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DEURNE PRAAT…

Thomas, coördinator JES Deurne

“Als jeugdwerkorganisatie in het district rich-
ten wij ons in het bijzonder naar alle kinderen, 
tieners en jongeren uit Deurne. We wensen 
hen voor 2022 een jaar toe van herwonnen 
vrijheid en jeugdige onbezonnenheid. Een jaar 
waarin er terug voluit gespeeld, gesport en 
gefeest kan worden! Een plek waar ze zichzelf 
kunnen uitleven, nieuwe vriendschappen slui-
ten en hun talenten mogen ontdekken. Een 
jaar waarin naar hun stem geluisterd wordt. 
Laten we blijvend aandacht hebben voor jon-
geren en met hen praten in plaats over hen. 
Graag uiten wij onze dank aan alle jonge vrij-
willigers die zich het afgelopen jaar zijn blijven 
inzetten voor kinderen, tieners en jongeren 
in hun buurt! Laat het een jaar zijn waar alle 
Deurnenaren, jong en oud, na een donkere 
periode terug licht mogen brengen in dit 
prachtige district. JES Deurne wenst je een 
prachtig 2022!”

Meer info: www.jesantwerpen.be

Chris en Bart, vrijwilligers buurthuis 
Dinamo

Chris en Bart werken als vrijwilliger bij ‘Twee-
spraak’, een project in buurthuis Dinamo dat 
anderstaligen in contact brengt met Neder-
landstaligen en hen spreekkansen biedt. Bart 
droomt luidop: “Ik droom in 2022 van een 
feest op een groot plein waarbij de lokale 
bevolking verbonden wordt met de andersta-
lige gemeenschappen. Daarbij zie ik graag 
alle gemeenschappen vertegenwoordigd en 
hoop ik mensen uit hun isolement te halen.” 

Chris vult aan: “Mijn wens voor Deurne is 
vooral dat de mensen uit de buurt het buurt-
huis nog beter leren kennen. Er gebeuren hier 
echt supermooie dingen en toffe activiteiten. 
Ik sta zelf open voor elk initiatief en hoop als 
coördinator en coach van ‘Tweespraak’ om 
nog meer spreekduo’s te kunnen matchen. 
Iedereen mag zich in 2022 aanmelden.” 

Meer info: 
www.samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be

2021 loopt op z’n einde. Vier medewerkers van Deurnse organisaties blikken voorzichtig vooruit 
naar 2022 en delen hun warmste wensen met jou.  



Kim, vzw Recht-Op

Vzw Recht-Op is een erkende vereniging waar 
armen het woord nemen. Via het Pretloket 
zorgen ze ervoor dat cultuur en vrije tijd voor 
iedereen bereikbaar is. 

“Pretloket Deurne en vzw Recht-Op wensen 
alle Deurnenaren warme en fijne ontmoetin-
gen toe. Wees solidair met elkaar en heb oog 
voor de meest kwetsbaren onder ons. Iedere 
maand kan je langskomen in één van onze 
pretloketten ('t Pleintje, Cinema Rix, Huis van 
het Kind). We zetten hier in op ontmoeting 
en een gezellige sfeer. Iedereen is welkom! 
Kom een babbeltje doen, iets drinken of schrijf 
je in voor een van onze activiteiten. Samen 
met onze vrijwilligers verwelkomen we je 
graag!” 

Meer info: www.recht-op.be

Marij en Willy, vrijwilligers buurthuis  
’t Pleintje

“We wensen de Deurnenaar vooral heel erg 
veel warmte en sociaal contact toe. Buurthuis 
’t Pleintje is daarvoor de ideale plek. Kenmer-
kend voor ons buurthuis is dat je hier altijd 
vrijblijvend binnen kan en dat je medewerking 
onvoorwaardelijk is. Je kan meedoen aan de 
dingen waar jij zin in hebt, zonder verplichting 
om overal aan mee te (moeten) doen. Het is 
een vaste waarde in de buurt, waar je altijd 
welkom bent. Het aanbod is erg divers. Onze 
wandelingen, fietstochten of onze uitstappen 
zijn steevast leuke momenten. Je leert hier 
om culturen te ontdekken over de grenzen 
heen. Dat draagt bij tot minder onwetendheid 
over andere culturen en zorgt ervoor dat men-
sen mekaar echt leren kennen.” 

Meer info: www.buurtwerkpleintje.be

w w w. d e u r n e. b e    |  5  |
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VRAAG JE WINTERFEEST 
AAN!
De eindejaarsperiode betekent niet alleen 
feesten met vrienden en familie, maar ook 
met de buren. Wil jij het warme buurtgevoel 
in jouw straat stimuleren tijdens de koude 
wintermaanden? Organiseer dan een gezellig 
winterfeest in je straat. Je biedt jouw buren 
een hapje en drankje aan en slaat een praatje 
met elkaar. 

Bij Ding Dong Deurne kan je terecht voor een 
toelage, materiaal en het afsluiten van de 
straat. Wil je meer informatie of wil je graag 
wat tips rond de organisatie? Neem dan con-
tact op met Ding Dong Deurne. 

De aanvraag voor een winterfeest doe je zes
weken op voorhand via onderstaande con-
tactgegevens. 

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

CULTUUR IN DEURNE 
In Deurne zit je goed voor kwalitatief  
theater, (klassieke) muziek, comedy en films. 
Je vindt ongetwijfeld iets naar je meug in het 
cultuurcentrum en Cinema Rix. 

Kom als filmliefhebber je honger stillen in 
Cinema Rix, want woensdag is er filmdag met 
een familiefilm en een avondvertoning van 
de betere film. 

Families en gezinnen liggen bij het cultuurcen-
trum in de bovenste schuif. Een cultuursei-
zoen lang kan je er bijna elk week genieten 
van voorstellingen voor kinderen. Daarnaast 
geeft het cultuurcentrum comedians een 
podium, staat er veel muziek geprogram-
meerd en is er altijd plaats voor kwalitatief 
theater. Vaak zijn er ook voorstellingen op 
unieke locaties zoals de Carrousel.

Je vindt alle voorstellingen terug in de kalen-
der achteraan of op www.ccdeurne.be. Snuis-
ter door het programma en bestel je tickets!

CC DEURNE, FRANS MESSINGSTRAAT 36
CINEMA RIX,  DE GRYSPEERSTRAAT 86
TEL. 03 360 85 50
WWW.CCDEURNE.BE
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SPEELSTRAAT ORGANISEREN?
—

Wil je tijdens de krokus- of paasvakantie een speelstraat 

organiseren? Vraag ze dan aan via Ding Dong Deurne. 

Een lange speelstraat (paasvakantie) vraag je ten 

laatste 9/2 aan, een korte speelstraat 6 weken op 

voorhand. In de krokusvakantie zijn er enkel korte 

speelstraten. 
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BRUG IN PARK  
GROOT SCHIJN 
In september is de bouw van de nieuwe voet-
gangers- en fietsersbrug over het Groot Schijn 
van start gegaan. De brug sluit aan op de 
wandelpaden van het Park Groot Schijn en 
zorgt voor een verbinding over de waterloop 
met het Speelbos. De brug krijgt hetzelfde 
uitzicht als de bruggen in het zuidelijke deel 
van Park Groot Schijn.

Ondertussen zijn de funderingen klaar en 
wordt de onderkant van de brug ter plaatse 
in beton gegoten. In de loop van november 
werd de brug over het Groot Schijn geplaatst 
en volgt de afwerking van de bovenkant van 
de brug en de aansluitingen op het park en 
het Speelbos. Als alles goed verloopt, zal de 
brug klaar zijn tegen de kerstvakantie. Vanaf 
dan kan iedereen op een makkelijke en veilige 
manier het Speelbos bereiken vanuit Park 
Groot Schijn.

PARK GROOT SCHIJN
INGANG VIA RUGGEVELDLAAN
WWW.ANTWERPENMORGEN.BE

LEZING: LIZE SPIT
DO 2 DECEMBER 2021 OM 20.30 UUR  

Lize Spit schrijft poëzie, proza en scenario's. 
Zij won in 2013 zowel de publieks- als juryprijs 
bij ‘Write Now!’. In 2016 verscheen haar 
debuutroman ‘Het Smelt’, waarvan meer dan 
215.000 exemplaren werden verkocht. Er volg-
den vertalingen in 15 landen en een verfil-
ming. Het boek won verschillende prijzen. In 
december 2020 verscheen haar tweede roman 
‘Ik ben er niet’.

Kom in Cinema Rix luisteren naar de literaire 
lezing van deze populaire schrijfster. Jelle Van 
Riet zal het gesprek in goede banen leiden. 
De lezing is gratis, maar je moet wel op voor-
hand inschrijven. 

CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
INSCHRIJVEN VIA BIBDEURNE@ANTWERPEN.BE
GRATIS 
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DE CARROUSEL —Ook in december staat  
De Carrousel, het mobiel open-
luchttheater met een draaiend 

podium, nog op het Arenaplein. 
Surf voor meer info over het 

programma naar  www.decarrousel.org. 
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STUDENTEN BOUWEN HOUTEN LANDMARK  
IN RIVIERENHOF
Op de Kinderboerderij in het Rivierenhof staat er een bunker uit WO II die in de moestuin 
ruimte innam. Een groep studenten en docenten architectuur, bouwkunde en design 
hebben deze onbenutte ruimte een nieuwe functie gegeven. Met houten, herwonnen 
elementen en eenvoudige handwerktechnieken werd de bunker een avontuurlijk uitkijk-
punt met landmarkwaarde. Deze ruimte krijgt een sociale invulling als centrale plek op 
het erf.

Oorlogssporen in het Rivierenhof
De bunker in de moestuin van de Kinderboer-
derij werd tijdens WO II gebouwd als onder-
deel van de Duitse Erla-fabriek. Kapotte Duitse 
oorlogsvliegtuigen kwamen met de trein in 
Mortsel aan en werden, zonder vleugels, het 
Rivierenhof in gereden. Eenmaal hersteld in 
de fabriek, gingen ze naar het vliegveld van 
Deurne voor een testvlucht. 

Re-Claiming Ground
Dit project kaderde in de summerschool 
Re-Claiming Ground, van de opleiding archi-
tectuur aan de Universiteit Antwerpen. Twaalf 
dagen lang bogen 16 architectuurstudenten 
zich over een nieuwe toekomst voor de bun-
ker op de kinderboerderij. 

De studenten – architecten in spe van meer-
dere Vlaamse universiteiten, maar ook uit 
Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië – kregen 
eerst een theoretische inleiding en leerden 
vervolgens hoe hout te bewerken. Met een 
lading recuperatiehout uit de Antwerpse 
haven gingen de studenten aan de slag. Ze 
bouwden op de bunker een structuur die 
dienst kan doen als uitkijkplatform, maar ook 
om workshops aan de bezoekers van de Kin-
derboerderij te geven. Het resultaat van deze 
herinterpretatie en bouwinspanningen is 
opgewaardeerd erfgoed met een sociale invul-
ling en een nieuwe avontuurlijke aanwinst 
die als landmark in het park schittert.

PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF
KINDERBOERDERIJ RIVIERENHOF, PARKWEG
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > RIVIERENHOF



LAAT JE BETOVEREN DOOR DEURNE WINTERT!
vr 3, za 4 en zo 5 december 2021

Arenaplein - gratis
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BLOCK PARTY!
VR 3 DECEMBER 2021 VAN 18 TOT 22 UUR

De warmte in Deurne Wintert komt niet altijd 
uit het vuur of fonkelende lichtjes. Op vrijdag 
zet het district alle jonge Deurnse harten in 
vuur en vlam met een gratis, knallend urban 
aanbod: beatbox, rap, verschillende dj’s - 
waaronder niemand minder dan TikTok sen-
saties Nour en Fatma - en live optredens van 
Issa Harissa, Pasi Passief, Deadbeat Larry, 
NAG, Beatbox BBG, Kembo, Scottie, Noman-
like, Brackos, Once & Millson en AJ Barz. zor-
gen ervoor dat het Arenaplein the place to 
be zal zijn! 
Meer info via www.deurnewintert.be.

ARENAPLEIN
WWW.DEURNEWINTERT.BE 
GRATIS
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LAAT JE BETOVEREN  
DOOR DEURNE WINTERT
VR 3, ZA 4 EN ZO 5 DECEMBER 2021

Het gratis festival Deurne Wintert kronkelt al 
jaren als een lopend vuurtje door Deurne. Tel-
kens op een andere locatie en dit jaar is het 
Arenaplein aan de beurt. Daar vind je de Car-
rousel, een openluchttheater waarin verschil-
lende voorstellingen plaatsvinden. Maar ook 
op het plein valt er op 3, 4 en 5 december van 
alles te beleven.

Op vrijdag steken enkele dj’s en hiphoparties-
ten het plein in vuur en vlam. Jong Deurne 
wordt verwend met een urban aanbod om u 
tegen te zeggen. Op zaterdag verwarmt het 
programma de koudste handen: een voorstel-
ling van de film 'De Sneeuwman' onder bege-
leiding van een symfonisch orkest, steltenlo-
pers, workshops, een vuurshow, lachen met 
Nigel Williams of feesten met de Sint Andries 
MC's. Je kan er uiteraard ook een hapje eten 
of een drankje nuttigen. Zondag neemt Deurne 
Wintert in stijl afscheid met een aperitiefcon-
cert van Cream Colored Ponies. Dus trek die 
muts, handschoenen en sjaal aan en kom af!  
Meer info hiernaast of op www.deurnewintert.be.

ARENAPLEIN
WWW.DEURNEWINTERT.BE 
GRATIS
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APERITIEFCONCERT  
OP ZONDAG
ZO 5 DECEMBER 2021 OM 11 UUR

Aan alle mooie sprookjes komt een eind. Dat 
geldt jammer genoeg ook voor Deurne Win-
tert. Maar, Deurne Wintert sluit af in stijl. De 
Cream Colored Ponies palmen op zondag de 
Carrousel in voor een gezellig aperitiefcon-
cert. Deze band neemt je mee op een nostal-
gische trip door het swingtijdperk uit de jaren 
30 en 40 en brengen hulde aan de crooners 
van weleer. De mooiste liedjes uit The Great 
American Songbook in de stijl van Louis Prima, 
Louis Armstrong, Nat King Cole, Dean Martin, 
Frank Sinatra, Ella Fitzgerald en vele anderen 
passeren de revue. Genieten van heerlijke 
swingjazz met een glaasje bubbels of fruitsap 
en een hapje in de hand? Zeg nu zelf, er zijn 
slechtere manieren om je zondag te starten. 

Voor deze gratis voorstelling is het aantal 
plaatsen beperkt en moet je op voorhand 
reserveren. 
Meer info via www.deurnewintert.be. 

ARENAPLEIN
WWW.DEURNEWINTERT.BE 
GRATIS
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WINTERSE MAGIE VOOR 
JONG EN OUD
ZA 4 DECEMBER 2021 VAN 15 TOT 22 UUR

Op zaterdag vindt er tijdens Deurne Wintert 
een gratis, magisch winterfeest voor jong en 
oud plaats op het Arenaplein. Geniet van de 
film 'De Sneeuwman' onder begeleiding van 
Music Emotions Symphonic Pop Orchestra, 
doe mee aan de workshops hoelahoep of leef 
je uit in de zeepbellenmobiel. Verder worden 
je (klein)kinderen verrast door steltenacts, 
laten ze zich opmaken in de grime of meten 
ze zich een feeëriek winters kapsel aan. Als 
het donker wordt, start een vuurshow om 
wat extra warmte te brengen. Nadien is het 
tijd om je benen los te gooien tijdens de dj 
set van Bakfiesta. Niemand minder dan come-
dian Nigel Williams en de hiphopformatie 
Sint Andries MC’s sluiten deze spetterende 
feestdag af in de Carrousel.

Honger of dorst? Geen probleem! Er is een 
aanbod voorzien. Voor 'De Sneeuwman', Nigel 
Williams en de Sint Andries MC's is het aantal 
plaatsen beperkt en moet je op voorhand 
reserveren. 
Meer info via www.deurnewintert.be.

ARENAPLEIN
WWW.DEURNEWINTERT.BE 
GRATIS

©
 K

ar
ol

in
a 

M
ar

u
sz

ak



|  1 2  |   

zie ook p. 28 en 42

GRATIS WORKSHOPS 
HUIS VAN HET KIND 
Volg in het Huis van het Kind een gratis work-
shop met je baby.

Babymassage
ZA 4 DECEMBER 2021 OM 10 UUR 
HUIS VAN HET KIND DEURNE-ZUID,  
SINT-ROCHUSSTRAAT 4

Babymassage is een heerlijke manier om 
samen met je baby te ontspannen. Het helpt 
bij onrust en krampjes, bevordert een veilige 
hechting tussen ouders en baby en het helpt 
om goed te slapen. 

Basis baby-uitzet
VR 10 DECEMBER 2021 VAN 10 TOT 12 UUR  
HUIS VAN HET KIND DEURNE-NOORD, 
LAKBORSLEI 200

Wat heeft een baby eigenlijk nodig? De vroed-
vrouw weet raad! Thema’s als voeding, ver-
zorging,  kleding en speelgoed komen aan bod. 
Voor deze gratis workshops moet je op voor-
hand inschrijven via www.kraamvogel.be.

WWW.KRAAMVOGEL.BE
WWW.HUISVANHETKINDANTWERPEN.BE
GRATIS

KAART EN KOMPAS
ZA 4 DECEMBER 2021 VAN 9.30 TOT 12.30 UUR 
ZA 29 JANUARI 2022 VAN 9 TOT 12.30 UUR 
ZA 26 FEBRUARI 2022 VAN 13.30 TOT 17 UUR

Tijdens deze cursus leer je de basis om erop-
uit te trekken met kaart en kompas. Hoe 
interpreteer je een kaart (legende, hoogtelij-
nen,…) en hoe gebruik je een kompas? De 
eerste 2 workshops vinden plaats in bib Cou-
welaar. In februari ga je naar de Kalmthoutse 
Heide. Op dezelfde dagen kan je ook een meer 
uitgebreide cursus volgen die je voorbereidt 
op de cursussen hooggebergtetrekker en alpi-
nist. Je leert o.a. een marsplan en een hin-
dernisomschrijving maken. 

Deze cursussen worden gegeven door de Ant-
werpse Bergstijgers. Je moet ook lid worden 
van de Natuurvrienden-Bergstijgers, zodat je 
verzekerd bent. 

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
INSCHRIJVEN VIA  
WWW.BERGSTIJGERS.ORG/CURSUSSEN
BASISCURSUS: 50 EURO (≤ 25J: 35 EURO)
VOLLEDIGE CURSUS EN OVERNACHTING:  
90 EURO (≤ 25J: 70 EURO)
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HART VAN DEURNE
Naar aanleiding van de opening van de ver-
nieuwde Turnhoutsebaan in 2012, plaatste 
het toenmalige districtsbestuur een groot 
rood hart op het kruispunt Frank Craey-
beckxlaan-Turnhoutsebaan. Dit kunstwerk 
van kunstenaar Luc De Backer, dat symbool 
staat voor het centrum van Deurne, was in 
slechte staat en werd in september 2021 weg-
gehaald voor herstellingen. De restauraties 
zijn ondertussen uitgevoerd en sinds begin 
oktober staat het ‘Hart van Deurne’ terug op 
de vertrouwde plek. 

Er staan in Deurne nog meer kunstobjecten 
van Luc De Backer, zoals een reuzenkruiwagen 
en -laarzen aan de volkstuintjes Drakenhof. 
Deze zijn ook aan restauratie toe en worden 
weldra hersteld.

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

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

en waarvoor je niet hoeft te betalen in een 
recyclagepark: frituurolie, batterijen, hout, 
metalen, harde plastic, piepschuim, kledij 
(in een zak), porselein (enkel borden en 
tassen), drinkglazen, kga en klein elektro. 

n Niet: afval voor de huisvuilophaling (rest, 
papier en karton, gft en pmd), grote spul-
len, steenpuin, grofvuil, herbruikbare en 
herstelbare goederen.

Datums en locaties 
n wo 8/12: Waasdonk 
n ma 20/12: Lakborslei 
n do 30/12: Wim Saerensplein
n di 15/2: Eksterlaar (Hof Nieles)
n vr 25/2: Waasdonk        

Telkens van 8 tot 13 uur. 

ALLE DATA EN LOCATIES: 
WWW.ANTWERPEN.BE/RECYCLAGEPUNT
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LAWINE: SPECTACULAIR 
MAAR GEVAARLIJK
DI 14 DECEMBER 2021 OM 20 UUR

Het winterseizoen is begonnen. Ski’s of 
sneeuwraketten staan klaar. Laat de sneeuw 
maar komen. Maar… met de sneeuw komen 
ook de lawines in de bergen. Zelfs al ga je enkel 
skiën of hou je het bij wandelen, dan is een 
minimum aan lawinekennis steeds een nood-
zaak. 

Tijdens deze lezing in bib Couwelaar leer je de 
basis. Je vertrekt van het lawinebericht. Hoe 
geraak je er aan, wat wordt verteld, wat bete-
kenen de vijf niveaus, wat zijn de beperkingen 
en wat doe je er mee. Verder leer je dat je ook 
op het terrein op een aantal zaken moet letten 
en enkele elementaire regels moet respecteren.

De lezing is gratis, maar je moet op voorhand 
inschrijven. Wil je ook de nodige praktijk vol-
gen, dan moet je de cursus ‘winterbergtrek-
king’ volgen. Voor meer info surf je naar  
www.bergstijgers.org/activiteiten.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
TEL. 03 360 97 70
INSCHRIJVEN VIA BIB.COUWELAAR@ANTWERPEN.BE
WWW.BERGSTIJGERS.ORG
GRATIS 

WINTERVERTELLING IN 
HET RIVIERENHOF
ZA 11 DECEMBER 2021 OM 18.30, 19, 19.30 EN 
20 UUR

Zin om heerlijk weg te dromen in het Rivieren-
hof op een koude, donkere winteravond bij 
spannende verhalen en sfeervolle liederen? 
Kom dan zeker met je (klein)kinderen naar de 
gratis wintervertellingen. Je moet op voor-
hand inschrijven.

PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF
KASTEEL RIVIERENHOF (PARKWEG)
INSCHRIJVEN VIA WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE 
> KALENDER RIVIERENHOF
GRATIS
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DEURNE GAAT KLASSIEK
Cultuurcentrum Deurne biedt je een staalkaart aan van wat het klassieke landschap dezer 
dagen te bieden heeft, in een intieme setting (met een glaasje cava of fruitsap). 

Brahms Kamermuziek Festival 
ZA 18 DECEMBER 2021 OM 20 UUR - 12 EURO  
ZO 19 DECEMBER 2021 OM 11, 15 & 20 UUR 
12 EURO 

Om het imposante oeuvre van Brahms tot zijn 
recht te laten komen heeft het Taurus Quartet 
Antwerpse, Belgische en internationale gasten 
uitgenodigd. Let op: dit concert vindt plaats 
in CampoCampo, Grote steenweg 19-21 in  
Berchem.

Cavaconcert Duo Eolienne
ZO 19 DECEMBER 2021 OM 11 UUR - 10 EURO  
(INCL. GLAS CAVA OF FRUITSAP) 

De saxofoon en harp brengen samen prachtige 
harmonieuze notencombinaties voort. Ver-
wacht je aan een fris en origineel programma 
van o.a. Joseph Jongen, Henry Eccles, Nazaire 
Beeckman, Jan Hendrik Van Damme, Alphonse 
Hasselmans, Wilfried Westerlinck, Astor Piaz-
zolla & Erik Satie. 

Cavaconcert Bel Ayre 
ZA 15 JANUARI 2022 OM 20 UUR - 10 EURO  
(INCL. GLAS CAVA OF FRUITSAP)

Bel Ayre gelooft in een pure en eerlijke expres-
siviteit. 

Ze schrijven hun eigen liederen en nemen het 
publiek op sleeptouw met een beleving die 
vocaal, instrumentaal, tekstueel en interpre-
tatief spannend en veelzijdig is. 

Cavaconcert Jolente De Maeyer  
& Nikolaas Kende 
ZO 13 FEBRUARI 2022 OM 15 UUR - 10 EURO  
(INCL. GLAS CAVA OF FRUITSAP)

Jolente De Maeyer is één van de toonaange-
vende Belgische violisten. Ze wordt geprezen 
om haar virtuositeit en doorleefde interpreta-
ties. Nikolaas Kende roemt men om zijn poë-
tisch spel en oprechte, passionele muzikaliteit. 

Cavaconcert Taurus Ensemble
VR 25 FEBRUARI 2022 OM 20 UUR - 10 EURO 
(INCL. GLAS CAVA OF FRUITSAP)

Het Quintet in C-majeur voor twee violen, alt-
viool en 2 celli schreef Schubert 2 maanden 
voor zijn dood. Het is zijn laatste instrumentale 
werk en is in kracht en omvang ongeëvenaard.

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TEL. 03 360 85 50
WWW.CCDEURNE.BE/KLASSIEK 
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zie ook p. 28 en 42

SCHOOLSTRAAT  
VAN DEN HAUTELEI
Een gedeelte van de Van den Hautelei in Deur-
ne-Zuid is als proefproject een schoolstraat. 
Het doel is om de verkeersveiligheid aan de 
school en in de buurt verbeteren.

Een gemachtigd opzichter of vrijwilliger sluit 
bij het begin (van 8.15 tot 8.50 uur) en einde 
(van 15.15 tot 15.45 uur) van de schooldag het 
gedeelte van de straat tussen de Jaak 
Embrechtsstraat en de Karel Govaertsstraat 
een tijdlang af. Voetgangers en fietsers kunnen 
dat stuk nog wel in, maar gemotoriseerd ver-
keer wordt geweerd. Ook op woensdag tussen 
12.10 en 12.35 uur is het niet toegankelijk. 
Gedurende de proefopstelling wordt ook de 
rijrichting in de Karel Govaertsstraat omge-
draaid. Het gaat om een proefproject dat na 
één schooljaar geëvalueerd zal worden. Dan 
wordt beslist om de ingrepen permanent te 
maken, eventueel bij te sturen of stop te zetten. 

WWW.ANTWERPEN.BE/VERKEERSVEILIGHEID

SPORT EN BEWEEG MEE 
Wil je graag terug wat meer sporten in het 
voorjaar? Ben je op zoek naar een leuke, uit-
dagende sportactiviteit dicht bij huis?  Schrijf 
je dan nu in voor één van de lessenreeksen 
van ‘Sport en Beweeg Mee’. Het aanbod is 
zeer divers, van yoga over aquazumba tot 
bootcamp.

Op www.antwerpen.be/sportenbeweegmee 
vind je het aanbod en schrijf je in voor een 
activiteit die jou op het lijf geschreven is. De 
lessen starten in de week van 17 januari 2022. 
Alle lessen laten de ruimte om te oefenen op 
je eigen ritme. 

Schrijf je op de website ook in voor de nieuws-
brief van ‘Sport en Beweeg Mee’ en blijf zo 
op de hoogte van alle nieuwtjes, het aanbod 
en nog veel meer.

SPORT EN BEWEEG MEE
TEL. 03 338 97 23
WWW.ANTWERPEN.BE/SPORTENBEWEEGMEE
VERSCHILLENDE TARIEVEN
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DEURNE SPEELT!
OP MA, DI, WO, DO, VR  
TIJDENS KERSTVAKANTIE  

In Deurne kunnen kinderen zich niet vervelen 
tijdens de kerstvakantie. Het district organi-
seert weer een heleboel leuke activiteiten.

Kinderen (7-15 jaar) worden tijdens de talen-
tenweek ‘KleineKunstKracht’ ondergedom-
peld in de wereld van dans, regie, atelier, 
decor, muziek, taal en kunst. Ze ontdekken 
hun talenten, want er komt heel wat aan bod 
tijdens deze vijfdaagse. Het volledige pro-
gramma staat op www.antwerpen.be/Akaart-
jeugd. Je schrijft je kind telkens in voor een 
week (met de A-kaart) via de website of tel. 
03 22 11 333. Er is geen voor- of na-opvang 
voorzien. 

Hou ook zeker de website in de gaten voor 
meer activiteiten tijdens de krokus- en paas-
vakantie. Hiervoor kan je inschrijven vanaf  
2 februari 2022.

JEUGDDIENST DEURNE
TWEEGEZUSTERSLAAN 47
TEL. 03 338 45 18
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE
INSCHRIJVEN VIA 
WWW.ANTWERPEN.BE/AKAARTJEUGD 
OF TEL. 03 22 11 333
VERSCHILLENDE PRIJZEN

EINDEJAARSFEESTEN  
BIJ DE LOKAALMARKT
ELKE VRIJDAG VAN 15 TOT 19 UUR  
WO 22 EN 29 DECEMBER 2021 VAN  
15 TOT 19 UUR

Ondertussen is de wekelijkse Lokaalmarkt een 
begrip in Deurne. Heb jij de overdekte versmarkt 
met bar en kinderhoek al ontdekt op de Heren-
talsebaan? Je bent er elke vrijdag welkom van 
15 tot 19 uur. 

Aangezien kerstavond en oudejaarsavond op 
vrijdag vallen, is de Lokaalmarkt Deurne uitzon-
derlijk open op woensdag 22 en 29 december. 

Verwen je gasten met een feestmaal vol lokale 
producten van topkwaliteit. Denk aan heerlijke 
kazen, chutneys, vlees, vis, speciale champig-
nons, groenten, gebak, ijstaart, thee … Geef 
toe, vertellen dat je die lekkere kaas recht van 
bij de boer hebt gekocht, is scoren. Proosten 
doe je met topwijnen of bier uit Antwerpen. 

Bestel je je boodschappen liever op voorhand 
via lokaalmarkt.be? Dan kan je ze afhalen tus-
sen 17 en 19 uur op de markt.

LOKAALMARKT DEURNE
HERENTALSEBAAN 193
SOFIE@LOKAALMARKT.BE
WWW.LOKAALMARKT.BE
WWW.FACEBOOK.COM/LOKAALMARKTDEURNE
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TIPS VOOR MINDER AFVAL
n  Laat je niet inpakken
 Na een bezoek aan de supermarkt sleep je 

een berg (plastic) verpakkingsmateriaal 
mee naar huis. Wil je dat vermijden? Koop 
losse producten zonder verpakking en stop 
die netjes in je eigen stoffen boodschap-
pentas. 

n  Koop bijhouders 
 Hoe netjes je ook bent, overal in je woning 

duikt afval op. Servetten, papieren zak-
doekjes, wegwerpbatterijen,… Eens je ze 
gebruikt hebt, gaan ze de vuilnisbak in. 
Terwijl er perfect herbruikbare alternatie-
ven bestaan: stoffen servetten en zakdoe-
ken, herlaadbare batterijen, een hervulbare 
drinkfles,…

n  Papier? Niet hier!
 Hoeveel dozen oud papier zet je wekelijks 

buiten? En dat terwijl je die papierberg 
gemakkelijk meer dan de helft kleiner kan 
maken door hem gewoon niet in huis te 
halen. Een Geen Reclame-sticker op de brie-
venbus houdt alvast stapels folders buiten. 
Bestel de sticker via www.antwerpen.be 
of haal hem gratis op bij het Ecohuis.

WWW.ANTWERPEN.BE/MINDERAFVAL

ER MAG MEER BIJ HET 
PMD DAN JE DENKT
Er mogen sinds 2021 meer verpakkingen in 
de PMD-zak. En je hebt het vast al gemerkt: 
je restafvalzak is een pak lichter geworden, 
de PMD-zak een stuk voller. En dat is een 
goede zaak. Want hoe meer we sorteren, hoe 
meer we kunnen recycleren. Maar hoe zit dat 
nu juist? Heel eenvoudig: alle plastic verpak-
kingen kunnen bij het PMD-afval. Een boter-
vlootje of yoghurtpotje? Geen probleem. Plas-
tic zakjes en folie? Het mag! Spuitbussen of 
plastic potjes van dagcrème? Doen! En ver-
geet natuurlijk de metalen verpakkingen en 
drankkartons niet.

WWW.ANTWERPEN.BE/PMD
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SNEEUW- EN IJZELBESTRIJDING
In de winterperiode wil iedereen graag veilig op zijn bestemming geraken. Dat kan door 
samen sneeuw en ijzel te bestrijden. Als bewoner zorg je voor een veilig voetpad en de 
stad staat in voor fietspaden en wegen.

Voetpaden
n De stoep voor jouw woning proper en veilig 

houden is jouw verantwoordelijkheid.
n In een appartementsgebouw houdt de 

bewoner van het gelijkvloers de stoep ijs-
vrij. Woont daar niemand? Dan doet de 
bewoner van het appartement erboven dit.

n Ben je 75 jaar of ouder of heb je een handi-
cap en kun je zelf geen sneeuw ruimen? 
Heb je geen buren en familie die je hierbij 
kunnen helpen? Bel dan bij sneeuwval naar 
tel. 03 22 11 333. Stadsmedewerkers komen 
dan gratis bij jou langs om de sneeuw te 
ruimen. Let op: ook als je een aanvraag tot 
sneeuwruimen indiende, blijf je verantwoor-
delijk als iemand uitglijdt voor je voordeur. 

n De stad maakt de voetpaden voor en rond 
stadsgebouwen sneeuw- en ijzelvrij.

Fietspaden
n De fietspaden op hoofdwegen en toeristi-

sche assen, zoals bv. Ringfietspad, Schel-
dekaaien,… worden bij sneeuw en ijzel 
gestrooid.

n Speciale wagens maken de fietspaden 
sneeuwvrij en bestrooien ze met pekel 
(onzichtbaar opgelost (vloeibaar) zout). 
Pekel heeft langer effect en veroorzaakt 
minder schade aan fietsen dan zout. 

Autowegen
n Strooiwagens maken de belangrijkste auto-

wegen sneeuw- en ijsvrij met zout. Bruggen 
en op- en afritten krijgen voorrang. 

Afvalophaling 
Door het winterweer is het voor de afvalopha-
lers niet altijd makkelijk om overal te geraken. 
Bij slechte weersomstandigheden verlopen de 
afvalophalingen trager en is het mogelijk dat 
het op een later tijdstip wordt opgehaald. 
Stadsreiniging doet er alles aan om de proble-
men tot een minimum te beperken.

STEDELIJK CONTACTCENTER 
TEL. 03 22 11 333 
WWW.ANTWERPEN.BE
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DISTRICT DEURNE WENST JE 
PRETTIGE EN GEZELLIGE FEESTDAGEN!
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BARIX OOK OPEN  
OP ZONDAG
WO, DO EN VR VAN 11 TOT 21 UUR 
ELKE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND  
VAN 11 TOT 21 UUR

In Barix, de gezelligste buurtbar van Deurne- 
Noord,  kan je elke woensdag, donderdag en 
vrijdag terecht voor een hapje, drankje en 
een gezellige babbel. Elke week is er een ander 
kraakvers weekmenu om van te smullen aan 
zeer democratische prijzen. Terwijl jij je krant 
en je favoriete magazine leest, spelen de 
kindjes in de kinderhoek of waag je met het 
hele gezin aan een gezelschapsspel. Ook  
ideaal om te combineren met een film of 
voorstelling in Cinema Rix! Iedereen is er 
welkom. Het is een heerlijke plek om te ver-
toeven, dus kom zeker eens langs.

Barix is vanaf nu ook elke laatste zondag van 
de maand van 11 tot 21 uur geopend (behalve 
in december). 

BARIX 
DE GRYSPEERSTRAAT 86
TEL. 03 360 80 90 
WWW.CINEMARIX.BE 
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SLIMME 
MOBILITEITSKAART 
Binnenkort valt de slimme mobiliteitskaart 
in jouw brievenbus. Op deze kaart vind je een 
overzicht van alle vervoersmogelijkheden in 
Deurne én meer informatie over het gebruik 
hiervan. Wil je nu al een overzicht van alle 
vervoersmogelijkheden in je buurt? Check 
dan snel de website van Slim naar Antwerpen 
(www.sna.be en ga naar Mobiliteitskaart). 

INFO@SLIMNAARANTWERPEN.BE
WWW.SNA.BE



|  2 2  |   

MAAK JE STRAAT GROENER MET EEN GROENSLINGER
Wil je een groenslinger in jouw straat? Doe dan voor 1 januari 2022 een aanvraag.  
Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden. 

Groenslinger
Een groenslinger is een klimplant die via de 
gevels, over een kabel, van de ene naar de 
andere kant van de straat groeit en de straat 
in één beweging veel mooier, gezelliger en 
groener maakt. Deurne biedt deze groenslin-
gers gratis aan. Het district zorgt dat een 
aannemer de kabels plaatst en je krijgt een 
klimplant. 

Voorwaarden
n De stoep is breed genoeg. Er moet 1,30 - 

1,50 meter vrije doorgang zijn. 
n Je bent bereid om een tegeltuin aan te leggen.
n Spreek je overbuur aan. Enkel als je over-

buur ook wil meewerken, kan er een kabel 
van jouw gevel naar de overkant gespannen 
worden.

n Plaatsen waar al horizontale obstakels 
boven de rijweg hangen, waar het straat-
meubilair of het openbaar groen gehinderd 
zou kunnen worden door de groenslingers, 
komen niet in aanmerking.

n De minimale hoogte voor de plaatsing van 
de kabel voor een groenslinger is 5-6 meter, 
tot halverwege de eerste verdieping.

n De afstand tussen twee groenslingers in 
een straat moet minstens 30 meter zijn.

n Waar de klimhulp vertrekt, moet een plant-
gat mogelijk zijn. Niet ter hoogte van een 
keldergat, dorpel of nutsvoorziening zoals 
elektriciteit, water, gas,…

n In te smalle stukken of op de scheidingslijn 
met de buren kan er niet geboord worden, 
de ondergrond is vaak niet sterk genoeg.

n Elke aanvraag wordt apart onderzocht en 
geëvalueerd. District Deurne heeft steeds 
het recht om een aanvraag voor een groen-
slinger te weigeren.

n De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor 
het onderhoud van de geveltuin en het 
snoeien van de groenslinger. 

Interesse?
Voldoe je aan de voorwaarden en wil je graag 
zo’n groenslinger in je straat? Stuur dan voor 
1 januari 2022 een mail met je naam en adres 
naar dingdongdeurne@antwerpen.be of bel 
naar 03 338 45 12. 

DING DONG DEURNE
TEL. 03 338 45 12
WWW.DEURNE.BE/DINGDONGDEURNE
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KINDERBOERDERIJ 
RIVIERENHOF
MA, DI EN DO VAN 15 TOT 17 UUR 
WO EN ZO VAN 13 TOT 17 UUR 
WINTERSLUITING VAN 13 DECEMBER 2021 
T.E.M. 8 JANUARI 2022

De kinderboerderij in het Rivierenhof  is leuk 
voor jong en oud. Breng een bezoekje aan de 
dieren, het erf en de moestuin. Spelen in de 
wilgenhutten, geitjes aaien, dieren bewon-
deren of toffe dierenopdrachten uitvoeren 
op je pad, het kan er allemaal. 

Op 13 december 2021 sluit de kinderboerde-
rij tijdelijk voor een deugddoende 'winter-
slaap'. Op 9 januari 2022 om 13 uur zwaaien 
de staldeuren terug open. De kinderboerderij 
is dan weer elke week open op zondag en 
woensdag van 13 tot 17 uur en op maandag, 
dinsdag en donderdag van 15 tot 17 uur.

KINDERBOERDERIJ RIVIERENHOF (PARKWEG)
TEL. 03 327 35 00
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > 
KINDERBOERDERIJ RIVIERENHOF 
GRATIS

EEN GEVELTUIN 
AANLEGGEN?
Droom je van een groenere straat, maar kan 
bijvoorbeeld een groenslinger niet? Dan kan 
je ook opteren voor een geveltuin, een groen-
strook tegen een gevel die aansluit op het 
voetpad. Je hebt geen vergunning nodig, maar 
er zijn wel enkele voorwaarden: 

n Maxi-geveltuin: groenstrook van max.  
60 cm diep;  de volledige lengte van je gevel 
is toegelaten en doorgang van min.  
1,50 m op de stoep

n Mini-geveltuin: max. 30 cm diep en 120 cm 
lang; min. 1,30 m vrije doorgang op de 
stoep 

Interesse?
Stuur voor 1 januari 2022 een mail met je 
naam en adres naar dingdongdeurne@ 
antwerpen.be of bel naar 03 338 45 12. Het 
district helpt je met het verwijderen van de 
stoeptegels en het afvoeren van het puin. Je 
geveltuin wordt in het voorjaar aangelegd. 
Maak je buren ook enthousiast voor deze 
actie. Want hoe meer groen in de straat, hoe 
fijner!

WWW.ANTWERPEN.BE/GEVELTUIN
WWW.DEURNE.BE/DINGDONGDEURNE
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WINTERWANDELTOCHT
ZO 9 JANUARI 2022 VANAF 8 UUR

Ben je een fervente wandelaar of eerder een 
gelegenheidswandelaar? Maak je dan maar 
klaar om het nieuwe jaar in te wandelen tij-
dens de Winterwandeltocht van WSV Club 
76. De wandelclub van Deurne stippelde ver-
schillende prachtige wandelingen doorheen 
het district uit, gaande van 4 tot 30 kilometer. 

Het Rivierenhof is de rode draad doorheen de 
wandelingen, maar je passeert ook prachtige 
groene stroken in een verstedelijkte agglo-
meratie. Haal je wandelschoenen uit de kast, 
trek je warmste jas en handschoenen aan en 
wandel mee. Je kan de dag zelf inschrijven.

ATLETIEKKAMER PARK GROOT SCHIJN
RUGGEVELDLAAN 480
TEL. 03 325 34 53
WWW.WSVCLUB76MERKSEM.COM
1,50 EURO

SPROOKJES OP ZONDAG 
ELKE ZONDAG VAN 14 TOT 15.30 UUR

Het Sprookjeshuis in het Rivierenhof zit vol 
geheimen. Ga mee op verhalentocht: achter 
iedere deur, in elke kamer ligt een wondere 
wereld verborgen. De onuitputtelijke vertel-
schat van dit magisch huisje opent je hart. 
Soms schitteren de verhalen als glanzende 
sterren, dan weer vallen de sprookjes als 
appels in je schoot. Anderhalf uur lang han-
gen kinderen aan de lippen van de vertellers. 
Met blinkende oogjes en gloeiende oortjes 
komen ze buiten met het verlangen naar nog 
een keer. En dat kan, want elk vertelseizoen 
worden er andere, nieuwe verhalen en sprook-
jes verteld. Het Sprookjeshuis levert al meer 
dan 40 jaar onuitwisbaar fijne jeugdherinne-
ringen! 

Voor kinderen van 6 tot 10 jaar, met begelei-
ding. Ook mogelijk voor kleine en grote groe-
pen (max. 25 personen). Reserveren doe je 
best enkele weken vooraf.

SPROOKJESHUIS RIVIERENHOF (PARKWEG)
INSCHRIJVEN VIA WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE 
> SPROOKJES OP ZONDAG
5 EURO PER PERSOON
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DEURNE ZOEKT BUDDY’S
In de strijd tegen kansarmoede zoeken district Deurne en ArmenTeKort ‘De 100 van 
Deurne’. 

Kansarmoede
Kansarmoede impliceert sociale uitsluiting 
op verschillende levensdomeinen en leidt tot 
een verlies van eigenwaarde. Om die nega-
tieve spiraal te doorbreken, koppelt Armen-
TeKort vzw al enkele jaren op grote schaal 
vrijwilligers aan bewoners in kansarmoede. 
De organisatie leidt veerkrachtige Antwerpe-
naren op tot kansbiedende buddy’s en ver-
bindt hen met een kanszoekende stadsge-
noot. 

Word een buddy
Buddy zijn draait niet om praktische hulp, 
maar om vriendschap. Je biedt aandacht, 
gelijkwaardigheid en aanwezigheid. Je plant 
samen leuke dingen in, zoals échte vrienden 
doen. De eigenwaarde van de kanszoekende 
buddy krijgt daardoor een boost. Dat is de 
eerste stap naar een duurzame verandering 
van zijn of haar levenssituatie. 

De 100 van Deurne
Er werden in Antwerpen al meer dan 1000 
buddyduo’s gevormd en tegen eind 2023 wil 
ArmenTeKort vzw de teller naar 5000 bren-
gen. In Deurne is het de ambitie om op korte 
termijn 100 Deurnse buddyduo’s te vormen. 
Om dat waar te maken, vond ArmenTeKort 
vzw een gemotiveerde partner in district 
Deurne, dat erg dicht bij haar inwoners staat 
en de lokale uitdagingen en mogelijkheden 
zeer goed kent.

Interesse? 
Hou de website van ArmenTeKort in de gaten, 
kom naar een infosessie en word deel van de 
oplossing.

ARMENTEKORT VZW
TEL. 03 233 33 36
INFO@ARMENTEKORT.BE
WWW.ARMENTEKORT.BE/DEURNE  
GRATIS 
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EEN VEILIGE EN GEZONDE HUURWONING  
VOOR IEDEREEN
Als huurder heb je recht op een veilige en gezonde woning. Kijk daarom na dat de woning 
die je huurt in orde is. Vaak zijn er geen problemen. Zijn er toch? Hier lees je wat je moet 
doen.

Heb je deze problemen in je huurwoning?
n stopcontacten of elektrische draden hangen 

los;
n verwarmingstoestellen werken niet of zijn 

slecht aangesloten;
n vocht en schimmel;
n geen toilet of douche;
n kamers zonder een raam.

Wat kan je doen? 
n Jij moet de woning goed onderhouden. Maar 

bij grotere problemen moet je jouw huis-
baas contacteren. 

n Krijg je geen reactie van je huisbaas? Stuur 
een aangetekende brief.

n Krijg je geen reactie op de aangetekende 
brief? Contacteer het woonkantoor.

Wat is een woonkwaliteitsonderzoek?
Heeft de woning die je huurt grote proble-
men? Contacteer dan het woonkantoor. Een 
medewerker van de stad komt bij je thuis kij-
ken of de woning in orde is met alle regels 
rond veiligheid en kwaliteit. 

Jij en je huurbaas krijgen de resultaten van 
de controle. Lost je huurbaas de problemen 
niet tijdig op? Dan kan de woning ongeschikt 
of onbewoonbaar worden verklaard. Je huur-
baas mag de woning dan niet verhuren.

WOONKANTOOR
TEL. 03 338 60 66
WWW.ANTWERPEN.BE/WOONKANTOOR
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LEZING: SASKIA DE COSTER 
ZA 22 JANUARI 2022 OM 15 UUR

Saskia De Coster schreef o.a. Eeuwige Roem, 
Wij en ik en Nachtouders waarvoor ze meer-
dere onderscheidingen kreeg. Nachtouders 
werd door de VRT uitgeroepen als één van de 
boeken die 2019 heeft veranderd. “Dit is mijn 
verhaal, maar het is, denk ik, ook het verhaal 
van iedere ouder die wel eens gewankeld 
heeft”, meldt Saskia De Coster veelzeggend 
op de achterflap van het boek. Engagement 
voor meer gelijkheid en diversiteit in de 
wereld vind je terug in al haar werk, zoals ook 
in haar online voorstelling De sekte van Sas-
kia en in haar columns in De Morgen. 

Kom in De Theatergarage luisteren naar de 
literaire lezing van deze populaire schrijfster. 
Jelle Van Riet zal het gesprek in goede banen 
leiden. De lezing is gratis, maar je moet op 
voorhand inschrijven.

DE THEATERGARAGE
BOUWHANDELSTRAAT 72, 2140 BORGERHOUT
INSCHRIJVEN VIA BIBDEURNE@ANTWERPEN.BE OF 
IN DE BIBS VAN DEURNE
GRATIS 

OP VISITE BIJ TANTE 
TILDA 
WO 26 JANUARI 2022 OM 14 UUR

Tante Tilda is een warme, gezellige tante die 
graag leest, zingt en verhalen vertelt. Ze deelt 
dit graag en vol overgave met anderen. Tij-
dens haar dagelijks theemomentje verwent 
ze iedereen met wonderlijke verhalen uit haar 
zelfgemaakte ‘Tante Tilda’s woordenboekje’. 
Maar vandaag is het een speciale dag, want 
er komt hoog bezoek. Tijdens deze muzikale 
theatervoorstelling in bib Arena neemt Tante 
Tilda alle kinderen vanaf 5 jaar mee in de 
wondere wereld van letters en verhalen. Je 
moet op voorhand inschrijven.

BIB ARENA
ARENAPLEIN 62A
INSCHRIJVEN VIA BIB.ARENA@ANTWERPEN.BE OF 
AAN DE BALIE VAN BIB ARENA.
GRATIS
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WINTERZWEMFEEST 
—

Maak je borst maar nat, want de 

Deurnese IJsberen organiseren 

op zondag 23 januari 2022 vanaf 

10 uur hun winterzwemfeest in 

het Boekenbergpark. Kom een 

frisse duik nemen! Meer info via 

www.deurnese-ijsberen.be.
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LOLA VINDT HET SKATEPARK VAN PARK 
GROOT SCHIJN SUPERCOOL! 
(zie ook p.29).
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DEES IS WEL LOLA VAN DEURNE 
In de vorige brochure deed het district een oproep naar modellen voor de brochure en 
social media. Verschillende Deurnenaren stelden zich kandidaat. Het district kreeg ook 
een bijzonder mailtje van mama Lies. Haar dochter Lola (10) pluist elke brochure uit op 
zoek naar een foto van haarzelf… om er nooit een te vinden. De kans om deze unieke 
jongedame te interviewen en in één klap haar droom waar te maken, kon het district 
niet laten liggen. 

Lola, jij bent dus steeds op zoek naar jezelf 
in de brochure?
“Ja, maar ik heb mij nog nooit gevonden. Wel 
al andere mensen uit Deurne die ik ken. Daar-
naast lees ik ook steeds de brochure om te 
weten wat er allemaal te doen is in Deurne, 
bv. wanneer er een leuk toneelstuk is. Deurne 
heeft veel leuke plekjes zoals het Speelbos of 
het skatepark in Park Groot Schijn om foto's 
te maken.”

Ga je het op voorhand aan iemand vertel-
len dat je foto in de brochure staat?
“Nee. Ik vind het erg moeilijk om geheimen 
te bewaren, maar ik ga het wel proberen. Ik 
wil eerst zien of mensen me herkennen en me 
erover aanspreken. Het is ook spannend om 
te zien wie het eerst zal opmerken: kindjes uit 
mijn klas, mensen uit de buurt of mijn oma’s 
en opa’s. Want die wil ik écht verrassen.” 

Wil je later ook fotomodel worden?
“Nee. Ik wil later graag in de zoo werken of 
juf worden. Of zo’n gezellig ontbijt- of koffie-
barretje openen.” 

Waarom moeten mensen zich kandidaat 
stellen?
“Omdat het supertof is als mensen je herken-
nen en je erover aanspreken. Je bent dan ineens 
een B.D., een bekende Deurnenaar. De foto’s 
worden op een mooie Deurnse locatie getrok-
ken, daardoor kan je anderen Deurnenaren 
nieuwe plekjes laten ontdekken. En je moet 
er maar één mailtje voor sturen!”

Iets zegt dat deze dame het later ver zal schop-
pen. En dan zegt het district trots dat ze haar 
eerste stapjes in deze brochure heeft gezet. 
Go, go, go… Lola van Deurne!

JIJ OOK MODEL? 
—

Schrijf je in via 

communicatie.deurne@antwerpen.be. 

En wie weet schitter jij in 

een volgende editie!

w w w. d e u r n e. b e    |  2 9  |
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BESPAAR OP ENERGIE 
Onlangs kregen Janan en Néstor uit Deurne 
onverwacht een hoge energierekening toe-
gestuurd. Zij moesten voor twee personen 
in een appartement bijna 1800 euro betalen. 

Janan en Néstor klopten aan bij het Energie-
huis Antwerpen en gingen samen met de advi-
seur op zoek naar de oorzaak. Gelukkig voor 
het koppel bleek het in dit geval om een fout 
bij het doorgeven van de cijfers op de meter 
te gaan. De adviseur gaf hen verder nog een-
voudige tips om snel energie te besparen.

Zelf ook geschrokken van je energierekening? 
Wil je energie besparen en dus ook 
minder betalen? Het Energiehuis Antwerpen 
helpt iedereen om een goedkopere 
energieleverancier te vinden.

Je kan meer info vinden over de scan op 
www.antwerpen.be/energiescan.

ENERGIEHUIS ANTWERPEN
TEL. 03 217 08 11
ENERGIEHUIS@ANTWERPEN.BE 
WWW.ANTWERPEN.BE/ENERGIESCAN
GRATIS

HET KLIMAATAANBOD 
VAN HET ECOHUIS
Wil jij aan de slag met isolatie, hernieuwbare 
energie, groen of water op of rond je woning? 
Maar je weet niet goed hoe te beginnen? Kom 
dan in februari naar de pop-up serre van het 
EcoHuis aan het districtshuis en ontdek op 
welke steun je kan rekenen. Op de infopane-
len vind je informatie over energiebesparing 
en het energiezuiniger maken van je woning. 
Maar evengoed hoe je een geveltuin aanlegt 
of regenwater kan opvangen. 

Het Ecohuis ondersteunt je graag om je 
woning energiezuiniger of groener te maken.

Zin gekregen om ook mee te werken aan een 
beter klimaat, maar je hebt nog vragen? Scan 
de QR-code op de serre en stel ons jouw vraag!

POP-UP SERRE, 
DISTRICTSHUIS DEURNE, 
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 
TEL. 03 217 08 11
WWW.ANTWERPENVOORKLIMAAT.BE



ONDERSTEUNING 
DEURNSE VERENIGINGEN
VANAF DI 1 FEBRUARI 2022

Deurne heeft een zeer gevarieerd verenigings- 
en buurtleven. Verschillende organisaties 
voorzien de Deurnenaar van een rijk aanbod 
aan activiteiten. Het district wil hierin een 
steentje bijdragen en ondersteunt de initia-
tieven financieel in hun werking.  Er zijn drie 
reglementen om alle verenigingen, die zich 
inzetten voor de vrije tijd van de Deurnenaren, 
te ondersteunen. Het gaat over een onder-
steuningsreglement voor jeugdverenigingen, 
sportverenigingen en socioculturele- en buurt-
verenigingen.  Deurnse verenigingen dienen 
hun aanvraag in tussen 1 februari 2022 en 31 
maart 2022 via de verenigingendatabank. 

Om je als vereniging op weg te helpen bij het 
invullen van een aanvraagdossier, kan je 
steeds contact opnemen met het ‘Team Toe-
lage’ van het district Deurne.

TEAM TOELAGE
TEL. 03 338 45 07
TOELAGE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE

w w w. d e u r n e. b e    |  3 1  |

FIT VOOR DE ZOMER
MA 31 JANUARI 2022  
(JOGGEN VOOR BEGINNERS) 
MA 7 FEBRUARI 2022 (START TO RUN)

Werk je liever niet op je eentje aan je condi-
tie? Wil je graag 5 kilometer leren lopen in 
groep? Schrijf je dan in voor één van de begin-
nerscursussen joggen. Bij de lessenreeksreeks 
‘Joggen voor beginners’ van Antwerp Athletics 
word je klaargestoomd voor de Rivierenhof-
loop op 21 mei. Brabo AC garandeert je met 
hun ‘Start to run’ succes na 12 weken. Samen 
met doorwinterde begeleiders heb je de loop-
microbe onmiddellijk te pakken. En de groot-
ste troef van deze lessenreeksen is de gezel-
ligheid. Je maakt vrienden terwijl je sport. 

Alle praktische info vind je op de website van 
de atletiekclubs.

ATLETIEKKAMER PARK GROOT SCHIJN
RUGGEVELDLAAN 480
WWW.ANTWERPATHLETICS.BE
20 EURO
WWW.AC-BRABO.BE
30 EURO
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MAAK HET GEZELLIG WARM  
(MAAR VERMIJD SCHOUWBRAND)
Als de temperatuur buiten daalt, gaat de verwarming weer aan. Niets zo gezellig als lek-
ker warm binnen zitten. Maar wist je dat schoorsteenbranden kunnen leiden tot een 
volledige woningbrand?

Schoorsteen vegen
Schoorsteenvegers lijken misschien iets uit 
een ver verleden, maar ook vandaag hebben 
deze vakmannen hun nut. Zij zorgen er met 
de juiste schoonmaaktechnieken voor dat je 
schoorsteen weer optimaal werkt als je de 
haard of kachel aansteekt. Je laat best één 
keer per jaar je schoorsteen vegen. Dat laat 
je best doen net voordat je de kachel weer 
gebruikt.

Stoken met hout
Stoken met hout vermindert de luchtkwali-
teit. Gebruik je het toch, kies dan voor droog, 
onbehandeld hout. Een goede verbranding 
hangt samen met de staat van je rookkanaal 
en met de kwaliteit van je kachel. Witte rook 
duidt op een goede verbranding. Zie je don-
kere rook? Dan loopt de verbranding in je 
haard mis en kijk je best alles na. Kachels 
maak je met de juiste brandstof aan. Je ver-
brandt geen afval. Het verbranden van afval 
in een haard is vervuilend voor de lucht. 

Bovendien loop je het risico dat het afval 
slecht verbrandt, met ook rookontwikkeling 
in huis tot gevolg. Als het afval chemische 
producten bevat, loop je het risico een schoor-
steenbrand te veroorzaken.

Toch brand?
Ontstaat er toch rook en lijkt het op brand? 
Bel dan 112! Gebruik zand of zout om het 
vuur te doven. Géén water, want dat veroor-
zaakt stoom in je haard en rookkanaal, waar-
door een ontploffing en veel schade kan ont-
staan.

Rond de brandende kachel of haard verwijder 
je alle brandbare materialen (tapijt, meubels, 
…). Verlaat de ruimte onmiddellijk en wacht 
buiten op de brandweer. Als het vuur gedoofd 
is, laat je best alles controleren door een 
vakman.

BRANDWEER ZONE ANTWERPEN
TEL. 03 338 88 11
INFO@BZA.BE
WWW.BRANDWEERZONEANTWERPEN.BE
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LEZING ALICJA GESCINSKA
VR 4 FEBRUARI 2022 OM 20 UUR

De Pools-Belgische filosofe, televisiemaakster 
en schrijfster Alicja Gescinska gaat in gesprek 
met literair recensent Jan Dertaelen over 
leven en werk, met als insteek het recent 
verschenen Denkers van vandaag voor de 
wereld van morgen, een pleidooi voor weder-
zijds begrip in een gepolariseerde wereld.

Deze lezing in bib Couwelaar is gratis, maar 
je moet op voorhand inschrijven.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
TEL. 03 360 97 70
INSCHRIJVEN VIA BIBDEURNE@ANTWERPEN.BE
GRATIS

ANTWERPSE BERGSTIJGER 
BEDWINGT K2
DI 8 FEBRUARI 2022 OM 20 UUR

Niels Jespers, lid van Bergstijgers Antwerpen, 
beklom in juli 2021 als eerste Belg de K2 zon-
der extra zuurstof. De K2 is een 8611 meter 
hoge bergtop op de Pakistaans-Chinese grens 
en is de op één na hoogste berg ter wereld. 
De K2 geldt als 'de heilige graal' voor berg-
beklimmers en is volgens veel kenners de 
moeilijkst te beklimmen bergtop ter wereld. 
Niels maakte beelden vanop de top van de 
K2 met behulp van een drone en nam prach-
tige foto’s. Kom in bibliotheek Couwelaar 
luisteren naar zijn avontuurlijk verhaal. Deze 
lezing is gratis, maar je moet op voorhand 
inschrijven. 

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
TEL. 03 360 97 70
INSCHRIJVEN VIA BIB.COUWELAAR@ANTWERPEN.BE
GRATIS
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RIVIERENHOF  
VALENTIJNRUN
ZO 13 FEBRUARI 2022 OM 11 UUR

Vier de liefde op een sportieve manier, trek 
je loopschoenen aan en schrijf je in voor de 
10e editie van de Rivierenhof Valentijnrun, 
een ludiek liefdesloop in het mooiste park 
van Antwerpen. In het idyllische decor van 
het winterse Rivierenhof, kies je om 5 of 10 
kilometer te joggen. Verschijn je aan de start 
als Cupido, in een hartjestenue of in een ander 
door de liefde geïnspireerde outfit, dan maak 
je kans op een bijzondere prijs. Laat je crea-
tiviteit dus de vrije loop! Eens over de eind-
meet keuvel je gezellig na met een drankje. 

De Rivierenhof Valentijnrun is gratis als je 
vooraf inschrijft via www.antwerpathletics.be.  
Bij inschrijving ter plaatse betaal je 5 euro.

ATLETIEKKAMER PARK GROOT SCHIJN 
RUGGEVELDLAAN 480
WWW.ANTWERPATHLETICS.BE
GRATIS (VOORINSCHRIJVING) – 5 EURO (DE DAG ZELF)

FAMILIE COGELS  
IN HET RIVIERENHOF 
ZO 20 FEBRUARI 2022 OM 10 EN OM 14 UUR

De adellijke familie Cogels speelde een belang-
rijke rol in de geschiedenis van Deurne. Van 
de 18e tot de 20e eeuw, 4 generaties lang, 
waren zij de kasteelheren en -dames van het 
Rivierenhof. Ontdek tijdens deze wandeling 
hoe ze deze plek omtoverden tot een weel-
derig kasteeldomein. 

Maak kennis met Jean-Baptist III Cogels en 
zijn mooie kasteel, met de Deurnse burge-
meester Georges Cogels, met den John van 
de Cogels-Osylei, met baron Fredegand en 
met de dappere kasteelvrouw Louise. Je 
neemt ook een kijkje in de twee mooie park-
villa's die Louise Cogels begin jaren 1900 voor 
haar dochters langs de Turnhoutsebaan liet 
bouwen. Daarbij worden ook enkele trappen 
gelopen, er is geen lift. 

Deze gegidste wandeling is gratis, maar je 
moet op voorhand inschrijven.

PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF (START 
OOSTVLEUGEL KASTEEL RIVIERENHOF)
TEL. 03 360 52 18
RIVIERENHOF@PROVINCIEANTWERPEN.BE
INSCHRIJVEN VIA WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE 
> KALENDER RIVIERENHOF
GRATIS
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DIENSTVERLENING OP 
WANDELAFSTAND
In september 2021 werden de loketdiensten 
uitgebreid. Goed nieuws: nu kan je voor bijna 
al je administratie en vragen in nóg meer 
loketten terecht. Ook in het nieuwe loket 
Groenenhoek.

In loket Groenenhoek ben je elke donderdag 
tussen 12 en 20 uur welkom op afspraak. Het 
loket is cashloos en heeft geen fotocabine. 
Neem voor betalingen dus zeker je bankkaart 
of smartphone mee en denk eventueel aan 
een pasfoto voor je koers zet richting het 
loket. Je vindt loket Groenenhoek in het Huis 
van het Kind, Lodewijk Van Berckenlaan 361, 
2140 Borgerhout. 

Heb je een document aangevraagd in loket 
Groenenhoek? De medewerkers ter plaatse 
geven je onmiddellijk de juiste informatie 
over alle mogelijke opties om het document 
af te halen of aan huis te laten leveren.

WWW.ANTWERPEN.BE
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LEZING AMIR BACHROURI 
EN ANUNA DE WEVER
DO 24 FEBRUARI 2022 OM 20 UUR

Na opgemerkte passages bij Studio Brussel 
en De Ideale Wereld, nu ook in Deurne! De 
voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad Amir 
Bachrouri schuwt de grote issues niet: van 
participatie en klimaat tot mentaal welzijn 
en ethiek. Hij heeft de vinger aan de pols in 
een tijd waarin jong zijn geen lachertje is, 
wat niet wil zeggen dat er niet gelachen mag 
worden. Amir gaat in gesprek met generatie-
genoot en klimaatactivist Anuna De Wever. 

Deze lezing in zaal Impeesa is gratis, maar je 
moet op voorhand inschrijven.

ZAAL IMPEESA
PETER BENOITLAAN 31
TEL. 03 360 97 70
INSCHRIJVEN VIA BIBDEURNE@ANTWERPEN.BE
GRATIS

TIP
—

Voor veelgevraagde documenten 

kan je ook zonder afspraak 

terecht in een van de zelfbedie-

ningsloketten in de buurt. Kijk 

ook altijd of je een aanvraag kan 

doen via eloket.antwerpen.be.
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ENERGIELENING VOOR EEN 
APPARTEMENTSGEBOUW
Woon je in een appartementsgebouw? Ben 
je van plan om samen met de andere eige-
naars energiebesparende werken uit te voe-
ren? Dan kan je als vereniging van mede-ei-
genaars (VME) een renteloze VME-energie- 
lening aanvragen. 

De lening geldt voor alle energiebesparende 
werken aan gemeenschappelijke delen van 
het gebouw zoals dakisolatie of PV-panelen. 
Als VME kan je max. 15.000 euro + 7500 euro 
per appartement lenen. De lening is renteloos 
en betaal je terug over 10 jaar. De VME-ener-
gielening kan je combineren met de renteloze 
energielening voor particulieren. Meer info 
via www.antwerpen.be/energielening of  
tel. 03 217 08 11.

Ondersteuning nodig bij de werken? 
Vraag gratis renovatiebegeleiding aan via 
www.antwerpen.be/renovatiebegeleiding. 
Woon je in een appartementsgebouw met min. 
20 wooneenheden? Dan helpt de stad je met 
de opmaak van een masterplan. Meer info via 
www.antwerpen.be/renovatiecoaching.

Let op, geld lenen kost ook geld.
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BEDANKT VRIJWILLIGERS!
Van 27 februari t.e.m. 6 maart 2022 loopt de 
‘Week van de vrijwilliger’. Een week die draait 
om alle vrijwilligers die zich steeds inzetten 
voor een goed doel, in hun vereniging, in hun 
buurt, bij acties of evenementen. Sommigen 
zetten zich dagelijks in en anderen maken 
hiervoor tijd vrij. Maar steeds doen ze dit met 
veel plezier en voldoening. Door hun inzet 
kunnen activiteiten en taken waar geen of 
minder geld voor is, toch doorgaan. 

Ook Deurne heeft veel vrijwilligers. Om al 
deze mensen te bedanken voor hun inzet, zet 
district Deurne hen tijdens de ‘Week van de 
vrijwilliger’ in de bloemetjes. 

Voor meer informatie over deze actie, neem 
zeker een kijkje op www.deurne.be. 

TEAM VRIJE TIJD
TEL. 03 338 45 87
WWW.DEURNE.BE 
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MARLEEN DE BACKERPLEIN:  
EERBETOON AAN VOORMALIG DISTRICTSSCHEPEN
District Deurne krijgt een Marleen De Backerplein als eerbetoon aan de voormalige dis-
trictsschepen. Het nieuwe plein komt te liggen tussen de Frank Craeybeckxlaan, Pieter 
De Ridderstraat en Louis Wanbecqstraat.  

Nieuwe woningen
Sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven 
vervangt tussen de Frank Craeybeckxlaan, de 
Louis Wanbecqstraat en de Pieter de Ridder-
straat, de bestaande gebouwen voor sociale 
huisvestiging door nieuwe sociale huurwo-
ningen. Alle oude gebouwen verdwijnen en 
in de plaats komen nieuwe appartementen 
en huizen. De gebouwen staan meer aan de 
straatkant, net zoals de woningen aan de 
overkant. Daardoor ontstaat er een publiek 
plein met heel wat groen en een speeltuin. 

Nieuw plein
Begin 2022 start de aannemer met de aanleg 
van het ‘Marleen De Backerplein’. Het is een 
nieuw stuk openbaar domein dat wordt aan-
gelegd in functie van de nieuwe woonblokken. 
De aanleg van het plein duurt tot maart 2022. 
Daarnaast wordt de rijbaan van de Louis  
Wanbecqstraat en de Pieter de Ridderstraat 
ook vernieuwd. 

Marleen De Backer
Marleen de Backer werd geboren in 1963 en 
overleed in 2013 na een lange strijd tegen 
acute leukemie. Zij kwam uit een politiek nest 
en was geboren en getogen Deurnenaar. Vader 
Aloïs De Backer was jaren gemeenteraadslid 
van Deurne en vervolgens senator. Marleen 
begon haar politieke loopbaan als fractielei-
der bij de liberale partij in Deurne. In 2001 
werd ze de eerste liberale districtsschepen 
voor Open Vld in Deurne. Een mandaat dat ze 
nog tijdens haar ziekte uitvoerde. Marleen 
was steeds een politica die over de grenzen 
heen heeft gewerkt. Voor haar kwam Deurne 
op de eerste plaats en dan pas de partij. Gezien 
haar loopbaan zowel op politiek als privévlak 
waren alle elementen aanwezig om dit plein 
naar haar te vernoemen.

WWW.DEURNE.BE
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GENIET VAN EEN WINTERSE WANDELING  
OF LOOPTOCHTJE IN DE PARKEN 
VAN DEURNE.
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ONTDEK HET 
‘HUIS VAN DEURNE’
Wil je graag in groep het districtshuis van 
Deurne bezichtigen? Wil je meer weten over 
de geschiedenis, de bouw en het interieur 
van het 'Huis van Deurne'? Hou je van archi-
tectuur, interieurvormgeving en/of moder-
nisme? Reserveer dan een gegidste rondlei-
ding. 

De gidsen van 'Expeditie De Stad' laten je het 
gebouw en zijn inrichting zien door de ogen 
van de architecten en toenmalig burgemees-
ter Dequeecker. Na de rondleiding kan je moei-
lijk ontkennen dat het om waardevolle archi-
tectuur gaat met veel troeven en een eigen 
schoonheid.

De rondleidingen vinden enkel plaats op zon-
dag, duren een uur en kosten 85 euro. Er 
kunnen per gids maximaal 20 personen mee.

DISTRICTSHUIS DEURNE
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
INSCHRIJVEN VIA INFO@EXPEDITIEDESTAD.BE OF 
TEL. 03 338 39 39 (OP MA, WO EN VR)
WWW.EXPEDITIEDESTAD.BE
85 EURO
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100% LEDLICHT  
TEGEN 2030
Alle openbare verlichtingsarmaturen van stad 
Antwerpen en de districten moeten tegen 
2030 ledlichten hebben. Hierdoor halveert 
het totale energieverbruik. Deze werken hel-
pen de stad om haar klimaatdoelstelling om 
in 2050 CO2-neutraal te zijn waar te maken.
Bij de heraanleg van pleinen en straten ver-
vangt de stad en de districten oude verlichting 
door energiezuinige ledlampen. Bij bijna 1 op 
de 5 lampen is dat al het geval. De volgende 
10 jaar worden nog meer dan 43.000 verlich-
tingsarmaturen vervangen. 

Veilig gevoel
Ledlicht maakt de stad ook ’s nachts goed 
zichtbaar. Dit geeft een veiliger gevoel. Door 
de ledlampen tussen 23 en 5 uur te dimmen, 
wordt nog eens 27 % extra bespaard. Dit plan 
past volledig binnen het Antwerpse Klimaat-
plan.  

 WWW.ANTWERPEN.BE/LICHTPLAN
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|  4 0  |   

SOCIALE KRUIDENIER 
ZOEKT VRIJWILLIGERS
ELKE DINSDAGNAMIDDAG

Wie weinig geld heeft, is vaak aangewezen 
op voedselhulp. Meestal kan je dan niet kie-
zen wat je krijgt. De sociale kruidenier in 
Deurne helpt mensen, maar laat ze in hun 
eigenwaarde. 

Je kan er kwaliteitsvolle voeding, verzorgings- 
en huishoudproducten kopen aan een lage 
prijs. Klanten worden steeds doorverwezen 
door sociale diensten zoals het OCMW, CAW, 
de budgetgidsen en de mutualiteiten. Na een 
kennismakingsgesprek krijgen ze een persoon-
lijke klantenkaart die zes maanden geldig is 
(en verlengd kan worden). Daarnaast is de 
sociale kruidenier ook een ontmoetingsplaats 
waar je een koffie kan drinken of kan deelne-
men aan activiteiten.

De sociale kruidenier zoek nog enthousiaste 
vrijwilligers voor allerlei taken. Interesse? 
Neem dan contact op met Nanda Braet via 
nanda.braet@samenlevingsopbouw.be of 
tel. 0488 18 28 90.

MERKSEMSESTEENWEG 26-28 
INFO@SOCIAALWINKELPUNT.BE

GIDS IN HET  
VOLXMUSEUM?
Het VolXmuseum is de schat van Deurne. Het 
is gelegen in het hart van het oude centrum, 
in een zijstraatje van de Turnhoutsebaan. In 
het nieuwe logo valt de grote gele X op. Ze 
legt de verbinding tussen ‘vol’ en ‘museum’. 
Heel de rijke geschiedenis van Deurne kan je 
hier ontdekken, maar de nadruk ligt op het 
leven en werk van de volkse mensen in het 
Deurne rond 1900. Ook de collecties archeo-
logie, een smidse van de rijtuigenmakers en 
een schildersmuseum zijn de moeite waard. 
En de X staat in de wiskunde voor de onbe-
kende, en onbekend is… onbemind.

Voel jij je geroepen om gids te worden in dit 
unieke kader? 
Schrijf je dan in voor de drie gratis basiscur-
sussen die plaatsvinden in het museum op:
n vrijdag 14 januari 2022: Collectie museum
n vrijdag 21 januari 2022: Deurne-Dorp
n vrijdag 28 januari 2022: Begraafpark  

St-Fredegandus

Telkens van 14 tot 16 uur. Inschrijven via 
info@volxmuseum.be. Het VolXmuseum kan 
je ook elke zaterdag en zondag van 14 tot 17 
uur bezoeken.

VOLXMUSEUM - KORAALPLAATS 2
INFO@VOLXMUSEUM.BE - WWW.VOLXMUSEUM.BE
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PLAFONDSCHILDERING 
CHINESE PAGODE 
De Unitas Tuinwijk vzw en @The Park namen 
in 2017 het initiatief om 12 infopanelen te 
maken die het verhaal van het Boekenberg-
park en de aanpalende geklasseerde Unitas 
tuinwijk in al zijn facetten aan het publiek 
vertellen. 

Als bekroning van het project werd in 2021 
de plafondschildering van de Antwerpse schil-
der Willem Jacob Herreyns (1764-1812) digi-
taal gerestaureerd, ingekleurd en na 200 jaar 
terug gemonteerd in de Chinese Pagode, de 
plaats waar het ooit in al zijn glorie te bewon-
deren was. Het kunstwerk heeft een trom-
pe-l’oeil effect en de oudere man op de pla-
fondschildering is de rijke bankier Jan Willem 
Smets en toenmalig eigenaar van het domein 
Boekenberg. Met deze reproductie waan je 
je opnieuw in de pruikentijd, toen Jan Willem 
Smets hier met zijn gasten thee kwam drin-
ken. 

DE GEZELLIGSTE LIVING 
ELKE DI, WO EN DO TUSSEN 9 EN 16 UUR

Het cultuurcentrum heet je van harte welkom 
in de gezelligste living van Deurne. Je kan hier 
elke dinsdag, woensdag en donderdag tussen 
9 en 16 uur terecht voor een gratis kopje kof-
fie of thee tijdens het lezen van je favoriete 
krant of tijdschrift.  Dankzij de Deurnse biblio-
theken bieden ze je verschillende tijdschriften 
en kranten aan.   

Hou er rekening mee als er overdag een voor-
stelling of verhuring plaatsvindt, er niet gega-
randeerd kan worden dat de gezelligste living 
geopend is. Wil je zeker zijn dat je er terecht 
kan voor je vers kopje koffie? Bel dan even. 
Vertel het zeker verder aan je buren, familie 
en vrienden uit Deurne en kom samen fijn 
vertoeven in de gezelligste living.

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TEL. 03 360 85 50
WWW.CCDEURNE.BE
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VOGELS VOEDEREN… MAG DAT?
In de winter hebben vogels energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te hou-
den. Geef ze daarom extra voedsel op je terras of in je tuin. Doe dat niet op het openbaar 
domein, want dat is verboden. Voedsel op de grond schimmelt en trekt ongedierte zoals 
ratten aan. Overtreders riskeren een boete tot 350 euro. Wil je vogels helpen in de win-
ter? Hieronder vind je enkele tips.

Waar voederen?
Voeder vogels enkel op plaatsen waar het mag:
n  niet op het openbaar domein;
n  wel in je eigen tuin of op je terras.

Hoe voederen?
n  Gebruik gezond vogelvoer zoals zonne-

bloempitten, gemengde zaden, meelwor-
men, graan en droge havermoutvlokken.

n  Plant natuurlijk voedsel in je tuin zoals vlier-
bessen, groene bladeren, gerst, tarwe, 
zaden, peulen,... Die planten kunnen ze zelf 
zoeken en maken hen niet ziek.

n  Gebruik voedersilo’s en vetbolhouders. Of 
leg het voedsel los op een voedertafel.

n  Gebruik geen vetbollen in netjes. Soms 
raken vogels hierin verstrikt met hun 
pootjes.

n  Strooi het voedsel niet op de grond. Dit 
trekt ongedierte aan.

n  Voeder kleine hoeveelheden. Voedsel dat 
blijft liggen trekt ongedierte aan of schim-
melt.

n  Voorzie dagelijks vers water in een propere 
waterschaal. 

Wat maakt vogels ziek?
n  Brood:
 - geeft vogels een vals gevoel van voldaan-

heid, maar biedt hen weinig voedings-
stoffen;

 - gist gemakkelijk waardoor vogels darm-
problemen krijgen;

 - in water (van bv. vijvers) zorgt voor een 
slechte waterkwaliteit. Dit is ongezond 
voor alle dieren die er wonen (eenden, 
vissen, kikkers,…).

n  Gezouten voedselresten (spekzwoerd, gezou-
ten nootjes,…) Ze bevatten de verkeerde 
(onverzadigde) vetten en zorgen voor uit-
droging.

n  Margarine en boter of vloeibare vetten zoals 
olijfolie. Ze bevatten de verkeerde (onver-
zadigde) vetten.

n  Kaaskorstjes met plastic randjes

VOGELBESCHERMING VLAANDEREN
WWW.VOGELBESCHERMING.BE
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STADSTOEZICHTERS: WAT DOEN ZE?
Je hebt ze al eens gezien: de mannen en vrouwen in paars uniform die je vaak tegenkomt 
op straat of op het openbaar vervoer. Zij zijn de stadstoezichters, je kent ze ook onder 
een andere naam, want ze kunnen zowel gemeenschapswachten als GAS-ambtenaar zijn. 

Bij de stadstoezichters kan je terecht met 
allerlei vragen en zij zorgen mee voor een 
veilige en propere stad. Bovendien mogen 
zij overtredingen vaststellen. 

Hoe herken je de stadstoezichter?
Je herkent de stadstoezichters aan hun 
paarse jas, waarop ‘Gemeenschapswacht’ 
staat. Soms staat op de mouw ook het ‘Vast-
steller’. Ze zijn altijd met twee op stap.

Wat doet de stadstoezichter?
n  Informeren: aanspreekpunt bij vragen zoals: 

welke bus of tram je moet nemen, hoe je 
jouw afval moet sorteren,….

n  Sensibiliseren: maakt je bewust van leefre-
gels en reglementen, van wat wel en niet 
mag. Ze kunnen je dan aanspreken.  

n  Signaleren: spoort problemen op rond leef-
baarheid, veiligheid, milieu of het wegennet 
en meldt deze bij de politie, de brandweer 
of een stadsdienst. 

n  Toezicht houden: houdt toezicht op het 
openbaar domein en het openbaar vervoer. 
Zo kunnen ze overtredingen vaststellen en 
daar indien nodig tegen optreden. 

Op die manier voorkomen zij overlast en onge-
wenst gedrag en voel je je veiliger. 

Wat doet de vaststeller?
Sommige stadstoezichters zijn ook vaststel-
lers. Je herkent ze aan het woord ‘Vaststel-
ler’ op hun mouw. Zij mogen ook sanctio-
neren en een proces-verbaal opstellen en 
een gemeentelijke administratieve sanctie 
(GAS) opleggen bij diverse vormen van over-
last en ongewenst gedrag, zoals: sluikstor-
ten, wildplassen, wildplakken, honden laten 
loslopen, duiven voederen, afval foutief 
aanbieden,…

Stadstoezicht per wijk
Per buurt is er een wijkteam van stadstoezich-
ters actief. De indeling is gebaseerd op de 
wijkindeling van de Lokale Politie Antwerpen. 

WWW.ANTWERPEN.BE
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DEURNE SAMEN 
VERGROENEN
Het Groenplan Deurne is een visie op hoe het 
groen verbeterd en uitgebreid kan worden 
zodat het mens en dier ten goede komt. Het 
omvat een gewenste groenstructuur die ver-
bindingen legt tussen bestaande groene plek-
ken, een groenfiche per buurt en ideeën, 
suggesties en adviezen om kwalitatief te ver-
groenen. 

Het plan wil alle Deurnenaren motiveren om 
zelf mee aan de slag te gaan om het district 
te vergroenen en zo leefbaarder te maken. 
Want naast de structurele  aanpak zijn er ook 
verschillende kleinschalige verbeteringen 
mogelijk zoals (voor)tuinen ontharden en 
vergroenen, groene daken of gevels aanleg-
gen, laanbomen beschermen,... Hiervoor 
organiseerden stad Antwerpen en district 
Deurne samen ‘De Groenste week’ van 
Deurne. Eind september konden Deurnenaren 
infopanelen vinden in hun buurt en met al 
hun vragen terecht in de buurtmobiel.

WWW.ANTWERPENMORGEN.BE/GROENPLANDEURNE

WIL JE IETS MELDEN? 
Heb je een vraag, klacht of melding over of 
voor district Deurne of stad Antwerpen? Of 
wil je sluikstort melden? Dan kan je deze 
doorgeven via verschillende kanalen. 
 
Een vraag, melding of klacht?
n  Via https://meldingen.antwerpen.be (snel-

ste manier!).
n  Contacteer het klantenteam van Deurne 

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

Sluikstort melden
Sluikstort op het openbaar domein melden:
n  via www.antwerpen.be/sluikstort
n  via het stedelijk contactcenter, 
 tel. 03 22 11 333 

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

WWW.ANTWERPEN.BE/MELDEN
WWW.ANTWERPEN.BE/SLUIKSTORT
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VOLG DEURNE ONLINE
Er gebeurt heel wat in Deurne. Het district wil daarom via verschillende kanalen contact 
houden met haar inwoners en bezoekers. En hoe langer, hoe meer gebeurt dit via digi-
tale communicatie. 

www.deurne.be
Via de officiële website www.deurne.be, kan 
je alle informatie over Deurne raadplegen en 
blijf je van alle activiteiten 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 volgen op sociale 
netwerksites. Ga naar Facebook of Instagram, 
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. 

Wekelijkse concepten 
Los van al het nieuws over het district, vind 
je op de Facebook- en Instagrampagina een 
heleboel terugkerende concepten. Kwestie dat 
je elke dag op het puntje van je stoel klaar zit. 
Elke maandag krijg je een portie motivatie 
toegestopt in de #mondaymotivation. Op 
dinsdag krijg je tweewekelijks meer info over 
(het ontstaan) van een Deurnse straat in 

‘Straatpraat’ of stellen Deurnenaren maan-
delijks lekkere gerechtjes voor in de rubriek 
‘De smaak van’. Op woensdag leven speur-
neuzen zich uit tijdens een zoektocht naar 
details die ergens in Deurne getrokken zijn. 
Op donderdag is er steevast een duik in het 
verleden van Deurne met oude foto’s in de 
rubriek ‘Nostalgie op donderdag’. Of wat denk 
je van de #TGIF uitsmijter van de week waar-
door je vrolijk het weekend instapt? 

#deesisweldeurne
Op zondag snuisteren we steeds in jullie inzen-
dingen met #deesisweldeurne en reposten 
we het leukste beeld van de week. Heb je dus 
een leuke foto getrokken in Deurne? Post ze 
dan zeker op Instagram of Facebook met 
#deesisweldeurne.

Volg je ons nog niet? Dan mis je dus echt wel 
iets, want de social media van het district, 
die zijn echt #deesisweldeurne! Tot binnen-
kort?

WWW.DEURNE.BE
@DISTRICTDEURNE
#DEESISWELDEURNE
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Jouw fotomoment hier vastleggen? 
Post je leukste Deurne-momenten met #deesisweldeurne op Instagram 
en wie weet… sta je hier in de volgende editie te blinken?

INSTADEURNE

@oliviererik spotte enkele struikelstenen 
in de Cruyslei. Deze stenen herinneren 
de Deurnse slachtoffers van WOII.

@oliviererik 

Dit jaar waren ze tijdens Deurne Bevrijd 
terug van de partij: de reuzen. @winicb 
zag dat het goed was.

@winicb 

Op stap met de hond in Deurne. Een 
dagelijks ritueel voor @randibuvens.

@randibuvens

Ken jij dit verborgen plekje in hartje 
Deurne? Het @volxmuseum, zeker een 
bezoekje waard. 

@volxmuseum



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

@ingelecomte kwam deze gigantische 
beesten tegen tijdens de familiedag van 
Deurne Bevrijd.

@ingelecomte

Wat een mooi kunstwerk op straat! 
 @aliquando02 hoopte dat het niet vlug 
zou regenen, zodat we er nog lang van 
konden genieten.

 @aliquando02 

Geometrie in de Deurnse straten. Zie jij 
zoals @_wanderies ook verschillende 
meetkundige figuren in dit gebouw? 

@_wanderies

De reflectie van de zon op de Herentalse-
baan gaf een extra touch aan deze foto 
van @melly.keltens.

@melly.keltens



D E C E M B E R 
1/12 FAMILIEFILM: CHOUMS ODYSSEE (4+) P.6

FAMILIEVOORSTELLING: ZANNEMIE DRAAIT 
DOOR (3+)

P.6

FILM: CORPUS CHRISTI P.6

2/12 LEZING: LIZE SPIT P.7

3/12 DEURNE WINTERT P.10

LOKAALMARKT DEURNE P.17

4/12 DEURNE WINTERT P.11

WORKSHOP: BABYMASSAGE P.12

CURSUS: KAART EN KOMPAS P.12

VOORSTELLING: BEULING MET APPELMOES  
(DON VITALSKI)

P.6

5/12 DEURNE WINTERT P.11

8/12 RECYCLAGEPUNT WAASDONK P.13

FAMILIEFILM: CHOUMS ODYSSEE (4+) P.6

FAMILIEVOORSTELLING: DE BUREN (6+) P.6

FILM: ALL OF US P.6

9/12 EROTISCHE VERTELLINGEN BOORDEVOL HUMOR 
(EVI ROSIERS)

P.6

10/12 WORKSHOP: BASIS BABY-UITZET P.12

LOKAALMARKT DEURNE P.17

11/12 WINTERVERTELLINGEN IN HET RIVIERENHOF P.14

VOORSTELLING: ACHTERAF NIET KOMEN HUILEN 
(ROBRECHT VANDEN THOREN)

P.6

13/12 WINTERSLUITING KINDERBOERDERIJ P.23
14/12 LAWINE: SPECTACULAIR MAAR GEVAARLIJK P.14

15/12 FAMILIEFILM: CALAMITY (8+) P.6

FAMILIEVOORSTELLING: QUINNIE & QUINN MET 
DIMITRI LEUE (7+)

P.6

FILM: TENET P.6

16/12 MARTINEE: JIHAD VAN LIEFDE 
(RASHIF EL KAOUI EN AMARA RETA)

P.6

17/12 LOKAALMARKT DEURNE P.17

18/12 VOORSTELLING: MOETD (KRISTIEN MAUS) P.6

BRAHMS KAMERMUZIEKFESTIVAL P.15

19/12 CAVACONCERT: DUO EOLIENNE P.15

BRAHMS KAMERMUZIEKFESTIVAL P.15

20/12 RECYCLAGEPUNT LAKBORSLEI P.13

22/12 LOKAALMARKT DEURNE P.17

FAMILIEFILM: CALAMITY (8+) P.6

FILM: ATLANTIQUE P.6

27/12 START JEUGDACTIVITEITEN KERSTVAKANTIE P.17

29/12 LOKAALMARKT DEURNE P.17

30/12 RECYCLAGEPUNT WIM SAERENSPLEIN P.13

J A N U A R I
7/1 LOKAALMARKT DEURNE P.17

9/1 KINDERBOERDERIJ ONTWAAKT P.23

WINTERWANDELTOCHT P.24

12/1 FAMILIEFILM: LUCA (6+) P.6

FILM: MISBEHAVIOUR P.6

14/1 LOKAALMARKT DEURNE P.17

VOORSTELLING: FETSKEU (MET BEN SEGERS) P.6

15/1 CAVACONCERT: BEL AYRE P.15

19/1 FAMILIEFILM:LUCA (6+) P.6

FILM: THE RACER P.6

20/1 MATINEE: DE TIJD VAN TOEN @ THE MOVIES P.6

21/1 LOKAALMARKT DEURNE P.17

22/1 LEZING: SASKIA DE COSTER P.27

COMEDY: REBOOT MET JEROEN LEENDERS P.6

23/1 ONTBIJTFILM: HET VARKEN, DE VOS EN DE 
MOLEN (3+)

P.6

WINTERZWEMFEEST DEURNESE IJSBEREN P.27

26/1 OP VISITE BIJ TANTE TILDA (5+) P.27

FAMILIEFILM: MIJN VADER IS EEN SAUCISSE 
(9+)

P.6

FILM: DRUK (DRUNK) P.6

27/1 CULTUURCAFÉ:  
LITTLE CHRIS - MIND THE 80TIES 

P.6

28/1 LOKAALMARKT DEURNE P.17

29/1 CURSUS: KAART EN KOMPAS P.12

COMEDY: GET UP, STAND UP P.6

31/1 JOGGEN VOOR BEGINNERS P.31

F E B R U A R I 
1/2 POP-UP SERRE ECOHUIS P.30

2/2 START INSCHRIJVINGEN ACTIVITEITEN 
KROKUS- EN PAASVAKANTIE

P.17

FAMILIEFILM: MIJN VADER IS EEN SAUCISSE 
(9+)

P.6

FILM: FILLES DE JOIE P.6

4/2 LEZING: ALICJA GESCINSKA P.33

LOKAALMARKT DEURNE P.17

7/2 START TO RUN P.31

8/2 LEZING: ANTWERPSE BERGSTIJGER BEDWINGT 
K2

P.33

9/2 FAMILIEFILM: LOUIS EN DE ALIENS (6+) P.6

FILM: BABYTEETH P.6

10/2 MATINEE: EDITH (LES TRIADOURS) P.6

11/2 LOKAALMARKT DEURNE P.17

MUZIEKVERTELLING: TALK TO ME IN FRENCH 
(FRANK MERCELIS)

P.6

13/2 RIVIERENHOF VALENTIJNRUN P.34

CAVACONCERT: JOLENTE DE MAEYER EN 
NIKOLAAS KENDE

P.15

15/2 RECYCLAGEPUNT EKSTERLAAR (HOF NIELES) P.13

16/2 FAMILIEFILM: LOUIS EN DE ALIENS (6+) P.6

FILM: NOMADLAND P.6

17/2 COMEDY: THE JEROEN LEENDERS EXPERIENCE P.6

18/2 LOKAALMARKT DEURNE P.17

19/2 COMEDY: MANKRACHT (STEVEN GOEGEBEUR) P.6

20/2 WANDELING: FAMILIE COGELS IN HET 
RIVIERENHOF

P.34

FAMILIEVOORSTELLING: BROK (4+) P.6

23/2 FAMILIEFILM: DE GEBROEDERS SCHIMM (9+) P.6

FILM: I AM GRETA P.6

24/2 LEZING: AMIR BACHROURI EN ANUNA DE 
WEVER

P.35

CULTUURCAFÉ: BILLY & BLOOMFISH P.6

25/2 LOKAALMARKT DEURNE P.17

CAVACONCERT: TAURUS ENSEMBLE P.15

RECYCLAGEPUNT WAASDONK P.13

26/2 CURSUS: KAART EN KOMPAS P.12

27/2 ONTBIJTFILM: MARONA (8+) P.6

NEEM EEN KIJKJE OP 
WWW.DECARROUSEL.ORG VOOR HET 
PROGRAMMA VAN DE CARROUSEL.

NEEM EEN KIJKJE OP 
WWW.CCDEURNE.BE VOOR HET 
PROGRAMMA VAN CC DEURNE.


