmedewerker komt voor 
een kennismakingsgesprek bij je thuis. Vanaf 
dan komt een vrijwilliger bij je langs om te 
luisteren naar jouw wensen. Alle boeken (ook 
groteletter- en luisterboeken), dvd’s en cd’s 
kan je thuis laten bezorgen.

MEER INFO IN DE BIBLIOTHEEK 
TEL. 03 22 11 333
GRATIS
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VRIJWILLIGER WORDEN 
VOOR BIB AAN HUIS?

—

Kom je graag onder de mensen en kan je 

jezelf op geregelde tijdstippen vrijmaken? 

Stuur dan een mailtje naar 

bib.klantendienst@antwerpen.be of neem 

contact op via tel. 03 22 11 333. Na een 

kennismakingsgesprek bespreek je met een 

bibmedewerker jouw beschikbaarheid en de 

regio waarin je wil werken. 
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WIL JE IETS MELDEN? 
Heb je een vraag, een klacht of een melding over of voor het district Deurne of de stad 
Antwerpen? Dan kan je deze doorgeven via www.antwerpen.be/melden. Dit is de snelste 
manier. Je kan ook telefonisch of via mail contact opnemen met het klantenteam van 
Deurne. 

Hoe geef je een vraag, melding of klacht 
door?
n  Je kan je vraag, melding of klacht digitaal 

doorgeven via de online meldingskaart 
(snelste manier!).

n  Je kan het klantenteam van Deurne con-
tacteren via klm.de@antwerpen.be of tij-
dens de kantooruren op tel. 03 338 45 42.

Sluikstort melden
Sluikstort op het openbaar domein kan je op 
twee manieren melden:
n  via de online meldingskaart voor sluikstort
n  via de gratis sluikstortlijn, tel. 0800 935 11 

Afval, sluikstort en voertuigen (fietsen, fiets-
wrakken, aanhangwagens ...) op privéterrein 
meld je via de gratis Blauwe Lijn van de  
politie:
n  tel. 0800 123 12 
n  deblauwelijn@politie.antwerpen.be

TEL. 03 338 45 42
KLM.DE@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE/MELDEN
WWW.ANTWERPEN.BE/SLUIKSTORT
SLUIKSTORTLIJN TEL. 0800 93511

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

WIST JE DAT...
—de ombudsvrouw jouw melding behandelt 

als je uitgepraat bent met de stad? Dat wil 
zeggen dat je een vraag of probleem eerst 
moet voorleggen aan de stedelijke dienst 

zelf. Is het antwoord of de oplossing 
volgens jou niet correct? Dan kan je aankloppen bij de ombudsvrouw. Meer info vind je via www.antwerpen.be/ombudsvrouw of telefonisch op het gratis nummer 0800 94 843.

©
 S

ig
ri

d 
Sp

in
n

ox



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

INSTALLEER DE APP 112 BE 
Met de app 112 BE kan je met je smartphone 
nog efficiënter de hulpdiensten bereiken. Je 
hoeft de noodnummers van politie, brand-
weer of ambulance niet meer te onthouden. 
Eén klik op het icoontje van de juiste hulp-
dienst volstaat om een oproep tot stand te 
brengen. Een andere troef, die mogelijk 
levensreddend kan zijn, is de lokalisatiefunc-
tie. Zodra er via de app verbinding wordt 
gemaakt met een hulpdienst, stuurt de app 
je gps-coördinaten door naar de noodcentrale. 
Dit levert voor de hulpdiensten een enorme 
tijdswinst op wanneer je je bijvoorbeeld in 
een bos of ergens op een autosnelweg  
bevindt. Voor doven, slechthorenden en men-
sen met een spraakstoornis bestaat er in de 
app een chatfunctie. 

Hopelijk heb je de app 112 BE nooit nodig, 
maar ben je wel overtuigd van het belang 
van deze tool. Natuurlijk blijven de noodcen-
trales ook bereikbaar via vaste telefoon en 
gsm. De app 112 BE werkt enkel in België.

DOWNLOAD APP 112 BE VIA PLAY STORE (ANDROID) 
OF APP STORE (APPLE)
WWW.112.BE

NIEUWE WERKING 
WOONKANTOREN
Wens je gratis advies over wonen, renoveren, 
huren en verhuren? Dan kan je terecht in één 
van de woonkantoren, die vanaf nu digitaal 
en op afspraak werken. Je kan dus niet meer 
vrij langskomen. Zo kunnen de adviseurs jouw 
vraag beter voorbereiden en je sneller helpen.

Een afspraak maken
Je kan, afhankelijk van de vraag die je wil stellen, 
bellen, e-mailen of een online formulier invullen. 
Een overzicht van de contactmogelijkheden staat 
op www.antwerpen.be/woonkantoor. Voor som-
mige vragen moet je een afspraak maken. Dat 
kan via www.antwerpen.be/woonkantoor,  
het selfloket in de stadsloketten en het EcoHuis. 
Heb je hulp nodig om online een afspraak te 
maken, bel dan naar 03 338 60 66.

Locaties 
Er is een nieuw woonkantoor in het EcoHuis 
in Borgerhout. Verder zijn er woonkantoren 
in de stadsloketten van Berendrecht, Deurne, 
Ekeren en Wilrijk. De woonkantoren Noord 
(Lange Beeldekensstraat) en Zuid (Abdijstraat) 
zijn gesloten.

WOONKANTOOR DEURNE
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
TEL. 03 338 60 66
WOONKANTOOR@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE/WOONKANTOOR
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1/6 DE QUAEYE WERELT P.9

DEURNE BELEEFT P.9

UNIZO OBSTACLE RUN P.10

STAMPE FLY IN P.12

HISTORY (EASY MOVING) P.12

2/6 DE QUAEYE WERELT P.9

JAARMARKT GALLIFORTLEI P.10

DEURNE BELEEFT P.9

PROFRONDE VAN DEURNE P.10

HISTORY (EASY MOVING) P.12

STAMPE FLY IN P.12

6/6 DE LANGSTE SOEPERDEBOERE P.14

9/6 ROZENFEEST P.16

DAGJE DEURNE P.16

12/6 LEESLEKKER IN BIB COUWELAAR P.18

15/6 START SCHATTENJACHT ZOMERZOEKTOCHT 
(T.E.M. 15/9)

P.18

LEESLEKKER IN BIB ARENA P.18

EXPO: EEN DIVERSE WERELD P.19

16/6 NETWERKMOMENT CULTUUR P.19

REPAIRCAFÉ KRONENBURG P.20

21/6 ZOMERMARKT 'T PLEINTJE P.21

BUURTFEEST DC BOSUIL P.21

22/6 REUZENFEEST P.21

OPENLUCHTFILM MAMMA MIA (+ ANIMATIE) P.22

23/6 INHULDIGING ERTBRUGGEPAD P.22

OP STAP MET EEN KRUIDENVROUW P.23

27/6 GRATIS INFOSESSIE PV-INSTALLATIE P.23

28/6 CIRCUS BOELAERE P.25

29/6 CIRCUS BOELAERE P.25

START 'WAT PROEF JIJ IN BIB COUWELAAR'? P.26

30/6 CIRCUS BOELAERE P.25

WERELDVERTELDAG P.20

J U L I
4/7 ARENA BEACH (T.E.M. 14/7) P.31

5/7 GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT: 
FAMILIE VON KAPP (DIMITRI LEUE)

P.34

GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT: 
VLAANDEREN FEEST! MET YEVGUENI EN 
WALRUS 

P.32

7/7 ZEN IN DE ZOMER P.36

9/7 SPORT, SPEL EN CULTUUR OP ARENAPLEIN P.29

10/7 SPORT, SPEL EN CULTUUR OP ARENAPLEIN P.29

11/7 VLAANDEREN FEEST! IN HET 
DISTRICTSHUIS

P.32

12/7 GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT: 
NORTH SIDE BIGBAND

P.34

GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT: 
DISCOBAAR A MOEDER & RUMBARISTAS

P.34

14/7 ZEN IN DE ZOMER P.36

17/7 SPORT, SPEL EN CULTUUR 
OP WIM SAERENSPLEIN

P.29

18/7 SPORT, SPEL EN CULTUUR 
OP WIM SAERENSPLEIN

P.29

19/7 SPORT, SPEL EN CULTUUR 
OP WIM SAERENSPLEIN

P.29

GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT: 
A TRIBUTE TO ANTWERP NIGHT LIFE

P.34

24/7 SPORT, SPEL EN CULTUUR 
OP SPEELPLEIN VAN DEN HAUTELEI

P.29

25/7 SPORT, SPEL EN CULTUUR 
OP SPEELPLEIN VAN DEN HAUTELEI

P.29

26/7 SPORT, SPEL EN CULTUUR 
OP SPEELPLEIN VAN DEN HAUTELEI

P.29

GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT: 
BELLA ITALIA (SANDRA KIM)

P.34

GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT: 
DEZ MONA & SUN GODS 

P.34

28/7 ZEN IN DE ZOMER P.36

31/7 SPORT, SPEL EN CULTUUR 
IN HET BISSCHOPPENHOFPARK

P.29

A U G U S T U S
1/8 SPORT, SPEL EN CULTUUR IN HET 

BISSCHOPPENHOFPARK
P.29

2/8 SPORT, SPEL EN CULTUUR IN HET 
BISSCHOPPENHOFPARK

P.29

GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT: DE 
KETNETBAND

P.34

GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT:  
MARBLE SOUNDS & ISBELLS

P.34

4/8 ZEN IN DE ZOMER P.36

7/8 SPORT, SPEL EN CULTUUR OP SPEELPLEIN 
RUIMTEVAARTLAAN

P.29

8/8 SPORT, SPEL EN CULTUUR OP SPEELPLEIN 
RUIMTEVAARTLAAN

P.29

9/8 SPORT, SPEL EN CULTUUR OP SPEELPLEIN 
RUIMTEVAARTLAAN

P.29

GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT:  
JOHAN VERMINNEN

P.34

GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT:  
PIETER EMBRECHTS & WOLKEN

P.34

11/8 ZEN IN DE ZOMER P.36

16/8 GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT: FLOYD 
MATTERS

P.34

17/8 SCHEMERWANDELING P.37

18/8 ZEN IN DE ZOMER P.36

23/8 GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT: CASCO PHIL P.34

GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT:  
BLOEMEN NOCH KRANSEN FT ALEX AGNEX,  
SENNE GUNS & THE CALICOS

P.34

25/8 ZEN IN DE ZOMER P.36

30/8 GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT: 
ALONG COMES MARY

P.34

GRATIS VRIJDAGCONCERT OLT:  
JTOTHEC & DISCOBAR GALAXIE

P.34

SPRINGFESTIJN P.42


