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INTERESSE?
—

De beeldateliers voor kinderen en jongeren vinden elke 

woensdagmiddag plaats. Kom eens een kijkje nemen  

of check www.academiedeurne.be.

Maar Academie Deurne heeft ook voor volwassenen 

verschillende opleidingen. Inschrijven voor schooljaar 

2020-2021 kan online vanaf 1 juni 2020.   

Voor meer info, zie p.12.
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DEURNE PRAAT…

Loena (14 jaar), leerling beeldatelier 
Toen Loena de overstap maakte naar de mid-
delbare school, wilde ze dit bewust combine-
ren met een opleiding beeldatelier. Dit doet 
ze nu al twee jaar met heel veel gedrevenheid.
“Academie Deurne is dicht bij mijn huis en de 
groepen zijn gezellig! Het is tegenwoordig 
mijn vast stekje op woensdagnamiddag. Het 
kriebelde bij mij al lang om te gaan tekenen. 
In Academie Deurne kan ik die behoefte kwijt! 
Ik leer allerlei technieken zoals waarnemings-
tekenen, maar ik vind het tof dat er ook steeds 
ruimte is voor fantasie. Vorig jaar werkten we 
rond het thema ‘ruimte’ en mochten we onze 
kunstwerkjes tentoonstellen in de gangen van 
de Academie. Bert is een toffe leraar die zijn 
tijd neemt om alles heel duidelijk uit te leg-
gen, zodat we het goed begrijpen. Voor de 
jeugdboekenmaand gingen we naar Bib Cou-
welaar, daar tekenden we op de ramen. Zalig 
om je zo te kunnen uitleven!”

Isabel, mama van twee leerlingen 
beeldatelier 
Vanuit hun tuin zien Isabel en haar gezin de 
Academie Deurne liggen. Twee van hun kin-
deren volgen er het beeldatelier. “Ieder 
schooljaar krijgen onze kinderen drie jokers 
die ze mogen inzetten om het atelier eens 
over te slaan omwille van een feestje of veel 
huiswerk. Die jokers zijn nooit op! Doordat de 
Academie een vervolgtraject aanbiedt, kun-
nen kinderen groeien in hun vaardigheden. 
In de derde graad werken ze ook langer door 
aan één project en krijgen ze moeilijkere tech-
nieken aangeleerd. Ook in de vakanties zijn 
we met beeld bezig! Zo laten we de kinderen 
iets natekenen op mooie plekjes of geven we 
opdrachten in musea. Zelf illustreer ik, al volg 
ik geen lessen meer. Mocht er hier een oplei-
ding Beeld komen voor volwassenen, schrijf  
ik me direct in!”

Bert, leerkracht beeldatelier  
Bert geeft al ongeveer 30 jaar les. Hij is gespe-
cialiseerd in animatiefilm en onderwees dit 
aan volwassenen en later kwamen daar ook 
jongeren bij. “Via beeld probeer ik mijn spe-
cialiteit door te geven aan alle leerlingen.  
Dit jaar maakten we een 360° tekening, waar-
bij één leerling in het midden stond en de 
andere kinderen in een cirkel errond. Wanneer 
de tekeningen klaar waren, werden deze 
gefilmd en afgespeeld in een loop. Resultaat? 
Het model komt tot leven en draait 360° rond! 
De mooiste momenten zijn diegenen waarbij 
leerlingen onverwacht heel knappe resultaten 
neerzetten of zelf creatieve ideeën of oplos-
singen aanreiken waar je als leerkracht niet 
aan dacht.” Benieuwd naar beelden van onze 
jongeren en kinderen? Kijk op Instagram  
academie.deurne.beeld en laat je inspireren! 

Academie Deurne is een plek voor iedereen die zijn of haar creatieve talenten wil ontdekken en 
ontwikkelen. Naast de opleidingen ‘Muziek' en 'Woord’ kunnen jongeren tussen 6 en 18 jaar, er 
ook de opleiding ‘Beeld’ volgen. Hieronder laten we graag enkele enthousiastelingen aan het woord.

info te lang

Deze brochure is opgesteld in volle corona- 
crisis. De overheid nam al heel wat maat-
regelen om de verspreiding van het virus 
tegen te gaan. Zo besliste de Nationale 
Veiligheidsraad dat er deze zomer geen 
grote evenementen mogen plaatsvinden 
tot 31 augustus 2020. Daarom zijn o.a. het 
middeleeuws spektakel 'De Quaeye Werelt', 
de Rivierenhofloop, het Rozenfeest en de 
concerten in het OLT Rivierenhof afgelast. 
Er wordt wel bekeken of een alternatief 
programma mogelijk is voor het OLT 
Rivierenhof. Zodra er meer duidelijkheid is, 
lees je het op www.oltrivierenhof.be en 
www.ccdeurne.be. 
 
Omdat het niet te voorspellen is hoe de 
coronacrisis verder zal evolueren en welke 
maatregelen er nog gelden, is het moeilijk 
in te schatten welke andere activiteiten wel 
mogen plaatsvinden tijdens de zomer. 
De info in deze brochure is dus onder voor-
behoud. Voor de meest actuele info, neem 
je best een kijkje op www.deurne.be of 
www.antwerpen.be (of de websites die ver-
meld staan in het artikel).
 
Maar ga deze zomer zeker op stap in Deurne. 
Maak een wandeling of fietstocht en ontdek 
alle mooie, onbekende plekjes van je district. 
In deze brochure vind je heel wat tips.  
En vergeet vooral niet: steun onze lokale 
handelaars.
 
Bedankt voor je begrip en veel leesplezier!

Beste 
Deurnenaar
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TELEFONISCHE HULP BIJ 
BELASTINGAANGIFTE
Omwille van de coronamaatregelen annuleert 
FOD Financiën dit jaar alle zitdagen voor hulp 
bij het invullen van de belastingaangifte. 
Zowel in de kantoren van FOD Financiën als 
in de gemeenten en districten. Je kan nog 
wel telefonisch hulp aanvragen. 

Volg deze stappen:
n  Wacht tot je jouw aangifte hebt ontvangen. 

Je kan vervolgens bellen naar het nummer 
dat op de envelop staat.

n  Je krijgt dan een afspraak bij de FOD finan-
ciën om je aangifte te laten invullen per 
telefoon. 

n  Na het invullen per telefoon, ontvang je 
vervolgens per post een document met de 
meegedeelde gegevens. Je moet dat docu-
ment ondertekenen en terugsturen. Je zal 
de indiening van jouw aangifte ook kunnen 
afronden via MyMinfin (Tax-on-web).

FOD FINANCIËN 
TEL. 02 572 57 57  
(ELKE WERKDAG VAN 8.30 TOT 17 UUR)
HTTP://FINANCIEN.BELGIUM.BE/NL/
PARTICULIEREN

STEUN LOKALE  
HANDELAARS 
De coronacrisis heeft op veel lokale winkels 
en horeca een enorme impact. Ze zien door 
de coronamaatregelen een aanzienlijk deel 
van hun omzet wegvallen. Winkel daarom in 
eigen buurt of maak gebruik van de webshops 
en ondersteun in deze moeilijke periode de 
lokale economie. 

Maar niet elke ondernemer heeft een web-
shop. Toch liggen hun activiteiten niet stil en 
kan je nog goederen afhalen of aan huis laten 
leveren. Daarom namen verschillende mid-
denstandsorganisaties, ondernemers, de stad 
en de provincie Antwerpen het initiatief om 
websites op te zetten die online kopen in (de 
provincie) Antwerpen promoten en alle infor-
matie bundelen. 
n  Via www.IkKoopAntwerps.be kan je online 

shoppen bij bijna 400 Antwerpse hande-
laars en horecaondernemers. 

n  Via www.ikkoopindeprovincieantwerpen.
be kan je terecht voor het aanbod per 
gemeente. 

Steun de lokale horeca en winkeliers!

WWW.IKKOOPANTWERPS.BE
WWW.IKKOOPINDEPROVINCIEANTWERPEN.BE

ZOMERSE KAMPEN EN 
SPEELPLEINEN 
VANAF WO 1 JULI 2020

Gekkoo organiseert speelpleinen en thema-
kampen voor kinderen en jongeren. 
In de zomervakantie strijken ze ook neer in 
Deurne. De themakampen vinden plaats in 
basisschool De Speelvogel, Schotensesteen-
weg 138. Deze kampen (zonder overnachting) 
zijn ideaal voor kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar 
die zich een hele week willen amuseren in 
hun lievelingsthema, maar toch graag thuis 
gaan slapen. Piraten, muzikanten, tekenaars, 
circusartiesten, knutselaars,… vinden zeker 
iets naar hun smaak. 
Liever spelen op zelfgekozen dagen? Dan moet 
je op het speelplein naast de Master Schmidt 
Hoeve in Park Groot Schijn zijn. Ideaal voor 
speelvogels die van afwisseling houden en 
vrienden willen maken.
Het volledige aanbod per leeftijd en per peri-
ode vind je op www.gekkoo.be. Vooraf 
inschrijven is verplicht. Betalen in schijven 
of sociaal tarief is ook mogelijk.

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

ZOMERACTIVITEITEN 
VOOR KINDEREN  
A-KAART INSCHRIJVINGEN  
VANAF DI 2 JUNI 2020 OM 9 UUR
ACTIVITEITEN VAN WO 1 JULI T.E.M.  
VR 28 AUGUSTUS 2020

De zomermaanden zijn voor de meeste kin-
deren ‘de tijd van het jaar’. Een periode waarin 
niets moet en alles kan. Genieten van de 
vakantie, de zon en veel vrije tijd. District 
Deurne speelt hier graag op in en organiseert 
daarom een waaier aan activiteiten. We gaan 
een ganse dag op uitstap, laten de creatieve 
duizendpoot in ons los tijdens verschillende 
workshops, sporten een paar uurtjes, spelen 
een namiddag in het park, ... 
Onze animatoren en professionele begeleiders 
zijn er weer helemaal klaar voor! 
Je vindt het programma online via 
www.antwerpen.be/akaartjeugd. 

JEUGDDIENST DEURNE
TEL. 03 326 19 41
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA WWW.ANTWERPEN.
BE/AKAARTJEUGD OF TEL. 03 22 11 333 
WWW.ANTWERPEN.BE/KINDEREN
VAN 0 TOT 15 EURO - VT 
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EIKENPROCESSIERUPSEN: VOLG DEZE TIPS
Heb je last van eikenprocessierupsen? Con-
tacteer dan een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in ongediertebestrijding. Als je rupsen ziet op 
het openbaar domein, bel of mail je naar het 
klantenteam van het district Deurne. Vermijd 
in ieder geval alle contact met de rupsen en 
probeer de rupsen niet zelf te verdelgen. Con-
tact met deze beestjes veroorzaakt jeuk, huid-
uitslag of irritatie aan ogen of luchtwegen.

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

met lichtgekleurde zijden en zijn bedekt 
met lange witte haren.

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

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

Ongemakken?
n De haartjes van de rups zijn zeer irriterend 

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

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

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

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

Hoe bestrijden?
n Op jouw eigendom
 Contacteer een bedrijf dat gespecialiseerd 

is in ongediertebestrijding. 
n Op het openbaar domein
 Zie je eikenprocessierupsen langs een fiets-

pad, wandelpad, …? Contacteer dan het 
klantenteam via klm.de@antwerpen.be of 
tel. 03 338 45 42.In de parken worden de 
bomen langs de wandelpaden behandeld.

WWW.ANTWERPEN.BE
WWW.EIKENPROCESSIERUPS.BE
WWW.GEZONDHEIDENMILIEU.BE
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GA IN DEURNE OP ZOEK NAAR RAAMGEDICHTEN  
VAN ZA 6 JUNI T.E.M. DO 6 AUGUSTUS 2020

Poëzie zalft de ziel. Dat is altijd zo, maar zeker in coronatijden. Dat weet ook Curieus vzw 
uit Deurne. Samen met het district vonden zij mensen die een gedicht op hun raam wil-
len laten schilderen. In plaats van met de kinderen op berenjacht te gaan, kan je in Deurne 
op gedichtenjacht gaan. 

De bewoners mochten zelf het gedicht kiezen dat 
op hun raam werd geschilderd. Zij kozen een tekst 
die ze gewoon mooi vinden of die voor hen een 
bepaalde betekenis heeft. Misschien komt er in 
de gedichten ook wel wat eenzaamheid boven-
drijven, of hunker naar het gewone leven zonder 
quarantaine. Alleszins is deze zoektocht een acti-
viteit die je alleen of met je gezin kan doen. 
Coronaproof dus. 

Waar?
De meeste poëzie vind je in Deurne-Noord, rond 
de Bosuil. Maar het enthousiasme bij de Deur-
nenaars was zo groot dat je best op de fiets springt 
als je echt alle adressen wil gaan bekijken. Of je 
kan de pret verdelen over verschillende dagen – 
een gedichtenbundel lees je ook niet in één keer 
uit. 
Door de coronamaatregelen mogen er aan DC 
Bosuil en WZC De Pelikaan niet teveel mensen 
tegelijk in de straatjes tussen de gebouwen wan-
delen. Daarom beperken ze zich tot de ramen die 
van op de openbare weg goed zichtbaar zijn. 

Route via app
Om alle gedichten te vinden, staat er een wan-
deling en een fietstocht online in iziTRAVEL. 
Met die app op je telefoon volg je makkelijk de 
route van het ene raam naar het andere. 
De verf waarmee de gedichten worden aange-
bracht, is uiteraard afwasbaar. Hoe lang je de 
teksten kan lezen, hangt dus een beetje van het 
weer af. Maar als er ergens een woord of een 
regel ontbreekt, vind je in de app alle teksten 
nog terug tot 6 augustus. Neem oortjes mee, 
want leerlingen van de Academie voor Woord 
en Muziek lezen de gedichten ook voor! 
Een initiatief van Curieus vzw i.s.m. district 
Deurne, Academie Deurne en Zorgbedrijf  
Antwerpen.

VERSCHILLENDE LOCATIES  
(ZIE OOK WWW.DEURNE.BE) 
AUDIOGIDS: DOWNLOAD DE APP IZITRAVEL EN ZOEK 
‘RAAMGEDICHTEN’

w w w. d e u r n e. b e    |  9  |
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SAMEN VOOR EEN BIJENVRIENDELIJK LANDSCHAP
Van 31 mei tot en met 7 juni 2020 vindt de ‘Week van de bij’ plaats. De Vlaamse Overheid 
wil iedereen dan aanzetten tot acties ten voordele van de bijen. Want bijen hebben het 
steeds moeilijker om te overleven. Doe jij ook mee?

Met uitsterven bedreigd
Uit het wetenschappelijk onderzoek BELBEES 
2019 blijkt dat meer dan de helft van de bijen-
soorten in België met uitsterven bedreigd is  
(33 %), niet meer in ons land voorkomt (12 %) 
of bijna bedreigd is (7%). De oorzaken zijn:
n gebruik van pesticiden door de mens;
n de varroamijt (een parasiet);
n achteruitgang van een geschikt leefmilieu en 

het voedselaanbod;
n de klimaatverandering.

Belangrijke functie
Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze 
samenleving en vervullen een uiterst belang-
rijke functie als bestuiver van landbouwgewas-
sen, fruitteelten en wilde planten. Bestuiving 
door insecten is noodzakelijk voor meer dan 
75% van de voedingsgewassen. Daarom is er 
een rijke habitat nodig met stuifmeel- en nec-
tarbronnen voor de hommels, solitaire bijen en 
honingbijen. 

Maak de bij blij
n Vermijd pesticiden en gebruik alternatieven.  

Pesticiden vervuilen het water en de lucht 
en maken planten en dieren ziek. Meer info 
via www.zonderisgezonder.be. 

n Bijen hebben vooral een samenspel van krui-
den, bloemen, struiken en bomen nodig. Koop 
een bijenvriendelijk bloemenmengsel, bloei-
ende kruiden, insectenvriendelijke of wilde 
planten en ga voor variatie. Laat de ui of prei 
in je moestuin doorschieten en in bloei komen 
of kies voor bosaardbeitjes als bodembedekker. 

n De bij vindt steeds moeilijker nestgelegen-
heid. Help ze en maak bijenhuisjes of een 
bijenhotel. 

Ook de stad en Deurne helpen
n In parken en bossen wordt maximaal ingezet 

op inheemse en bijvriendelijke beplanting. 
n Het gras minder maaien (extensief maaibe-

heer) verhoogt de biodiversiteit (Bremweide).
n Bloemenweides aanleggen (Arenaweide, 

Menegemlei, …).

WWW.WEEKVANDEBIJ.BE
WWW.ANTWERPEN.BE
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ONTDEK STREET ART IN DEURNE
In Deurne kan je heel wat mooie graffitikunstwerken bekijken van verschillende artiesten.

Hart voor zorg
Op de Herentalsebaan, aan de personeelspar-
king van AZ Monica, kan je het graffitiwerk 
‘Hart voor zorg’  bewonderen van kunstenaar 
en Deurnenaar Bird. Het kunstwerk beeldt 
een verpleegkundige met mondmasker af.  

Bird
“Deze mural heb ik gemaakt om alle zorgver-
leners een hart onder de riem te steken tijdens 
de coronacrisis. Ik heb deze locatie specifiek 
gekozen zodat het zorgpersoneel van AZ 
Monica de boodschap kan zien en hen kan 
steunen. Voordien stonden er enkele lelijke 
kribbels op de muur die de buurt ontsierden. 
Ik ben iemand die graag kleur brengt in ieders 
buurt en hart.” 

Kroonjuwelen
Ook in Deurne-Noord kan je heel wat street 
art bekijken. In de buurt Kronenburg hebben 
lokale en internationale graffitikunstenaars 
13 kunstwerken gemaakt op verschillende 
muren. Aan het thema ‘kroonjuwelen’ gaven 
ze elk hun eigen interpretatie.  

Het zijn stuk voor stuk juweeltjes die graffiti 
in al zijn diversiteit toont. Niet zomaar tags, 
maar kunstwerken met een verhaal. 

Ga op stap met je smartphone en ontdek deze
graffitiwerken via de app iziTRAVEL(Kroonju-
welen) of via de Antwerp Museum App (street 
art in Deurne). Via de apps kom je meer te 
weten over het graffitikunstwerk en de kun-
stenaar. 

Nog meer street art
Daarnaast kan je in Deurne-Zuid ook genieten 
van graffitipareltjes aan:
n Van den Hautelei 63, Parking Herentalse-

baan, Gabriël Vervoortstraat, Bijenhof-
straat, Sint-Rochusstraat 124 (Bird)

n Chiro Icarus, Karel Govaertsstraat 35 (DZIA)
n kleine parking Herentalsebaan (Larsen Ber-

voets) 

IZITRAVEL (> KROONJUWELEN)
ANTWERP MUSEUM APP (> STREET ART IN DEURNE)
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ACADEMIE DEURNE,  
EEN CREATIEVE ONTMOETINGSPLEK
Ben je op zoek naar een opleiding muziek, woord of beeldende kunsten? Dan moet je in 
Academie Deurne zijn.

Academie Deurne werd in 1935 opgericht door 
Jozef van Poppel, een beroemd violist en peda-
goog uit Deurne. Ondertussen groeide de Aca-
demie uit tot een open én creatieve ontmoetings-
plek waar meer dan 900 leerlingen wekelijks 
muziek, woord of beeld beoefenen, begeleid door 
een team van 70 professionele leerkrachten die 
zelf in het vak staan als kunstenaar.

Jong en oud 
Vanaf 6 jaar ben je welkom voor een initiatie 
muziek, woord of beeld of kan je het kunstenbad 
induiken waar de drie domeinen gecombineerd 
worden. Allemaal kennismakingsopleidingen om 
de basis op een speelse manier onder de knie te 
krijgen. 

Instromen kan op elke leeftijd! Wil je een instru-
ment leren spelen? Zing je liever? Of wil je je 
talenten in woord of beeld ontdekken? Iedereen 
is welkom. Ook voor opleidingen als dirigent, 
zang jazz-pop-rock, woord in beeld, cabaret en 
comedy kan je bij de Academie terecht. Voor 
kinderen en jongeren zijn er elke woensdag ate-
liers beeldende kunsten (zie p.4). 

Leuke activiteiten 
Om iedereen te laten ervaren hoe het is om op 
een podium te staan of tentoon te stellen, zet 
de Academie elk jaar in op grote projecten. Dit 
jaar stonden leerlingen in deSingel voor ABBA-
DEMIE, een project rond de muziek van Abba. De 
leerlingen Woord trokken naar Cinema Rix om 
teksten van Joke Van Leeuwen te brengen. De 
afdeling Beeld bouwde een expo in bib Couwe- 
laar, nadat ze inspiratie hadden opgedaan in het 
VolXmuseum. 

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

Interesse? 
Inschrijven voor schooljaar 2020-2021 kan online 
vanaf 1 juni 2020. 

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

©
 S

ig
ri

d 
Sp

in
n

ox

Al in de 13de eeuw was er op de plaats van het huidige kasteel de versterkte 
hoeve ‘Hooftvunder’, omringd door een gracht. In 1524 koopt Gerard Sterck, 
koopman, bankier en geheim raadsman van keizer Karel V, het landgoed en 
verbouwt hij de hoeve tot een kasteel. Vanaf dan kreeg het de naam 'Sterckshof'.

KASTEEL 
STERCKSHOF 
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DEURNE IN DE GESCHIEDENISBOEKEN: 
DE GULDENSPORENSLAG
Generatie na generatie zit de schoolgaande jeugd over de boeken gebogen. Ouders en 
grootouders denken dan misschien met een beetje nostalgie terug aan hun schooltijd. Wat 
herinner jij je nog uit de geschiedenislessen? En wist je dat er bekende historische gebeur-
tenissen zijn die je kan linken aan Deurne? Beginnen doen we op 11 juli. Weet je nog waarom 
net dan de Vlaamse feestdag valt?

Vlamingen in opstand
Zeker in de oudere geschiedenisboeken werd 
uitgebreid de loftrompet gestoken over de 
Vlaamse boeren en stedelingen die de Franse 
ridders in het stof lieten bijten. Wat er niet altijd 
even duidelijk werd bij verteld, is dat deze veld-
slag een ‘binnenlandse aangelegenheid’ was. 
Het graafschap Vlaanderen was namelijk onder-
deel van Frankrijk, maar voerde tegelijk intensief 
handel met Engeland, dat in die tijd oorlog 
voerde tegen Frankrijk. De Franse koning was 
begrijpelijkerwijze ‘not amused’. Na een zoveel-
ste belastingverhoging en plundertochten door 
Franse soldaten kwamen een aantal Vlaamse 
steden in opstand. Het vervolg ken je uit de 
boekjes.

En in Antwerpen?
Antwerpen was al sinds 880 een grensstadje. 
Het lag in 1302 te zonnen aan de Brabantse 
kant van de Schelde, die de landsgrens vormde 
met het Franse Vlaanderen.  

Brabantse edellieden en abdijen bestuurden 
hun heerlijkheden en gronden buiten de stad, 
zoals het landelijke Deurne. In principe hadden 
wij dus geen uitstaans met een gevecht ver 
weg in Kortrijk. 

Maar zoals bij een veldslag wel meer gebeurt, 
haalden zowel Fransen als Vlamingen er zoveel 
mogelijk (politieke) vrienden bij om mee te 
vechten. De Hertog van Brabant wilde geen 
conflict met de Vlamingen en hield zich daarom 
afzijdig. Maar Godfried van Aarschot, de nonkel 
van de hertog, vocht mee aan Franse kant. 
Samen met hem sneuvelden heel wat andere 
ridders zoals Laureis Volkaart uit Mortsel en 
Aarnout van Hofstad uit Wommelgem. Tegelijk 
vocht de Deurnenaar Gozewijn van Godsenho-
ven mee aan Vlaamse kant. Wie dacht dat de 
politiek vandaag een kluwen is … 

WWW.SCHATTENVANDEURNE.BE

h
tt

ps
:/

/c
om

m
on

s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

VREDESMONUMENT 
DEURNE
Ken jij het ‘Vredesmonument Deurne’ op het 
Wim Saerensplein? Het is een eerbetoon aan 
het politiekorps van Deurne dat in 1944 door 
de Duitse bezetter opgepakt en afgevoerd werd 
naar de concentratiekampen. Slechts 8 agenten 
overleefden deze gruwel en keerden terug, 35 
bleven achter en stierven. Niet toevallig is de 
locatie het Wim Saerensplein. Dit plein is 
genoemd naar de commissaris van het korps. 
Enkele straten rondom het plein dragen de 
naam van de gesneuvelde agenten. 

Het Vredesmonument bestaat uit granieten 
zuilen (voor de gestorven politieagenten) en 
granieten banken (voor de teruggekeerden). 
Centraal staat een omgekeerde piramide, met 
op spiegels de afbeeldingen van de agenten. 
Het monument is geen oorlogsmonument, 
maar een pleidooi voor vrede in heel de wereld. 

WIM SAERENSPLEIN
WWW.DEURNE.BE
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Vlaamse voetsoldaten doen de Franse 
cavalerie in chaos wijken. Miniatuur 

uit de Grandes Chroniques de France, 
ca. 1390-1401.

zie ook p. 28 en 42

DIGITALE WORKSHOPS
DI VAN 9.30 TOT 12 UUR

Wil je leren werken met de computer? Wat 
kan je allemaal met een laptop of op het 
internet? Dot.kom geeft praktische digitale 
workshops bij Buurtwerk Dinamo. Voor de 
workshops heb je geen voorkennis nodig. Je 
mag ook je eigen laptop, tablet of smartphone 
meebrengen. Je moet wel op voorhand 
inschrijven.

n di 2/6:  werken met www.antwerpen.be
n di 9/6:  ontdek je smartphone of tablet
n di 16/6:  zomeruitstappen in Antwerpen
n di 23/6:  ontdek je smartphone of tablet
n di 30/6:  foto’s en documenten online  

  bewaren (in de cloud)

BUURTWERK DINAMO
TEN EEKHOVELEI 337
INSCHRIJVEN VIA TEL. 03 326 22 14 OF IN 
BUURTHUIS
MEER INFO VIA
GSM 0488 67 32 05 
KESS.BLOMME@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE 
GRATIS (MAX. 8 DEELNEMERS)

EXTRA INFO
—

Tijdens de lockdown geeft 

het Webpunt je telefonisch 

computerhulp via 

teL 0485 95 61 24.ZIE OOK 
P. 28 EN 42
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VERWIJDER ASBEST 
Asbest in je woning is een gevaar voor je 
gezondheid. 

n  Bij gebonden asbest zitten de asbestvezels 
vast in het materiaal (bv. golfplaten, bui-
zen,...). Dit mag je gratis inleveren op een 
recyclagepark als het verpakt is in gesloten 
zakken. De stad zal vanaf het najaar plaat- 
of kuubzakken en gratis beschermende kle-
dij aanbieden. In de zakken kan je gebonden 
asbest verzamelen en je kan ze laten opha-
len tegen verminderd tarief. Daarbij start 
de stad een begeleidingstraject op om daken 
op een kwalitatieve manier te vervangen 
en isoleren. 

n  Niet-gebonden asbest is materiaal waarbij 
asbestvezels gemakkelijk vrijkomen, zoals 
isolatie rond verwarmingsbuizen of lijm van 
vinylvloeren. De verwijdering moet gebeu-
ren door een erkende asbestverwijderaar. 
De stad biedt een subsidie aan voor een 
onderzoek door een deskundige en de ver-
wijdering van leidingisolatie en asbesthou-
dende vloerbekleding. Vanaf 30 juni kan je 
hiervoor inschrijven. 

TEL. 03 338 55 55
ASBEST@ANTWERPEN.BE 
WWW.ANTWERPEN.BE/ASBEST
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KLIMOP OP DE BOMEN
In de parken groeit er vaak klimop op de 
bomen. Deze klimop is ecologisch heel inte-
ressant en biedt leefruimte, bescherming en 
voedsel voor vogels, talrijke insecten en kleine 
diersoorten. 

Is klimop schadelijk voor de boom?
Nee, klimop gebruikt de boom enkel als klim-
rek naar zonlicht maar gebruikt geen voedsel 
van de boom (geen parasiet). In normale 
omstandigheden verwijdert de groendienst 
de klimop dan ook niet. Hij wordt enkel ver-
wijderd indien:
n  de klimop hinder veroorzaakt voor parkbe-

zoeker of weggebruiker;
n  door sneeuw of regen de takken in de kruin 

te zwaar worden en daardoor afbreken;
n de wortels van de klimop de dunnere boom-

wortels afknellen;
n de gezondheid van de boom nog maar moei-

lijk gecontroleerd kan worden. 

In het Boekenbergpark wordt enkel aan de 
straatkant van de Unitaslaan de klimop ver-
wijderd om te vermijden dat de takken door 
het gewicht van de klimop afbreken en op de 
straat terechtkomen. 

WWW.ANTWERPEN.BE

LAST VAN WESPEN DEZE ZOMER? 
In de zomer komen wespen terug buiten. Hartelijk worden ze meestal niet ontvangen. 
Want wespen hebben niet de allerbeste reputatie en kunnen een avondje buiten zitten 
goed vergallen. Maar weinig mensen weten dat ze erg nuttig zijn. Ze jagen op bladluizen, 
vliegen en muggen. Als je wespen met rust laat, laten ze jou ook met rust. Bij echt hin-
derlijke of gevaarlijke situaties kan de brandweer een nest verdelgen. 

Hoe herken je de aanwezigheid  
van wespen?
n  Bolvormige nesten die meestal op een don-

kere, verborgen plek hangen.
n  Het nest heeft een donker streeppatroon.
n  Wespen zijn geel-zwart of geel-bruin en heb-

ben een smalle taille.

Hoe voorkom je wespen?
n  Laat geen eten of verpakkingen rondslinge-

ren.
n  Sluit je vuilnisbak goed af en maak hem 

regelmatig schoon.
n  Pas op met zoete geuren in huis. Dit trekt 

wespen aan.
n  Gebruik geurloze verzorgingsproducten.
n  Zet een schoteltje met sinaasappel, citroen, 

kruidnagel of gebrande koffie in de tuin. 
Wespen hebben een hekel aan deze geuren.

n  Gebruik eventueel wespenvallen.
n  Controleer regelmatig de plaatsen waar ooit 

een wespennest hing. De kans is groot dat 
er op deze plekken een nieuw nest komt.

Wespensteek  vermijden?
n  Naar een wesp slaan of weglopen is geen 

goed idee. Blijf kalm, dan gaat de wesp weg.
n  Dek je drankje af als je buiten zit.
n  Als je een wesp doodslaat, let dan extra op. 

Het gif van wespen bevat namelijk een fero- 
moon dat andere wespen ook agressief 
maakt.

Wespennest verwijderen?
De brandweer verwijdert gratis wespennesten 
die een bedreiging vormen. De snelste manier 
om de brandweer te verwittigen van een wes-
pennest is via het e-formulier op www.antwer-
pen.be. Let erop dat je een volledig en correct 
adres toevoegt. Bel enkel naar het noodnum-
mer 112 bij gevaar voor mensenlevens of als 
de openbare veiligheid in het gedrang komt. 
Het is  ook belangrijk dat je de exacte locatie 
van het wespennest weet. Dat vind je door te 
volgen waar de wespen in- en uitvliegen. 

WWW.ANTWERPEN.BE/DIERENOVERLAST
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TOERIST IN DEURNE 
Deurne is meer dan de moeite waard voor een fiets- of wandeltocht. 'Toerist in Deurne' 
neemt je mee door het district.  Je kan via verschillende routes de geschiedenis en mooie, 
verscholen plekjes van Deurne ontdekken. Architectuur krijgt hier zijn plaats, maar ook 
de musea, de begraafplaatsen en parken. 

Deurne heeft heel veel groen te bieden, dat 
bovendien (bijna) aansluit bij groene plekjes 
in de buurgemeenten. Wordt het Boekenberg-
park je wat te klein? Wandel dan verder door 
de Unitaswijk en de volkstuinen van Drakenhof 
tot in Borsbeek. Via het tunneltje steek je vei-
lig de R11 onderdoor en kan je doorlopen naar 
de vallei van de Koude Beek. Ook vanuit het 
Rivierenhof en Park Groot Schijn kunnen geoe-
fende wandelaars via de Peter Benoitlaan en 
het Hoogveld naar het Fort van Wommelgem 
stappen. In het Ertbruggebos en op de Brem-
weide  kan je al enkele uren verdwalen, maar 
als ook dat nog niet genoeg is, kan je langs de 
Hoogmolenbrug doorsteken naar het Park van 
Schoten en het natuurreservaat Het Wijkschot.

Met de kinderen op stap
Wie met kinderen op stap gaat, beperkt het 
aantal kilometers en probeert het ook voor 
hen boeiend te houden. Doe met hen de sprook-
jeswandeling die begint aan bib Arena, zoek 
samen symbolen op het Sint-Fredegandus- 
begraafpark of volg de avonturen van Yasmine 
in het luisterverhaal in Kronenburg.

Infoborden
Op zeven strategische plekken heeft het dis-
trict infoborden gezet: Schijnpoort, Gallifort, 
De Boze Dreef, Parking West, Parking Oost, 
Eksterlaar en Borsbeekse Buren. Van daaruit 
beginnen telkens wandelingen of fietstochten. 
Ontdek hierover meer via 
www.schattenvandeurne.be/toerist. 

Smartphone of tablet
Wie een wandeling of fietstocht plant, vindt 
op de www.schattenvandeurne.be een hele-
boel tips en applicaties om met de fiets of te 
voet Deurne te verkennen. Deurne werkt 
samen met iziTRAVEL om de wandelingen en 
fietstochten te digitaliseren. Download de app 
op je smartphone of tablet en laat je leiden. 

WWW.SCHATTENVANDEURNE.BE/TOERIST
DOWNLOAD DE APP IZITRAVEL
GRATIS
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RENAAT BRAEM HUIS
Bezoek het Renaat Braem Huis en beleef de 
sfeer van het moderne wonen in de jaren ‘50. 
Braem (1910-2001) geldt als één van de 
belangrijkste architecten in België. 

Het verhaal van het Braem Huis begon in 
1955 met een hele reeks schetsen. De bouw 
werd in maart 1957 aangevat en in januari 
1958 namen de architect en zijn echtgenote 
er hun intrek. Het huis behoort zonder twijfel 
tot de meest interessante uitingen van resi-
dentiële architectuur in België. De woning 
met atelier is een sober en strak uitgewerkt 
bouwvolume in halfopen bebouwing.

In 1999 schonk Braem zijn woning aan de 
Vlaamse Gemeenschap. Na rijp beraad werd 
besloten het Braem Huis een nieuwe functie 
te geven als huismuseum. 

Je moet je bezoek wel op voorhand reserveren. 

RENAAT BRAEM HUIS
MENEGEMLEI 23
RESERVEREN VIA TEL. 03 203 95 08 OF 03 260 39 39 
WWW.BRAEM2010.BE/BRAEMHUIS
WWW.SCHATTENVANDEURNE.BE/BRAEMHUIS

MUSEUM STAMPE  
EN VERTONGEN 
OP ZA EN ZO VAN 14 TOT 17 UUR

Luchtvaartmuseum Stampe en Vertongen 
herbergt een indrukwekkende collectie vlieg-
tuigen en historische documenten. Bij mooi 
weer durven de vliegtuigen hun vleugels nog 
wel eens uitslaan, want ze zijn nog steeds 
luchtwaardig.

Het museum brengt hulde aan de luchtvaart-
pioniers Jean Stampe en Maurice Vertongen 
die in 1923 hun vliegschool en vliegtuigfabriek 
oprichtten in Antwerpen. In samenwerking 
met nog andere avonturiers-piloten-technie-
kers werden vliegtuigen voor internationale 
productie ontworpen, zoals de beroemde 
SV4.

Samen met Jan Olieslagers - de Antwerpse 
Duivel - waren zij de initiatiefnemers en stu-
wende krachten achter de ontwikkeling van 
de Antwerpse luchthaven.

MUSEUM STAMPE EN VERTONGEN 
LUCHTHAVENLEI 1
OPEN OP ZA EN ZO VAN 14 TOT 17 UUR 
WWW.STAMPE.BE
WWW.SCHATTENVANDEURNE.BE/STAMPE
4 EURO / 2 EURO (10-18J EN 65+) / GRATIS (-10J)
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ZEN IN DE ZOMER
VAN ZO 5 JULI T.E.M. ZO 30 AUGUSTUS 2020 
VAN 11 TOT 12 UUR

Heb je nood aan een wekelijks momentje voor 
jezelf? Kom dan tijdens de zomervakantie 
ontstressen op de Bremweide. Elke zondag 
ben je er tussen 11 en 12 uur welkom voor 
een relaxerende yogasessie.

Aan yoga doen in de vrije natuur is een unieke 
ervaring. Geen muren of kunstmatig licht, 
maar zalige zonnestralen en veel zuurstof. 
De ideale setting om te genieten van een 
gezonde portie beweging. De yogalessen zijn 
gratis en op maat van beginners. Het enige 
wat je nodig hebt is een yogamatje of een 
handdoek. Ook meer ervaren deelnemers zijn 
welkom.

Kortom, yoga in de buitenlucht moet je eens 
geprobeerd hebben. Blokkeer dus je zondag-
ochtenden en leg je yogamatje alvast klaar. 

BREMWEIDE (INGANG VIA TER HEYDELAAN)
TEL. 03 338 45 87
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE
GRATIS

PROEF VAN VERSCHIL-
LENDE SPORTEN (8+)
VAN WO 1 JULI T.E.M. WO 26 AUGUSTUS 2020 
TELKENS OP WO VAN 14 TOT 16 UUR

Kinderen kunnen deze zomer hun portie ener-
gie kwijt op het speel- en sportterrein in de 
Tweegezusterslaan. Elke woensdag tussen 
14 en 16 uur proeven ze van verschillende 
sporttakken tijdens gratis sportinitiaties. Op 
het programma staat o.a. korfbal, capoeira, 
skateboarding, kickbox en freerunning. Uiter-
aard staan onze animatoren klaar om tussen-
door de meest originele spelletjes te spelen 
en er zijn workshops graffiti en beeldende 
kunst. Inschrijven is niet nodig. Kinderen moe-
ten wel onder begeleiding zijn van een vol-
wassene.  Bij slecht weer wordt een alterna-
tief voorzien in de turnzaal. 

SPEELTERREIN TWEEGEZUSTERSLAAN 47
TEL. 03 326 19 41
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE
GRATIS 

SPORTWEKEN VOOR KINDEREN  
—

Ook op het speelterrein in de Van den Hautelei zijn 

kinderen welkom voor de sportweken van Sporting A. 

Op het programma staan verschillende sportieve en 

creatieve activiteiten zodat je kleine spruit zich geen 

seconde hoeft te vervelen! Er is voor- en naopvang 

voorzien. Indien je zeker wil zijn van een plaatsje, 

schrijf je kind in via  www.sportstad.be/sportweken. 
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NIEUWE STICKERS OP PARKEERAUTOMATEN  
EN INFOBORDEN 
Dit voorjaar is de stad gestart met het vernieuwen van alle stickers op parkeerinfoborden 
en parkeerautomaten in Antwerpen. In de loop van dit jaar komen er namelijk extra aan-
bieders van parkeerapps bij waarnaar de nieuwe stickers verwijzen via een QR-code en URL. 

Meer aanbieders
In de loop van dit jaar zullen parkeerders in 
Antwerpen via meer dan tien verschillende 
Belgische én Nederlandse aanbieders kunnen 
betalen voor hun parkeersessie. De stickers 
op infoborden en parkeerautomaten vermel-
den momenteel enkel de huidige twee aan-
bieders. 
De nieuwe stickers zullen met een QR-code 
en een URL verwijzen naar een viertalige web-
pagina. Daarop staan alle, op dat moment, 
operationele aanbieders en functionaliteiten 
per aanbieder. Zo worden de stickers tijdlozer. 
Online kan de info immers continu up-to-date 
gehouden worden.

Eenvoudigere communicatie 
In het ontwerp van de nieuwe stickers wordt 
er ook extra aandacht besteed aan eenvou-
dige, universele communicatie. 

Zo staan bijvoorbeeld de venstertijden wan-
neer er betaald moet worden duidelijker en 
groter op de stickers. De dichtstbijzijnde par-
keerautomaat wordt niet langer vermeld maar 
er wordt verwezen naar een online-kaart op 
www.antwerpen.be/parkeer. Dit verkleint de 
kans dat bezoekers zich naar een verplaatste 
of tijdelijk afgesloten automaat begeven. Van-
uit die kaart kunnen ze ook een route plannen.

Lage-emissiezone
Verder geven de stickers nog steeds vermel-
ding van de lage-emissiezone wanneer een 
bezoeker zich binnen de zone parkeert.  
De tariefcode die nodig is om digitaal een 
parkeersessie te starten wordt vanaf nu ook 
nog groter getoond op de stickers.

WWW.ANTWERPEN.BE/PARKEER
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LAAT JE FIETS LABELEN
In Antwerpen worden gemiddeld 10 fietsen 
per dag gestolen. Met een uniek, niet-
verwijderbaar label (waarop je rijksregister-
nummer staat), blijft je fiets herkenbaar als 
jouw eigendom. Een fietsdief kan je fiets dan 
moeilijker doorverkopen of zelf gebruiken. 
De stad graveert fietsen niet meer op de 
klassieke manier in het kader.

Dankzij het label kan de stad je ook contac-
teren als je fiets wordt teruggevonden. Veel 
teruggevonden fietsen geraken immers niet 
terug bij hun eigenaar omdat de politie niet 
weet van wie ze zijn. 

Aanvragen?
Je vraagt je fietslabel gratis aan via het e-loket 
op www.antwerpen.be. Je krijgt het label per 
post opgestuurd en je kleeft het zelf op je 
fiets. Je kunt je fiets ook laten labelen tijdens 
evenementen en fietsacties in de stad. 

Een overzicht vind je op 
www.gevondenfietsen.be. 

WWW.ANTWERPEN.BE

ONTDEK DE BUURDERIJ: VAN DE BOER TOT OP JE BORD  
In Deurne zijn er twee buurderijen, plaatsen waar lokale boeren hun producten aanbie-
den. Wekelijks komt iedereen samen,  je haalt je bestelling af en ontmoet de producen-
ten. Elk seizoen heb je opnieuw de beste producten uit je streek en je ondersteunt de 
lokale landbouw.

Hoe werkt het?
Een aantal dagen op voorhand plaats je jouw 
bestelling online via www.boerenenburen.be. 
Deze bestelling haal je vervolgens af in de 
buurderij. Dat gebeurt wekelijks. 

Waar en wanneer?
In Deurne zijn er zijn twee buurderijen: 
n Buurderij Cinema Rix in Deurne-Noord vindt 

onderdak in het gelijknamige cultuurcen-
trum, De Gryspeerstraat 86. Bestellen kan 
tot maandagnacht. Afhalen gebeurt op 
woensdag van 19 tot 20 uur. 

n Buurderij Gitschotelhof ligt op de grens 
met Borgerhout en vindt onderdak in het 
gelijknamig Woonzorgcentrum, Lodewijk 
van Berckenlaan 361. Bestellen kan tot 
dinsdagnacht. Afhalen gebeurt op donder-
dag van 16.30 tot 18 uur. Met een extra-af-
haaluur tot 19 uur voor wie er niet vroeger 
geraakt. 

Waarom bij een buurderij aansluiten?
Er zijn enkele goede redenen waarom je moet 
aansluiten bij de buurderij. 
n Je steunt de familiale boer en de ambach-

telijke producent. 
n In de buurderijen bepalen de landbouwers 

en ambachtelijke producenten zelf hun prij-
zen, waardoor zij een inkomen krijgen dat 
fair is voor hen en goed is voor de lokale 
economie.

n Je krijgt kwaliteitsvol eten op je bord. 
n En tenslotte, in deze coronatijden toch niet 

onbelangrijk, de buurderij is een veilige en 
gezonde manier om inkopen te doen.

BUURDERIJ CINEMA RIX, DE GRYSPEERSTRAAT 86
BUURDERIJ GITSCHOTELHOF, LODEWIJK VAN 
BERCKENLAAN 361
WWW.BOERENENBUREN.BE (EN GA NAAR BUURDERIJ 
GITSCHOTELHOF OF CINEMA RIX)

VELO BLIJFT GROEIEN
De deelfietsendienst Velo blijft maar groeien.  
Momenteel kunnen gebruikers 4200 fietsen 
ontlenen aan 305 stations binnen en buiten 
de Singel. Velo maakt ondertussen niet alleen 
deel uit van het straatbeeld van Antwerpen, 
maar ook van het dagelijkse leven van veel 
Antwerpenaren.  

Dit voorjaar lanceerde Velo een nieuwe web-
site die gebruiksvriendelijker is. Daarnaast 
wordt alle info gestructureerd getoond in vier 
talen. Bezoekers vinden het antwoord op hun 
vragen op een nieuwe helppagina. Nieuw is 
dat werkgevers vanaf nu contact kunnen 
opnemen met Velo voor het aanmaken van 
een werkgever-account. Met dit account kun-
nen ze via hun gebruikerszone een lijst met 
werknemers en een unieke vouchercode aan-
maken. Hun werknemers kunnen dan met 
die code online een abonnement aankopen 
zonder af te rekenen. Velo factureert recht-
streeks aan de werkgever en biedt zo een 
eenvoudige oplossing voor nog meer slimme 
verplaatsingen naar en voor het werk.

WWW.VELO-ANTWERPEN.BE
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DE JONGSTE OPRUIMPLOEG VAN DEURNE
Straatvrijwilligers zijn bewoners die zorgen voor een nette en aangename buurt door 
zwerfvuil op te ruimen. Momenteel zijn er 380 actief in Deurne. Dat niet alleen volwas-
senen zich ergeren aan afval op straat, stellen we vast in de Boshovestraat (tussen Ter 
Rivierenlaan en Venneborglaan). Daar engageerden Laís, Méri, Suzanna, Luna en Lucia 
zich om de straat proper te houden. Ze zijn nog niet officieel ingeschreven als straatvrij-
williger, want dat kan pas vanaf 16 jaar. Toch kregen ze al het nodige materiaal en daar 
zijn ze met veel enthousiasme mee aan de slag gegaan. 
 
Els, mama van Laís en Méri 
“Laís wilde graag iets doen om te helpen in de 
straat. Ik gaf haar de tip om de straat proper 
te houden en straatvrijwilliger te worden. Ook 
haar zus Méri en de buurmeisjes Suzanna, Luna 
en Lucia wilden meedoen.  Zo zijn er nu vijf heel 
jonge actieve straatvrijwilligers in onze straat. 
Maar uiteraard mogen er nog andere kinderen 
aansluiten.
Als de kinderen merken dat de straat vuil is, 
spreken ze af via WhatsApp. Ze rapen al het 
afval op en nemen foto’s van sluikstort of van 
zaken die hersteld moeten worden. Het leukste 
vinden ze om met de grijptang te werken, dat 
is een hele uitdaging. Voor de veiligheid van de 
kinderen gaat er altijd een mama mee om te 
helpen bij het oversteken en om de vuilniszak 
te helpen dragen.”

Laís, Méri, Suzanna, Luna en Lucia
“Afval op straat gooien is niet ok. We willen 
aan iedereen tonen dat ook kinderen van een 
propere straat houden. Samen poetsen met 
vriendinnen is tof en we krijgen heel veel com-
plimentjes van voorbijgangers. Als we klaar zijn 
met opruimen, spelen we soms nog even buiten. 
Want spelen in een propere straat is toch veel 
leuker. Normaal gezien nam onze straat deel 
aan de grote poetsdag in april. Aansluitend was 
er een gezellig buurtfeest voorzien. Maar door 
corona ging dit niet door. Volgende keer schrij-
ven we ons zeker terug in!”

Interesse? 
Wil jij ook aan de slag als straatvrijwilliger? 
Stuur dan een mail naar dingdongdeurne@
antwerpen.be, bel naar tel. 03 338 45 12 of 
schrijf in via www.antwerpen.be (zoek op 
straatvrijwilliger).

TEEK OF TEKENBEET? WAT NU?
Als het warm wordt, zijn er ook meer teken. Je komt ze niet alleen in het bos tegen. Ook als 
je in de tuin werkt, gaat wandelen of buiten speelt, kan een teek je pad kruisen. Maar wat 
moet je doen bij een tekenbeet en hoe kan je ze eventueel voorkomen? 

Een tekenbeet blijft vaak onopgemerkt omdat 
ze meestal pijnloos zijn en niet jeuken. Toch 
kan een beet gevaarlijk zijn, omdat teken de 
ziekte van Lyme kunnen overbrengen. 
Controleer je lichaam elke keer nadat je in de 
natuur bent geweest. Wees niet gek! Doe de 
tekencheck! 

Beter voorkomen 
n Draag lange mouwen en een lange broek.
n Vermijd hoog gras. 
n Gebruik insectenwerende producten op basis 

van DEET. Ze garanderen echter geen abso-
lute veiligheid. 

n Teken houden van (warme) plekken waar je 
niet altijd meteen aan denkt. Controleer zeker 
je knieholtes, liezen, bilspleet, haarlijn, 
navel, oksels en tenen.

Toch gebeten?
n  Verwijder de teek zo snel mogelijk.
n  Verdoof of dood de teek niet met alcohol, 

jodium of ether. Dat vergroot de kans op 
besmetting.

n  Verwijder de teek in één beweging met een 
tekentang of pincet. Pak hem zo dicht moge-
lijk op de huid bij de kop vast en trek hem er 
langzaam in een rechte lijn uit, zonder te 
draaien. Verbrand de teek niet of knijp de 
teek niet plat. 

n  Ontsmet de tekenbeet.
n  Schrijf op waar en wanneer je gebeten bent.
n  Als er een stukje van de teek in de huid ach-

terblijft, is dat niet erg. Het resterende stukje 
zweert er uit.

Dokter raadplegen?
n  Lukt het niet om de teek zelf te verwijderen, 

raadpleeg een dokter.
n  Houd een maand de huid rondom de beet in 

de gaten. Komt er een ring rond de beet of 
andere klachten die kunnen duiden op de 
ziekte van Lyme (grieperig gevoel met koorts, 
gewrichts- en spierpijn)? Neem dan contact 
op met je huisarts. Er bestaat een goede 
behandeling voor de ziekte.

WWW.TEKENBETEN.BE  
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SPELEN EN SPORTEN OP DE PLEINTJES 
Spelen je (klein)kinderen graag buiten? Ga dan op verkenning langst de speelterreinen 
in Deurne. Hieronder een overzicht. Alle speelterreinen hebben een speeltuin, sommigen 
hebben ook sportaccommodatie.

Deurne-Noord
n Tweemontstraat (met trapveldje en voet-

balgoals)
n Van Duyststraat (met trampoline)
n Van Amstelstraat
n De Bisthovenlei (met trapveldje, combigoals 

voetbal-basket, calisthenics)
n Bisschoppenhofpark (met trapveldje en 

voetbalgoals)
n Van Deynsestraat (met trapveldje, combi-

goals voetbal-basket en calisthenics) 
n Ten Eekhovelei 
n Bosuil (met trapveldje en voetbalgoals)
n Van Cortbeemdelei

Deurne-Oost
n Tweegezusterslaan (met trapveld, atletiek-

piste, combigoals basket-voetbal, korfbal 
en klimrotsen)

n Bremweide (met loopparcours)
n Speelbos Park Groot Schijn 
n Skatepark Park Groot Schijn
n Wim Saerensplein

Deurne-Centrum
n Rivierenhof (Parkweg - doolhof en calisthenics 

- hoek Grapheusstraat, enkel basketbalveld 
en geen speeltuin - parking west)

Deurne-Zuid
n Boekenbergpark (met loopparcours, tennis-

muur en volleybalveld)
n Ruimtevaartlaan (met pannaveld)
n Arenaplein en Arenaweide (met trapveldje, 

voetbalgoals, korfbal, petanque en een klim-
rots)

n Van den Hautelei (met trapveldje, combigoals 
voetbal-basket en petanque)

n Langveldstraat (met trapveldje en voetbal-
kader)

n Langbaanvelden (met trapveldje en voetbal-
kader)

n Constant Jorislaan (Eksterlaar)
n Drakenhoflaan

WWW.DEURNE.BE
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De buurt Conforta werd ontworpen en 
gebouwd vanaf 1926. De meest opvallende 
woningen zijn die met twee woningen 
onder één dak en twee voordeuren in 
dezelfde gevel. Hier en daar zijn de gevels 
gespiegeld, zodat je vier voordeuren naast 
elkaar ziet. Deze buurt is als woongebied 
uitgebouwd tijdens het Interbellum door 
de inwijking van bewoners uit o.a. de 
Seefhoek. Het waren vooral havenarbeiders, 
fabrieksarbeiders en diamantslijpers.

CONFORTAWONINGEN
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DEURNE IN DE GESCHIEDENISBOEKEN: 
DE BEELDENSTORM
Wat herinner jij je nog van je eigen geschiedenislessen? En heeft Deurne een plek in de 
geschiedenis? Na de Guldensporenslag (zie p.14) springen we naar de ‘Beeldenstorm in 1566’. 

Calvinisme
Politiek en religie gaan vaak hand in hand. 
Maarten Luther was de eerste om in 1517 
wantoestanden in de katholieke kerk aan te 
klagen. Rond 1560 maakte een veel radicalere 
strekking furore in Antwerpen en omstreken: 
het calvinisme. Maar Antwerpen maakte deel 
uit van het rijk van de Spaanse katholieke 
keizer Karel V en zijn zoon Filips II. Die maakte 
nog meer dan zijn vader, veel vijanden door 
hoge belastingen te heffen en alle 
godsdienstige hervormingen zwaar te 
bestraffen. De bevolking leed honger, in 
Antwerpen maar ook in Deurne. 

Hagepreken
Op 29 juni 1566 verzamelden bewoners van 
stad en land voor het eerst op het Luisbekelaar 
nabij de Stenebrug. De protestanten hielden 
er hagepreken, die binnen de stadsmuren 
verboden waren. Zowel calvinisten, 
lutheranen als Franstalige gereformeerde 
groepen hielden er hun bijeenkomsten op de 
grote weides, min of meer beschermd door 
de hagen rond de velden. 

Die zomer kwamen er tot wel 20 000 mensen 
samen om naar de preken te luisteren. Terwijl 
de Lutheranen predikten voor vreedzaam 
protest, riepen de calvinistische predikers op 
om kerken en kloosters te zuiveren van 
afgodsbeelden. De bijbel verbood immers 
aanbidding van beelden. 

Sint-Fredeganduskerk
Op 20 augustus werden de heiligenbeelden 
systematisch stukgeslagen in alle Antwerpse 
kerken en kloosters. De dag daarna was 
Deurne aan de beurt. Een kleine groep 
calvinisten, onder leiding van een zekere 
Moded, vernielden de heiligenbeelden van de 
‘kerk op den bergh’, wat nu de Sint-
Fredeganduskerk is. Lutheranen en 
wederdopers keurden het calvinistische 
geweld af, maar het kwaad was geschied.
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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 cirkelpad is niet alleen 
leuk om rond te lopen, het is ook een duide-
lijke afbakening en herkenningspunt 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 uitle-
ven, moeten kinderen in het speelbos zijn.

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

MIDDELEEUWS PARK 
Het Bisschoppenhofpark in Deurne-Noord is
een spievormig park van 2 hectare 93 are. 
Het is genoemd naar het kasteel dat er staat.

Het kasteel in neo-renaissancestijl met poort-
gebouw is omringd door een slotgracht. Het 
Bisschoppenhof heeft een geschiedenis die 
teruggaat tot de 12de eeuw en is daarmee 
een van de oudste kastelen van Deurne.

Er is voor de kinderen ook een avontuurlijke 
speeltuin in het thema ridders en prinsessen.

SUZANNE SPANHOVENSTRAAT 
GIJSBRECHT VAN DEURNELAAN
WWW.DEURNE.BE
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EXTRA INFO 
—

Ontdek meer over de Deurnse geschiedenis 

in het VolXmuseum of lees het in hun 

tijdschrift. Meer info via www.volxmuseum.

be of walter.volxmuseum@gmail.com.

Vernieling van de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te 
Antwerpen op 20 augustus 1566  
(gravure van Frans Hogenberg).

KOM TOT RUST OP SINT-ROCHUS—Zoek je een aangename plek waar 

je rust vindt en even kan ontsnap-
pen aan het drukke stadsleven? 

Dan moet je op de ‘stille plek’ van 
begraafplaats Sint-Rochus zijn.  

Er staan ook enkele relaxzetels. 
Waar? Sint-Rochusstraat 79, 

achter de kerk. 
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BOEKENBERGPARK 
Naast de zwemvijver (zie p.44) en een speel-
tuin, valt er nog veel meer te beleven in het 
Boekenbergpark. 

In het grottencomplex, naast de oude ruïnet-
oren en de rotsbrug, vind je het natuurhisto-
risch museum. Daar kan je fossielen van  
mammoeten en walvissen bewonderen.  
De onderaardse zalen herbergen een tentoon-
stelling met als thema’s paleontologie, mine-
ralogie, archeologie en prehistorie. 

Het park werd rond 1800 door de kasteelheer
aangelegd als reusachtig kitschdecor.  
De ruïnetoren en het grottencomplex zijn  
nog bewaard gebleven.

Het park wordt onderhouden als een mini-
bos, wat wil zeggen dat de natuur, binnen 
zekere grenzen, haar gang mag gaan.  
Zo creëert men een natuurlijke habitat voor 
inheemse fauna en flora.

WWW.MUSEUMBOEKENBERG.BE
INKOM MUSEUM: 1 EURO
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WAAROM NATUUR EN BOS BOMEN KAPT?
Het Agentschap voor Natuur en Bos is de grootste Vlaamse natuurbeheerder. Elke dag 
staan zij in voor het beheer van 51.000 hectare eigen terreinen. En ze ondersteunen het 
beheer van om en bij de 36.000 hectare bos van openbare diensten. Ben jij een van de 
vele mensen die zich afvraagt waarom Natuur en Bos bomen kapt? Als organisatie vin-
den ze die bezorgdheid een goed signaal. Ze geven graag uitleg bij hun beslissing om dat 
soms te doen. 

Sterke bossen, hogere biodiversiteit 
Bossen vormen belangrijke, veelzijdige eco-
systemen. Ze zijn essentieel om klimaatver-
anderingen mee op te vangen. Daarom willen 
we bossen, maar ook de natuur in het alge-
meen, via goed beheer veerkrachtig houden 
en zo meer biodiversiteit mogelijk maken. 

Toegankelijke en veilige bossen
Bossen spelen ook een grote rol in de natuur-
beleving. Mensen kunnen er ontspannen, 
spelen en sporten. Daarom willen we ze toe-
gankelijker maken en veilig houden.

Hout als hernieuwbare grondstof
Hout behoort tot de waardevolste hernieuw-
bare grondstoffen. Door een goed bosbeheer 
kunnen we hout van hoge kwaliteit oogsten. 

Daarom zorgen we minstens voor een even-
wicht tussen gekapte bomen en nieuwe 
bomen. We geven de spontane ontwikkeling 
van bomen ook maximale kansen.

Samen met wetenschappers en  
buurtbewoners
Bij Natuur en Bos werken ze niet enkel op 
basis van eigen inzichten. Ze scholen zich 
permanent bij. En ze leggen hun oor te luis-
teren bij de wetenschap, bij gespecialiseerde 
partners en bij bezoekers en buurtbewoners. 
Daarom beslisten ze onlangs om hun beleid 
bij te sturen. Ze willen blijven werken aan een 
gedragen beheer met een duidelijke toekomst-
visie.

WWW.NATUURENBOS.BE
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RELAXEN, SPELEN  
EN SPORTEN OP  
DE BREMWEIDE
De Bremweide aan het Bosuilstadion is een 
stuk groen van 30 hectare in een stadsomge-
ving, met grote gazons, groepjes bos en dichte 
randbeplanting. De Belgische landschapsar-
chitect Wirtz tekende het park in de jaren 
zeventig. De ontwerper is erin geslaagd om 
de parkbezoekers de illusie te geven ergens 
anders te vertoeven, door te werken met 
grote open ruimten zonder aangelegde wegen 
of infrastructuur. 

De Bremweide is de perfecte locatie voor 
zonnekloppers en sportliefhebbers. Joggers 
kunnen op het aangelegde loopparcours aan 
hun uithoudingsvermogen werken. Ook kin-
deren kunnen zich hier volledig uitleven in 
de avontuurlijke speeltuin. Voor hondenlief-
hebbers is er een ingerichte hondenloopzone 
afgebakend. Naast het park kunnen zij ook 
terecht op de hondenloopzone aan de  
Gallifortlei. 

WWW.DEURNE.BE
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COMPOSTEER JE TUIN- EN KEUKENAFVAL
Composteren is een gemakkelijke en ecologische manier om van je tuin- en keukenafval 
af te geraken. Bovendien krijg je er compost voor in de plaats waarmee je jouw planten 
kan voeden. In Antwerpen zijn er ook buurtcompostplaatsen waar bewoners op een 
makkelijke, ecologische en sociale manier afval composteren.

Waarom composteren?
n  Compost houdt planten gezond.
n  Composteren is niet moeilijk.
n  Composteren is milieuvriendelijk.
n  Composteren is kostenbesparend.

Tuin of geen tuin: iedereen kan composteren. 
Er zijn verschillende manieren om te compos-
teren. Voor iedere plek is er een geschikte 
werkwijze.

Buurtcomposteren?  
Composteren kan je thuis doen, maar ook samen 
met je buren. In Deurne zijn er buurtcompost-
plaatsen aan Bosuil en aan samentuin Silsburg 
waar buurtbewoners terechtkunnen.

n  Buurtcomposteren is sociaal. Buren leren 
elkaar kennen en werken samen aan een 
ecologisch buurtproject.

n  Deelnemers kunnen hun GFT-afval kwijt wan-
neer ze willen en hoeven het niet meer in huis 
te bewaren. Zo vermijden ze geuroverlast.

Wat mag wel en niet op de composthoop?
WEL: fruitafval, groenteafval, tuinafval, kof-
fiefilters, tuin- en snijbloemen.

NIET: bereid voedsel, luiers, verpakkingsafval, 
brood, behandeld hout, vlees- en visresten.

Hulp via het EcoHuis 
Als je zelf gaat composteren, kan je op steun 
van het EcoHuis rekenen. 
n  Je kan er een wormenbak kopen voor 20 

euro. Wormen kan je zelf vissen uit de com-
posthoop van het EcoHuis.

n  Je krijgt advies van de compostmeesters 
tijdens activiteiten.

n  Groepen kunnen via het EcoHuis een cursus 
thuiscomposteren aanvragen.

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

De Unitaswoningen werden ontworpen door Eduard Van Steenbergen, de 
architect die ook het Atheneum en het huidige districtshuis ontwierp. De huizen 
werden gebouwd vanaf 1924 door het huurderscoöperatief Unitas-tuinwijk 
waarvan de bediende Adelbert Kennis de voornaamste stichter was. De 
Unitaswoningen zijn gebouwd als tuinwijk met zowel typisch Engelse (de erkers) 
als Hollandse elementen (de ramen en het gebruik van de bakstenen).

UNITASWONINGEN 
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ECOHUIS ONDERSTEUNT GROENE KINDEROPVANG
Na een succesvol proefproject rond natuurlijk buitenspelen in de kinderopvang, trekt de 
stad deze ondersteuning open naar alle Antwerpse kinderdagverblijven. Zij krijgen vanaf 
dit najaar tips en advies en kunnen een subsidie aanvragen bij het Projectenfonds Groene 
Voetjes. Kinderdagverblijf Het Vlindertje, aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne, was een 
van de proeflocaties. 

Teambegeleidster Karla en spelcoach Greet 
spreken vol lof over de steun die ze kregen 
van het EcoHuis om hun locatie groener te 
maken, waardoor buitenspelen een echt avon-
tuur werd. Door de vormingen en de ideeën 
die ze kregen, gaan ze nu ook de buitenloca-
ties van hun andere vestigingen aanpakken. 
Greet: “We kunnen enkel maar aan anderen 
aanraden om samen met het EcoHuis hun 
locatie te vergroenen.”

Plantenbakken
Het Vlindertje had een warme buitenruimte 
die te weinig uitdaging bood aan de kinderen. 
De koer is eigenlijk het dak van een parking 
en heeft te weinig draagkracht om er bomen 
of groen op te laten groeien. Daarom kozen 
de begeleiders voor plantenbakken tegen de 
muren, zodat de kinderen toch in aanraking 
kunnen komen met planten en kleine diertjes. 
Karla: “De kinderen helpen ons om de plantjes 
water te geven. Ze zien ze groeien, voelen, 
ruiken en proeven de vruchten. 

Het groen zorgt ook voor meer contact met 
de buren.”

Buitenspelen, een feest
De zwarte rubberen tegels verdwenen en in 
de plaats kwam er een houten terras, een 
klim- en klauterzone op houtsnippers, een 
buitenkeuken en een wigwam op kunstgras. 
Karla: “Vroeger gingen we wel buiten, maar 
nu is het echt een feest en spelen we elke dag 
eventjes buiten.”

Ook de ouders van de kinderen maakten deel 
uit van het plan. Karla: “Ze hielpen mee met 
de opbouw van de tuin en konden aangeven 
waaraan zij vroeger plezier beleefden tijdens 
het buiten spelen.” 

Interesse in een groene kinderopvang? Lees 
meer op www.antwerpen.be/groenevoetjes.

WWW.ANTWERPEN.BE/GROENEVOETJES

SPORTCENTRUM SPORTOASE GROOT SCHIJN
Dit voorjaar werd de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van het nieuwe 
sportcentrum Sportoase Groot Schijn aan de Ruggeveldlaan. Het sportcentrum wordt 
het sportieve hart van Park Groot Schijn. In het nieuwe gebouw, dat architecturaal aan-
sluit op de natuur van het park, komen meerdere zwembaden, een brasserie, een well-
ness- en fitnessruimte en twee ijsbanen. De opening is voorzien in het najaar van 2021.  
  
Zwembaden
Het zwemgedeelte bestaat uit diverse zones:
n Zone sport heeft een 25-metersportbad met 

acht banen. Scholen, clubs en individuele 
zwemmers kunnen er terecht voor hun spor-
tieve zwembeurt. Het instructiebad is voor-
zien van een schoonspringinstallatie. 

n Zone fun met een spraypark (ondiepe zone 
met interactieve speelelementen), een golf-
slagbad, waterversnellingen, een peuter- en 
kleuterzone en een glijbanencomplex.

n Zone relax met een warme lagune, warm-
temuur, sauna’s, dompelbad, stoombad en 
twee buitenbaden met ligweide.

IJsbanen
Er zijn twee overdekte ijsbanen. De eerste 
ijsbaan van 450 m² bevindt zich op het gelijk-
vloers. De ijsbaan van 1800 m² op de eerste 
verdieping kan multifunctioneel ingezet wor-
den door mobiele scheidingswanden. Hierdoor 
kunnen verschillende activiteiten gelijktijdig 
plaatsvinden. 

Duurzaamheid
Sportoase Groot Schijn zal een pionier zijn als 
het op duurzaamheid aankomt:
n verwarmd door warmtepompen;
n chloorarm concept; 
n zonnepanelen;
n de warmte van de koeling van de ijsbaan 

zal gebruikt worden voor de verwarming 
van het zwembad;

n frequentiesturingen op pompen;
n recuperatie van het spoelwater en omzet-

ten tot zwembadwater;
n regenwaterrecuperatie voor sanitair;
n gebruik van ledverlichting; 
n gebruik van beton om de buitenwanden 

luchtdicht te maken.

SCHRIJF IN OP DE DIGITALE NIEUWSBRIEF VIA 
WWW.PARKGROOTSCHIJN.BE
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FRANK CRAEYBECKXLAAN,  
EEN LEVENDIGE CENTRALE PLEK
Het district wil de Frank Craeybeckxlaan versterken als een herkenbare en aantrekkelijke 
plek in Deurne. Deze ambitie werd in 2011 opgenomen in het masterplan ‘Deurne Publiek, 
een hart voor Deurne’.

Bevraging
In 2018 deed het district een bevraging over
de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaar-
lei. 500 mensen gaven opmerkingen en sug-
gesties over publieke ruimte, mobiliteit, 
groen…  Deze input wordt meegenomen als 
de plannen worden uitgetekend. 

Europese steun
Ondertussen is er Europese steun om een 
actieplan uit te werken op maat van noden 
en kansen van de buurt. We onderzoeken hoe 
mobiliteit een sociaal-economische motor 
kan zijn voor de buurt.

Ambities
Om een levendige centrale plek te creëren, 
wordt er vertrokken vanuit drie ambities: 
n Een aantrekkelijk voorzieningenaanbod:
 Welke maatregelen kunnen helpen om de 

handelskern te versterken en lokaal winke-
len te stimuleren? Door in te zetten op de 
nabijheid van winkels, horeca,… kunnen 
bewoners gemakkelijker te voet of met de 
fiets boodschappen doen.

n Mobiliteit op maat: De Frank Craey-
beckxlaan en de Te Couwelaarlei hebben 
een lokaal karakter waar zone 30 geldt. 
Welke maatregelen zijn nodig om het straat-
beeld hieraan aan te passen en de straten 
comfortabel en veilig in te richten?

n Kwaliteit van de openbare ruimte: Hoe 
kunnen we de publieke ruimte inrichten 
zodat de Frank Craeybeckxlaan een leven-
dige, aantrekkelijke en herkenbare plek 
wordt voor zowel jong en oud.

Actieplan
Het actieplan wordt opgemaakt op basis van:
n feedback van bewoners, handelaars en 

gebruikers; 
n studies en onderzoeken;  
n kennisuitwisseling met andere steden.

BLIJF JE GRAAG OP DE HOOGTE, MAIL DAN NAAR 
WIJKOVERLEG.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPENMORGEN.BE

PÈRE-LACHAISE VAN ANTWERPEN
Het Sint-Fredegandusbegraafpark is iets om als Deurnenaar trots op te zijn. Het wordt 
ook wel eens het 'Père-Lachaise van Antwerpen’ genoemd. Het is een zeer mooi kerkhof 
waar heel wat bekende Antwerpenaren begraven liggen. Er werd door architect Chris 
Vermander een park aangelegd met behoud van de meest waardevolle zerken. Het is 
een prachtige plek om rond te wandelen en tot rust te komen. 

Rust en ruimte
Het Sint-Fredegandusbegraafpark is één van 
de beter bewaarde geheimen van Deurne. Het 
vertrekt rond de Sint-Fredeganduskerk en 
strekt zich verder uit langs de Lakborslei.
Dit is een oude begraafplaats met een heldere 
structuur rond een centrale as, de zoge-
naamde Christusweg. Net als op het Schoon-
selhof kregen heel wat prominente Antwer-
penaren hier een laatste rustplaats.
Je belandt in een andere wereld zodra  je door 
de poort naar binnen stapt. De Antwerpse 
Ring, die nochtans vlakbij ligt, lijkt plots onwe-
zenlijk ver weg. Het gevoel van rust en ruimte 
is verbazingwekkend.

Erfgoed
Deze begraafplaats is een ware erfgoedschat-
kamer. Het kerkhof is de oudste, nog 
bestaande, Antwerpse begraafplaats. Je loopt 
hier tussen de mooiste funeraire architectuur 
en beeldhouwkunst uit de voorbije eeuwen. 

Vanuit een visie van ‘gecontroleerde verwil-
dering’ wil de stad het unieke karakter van 
dit waardevolle patrimonium behouden. 
Op 7 mei 2010 werd het kerkhof officieel 
erkend als begraafpark. Het oude gedeelte is 
geklasseerd, terwijl het niet-geklasseerde deel 
een herbestemming als park kreeg.

Antwerpse burgerij
In de Franse tijd (1795-1813) verboden de Fran-
sen het begraven in kerken en steden. Omdat 
vele rijke Antwerpenaren een buitengoed had-
den in het toen nog landelijke Deurne en 
omdat het kerkhof op een heuvel lag, werd 
het Sint-Fredeganduskerkhof één van de uit-
verkoren plekken waar de Antwerpse burgerij 
zich liet begraven. 

(BRONNEN: INVENTARIS.ONROERENDERFGOED.BE –  

VOLXMUSEUM - 7THHEAVEN.BE/TURNINUM/INDEX.PHP)

LAKBORSLEI
OPENINGSUREN ZOMER:  
DAGELIJKS VAN 8 TOT 20 UUR
WWW.SCHATTENVANDEURNE.BE/FREDEGANDUS
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BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET REILEN EN ZEILEN  
IN DEURNE
Er gebeurt heel wat in Deurne. Het district Deurne wil via heel wat uiteenlopende kana-
len contact houden met haar inwoners en bezoekers. Informatie moet steeds op een 
snelle en efficiënte manier tot bij hen geraken. De vlotste manier om dat doen, is nog 
meer gebruik te maken van verschillende digitale kanalen. Want hoe langer, hoe meer 
gaat het district Deurne voor digitale communicatie. 

www.deurne.be
Via www.deurne.be kan je informatie over 
Deurne raadplegen en blijf je van alle activi-
teiten in het district op de hoogte.  

Facebook en Instagram 
Maar ook sociale media vormen een belang-
rijk 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 vra-
gen en opmerkingen beantwoord.

Digitale nieuwsbrieven 
Naast de website en sociale media wil het 
district Deurne in de toekomst ook digitale 
nieuwsbrieven verspreiden die je ontvangt in 
je mailbox of via een andere app. Om dit op 
te starten moeten we in een eerste fase zoveel 
mogelijk e-mailadressen verzamelen. 
Wil je in de toekomst graag digitale nieuws-
brieven ontvangen over wegenwerken, afva-
lophaling, activiteiten en evenementen? Stuur 
dan een e-mail naar communicatie.deurne@
antwerpen.be met de vermelding ‘digitale 
nieuwsbrief Deurne’. 

WWW.DEURNE.BE
@DISTRICTDEURNE
#DISTRICTDEURNE

SLIM OMGAAN MET JE AFVAL
Je hoeft je afval niet altijd naar een recyclagepark te brengen of aan te bieden tijdens de 
ophaalrondes. Er zijn verschillende mogelijkheden om slim om te gaan met je afval  om 
de afvalberg te verkleinen. Hieronder enkele tips.

Tuinafval
Laat het gras in je tuin af en toe groeien. Dit 
zorgt ook voor meer insecten en een grotere 
biodiversiteit. Indien je toch tuinafval hebt, 
dan zijn er verschillende manieren om dit te 
verwerken: 
n Mulchen: dat is de bodem afdekken met 

organisch materiaal zoals bladeren, hooi, 
gras,...

n Hakselen: gebruik hakselhout als bodem-
bedekker. Tip: zorg dat de gesnoeide takken 
voldoende droog zijn, dat maakt het hak-
selen gemakkelijker. 

n Composteren: groente-, fruit- en tuinafval 
worden omgetoverd tot krachtvoer voor je 
tuin.

Elektro
n Vaak kan elektro nog hersteld worden. Hou 

daarom de spullen bij en ga ermee naar een 
repaircafé in je buurt.

n Of maak een afspraak om (kapotte) grote, 
elektronische toestellen te laten ophalen 
door de Kringwinkel. 

PMD
Je kan je hoeveelheid PMD verminderen.
n Met een drinkbus in plaats van plastic fles-

jes en het samendrukken van alle lege ver-
pakkingen komt je al een heel eind. 

n Drink water van de kraan. Zo hoef je geen 
plastic flessen weg te gooien. 

n Koop voedingswaren in verpakkingen van 
bio-afbreekbare materialen. 

n Gooi een leeg pak melk of tomatensaus niet 
meteen weg, maar gebruik het om vloeibare 
voeding zoals soepen of bouillon in te vrie-
zen voor later.

n Kies voor navulbare zeepbusjes, zo moet je 
minder plastic weggooien.

n Maak zelf limonade in hervulbare flessen 
of in een leuke limonadetap.

Papier en karton
Vermijd onnodig papier en karton en kleef een 
sticker 'geen reclamedrukwerk' op je brieven-
bus. Of wees creatief en gebruik oud papier 
als inpak- of tekenpapier.

WWW.ANTWERPEN.BE/MINDERAFVAL
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WIST JE DAT ...
—

• 94% van de Belgen internet 

gebruikt; 

• 65 % van de Belgen actief is op 

social media; 

• 84 % van de Belgen een smartphone 

heeft?

(bron: statbel.fgov.be - Digital Report 2019 

Social media Hootsuite)

©
 F

re
de

ri
k 

B
ey

en
s



w w w. d e u r n e. b e    |  4 1  ||  4 0  |   w w w. d e u r n e. b e    |  4 1  |

©
 Jo

os
t 

Jo
os

se
n 

HONDENLOOPZONES: TIPS EN AFSPRAKEN
Een hondenloopzone is een afgebakend terrein waar je hond vrij mag rondlopen. Het zijn 
kleine grasveldjes of grote open ruimtes. Je herkent ze aan het blauwe bord met het 
witte hondje. Er zijn zes hondenloopzones in Deurne.

Afspraken
n Je hond mag vrij rondlopen in een honden-

loopzone.
n Hou je hond aan de lijn tot in een hondenloop-

zone.
n Ruim ook in een hondenloopzone de honden-

poep op.
n Denk aan de buren. Geluidsoverlast is verbo-

den tussen 22 en 7 uur.
n Hou het veilig voor andere mensen en honden. 
n Een hondenloopzone is geen speelplein voor 

kinderen.

Tips
n Kom niet met loopse teven of agressieve die-

ren. Dat zorgt voor rivaliteit tussen honden. 
n Vermijd het kruisen met andere honden aan 

de in- en uitgang. 
n Blijf bij je hond in een hondenloopzone. Verlies 

je hond niet uit het oog.
n Loop niet langs de draad, maar kom naar het 

midden van een hondenloopzone. Zo vermijd 
je dat andere honden je hond in het nauw 
drijven.

n Wacht je beurt af als een hondenloopzone te 
druk bezet is. 

n Vertoont je hond agressieve reacties, lijn hem 
dan onmiddellijk aan. 

Hondenpoep
Neem voldoende zakjes mee om de hondenpoep 
op te ruimen. Deponeer de dichtgebonden zakjes 
in een vuilnisbak op straat of thuis. 

Waar in Deurne?
n Bremweide
n Gallifortlei (achter Delhaize)
n Ten Eekhovelei
n Dordrechtlaan
n Park Groot Schijn
n Mortselsesteenweg (volkstuinen 

Drakenhof)

WWW.ANTWERPEN.BE

Kasteel de ‘Drie Torekens’ is in feite de volksnaam voor het oude ‘Te Couwelaer’ dat al 
in de 13de eeuw vermeld wordt. In 1766 liet Pedro De Man het kasteel ombouwen en 
hield van de zeven torens, die het toen had, drie over.

KASTEEL 
DE ‘DRIE TOREKENS’ 
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TEST JE BOMENKENNIS
Bomen beschadigen de riolering?
Niet waar. Bomen zoeken met hun wortels 
naar water en voedingsstoffen. In een stede-
lijke omgeving is een riolering een interes-
sante bron, maar boomwortels kunnen ze 
niet ‘kapot’ groeien. Lekt de riolering, dan 
bestaat de kans dat de wortels via de opening 
naar binnen groeien. 

Bomen halen het grondwater uit je  
moestuin?
Waar. Planten halen water uit de bovenste 
bodemlaag. In droge periodes onstaat con-
currentie tussen planten, net zoals tussen de 
bomen en de groenten in je moestuin. Dit 
vermijd je door bomen en moestuin uit 
mekaar te houden of door een wortelwering 
te plaatsen. 

Een boom vellen lost je allergie op?
Niet waar. Sommige bomen (o.a. els, berk, 
hazelaar) veroorzaken allergieën. Deze wind-
bestuivers maken stuifmeel aan dat meege-
voerd wordt door de wind. De pollen hangen 
niet enkel rond de boom, maar zitten overal 
in de lucht. Eén boom in je tuin verwijderen, 
is geen oplossing.

WWW.ANTWERPEN.BE

MIJN WATER-LINK
Waterleidingsbedrijf Water-link wil dat jij zo 
veel mogelijk ongestoord kan genieten van 
zuiver water uit al je kranen, zonder veel 
administratie of gedoe en zonder wachten. 
Daarom maakte ze een nieuw online loket, 
mijn water-link. Daar kan je altijd heel gemak-
kelijk zelf je zaken regelen en je vindt er al je 
gegevens en instellingen. Je wordt geleid door 
het e-loket en je vult steeds de juiste gege-
vens in. Dit resulteert in minder heen en weer 
gemail en een snellere oplossing met minder 
fouten.

Wat kan je regelen op mijn water-link?
n persoonlijke gegevens aanpassen
n facturen en betalingen nakijken
n verhuis regelen
n facturen digitaal ontvangen
n meterstand doorgeven
n verbruik bekijken

De eerste keer dat je mijn water-link bezoekt, 
moet je je even registreren. Dit kan snel met 
je rijksregisternummer en klantnummer. 

WATER-LINK.BE/MIJNWATER-LINK

18 AUGUSTUS 1979, DE SLAG OM DE ARENAWEIDE
Het zal de geschiedenisboeken misschien niet halen, maar voor Deurnse vijftigplussers is 
de bezetting van de Arenaweide wel iets dat deel uitmaakt van het collectieve geheugen. 

Al van in de 19e eeuw werd in België gepleit 
voor sociale huisvesting. In 1889 kwam er 
zelfs een wet over arbeidershuisvesting, maar 
het duurde tot na WOI voor er ook echt 
gebouwd werd. De verwoestingen van de 
oorlog en de nieuwe politiek zorgden ervoor 
dat in Deurne de Confortawijk voor arbeiders 
en de Unitaswijk voor bedienden gebouwd 
werden. 

Het einde van WOII gaf de sociale woningbouw 
een nieuwe boost. In opdracht van Minister 
Jean Terfve bouwde architect Renaat Braem 
voor ‘de Nationale Werf’. Zo verschenen de 
eerste woningen in de Gabriël Vervoortstraat. 
Na een regeringswissel viel de Nationale Werf 
stil. Maar Braem bleef voor het bestuur van 
Deurne voorstel na voorstel doen voor een 
nieuwe Arenawijk. Na jaren onderhandelen 
kreeg hij opdrachten en realiseerde hij de 
overkapping van het fortje en de ‘langblok-
ken’. 

In 1978 ging de gemeente, achter de rug van 
Braem, in zee met architecten Wouters, Mos-
tien en Rombouts om op de Arenaweide, in 
de cirkel van de langblokken, flats te bouwen. 

Toen in 1979 de plannen lekten, was niet 
alleen Braem kwaad, ook de bewoners van 
wat we nu de Braemblokken noemen. Zij 
zagen hun uitzicht over het groen verdwijnen. 
Voor het eerst in de geschiedenis kwamen 
bewoners op straat om te protesteren tegen 
een bouwwerf. 

Op 18 augustus zetten bewoners tenten op 
om de werken tegen te houden. Ze haalden 
de pers en elke dag zetten sympathisanten 
er tenten bij. Ze organiseerden zich als een 
kamp met een eigen keuken, een eigen krant 
en zelfs een eigen radio, die uitzond vanuit 
de Sint-Jozefkerk op de Boekenberglei. 

Tot 13 november houden de bezetters het vol. 
Dan komt de politie de tenten brutaal oprui-
men en maakt een einde aan het protest. Toch 
was niet alles tevergeefs. De plannen worden 
aangepast, zodat er grotere gaten ontstaan 
tussen de flatgebouwen. Een groot deel van 
de Arenaweide blijft bestaan.

WWW.SCHATTENVANDEURNE.BE
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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 Antwer-
pen zwem je zo vrij als een otter tussen het 
groen. Geen chloorgeuren hier want om het 
water te zuiveren worden geen chemicaliën 
gebruikt. Er is een grote vijver van 73 meter 
lang met een diepte tussen 1,80 en 2,50 meter. 
Er is ook een klein speelbad met een diepte 
van 50 cm en een grote ligweide. Toegang tot 
de zwemvijver is gratis. 

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

den.
n Een muntstuk van 2 euro voor de lockers.

Een frisse duik in het water? Even verpozen op 
de grasweide naast de zwemvijver? Geen betere 
manier om je zomerdag door te brengen! 

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

OP ZOEK NAAR  
EEN SPORTCLUB?
Sportclubs zijn de bouwstenen van de sport. 
Ze bieden de beste kansen voor regelmatige 
sportbeoefening op ieders niveau, zowel de 
recreatieve als de competitieve sporter. 

Zoek je een sportvereniging in Deurne om bij 
aan te sluiten? Of zoek je contactgegevens? 
Via de sportdatabank, www.sportstad.be/
sportaanbod, kan je het sportaanbod (vereni-
gingen en infrastructuur) in Antwerpen en 
omgeving raadplegen. Je vindt binnen enkele 
ogenblikken de vereniging die jij zoekt. Maak 
gebruik van de zoekcriteria om je zoekop-
dracht te specifiëren en zo nog sneller een 
vereniging terug te vinden.

Tijdens de zomer kan je jouw zoektocht star-
ten zodat jij na de vakantie van start kan gaan 
bij je nieuwe sportclub. 

SPORTANTENNE DEURNE
TEL. 03 338 45 87
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.SPORTSTAD.BE/SPORTAANBOD
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KUNSTENAARS GEZOCHT VOOR  
‘DEURNE GEEFT JE VLEUGELS’ 
In oktober vindt de  groepstentoonstelling ‘Deurne geeft je Vleugels’ plaats in de zijvleu-
gels van het districtshuis. Tijdens deze tentoonstelling exposeren verschillende kunste-
naars die een link hebben met Deurne. Wil je deelnemen? Schrijf dan in. Je maakt boven-
dien kans om in 2021 een eigen tentoonstelling te krijgen.  

Kunstenaars gezocht
Regelmatig lees je in deze brochure dat er een 
tentoonstelling is in de zijvleugels van het 
districtshuis. Ben jij beeldend of conceptueel 
kunstenaar, maak je schilderijen, beelden, 
installaties of nog iets anders, heb je een link 
met Deurne en wil je graag je werk aan een 
groot publiek tonen? Stuur dan één werk in 
voor de groepstentoonstelling ‘Deurne geeft 
je Vleugels’ die plaatsvindt van vrijdag 23 
t.e.m. zondag 25 oktober 2020. 

Inschrijven
Je schrijft voor 15 september 2020 in via cul-
tuurantenne.deurne@antwerpen.be. Op 
www.deurne.be of bij de cultuurantenne van 
Deurne vind je alle info en voorwaarden waar-
aan je moet voldoen. Je kunstwerk breng je 
binnen na afspraak. Een curator stelt de 
groepstentoonstelling op. 

Op vrijdag 23 oktober 2020 om 20 uur word je 
verwacht bij je kunstwerk in de zijvleugel van 
het districtshuis voor een babbel met de jury. 
Nadien en het hele weekend kan je in een 
gemoedelijke sfeer de andere deelnemende 
kunstenaars leren kennen en netwerken. 
Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2020 is 
de tentoonstelling ook open voor het brede 
publiek.

Maak kans op een solotentoonstelling
Met je deelname aan deze groepstentoonstel-
ling maak je bovendien kans op je eigen solo-
tentoonstelling in 2021! Een professionele jury 
beoordeelt elk werk en selecteert de winnaars 
die volgend jaar in één van de zijvleugels 
mogen exposeren. 

ZIJVLEUGELS DISTRICTSHUIS DEURNE,  
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
TEL. 03 338 46 46
CULTUURANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
WWW.DEURNE.BE
GRATIS 
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WIL JE IETS MELDEN? 
Heb je een vraag, een klacht of een melding 
voor of over 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 contact opnemen met het klan-
tenteam van Deurne via klm.de@antwerpen.
be of tel. 03 338 45 42 (tijdens de  kantoor-
uren). 

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, 
fietswrakken, 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

DE GROTE SCHIJN,  
BESTEL JE TICKETS
VAN VR 30 OKTOBER T.E.M. ZO 15 NOVEMBER 
2020

Voor het derde jaar op rij opent het Rivieren-
hof in de herfst zijn deuren voor een zinnen-
prikkelende tocht door het donker. Een magi-
sche avondwandeling vol kleur, klank & geur. 
De Grote Schijn wordt ook in 2020 een unieke 
totaalbeleving zonder woorden, met innove-
rende snufjes en lumineuze emoties. Laat je 
tijdens dit omni-zintuigelijk spektakel leiden 
langs een volledig nieuw parcours met indruk-
wekkende technieken en mysterieuze verras-
singen. 

Wil je liever in stilte genieten van de kracht 
en pracht van de natuur in duizenden geuren 
en kleuren? Dan kan dat tijdens de speciaal 
daarvoor ingelaste fluisterwandelingen, elke 
avond om 21.30 en 21.45 uur.

Bestel nu je tickets!

RIVIERENHOF 
WWW.DEGROTESCHIJN.BE 

WAAR KAN IK TERECHT?
Het district hecht veel belang aan klantvriendelijke dienstverlening. Het districtshuis is 
de toegangspoort tot het stadsloket en de districtswerking.

Stadsloket Deurne
In het stadsloket kan je terecht voor al je 
administratieve dienstverlening (bv. identi-
teitskaarten, reispas, geboorteakte, ...). Het 
stadsloket werkt op afspraak. Je maakt een 
afspraak via www.antwerpen.be/afspraak of 
via tel. 03 22 11 333. 

Openingsuren 
ma:  gesloten 
di:  8 - 17 uur
wo:  8 - 17 uur 
do:  12 - 20 uur
vr:  8 - 14 uur 
za:  om de twee weken van 8 tot 13 uur 
zo:  gesloten

Districtswerking Deurne
Heb je een melding of klacht? Wil je meer info 
over sport, cultuur, jeugd, senioren, Ding Dong 
Deurne , openbare werken, toelages …? Dan 
ben je bij de districtswerking aan het goede 
adres:

n Klantenteam (meldingen en klachten):  
 tel. 03 338 45 42 – klm.de@antwerpen.be
n Jeugddienst: tel. 03 326 19 41 
 jeugddienst.deurne@antwerpen.be
n Cultuurdienst: tel. 03 338 46 03
 cultuurantenne.deurne@antwerpen.be
n Sportantenne: tel. 03 388 45 87
 sportantenne.deurne@antwerpen.be
n Seniorendienst: tel. 03 338 45 08
 seniorenconsulent.deurne@antwerpen.be
n Wijkoverleg: tel. 03 338 45 37
 wijkoverleg.deurne@antwerpen.be
n Ding Dong Deurne: tel. 03 338 45 84
 dingdongdeurne@antwerpen.be
n Communicatie: tel. 03 338 45 32
 communicatie.deurne@antwerpen.be
n Team Toelage (subsidies): tel. 03 338 45 07  

toelage.deurne@antwerpen.be

DISTRICTSHUIS DEURNE
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1 
DISTRICT.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
WWW.DEURNE.BE
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Lieve Deurnenaar,

De afgelopen maanden waren moeilijk… Maar hoe 

hartverwarmend waren jullie individuele acties om 

iedereen een hart onder de riem te steken? 

Jullie hebben onze slogan ‘Dees is wel Deurne’ 

helemaal waargemaakt. Bedankt! 

We zijn zo trots op jullie allemaal! 

Houd het veilig de komende 

maanden en blijf vooral 

zorg dragen 

voor elkaar. 


