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UIT IN  D EU R N E

1 0  Bevrijdingsfeesten

17  Deurne Koerst! 
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DEURNE PRAAT…

Mathias
“Ik zou graag nog eens oude foto’s terugzien 
van het Cogelsplein. Dat is voor mij een plek 
met veel goede herinneringen. In meubelwinkel 
De Pluym vond je me vaak terug vroeger. Verder 
heb ik in Café Salle Jeanne regelmatig optredens 
bijgewoond. De Pluym was een ontmoetings-
plek en gevestigde waarde in Deurne en om-
streken. Rijwielen Smets is dan weer een derde 
generatie fietsenwinkel en nu medesponsor van 
mijn wielerploeg. Het doet me enorm veel ple-
zier dat ik binnenkort mijn eigen handelszaakje 
kan openen op dit schitterende plein. In oktober 
ga ik er van start met een lokale, biologische en 
afvalarme voedingswinkel, maar het wordt ook 
een  ontmoetingsplek waar onder andere work-
shops gegeven worden.”

Ingrid
“Voor mij is dat vast en zeker een foto van het 
oud stenen bruggetje in het Boekenbergpark. 
Ik ging naar het schooltje aan de Boekenberg-
lei. Ik heb daar gewoond van mijn 4 tot mijn 
10 jaar en heb niets dan goede herinneringen 
aan deze plek. We gingen dagelijks in het 
park spelen. Het had iets magisch zo met 
die vijver en dat bruggetje. Je had er ook het 
natuurhistorisch museum in de grot. Maar 
daar durfde ik eigenlijk niet naar binnen: 
het gaf een beetje een spookachtig gevoel 
en ik was er te bang voor. In die periode 
heb ik ook nog opgetreden bij de Deurnese 
turners. Op latere leeftijd ben ik ook in het 
districtshuis van Deurne getrouwd en heb ik 
mijn fotoreportage van mijn huwelijk laten 
maken in het Sterkckshof. Ook daar heb ik 
mooie herinneringen aan.” 

Op onze Facebookpagina halen we elke donderdag in de rubriek ‘nostalgie op donderdag’ leuke 
herinneringen op aan het Deurne van vroeger. We vroegen enkele Deurnenaars welk plekje 
zij in deze rubriek eens willen terugzien en waarom… 
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Kristine 
“Ik heb heel fijne herinneringen aan mijn 
vroegere schoolperiode en zou daar zeker 
graag nog eens foto’s van terug zien. Ik liep 
school op Engelengaarden in de Sint-Rochus-
straat. Vanuit mijn slaapkamer keek ik uit op 
de speelplaats. Heel mijn jeugd ben ik opge-
groeid met het geluid van de kerkklokken. 
Ik heb enorm fijne herinneringen aan mijn 
schooltijd: het was een klein schooltje, dat 
was toch wel een voordeel. Het lesniveau 
was er erg goed. Zo weet ik nog dat ik in de 
eerste kleuterklas bij juf Josephine in de klas 
zat, ook al was ik nog zo klein. Ik heb tot op 
de dag van vandaag alle klasfoto’s bewaard. 
De afbraak van de klasjes 1 tot en met 3 heb 
ik live zien gebeuren vanuit mijn slaapkamer. 
Het zou echt leuk zijn om nu nog eens een 
foto te zien van alle dingen die intussen al 
lang verdwenen zijn…”

Badr & Malak
“Badr en Malak wonen in de Nieuwe Donk. 
Zij zouden het erg leuk vinden om eens een 
oude foto van de Nieuwe Donk te zien en hoe 
het er vroeger aan toe ging. “Ik ben geboren 
in Nederland en woon sinds 2013 in deze 
straat. We zijn recent binnen de straat ver-
huisd naar een ander huisnummer. Het lijkt 
me leuk om eens een foto van onze straat 
vroeger te zien. Ik merk dat de sfeer in de 
straat de laatste jaren erop achteruit gegaan 
is. Waar vroeger alles kalm en rustig was, is 
het nu erg druk en is er ook vaak geluidsover-
last. De communicatie tussen bewoners is 
ook minder dan toen. Nu heeft iedereen tijd 
nodig om te wennen aan bijvoorbeeld nieuwe 
buren. Het duurt dan soms tot drie maanden 
voor je een ‘hallo’ krijgt. Dat vind ik jam-
mer… Ik denk ook dat er vroeger meer begrip 
en respect was voor elkaar. Mijn buurvrouw 
woont al 22 jaar in de straat en spreekt altijd 
in zo’n positieve termen over vroeger. Dat het 
anders was, dat mensen vriendelijker waren 
toen. Het lijkt me dus wel leuk om eens een 
foto van die tijden terug te zien.” 
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DEURNSE POLITIE: UIT DE 
OUDE DOOS 
ZO 1 SEPTEMBER 2019 OM 14.30 UUR

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de bevrij-
ding van Wereldoorlog II plaatsvond en de 
gevangenen uit de concentratiekampen 
bevrijd werden. Onder de gevangenen was 
ook een deel van het Deurns politiekorps. 
Slechts 8 keerden terug, 35 bleven achter en 
stierven. Als eerbetoon aan deze politieagen-
ten werden Deurnse straten naar hen ver-
noemd of kregen ze een plaats op het  
Vredesmonument op het Wim Saerensplein.

Leo Verholen en Benie Michiels van het poli-
tiemuseum nemen je tijdens de vertelling 
‘Deurnse politie: uit de oude doos’ mee op 
sleeptouw doorheen de geschiedenis van de 
Deurnse politie. Straffe verhalen, donkere 
geheimen en ludieke anekdotes halen ze 
graag voor jou uit de oude doos. Wil je zeker 
zijn van een stoel? Schrijf dan op voorhand 
in.

TROUWZAAL DISTRICTSHUIS DEURNE
(INGANG VIA UNOLAAN)
INSCHRIJVEN VIA SIMONNE.CORREMANS@TELENET.BE 
OF GSM 0479 90 75 71
I.S.M. VERENIGDE VADERLANDSMINNENDE 
GROEPERINGEN DEURNE
GRATIS

MAAND VAN DE SPORT-
CLUB 
VAN ZO 1 SEPTEMBER T.E.M. MA 30 SEPTEMBER 2019

Ben je op zoek naar een sport die bij je past of 
heb je nood aan een nieuwe sport? Dan is sep-
tember de uitgelezen maand om je zoektocht 
aan te vatten.

Gedurende de ‘Maand van de Sportclub’ zetten 
verschillende Deurnse verenigingen de deuren 
open voor geïnteresseerden. Je kan dan tijdens 
één van de clubtrainingen gratis kennismaken 
met de sport en het clubleven. Het aanbod aan 
sporten is zeer divers gaande van korfbal, over 
klimmen tot boogschieten. Bekijk welke clubs 
deelnemen op www.deurne.be en maak je keuze.
Trek dus je sportiefste outfit aan en spring eens 
binnen bij een club in je buurt. Wie weet, vind 
je wel de ideale sport voor jezelf of je kind.

SPORTANTENNE DEURNE
TEL. 03 338 45 87
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
WWW.DEURNE.BE 
GRATIS
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VIND DE SCHAT! (6+)
T.E.M. ZO 15 SEPTEMBER 2019

Ook dit jaar verrast het Rivierenhof je met 
een boeiende en gevarieerde zoektocht. Daar-
bij ontdek je de mooie hoekjes van het park 
en leer je bij over de geschiedenis van het 
domein. Bij deze zoektocht heeft iemand iets 
kostbaars begraven en is het aan jou om uit 
te zoeken wie de schat verborg en waar. Door 
middel van foto's en letters, los je onderweg 
zoekvragen op. Wie de code kraakt, vindt de 
schat van het Rivierenhof. Met of zonder kin-
deren (vanaf 6 jaar) biedt de zoektocht van 
4,8 km gegarandeerd ongeveer een halve dag 
(op wielen) tot een dag (te voet) speurplezier 
in het park. 

RIVIERENHOF
TURNHOUTSEBAAN 246
MEER INFO VIA TEL. 03 360 52 18 OF
WWW.TERRANOVA.BE
5 EURO

WAT IS EEN SERVICEFLAT? 
MA 2 SEPTEMBER, 7 OKTOBER, 4 NOVEMBER 2019 
OM 10 UUR IN DC BOTERLAAR  
WO 2 OKTOBER 2019 OM 13.30 UUR IN DC 
SILSBURG

De adviseur van de klantendienst van Zorg-
bedrijf Antwerpen geeft je meer uitleg rond 
wonen in een serviceflat of assistentiewoning 
(Papegaaienhof, Boterlaar en Silsburg). 
Wil je daarnaast graag meer weten over de 
algemene thuiszorgdiensten van Zorgbedrijf 
Antwerpen (zoals poetshulp en/of gezinshulp 
en wijkvervoer) of over de dienstverlening in 
het dienstencentrum? Kom dan zeker langs 
voor deze gratis informatiesessie met rond-
leiding in een serviceflat. Indien je wenst, 
kan je om 12 uur mee genieten van een heer-
lijk dagmenu, mits voorafgaandelijke inschrij-
ving en betaling. 

DC BOTERLAAR
BURGEMEESTER DE BOEYLAAN 2
INSCHRIJVEN VIA TEL. 03 320 14 01 OF
DC.DE.BOTERLAAR@ZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE

DC SILSBURG
HERENTALSEBAAN 597
INSCHRIJVEN VIA TEL. 03 431 41 30 OF 
DC.SILSBURG@ZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE
GRATIS 

EXTRA INFO
—De schattenjacht in het Rivierenhof kan je ook combineren met een bezoek aan de Kinder- boerderij (zo t.e.m. do tussen 13 en 17 uur), de speeltuin, de minigolf of het doolhof ernaast.



75 JAAR BEVRIJDING VAN 
BELGIË 
WO 4 SEPTEMBER 2019 OM 20 UUR

Kom in bib Couwelaar luisteren naar de lezing 
‘75 jaar bevrijding van België na WO II’ van 
Bruno De Wever. 

September 1944. België wordt na vier jaar 
Duitse bezetting bevrijd. Het land viert feest. 
Maar het geweld is nog niet voorbij en de 
problemen zijn groot. De afrekening met de 
vrienden van de vijand, de ontwapening van 
het verzet, de wederopbouw, de voedselbe-
voorrading en de koningskwestie tekenen de 
naoorlogse jaren. Bruno De Wever, historicus 
(UGent) en specialist van de Tweede Wereld-
oorlog schetst een indringend beeld van deze 
turbulente tijd. 

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
INSCHRIJVEN VIA BIB.COUWELAAR@ANTWERPEN.BE 
OF IN DE BIB
GRATIS 

EXPO: ATELIER ‘T BENT
ELK WEEKEND VAN ZA 7 TOT ZO 22 SEPTEMBER 2019 
VAN 12 TOT 18 UUR

Een groep kunstenaars uit Deurne, Berchem 
en Mortsel vonden elkaar in de Mortselse 
Kaleidoscoop. Nora Lemmens, Wim Sanders, 
Ludo Van den Bosch, Ivan Herreman en 
Hubert De Winter maken beeldend werk. Ze 
hebben elk hun eigen stijl, maar laten verf 
en klei met elkaar in dialoog gaan. De vernis-
sage van deze expo vindt plaats op vrijdag  
6 september.

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE 
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1 
(INGANG VIA UNOLAAN)
GRATIS

|  8  |   
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MEER DAN 130 REUZEN 
NEMEN DEEL 
AAN DE REUZENSTOET 
IN DEURNE.
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EXTRA INFO
—

Naast het vuurwerk, viert 

het district Deurne de 

bevrijding ook met een 

reuzenstoet en een braderij. 

Lees er alles over in deze 

brochure. 

BEVRIJDINGSVUURWERK
VR 6 SEPTEMBER 2019 OM 22 UUR

Zoals elk jaar openen de Bevrijdingsfeesten 
met het ‘Bevrijdingsvuurwerk’. Boven de vij-
ver in het Rivierenhof worden verschillende 
vuurpijlen de lucht in geschoten op indruk-
wekkende live muziek. Er is vanaf dit jaar 
gekozen voor een diervriendelijk vuurwerk 
met een combinatie van vuurpijlen, vuur-
vlammen, lasers en vuurwerkfonteinen. De 
live muziek wordt verzorgd door de Wereld-
kampioen Brassband, brassband Willebroek. 
Ze brengen ‘Music for the royal fireworks’ 
van Georg Friedrich Händel.

KASTEELVIJVER RIVIERENHOF
GRATIS

EVEN STOOM AFBLAZEN
ZA 7 EN ZO 8 SEPTEMBER 2019 VAN 10 TOT 17 UUR

In het Rivierenhof kan je op 7 en 8 september 
terecht voor de jaarlijkse modelstoomdagen. 
Ter hoogte van het kasteel Sterckshof vindt 
een openluchttentoonstelling plaats die de 
mechanische modelbouw in de kijker zet. Je 
kan er met al je vragen over deze hobby 
terecht. Er zijn treinen van diverse groottes, 
elektrische en echte stoomlocomotieven als-
ook verbrandings- en warmeluchtmotoren en 
modelvrachtwagens. Uiteraard kan iedereen 
er gratis meerijden op de locomotieven en 
hun wagens, op het recent aangelegd model-
spoor van 350 meter.

RIVIERENHOF 
(T.H.V. STERCKSHOF, CORNELISSENLAAN)
WWW.KMYCA.BE
GRATIS

BRADERIJ GALLIFORTLEI—Bezoek op zaterdag 7 en zondag 8 
september 2019 vanaf 10 uur de braderij 

op de Gallifortlei. De gezellige sfeer, verschillende kramen, muziek, kinderanimatie, kermis en heerlijke 
versnaperingen zullen je ongetwijfeld bekoren.
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WIST JE DAT...
—

de reuzen van Deurne de grootste reuzenfamilie van 

Antwerpen is? Hun verhaal begon in 1977 met het 

ontstaan van de Preutelmadamme. De andere 

reuzen van Deurne zijn: Jeanette, Fredje den 

Tokkelaar, De Rosse Garde, Vake Viool, Joske Knip, 

Theo Van den Bosch, De Rode Ridder, Den Burger en 

Vic Mees. De vzw Vrienden van de Volkstuinen 

Drakenhof hebben ook een reus, nl. reus René.
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REUZENSTOET
ZA 7 SEPTEMBER 2019 VANAF 14.30 UUR

De Deurnse reuzenstoet is één van de groot-
ste stoeten in Vlaanderen en mag je een echte 
klassieker noemen.

Meer dan 130 reuzen vertrekken in stoet aan 
het districtshuis van Deurne, Maurice 
Dequeeckerplein om via de Parkweg – Stercks- 
hoflei – Boterlaarbaan – Herentalsebaan – 
Dascottelei – Van den Hautelei – Jaak 
Embrechtsstraat – Sint-Rochusstraat – Heren-
talsebaan – Sterckshoflei – Parkweg aan het 
Maurice Dequeeckerplein te eindigen.

De meeste reuzen komen uit België en refe-
reren vooral naar oude verhalen en tradities. 
Het district Deurne ontvangt die dag ook het 
label "Reuzenvriendelijke Gemeente".  

GRATIS

BLADVRIJE STRATEN
In de herfst komt de veegdienst van de stad 
langs om in straten met veel bomen de rij-
weg, het fietspad en de goot bladvrij te houden. 
Maar dat is vaak niet genoeg.

Als de bladeren op de stoep blijven liggen, 
kunnen voorbijgangers erover uitschuiven. 
Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Elke 
bewoner is dan ook verplicht om de stoep 
voor zijn deur proper te maken. De bladeren 
kan je kwijt in jouw groencontainer, de GFT-
zak, het containerpark, in het GFT-sorteer-
straatje of bij het restafval.

TEL. 03 22 11 333
WWW.ANTWERPEN.BE



|  1 2  |   

BOMEN EN HUN ZADEN
ZO 8 SEPTEMBER 2019 VAN 10 TOT 12 UUR

In het Rivierenhof groeien zowel inheemse 
als collectiebomen uit andere continenten. 
Een klein beetje alsof de plantaardige wereld 
is verzameld in een park. Tijdens deze wan-
deling verken je enkele minder gekende mooie 
plekjes van het Rivierenhof. Het arboretum, 
het perk ‘Noord-Amerika’ en de collecties 
hazelaars, rododendrons en pijnbomen liggen 
op het parcours. Een natuurgids vestigt je 
aandacht ook op het verzamelen van zaden, 
want via een speciaal netwerk wisselt het 
Rivierenhof zaden uit met arboreta over de 
hele planeet. 

VERTREK AAN KASTEEL RIVIERENHOF
INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA 
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE
MEER INFO VIA TEL. 03 360 52 18 
GRATIS

MAAK VAN JE WONING 
EEN DUURZAAM 
PARADIJS
Wil je jouw woning graag verbeteren? Heb 
je al eens nagedacht over een groendak en 
wil je graag meer info? Of wil je je groen met 
water en energie op je dak combineren? Wil 
je investeren in isolatie, nieuwe ramen of een 
nieuwe verwarmingsinstallatie? Het EcoHuis 
heeft daarom een aantal interessante info-
sessies boordevol tips voor milieubewuste en 
zuinige Deurnenaars:

n  za 7/9 van 10 tot 12 uur: aanleg groendak
n  do 19/9 van 19 tot 21 uur: benoveren? 

Gewoon goed renoveren
n  za 5/10 van 13.30 tot 15.30 uur: klimaat-

robuust dak
n  do 31/10 van 19 tot 21 uur: muurisolatie 

en hoogrendementsglas
n  za 2/11 van 10 tot 12 uur: verwarming
n  do 28/11 van 19 tot 21 uur: aanleg groen-

dak

ECOHUIS
TURNHOUTSEBAAN 139, 2140 BORGERHOUT
TEL. 03 217 08 11
WWW.ANTWERPEN.BE/ECOHUIS
GRATIS,
MAAR INSCHRIJVEN VIA ECOHUIS@ANTWERPEN.BE

OPENDEURDAG DC KRONENBURG
—

Op zondag 8 september 2019 kan je van 10 tot 17 uur 

dienstencentrum Kronenburg (Van Duyststraat 192) 

ontdekken. Rondleidingen in het dienstencentrum en de 

serviceflats vangen aan om 13 en 15 uur. De cafetaria met 

tuinterras is doorlopend geopend. Kinderen van de wijk stellen 

werkjes tentoon om hun kijk op het dienstencentrum toe 

te lichten. Om 11 uur kan je genieten van een brunch aan 

16 euro (inschrijven via tel. 03 431 24 10) en vanaf 14 uur 

zijn er pannenkoeken. 
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OPEN MONUMENTENDAG 
2019 
ZO 8 SEPTEMBER 2019 VAN 10 TOT 17 UUR

In Antwerpen is het thema van Open Monu-
mentendag 2019 ‘Gilbert Van Schoonbeke’. 
Deze projectontwikkelaar veranderde het 
uitzicht van de stad drastisch. Maak zeker de 
fietstocht ‘Van Schoonbeke en omstreken’ 
en kom meer te weten over de adel en de 
rijke burgerij in Antwerpen en hun buitenver-
blijven in de rand. Je kan de fietstocht aan-
vatten aan knooppunt 03 aan kasteel Stercks- 
hof.

Blijf je liever in Deurne en voel je je meer thuis 
bij het ‘gewone volk’, kom dan zeker naar 
Volksmuseum Turninum! Om het leven te 
vieren, maar ook om de miserie even te ver-
geten, luisterden de mensen vroeger graag 
naar volkszangers. Die zongen vaak hun eigen 
teksten, met een knipoog naar de actualiteit, 
op gekende melodieën. Vanaf 10 uur kan je 
in het museum terecht voor een tentoonstel-
ling met oude instrumenten en partituren. 
Vanaf 13 uur kan je ook genieten van live 
muziek door de troubadours van vandaag.

VOLKSMUSEUM TURNINUM
KORAALPLAATS 2
WWW.ANTWERPENMORGEN.BE/PROJECTEN/OMD 
GRATIS

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

Op woensdag 11 september is het thema ‘Wil 
jij mijn vriendje zijn?’, op 9 oktober ‘Op de 
fiets’ en op 13 november gaat het over ‘Voor-
leesrituelen’. Kom dus van 14.30 tot 15.30 
uur zeker luisteren in bib Couwelaar. In bib 
Arena verwent een voorlezer elke derde zater-
dag van 11 tot 12 uur de kinderen met de 
meest geweldige verhalen in de supergezel-
lige vertelhoek.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120

BIB ARENA
ARENAPLEIN 62A
WWW.BIBARENA.BE
RESERVEREN IS NIET NODIG
GRATIS
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VOORLEZEN VOOR BABY’S 
EN PEUTERS
ELKE EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND 
TUSSEN 10.30 EN 11.30 UUR

Voorlezen met een baby of een peuter is meer 
dan lezen alleen. Verhalen verzinnen, liedjes 
zingen en versjes vertellen bij de prenten, 
ook dat is voorlezen. Boekstart wil jou samen 
met je baby of peuter laten genieten van 
boeken, want wat je vroeg leert, leer je voor 
het leven. Zo is dat ook met lezen. Door jonge 
kinderen vroeg te laten kennismaken met 
boeken, gaat er een wereld van verbeelding 
én nieuwe woorden voor hen open.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
INSCHRIJVEN IS NIET NODIG
GRATIS

DEURNROOSJE
VR 13, ZA 14 EN ZO 15 SEPTEMBER 2019

Ontdek in Salle Jean et Mar het culturele fes-
tival Deurnroosje. 

n  DEKAST
 Vr 13 september 2019 om 20.30 uur - 9 euro 

kassa, 7 euro vvk 
 Het Alibicollectief is al langer in de ban van 

de mechanische wereld, speelgoed, robots 
en muziekdoosjes. Ze onderzoeken hoe ze 
analoog en digitaal kunnen verzoenen tot 
een boeiende vertelling. 

n  Revue: Hop Hip Flavoria
 Za 14 september 2019 om 20.30 uur - 9 euro 

kassa, 7 euro vvk
 Ter gelegenheid van Deurnroosje een greep 

uit 30 jaar theater maken.

n  Buurtfornuis chez Jeanne 
 Zo 15 september om 12 uur – 15 euro
 Niets dat mensen meer samen brengt dan 

gezellig tafelen! Schuif met de rest van de 
buurt aan bij een heerlijk buffet.

SALLE JEAN ET MAR
TURNHOUTSEBAAN 5
TICKETS VOORSTELLINGEN VIA TEL. 03 360 85 50 
OF WWW.CCDEURNE.BE
RESERVATIE BUURTFORNUIS VIA TEL. 0494 88 64 71 
OF MEUBELENPLUYM@GMAIL.COM
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PARK GROOT SCHIJN: ALTIJD IETS TE BELEVEN!
Park Groot Schijn is een echt park om te wandelen, vertoeven of spelen. Een groene oase 
waar jeugdverenigingen en sportclubs actief zijn en mensen bijeenbrengen.

Het grootste deel van het park is ondertussen 
klaar, zoals de centrale parkvoeg van oost 
naar west die aansluit op de parkdreef van 
het Rivierenhof, het parkplein met het state-
of-the-art skatepark en de eerste sportkamer. 

Van alles te doen
Het park is een echt doe-park: je kan er spor-
ten, spelen, wandelen en zoveel meer. Op 
het skatepark kan iedereen zich uitleven op 
wieltjes en het parkplein leent zich om een 
balletje te trappen. De looproute sluit aan op 
deze van het Rivierenhof. Of maak een fijne 
wandeling door het natuurlandschap van de 
Schijnvallei. Dit kan zelfs met een gids van 
Natuurpunt. Even uitrusten of gezellig pick-
nicken kan op één van de ligweides in het 
park.

Wat staat er nog op stapel?
Begin 2020 wordt het woonwagenterrein, 
gelegen aan de oostzijde van het park, ver-
nieuwd. Dan kan je via een nieuwe voetgan-
gers- en fietsersbrug over het Groot Schijn 
oversteken naar het speelbos. Vanaf de zomer 
2021 zijn zowel het nieuwe zwembad als de 

schaatsbaan klaar. Kom baantjes trekken, 
plonsen en spelen in het recreatieve zwem-
bad met glijbanen of in het buitenbad. Ook 
de parking voor het volledige park krijgt hier 
zijn definitieve plek.

Er valt altijd wel wat te beleven!
Alle info over de verdere groei vind je op de 
website www.parkgrootschijn.be terug. Volg 
per onderdeel in welke fase ze zitten. Park 
Groot Schijn is mede mogelijk door de steun 
van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling.

WWW.PARKGROOTSCHIJN.BE
WWW.ANTWERPENMORGEN.BE

ONTDEK ANTWERPENMORGEN.BE
—

Waar doet de stad aan stadsvernieuwing? 

Hoe ziet dit eruit? Kan ik mijn mening meegeven? 

Hoe zal de stad er binnen 10 jaar uitzien? 

Vanaf nu worden deze en talrijke andere vragen 

beantwoord op de www.antwerpenmorgen.be. 

Je vindt er alle info over stadsontwikkelingspro-

jecten. Ontdek de stad van morgen!
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COMPUTERCURSUSSEN VOOR BEGINNERS 
Ben je nog niet vertrouwd met de computer? Schrijf dan in voor de computercursussen in 
bibliotheek Couwelaar. Voorkennis is niet vereist en de basis wordt aangeleerd. Je leert 
stap voor stap werken met een computer  en maakt kennis met computerprogramma's. 

n  PC+
 Je leert algemene tips en tricks, werken 

met teksten en toepassingen
• Lessenreeks 1: ma 16, 23 en 30/9, 7, 14 

en 21/10 van 9 - 12 uur
• Lessenreeks 2: ma 4, 18 en 25/11, 2, 9 

en 16/12 van 9 - 12 uur
• Lessenreeks 3: do 26/9, 3, 10, 17 en 

24/10 en 7/11 van 13 - 16 uur
• Lessenreeks 4: do 14, 21 en 28/11, 5, 

12 en 19/12 van 13 - 16 uur

n  Praktisch PC1
 Je leert personaliseren, tips om vlotter te 

werken, gratis onderhoudsprogramma’s, 
opbouw mappenstructuur, basiskennis 
Word en gegevens zorgvuldig bewaren.
• Lessenreeks 1: di 17 en 24/9, 1, 8, 15 en 

22/10, 5, 12, 19 en 26/11, 3, 10 en 17/12 
van 9 - 12 uur

• Lessenreeks 2: vr 20 en 27/9, 4, 11, 18 
en 25/10, 8, 15, 22 en 29/11, 6, 13 en 
20/12 van 9 - 12 uur

n  Programma Word
 Na deze cursus kan je overweg met dit 

tekstverwerkingsprogramma.
• Lessenreeks 1: di 17 en 24/9, 1, 8 en 

22/10, 5, 12, 19 en 26/11 van 13 - 16 uur

n  Programma Excel
 Altijd al benieuwd geweest hoe Excel 

werkt? 
• Lessenreeks 1: vr 20 en 27/9, 4, 11, 18 

en 25/10, 8/11 van 13 - 16 uur

DE CURSUSSEN VINDEN PLAATS IN 
BIB COUWELAAR, ZAAL 1E VERDIEPING. 
INSCHRIJVINGEN TER PLAATSE IN BIB COUWELAAR. 
DE INSCHRIJVING IS DEFINITIEF NADAT ER BETAALD 
IS IN DE BIB. 
INDIEN JE ANNULEERT NA INSCHRIJVING, WORDT 
HET INSCHRIJVINGSGELD NIET TERUGBETAALD.



KINDEREN BAAS TIJDENS DEURNE KOERST!
WO 18 SEPTEMBER 2019 VANAF 15 UUR 

Kinderen zijn op woensdag 18 september, tijdens Deurne Koerst!, baas van het Arenaplein. 
Met of zonder fiets, kunnen zij zich volledig uitleven op het plein en deelnemen aan ver-
schillende koersen. 

Negende editie
Steevast staat Deurne Koerst! in de agenda 
van Deurnse gezinnen en scholen genoteerd. 
Ook tijdens de negende editie van deze recre-
atieve fietswedstrijd tonen kinderen hun fiets- 
talent of fietsen gezellig met de vriendjes 
rond het Arenaplein.

Winnaars
Deurne Koerst! is uitgegroeid tot een echte 
familie-uitstap waar kinderen de kans krijgen 
hun fietstalent te tonen of gewoon gezellig 
met de vriendjes te bewegen. Of je kleine 
spruit verzot is op zijn of haar loopfiets, net 
heeft leren fietsen of bijna een volleerd cou-
reur is, maakt niet uit, alle kinderen zijn wel-
kom op het Arenaplein. Want tijdens ‘Deurne 
Koerst!’ is elk kind een winnaar.

Verschillende koersen
Om 15.30 uur opent het evenement met een 
verrassingsoptreden, de ideale opwarmer 
voor de kinderen. Er zijn negen verschillende 
koersen op basis van leeftijd en soort fiets. 
Wacht niet te lang met inschrijven, want per 
reeks kunnen maximaal 50 kinderen fietsen. 
Kinderen tot 12 jaar kunnen deelnemen. Deel-
name is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Animatie
‘Deurne Koerst!’ is veel meer dan fietsen. 
Kinderen testen hun fietsvaardigheid of klim-
men en springen op mega opblaasstructuren. 
De allerkleinsten amuseren zich op het spring-
kasteel of in de speelhoek. Ontdek dit jaar 
het straattheater op het plein. Het volledige 
programma vind je op www.deurne.be.

ARENAPLEIN
TEL. 03 338 45 87
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
INFO EN INSCHRIJVEN VIA WWW.DEURNE.BE 
GRATIS
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HUIS VAN HET KIND
In het Huis van het Kind (HvhK) kan je terecht 
met al je vragen over kinderen grootbrengen. 
Ze organiseren ook verschillende activiteiten. 
Op 13 november opent een nieuw HvhK in 
Deurne-Zuid.

n  Info: Op het potje 
 do 19 september 2019 van 13 tot 15 uur - 

Lakborslei 200 – gratis
 Tijdens deze infosessie krijg je tips en info 

om je kind zindelijk te maken. Inschrijven 
via tel. 03 291 18 12 of in het HvhK.

n  Tweedehandsbeurs baby- en kinder- 
kleding 

 za 26 oktober 2019 van 11 tot 15 uur -  
Lakborslei 200 – gratis

 Inschrijven via tel. 0496 96 45 40, 
 luc.bal03@gmail.com of in het HvhK.
n  Openingsfeest Huis van het Kind Deurne- 

Zuid
 wo 13 november 2019 van 13 tot 16 uur - 

Sint-Rochusstraat 4 – gratis
 Het nieuwe Huis van het Kind Deurne-Zuid 

opent met een groot feest. Je maakt kennis 
met het aanbod en er zijn leuke activiteiten. 

HUIS VAN HET KIND DEURNE-NOORD 
LAKBORSLEI 200
TEL. 03 291 18 12
HUIS VAN HET KIND DEURNE-ZUID
SINT-ROCHUSSTRAAT 4

ULTRALOPEN IN  
WOESTIJN, JUNGLE EN IJS
VR 20 SEPTEMBER 2019 OM 20 UUR

Erik Scharpé is ultraloper. Hij laat je kennis-
maken met de hardheid van de Schotse High-
lands en neemt je mee door de verzengende 
hitte van de Marokkaanse woestijn en de 
nevels van het Braziliaanse Regenwoud. Hij 
vertelt over de stopgezette wedstrijd bij  
-54 graden in de arctische koude van de 
Noord-Canadese Yukon en zal je meeslepen 
met verhalen over de ultramarathon van 522 
km in de rode zandwoestijn in midden-Aus-
tralië van mei 2019. Hij gaat geen vraag uit 
de weg en zal je informeren over hoe je zo’n 
wedstrijden aanpakt en voorbereidt, welke 
voeding en andere materialen je meeneemt 
en eindigt met de misschien wel meest op de 
lippen liggende vraag, het waarom? De lezing 
wordt geanimeerd met foto’s en korte film-
pjes, zelf gemaakt of voor het programma 
Telefacts. In samenwerking met Bergstijgers 
Antwerpen.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
WWW.BERGSTIJGERS.ORG 
INSCHRIJVEN VIA 
BIB.COUWELAAR@ANTWERPEN.BE OF IN DE BIB
GRATIS 
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FAMILIEDAG IN HET CC
ZA 21 SEPTEMBER 2019 VANAF 14 UUR

Het cultuurcentrum Deurne start het nieuwe 
culturele jaar met een leuke familiedag die 
naadloos doorloopt in een dansfeest. Ver-
wacht je aan een bonte mix van voorstellin-
gen, straattheater, en lekkers om te eten en 
te drinken. En dat allemaal voor groot én 
klein, waarbij we die laatsten extra hard in 
de watten leggen. Het volledige programma 
krijg je vanaf september druppelsgewijs via 
sociale media en de website. Wat we nu al 
kunnen verklappen, is dat we de kleppers van 
ZONZO Compagnie met hun muziekvoorstel-
lingen over de vloer krijgen. Uiteraard wordt 
de namiddag afgesloten met een party voor 
de kinderen met hun mama’s en papa’s.

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

DE GEZELLIGSTE BUURTBAR
VANAF WO 11 SEPTEMBER 2019
ELKE WO T.E.M. VR TUSSEN 9 EN 21 UUR

In BARIX kan je terecht voor een hapje, drank-
jes en gezellige babbel. Elke week is er een 
ander kraakvers weekmenu aan zeer demo-
cratische prijzen. Lees je krant of magazine, 
laat je kindjes spelen in de kinderhoek of waag 
je met het hele gezin aan een gezelschaps-
spel. Op woensdag zijn er allerlei activiteiten 
voor kindjes en dan kan je ook een familie- en 
avondfilm bekijken in Cinema Rix! Perfect te 
combineren met een hapje. Het is een heer-
lijke plek om te vertoeven, dus kom zeker 
eens langs! 

BUURTBAR BARIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
TEL. 03 360 80 90 
WWW.CINEMARIX.BE

NIEUW IN BARIX
—

Elke 2de week van de maand worden speciale 

recepten van diverse nationaliteiten geserveerd. 

September is Indisch, oktober Pools en november 

Bengaals. Elke eerste donderdag van de maand 

trakteert BARIX je tijdens het diner op een extra 

culturele voorstelling, zoals een Bollywoodoptreden 

tijdens de Indische week. Volg Barix op Facebook, elke 

dinsdag wordt er nieuwe menu gepost. Reserveer al 

maar een tafeltje! Smakelijk.

GEZELLIGSTE LIVING VAN DEURNE—Cultuurcentrum Deurne heet je van dinsdag t.e.m. vrijdag van 9 tot 16 uur van harte welkom in de gezelligste living! Je kan hier terecht voor een gratis kopje koffie of thee tijdens het lezen van je favoriete krant of tijdschrift. 
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VERHALEN NOCTURNE (18+)
ZA 21 SEPTEMBER 2019 OM 20 UUR

Veertig jaar Sprookjeshuis Rivierenhof! De 
eerste generatie kinderen die naar verhalen 
kwam luisteren, is inmiddels zelf volwassen. 
Ook de vertelkunst is mee gegroeid. Dankzij 
storytelling genieten nu ook heel wat vol-
wassenen van verteloptredens en -festivals. 
Op deze tweede Verhalen Nocturne verrassen 
sprankelende woordkunstenaars volwassenen 
met een sterk verhaal.

SPROOKJESHUIS RIVIERENHOF
VOORAF INSCHRIJVEN (VANAF 2/9)  
PROGRAMMA VIA WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE 
MEER INFO VIA TEL. 03 327 35 00
ROLSTOELTOEGANKELIJK
5 EURO (PER PERSOON)

LEVEN ONDER DE REGEN-
BOOG (6+)
ZA 21 SEPTEMBER 2019 OM 11 UUR

Leerkracht Veerle Rosiers uit Deurne komt in 
bibliotheek Arena haar eerste prentenboek 
voorstellen en leest voor uit het boek.

Het leven is niet steeds rozengeur en mane-
schijn! Er komen soms zware beproevingen 
op ons pad. Pesters kunnen er voor zorgen 
dat je in een zwart gat terecht komt. Mis-
schien is het een ziekte of een sterfgeval 
waardoor je het moeilijk hebt in je leven. 
Maar ooit komt het goed, ooit wordt het 
beter! 

BIB ARENA
ARENAPLEIN 62A
VOOR KINDEREN VANAF 6 JAAR EN HUN FAMILIE
GRATIS

SPROOKJES OP ZONDAG (6+)—Elke zondag om 14 uur neemt een verteller 
je mee op een wonderlijke tocht doorheen 

het Sprookjeshuis in het Rivierenhof. Elke kamer zit vol verrassingen en dompelt je onder in een andere sfeer. 
Deelnemen kost 5 euro per persoon. 

Reserveren via tel. 03 327 35 00 of via 
educatie.antwerpen@provincieantwerpen.be. 
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MAAK JE WONING  
ENERGIEZUINIGER
Ben jij eigenaar van een woning en zou je ze 
graag energiezuiniger, gezonder en comfor-
tabeler maken? Maar vraag je je vooral af:

• hoe het precies zit met verplichtingen om 
te isoleren of je ramen te vervangen?

• of je voor de werken wel voldoende geld 
hebt? 

• welke financiële hulp of subsidies je kan 
krijgen? 

• of er iemand kan helpen met de aanvragen, 
plannen en de offertes?

• of je in aanmerking komt voor een renteloze 
lening en/of individuele begeleiding? 

Weet dan dat het EcoHuis je informeert en 
helpt. Na een eerste telefonisch gesprek, 
komen ze graag bij je langs om samen te 
overlopen hoe ze je huis zuiniger, comforta-
beler en gezonder gaan maken. 

ECOHUIS 
TURNHOUTSEBAAN 139, 2140 BORGERHOUT
TEL. 03 217 08 47
ELKE DI T.E.M. VR VAN 9 TOT 16.30 UUR
ELKE EERSTE ZA VAN DE MAAND VAN 10 TOT 16 UUR

FUTURE DIGITAL 
SUPERHEROES
ELKE WOENSDAG VANAF WO 25 SEPTEMBER 2019 

Is je kind geïnteresseerd in robots, coderen 
en speelt hij/zij graag met Lego? Schrijf ze 
dan in voor de workshop Future Digital Super-
heroes! Deelnemers maken kans op een toe-
gangsticket voor het WK coderen 2019 in 
Bangkok! 

n  U10 van 15 tot 16 uur (°2006 – 2007)
 Beginselen van programmeren en het basis-

programmeren van robots. 
n  U12 van 16 tot 17 uur (°2008 – 2009)
 Kennis programmeren van robots verder 

uitbouwen en praktische toepassingen zoe-
ken om te programmeren. 

n  U14 van 17 tot 18 uur (° 2006 – 2007)
 Webdesign en coderen voor gevorderden.

Zaterdag 21 september is er een gratis start-
dag van 9.30 tot 12 uur met workshops. Je 
moet wel op voorhand inschrijven.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
INSCHRIJVEN VIA MARK.BOGAERTS@ANTWERPEN.BE  
OF GSM 0470 541 642
INSCHRIJVING IS DEFINITIEF ALS DEELNAMEGELD 
BETAALD IS!
60 EURO / 12 EURO (VT-STATUUT)
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WORKSHOP EXPRESSIEF 
SCHILDEREN 
ZA 21 EN 28 SEPTEMBER 2019 VAN 13 TOT 16 UUR

Op zaterdag 21 en 28 september kan je in bib 
Couwelaar de workshop ‘expressief schilde-
ren’ volgen. Er wordt met verschillende mate-
rialen gewerkt om diepe emoties vloeiend en 
duidelijk over te brengen. Tinne Roza Van Der 
Steen geeft de workshop. Nieuwe technieken 
zijn haar niet vreemd en ter plekke creëert zij 
manieren om haar unieke gewaarwordingen 
weer te geven.

Expo
De werken van Tinne Roza zijn te bezichtigen 
in bib Couwelaar van dinsdag 17 tot en met 
zaterdag 28 september tijdens de openings-
uren.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
INSCHRIJVEN VIA BIB.COUWELAAR@ANTWERPEN.BE 
OF IN DE BIB
WWW.TINNE-ROZA.COM
10 EURO

WANDEL MEE DOOR DE 
BREMWEIDE
ZA 21 SEPTEMBER 2019 OM 9.30 UUR

In het kader van het nieuwe natuurbeheer-
plan van de Bremweide gaat de groendienst 
er opfrissingswerken uitvoeren. Dit houdt in 
dat er, verspreid over zes jaar, bosbeheerwer-
ken worden uitgevoerd, telkens in een andere 
zone. Deze werken zijn belangrijk om het bos 
ecologisch op te waarderen en om te vermij-
den dat de boszones, zoals ingetekend en 
aangeplant door de landschapsarchitect Wirtz 
in de jaren ’70, naar elkaar toegroeien. Zon-
der deze beheerwerken gaat het waardevolle 
ontwerp van Wirtz verloren.

Wandeling
Op 21 september om 9.30 uur nodigt het dis-
trict Deurne je uit voor een wandeling door 
de Bremweide. Tijdens deze wandeling wor-
den de bosbeheerwerken toegelicht. Afspraak 
aan de ingang van de speeltuin ter hoogte 
van de Ter Heydelaan. Inschrijven is niet 
nodig.

WIJKOVERLEG.DEURNE@ANTWERPEN.BE
GRATIS
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VERTELFEEST  
WONDERWOUD (4+)
ZO 22 SEPTEMBER 2019 VAN 13 TOT 18 UUR

Het wemelt van de bedrijvigheid in het Won-
derwoud! Elfen toveren lichtjes in de bomen, 
kabouters harken de bloemperken aan, eek-
hoorns verzamelen lekkers want… het is feest 
in het Rivierenhof. Het Sprookjeshuis viert 
zijn 40e verjaardag. Vertellers en andere 
woordtovenaars nemen je mee op reis door 
de wereld van de fantasie. Het Wonderwoud 
komt tot leven met grappige, spannende en 
magische verhalen. Kom verkleed als sprook-
jesfiguur of natuurwezen, dan wordt het feest 
dubbel zo leuk. Dit tweejaarlijks vertelfestival 
is vooral gericht op gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar. Maar ook volwassenen kunnen 
er het hart ophalen aan verhalen. Zorg dat je 
erbij bent!

OMGEVING SPROOKJESHUIS RIVIERENHOF
VOORAF INSCHRIJVEN IS NIET NODIG
MEER INFO VIA TEL. 03 327 35 00 OF 
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE 
ROLSTOELTOEGANKELIJK
GRATIS

TALENT IN DE WIJK
ZO 22 SEPTEMBER 2019 VAN 14 TOT 17 UUR

Met behulp van een klein programmaboekje 
maakte het buurtcomité Silsburg een route 
door de wijk waar je buurtbewoners aan het 
werkt ziet met hun hobby of talent. Al eens 
een duivenmelker aan het werk gezien of een 
boekbinder? Een demonstratie broodbakken 
in een echte bakkerij? Ook kan je kunstwerk-
jes bewonderen van schilderijen tot naaien 
en boeketten maken met verse bloemen. Van 
loodgieterij tot boogschieten, allemaal uit-
eenlopende initiaties. Kom kijken naar het 
showteam van Easy moving om 16 uur en 
geniet nog van een heerlijk kopje koffie in 
dienstencentrum Silsburg.

DC SILSBURG
HERENTALSEBAAN 597
TEL 03 431 41 30 
DC.SILSBURG@ZORGBEDRIJF@ANTWERPEN.BE
GRATIS 
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GRATIS INFOSESSIES 
VOOR SENIOREN
De seniorenorganisatie S-Plus organiseert 
een aantal gratis infosessies. Je moet wel 
inschrijven.

n  Comfortabel thuis wonen
 di 24 september 2019 om 13.30 uur 
 Hulpmiddelen en woningaanpassingen kun-

nen het mantelzorgen makkelijker maken. 

n  Zorg voor jezelf, als je zorgt voor een 
ander

 di 22 oktober 2019 om 13.30 uur 
 In deze sessie gaan we verder in op zorgen 

voor jezelf als mantelzorger en komen we 
tot nieuwe inzichten over onszelf en de 
ander.

WELL2DAY CENTRUM 
AMERIKALEI 110, 2000 ANTWERPEN
TEL. 03 285 43 36
WWW.S-PLUSVZW.BE
INSCHRIJVEN VERPLICHT
GRATIS

HOU HET PROPER AAN DE 
GLASBOL
Glas kan je gratis naar een glasbol, sorteer-
straatje of containerpark brengen. Enkele 
aandachtspunten en tips:
n  Bied het glas correct aan: wit bij wit, 

gekleurd bij gekleurd.
n  Laat geen ander afval achter in de buurt 

van de glasbol. Dat maakt het werk bij ledi-
ging van de glasbol makkelijker en zorgt 
voor een properder straatbeeld.

n  Sluikstorten is strafbaar en je riskeert een 
geldboete tot 350 euro.

Wat wel, wat niet
n  Wel in de glasbol: glazen flessen, bokalen 

en flacons.
n  Niet in de glasbol: hittebestendig glas (bv. 

ovenschotels en kookplaten), porselein en 
aardewerk, stenen flessen en kruiken, 
opaalglas en kristal, vlak glas zoals ruiten 
en spiegels.

Dit najaar is er ook verhoogd toezicht tegen 
sluikstort aan de bovengrondse glasbollen: 
Lakborslei (nr. 125), Bisschoppenhoflaan 
(t.h.v. de Van Nevelestraat), Gijsbrecht van 
Deurnelaan en Albert Bevernagelei.

WWW.ANTWERPEN.BE/MINDERAFVAL
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OPENING VERNIEUWDE BUURTWERK DINAMO
—

Buurtwerk Dinamo (Ten Eekhovelei 337) werd deze 

zomer gerenoveerd en in een nieuw jasje gestoken. 

Op dinsdag 24 september 2019 van 9.30 tot 16 uur 

vindt de feestelijke heropening plaats. Iedereen is 

welkom. Om 12 uur trakteert Dinamo op een lekkere 

startlunch. Eet je graag mee? Schrijf je dan zeker in 

via gsm 0488 67 32 05 of 

kess.blomme@samenlevingsopbouw.be.
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EXPO: AQUAREL,  
TRANSPARANTE EMOTIE
ZA 28 EN ZO 29 SEPTEMBER 2019 
VAN 11 TOT 17 UUR 
WO 2 EN 9 OKTOBER 2019 VAN 14 TOT 18 UUR
ZA 5, ZO 6, ZA 12, ZO 13 OKTOBER 2019 
VAN 11 TOT 17 UUR

Geraakt worden door iets in de natuur, een 
lichtinval, een detail, een sfeer, een reisin-
druk, een droombeeld of een prettige bele-
venis die blijft hangen. Schilders Line Zielens 
en Patty Helewaert zijn beiden al jarenlang 
geboeid om emoties vorm te geven door mid-
del van aquarel. Zo groeide het idee om samen 
tentoon te stellen. “Wij zijn beiden nauwge-
zette observators, kritisch, houden van uit-
dagingen, kiezen vaak ook liever de moeilijke 
weg. Dus kozen wij voor aquarel. Eigenlijk de 
moeilijkste van alle schildertechnieken, 
omdat de mate waarin je correcties kan aan-
brengen beperkt is. Maar het is ook een feest 
van kleur en als het witte papier door de 
transparante verflagen heen blijft schijnen, 
gaat het werk stralen. Aquarel is transparante 
emotie." De vernissage vindt plaats op vrijdag 
27 september 2019 om 20 uur.

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1 
(INGANG VIA UNOLAAN)
GRATIS

TRUKEN VAN DE FOOR 
ZO 29 SEPTEMBER 2019 OM 15 UUR

Truken van de foor is een muzikale vertelling 
over het leven van Edith Piaf. Mireille Vaessen 
schreef deze voorstelling op basis van ver-
schillende boeken die ze las over het leven 
van Edith Piaf, interviews, films, de vele brie-
ven die ze schreef, een bezoek aan haar appar-
tement in Parijs… en ze geeft er haar eigen 
draai aan.

Komt dat zien! Edith Gassion, nakomelinge 
van een roemrijk circusgeslacht. Een overle-
ver. Een bodemloos kind op zoek naar passie, 
liefde en plezier. Een vrouw die nooit alleen 
wil zijn. Haar houvast is de muziek. Want 
uiteindelijk wil ze maar één ding: zingen, zin-
gen, zingen!

SALLE JEAN ET MAR
TURNHOUTSEBAAN 5
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF
WWW.CCDEURNE.BE
9 EURO KASSA, 7 EURO VVK, KANSENTARIEF
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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 in Buurtwerk Dinamo. Voor de 
workshops heb je geen voorkennis nodig. Je 
mag ook je eigen laptop, tablet of smartphone 
meebrengen. Je moet je inschrijven.

n  Google gebruiken (di 1/10)
n  Ontdek je eigen smartphone of tablet  

(di 8 of 22/10, of 12 of 26/11)
n  Mailen met Gmail (di 15/10)
n  Foto's en documenten online bewaren 

(cloud) (di 5/11)
n  Internetbankieren (di 19/11) 

BUURTWERK DINAMO
TEN EEKHOVELEI 337
INSCHRIJVEN IN BUURTHUIS (DI, WO EN DO VAN 9.30 
TOT 16 UUR) OF VIA TEL. 03 326 22 14
GRATIS

GEZOCHT: 
DEURNSE SPORT- EN 
CULTUURLAUREATEN 2019
Elk jaar kiest het district sport- en cultuurlau-
reaten uit. Daarvoor heeft het district jouw 
hulp nodig.

Cultuurprijs 2019
Op zondag 2 februari 2020 reikt het district 
de Cultuurprijs uit aan personen of verenigin-
gen die iets bijzonders deden voor het culturele 
leven binnen Deurne en/of voor de bredere 
uitstraling van Deurne buiten de eigen dis-
trictsgrenzen. Laat voor 1 oktober 2019 weten 
via www.deurne.be wie jouw kandidaat is.

Sporttrofee 2019
Welke individuele sporters zetten in 2019 een 
topprestatie neer? Ben je zelf kampioen of 
deel van een kampioenenploeg? Of ken je een 
Deurnenaar of een Deurnse ploeg die dit jaar 
een titel behaalde? Laat dit voor 15 december 
2019 aan de sportantenne weten. Het ‘Gala 
van de Sporttrofee Deurne 2019’ vindt plaats 
op zaterdag 14 maart 2020.

CULTUURANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
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SMARTFUN VOOR ANDERSTALIGEN
—

Wil je weten wat je allemaal kan doen met je smart-

phone? Zinnen vertalen in je eigen taal? De uren van bus 

en tram of een adres opzoeken? Elke woensdag (vanaf 

2/10) van 9.30 tot 11.30 uur kan je in buurtwerk Dinamo 

langskomen met je smartphone en je wordt gratis verder 

geholpen. Kennis van het Nederlands is niet nodig. 
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HELP BUURTWERK 
DINAMO
In april 2020 gaat buurtwerk Dinamo met een 
70-tal buurtbewoners op vakantie. Dat is drie 
dagen ontspannen voor mensen die de mid-
delen, kansen of ruimte niet hebben om op 
vakantie te gaan. Deze vakantie zorgt voor 
veel enthousiaste verhalen, maar ook voor 
vrienden voor het leven. Het inschrijvingsgeld 
is bewust heel laag: geld mag geen reden zijn 
om niet mee te gaan. Help jij mee om alle 
kosten (bus, verblijf en eten) mee te betalen? 
Op www.samenbuurtwerk.be zie je verschil-
lende acties om buurtwerk Dinamo te steu-
nen. Koop je lekkere huisgemaakte soep of 
koekjes? Of kom je mee quizzen in Dinamo? 

Hoe kan je helpen?
di 1 oktober 2019 van 14 tot 18 uur: kokos-
rotsjes en Oosterse bloemkoolsoep ophalen
vr 18 oktober 2019 om 19 uur: Quizt’et in 
Dinamo. Reserveren en inschrijven via 
www.samenbuurtwerk.be.

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

BELEEF EEN LEUKE 
VAKANTIE 
Tijdens de herfst- en kerstvakantie kunnen 
kinderen vanaf 4 jaar met de A-kaart deelne-
men aan verschillende (creatieve) activiteiten.

De herfstvakantie wordt een week boordevol 
magie. De medewerkers en animatoren van 
de jeugddienst nemen de kinderen mee naar 
een wereld van fantasie, griezels en groeze-
ligheid. Kinderen kunnen zich creatief uitle-
ven, op zoek gaan naar mythische wezentjes 
en griezelen tijdens Halloween. Tijdens de 
kerstvakantie zorgen de jeugddienstmede-
werkers voor een goedgevuld programma op 
23, 24, 30 en 31 december. Elke dag een ander 
thema maar het moet wel winters blijven, 
toch?

Prijzen verschillen naargelang de duur en de 
locatie. Schrijf je kinderen vanaf 2/10 in. 
Bekijk het volledige programma vanaf 25/9 
op www.antwerpen.be/akaartjeugd.

JEUGDDIENST DEURNE
TWEEGEZUSTERSLAAN 47 – TEL. 03 326 19 41
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE
INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA 
WWW.ANTWERPEN.BE/AKAARTJEUGD
VAN GRATIS TOT MAX. 15 EURO - VT/OMNIO MAX. 
5 EURO
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HELDEN UIT HET CABARET
ZA 5 OKTOBER 2019 OM 20 UUR

Een humoristische voorstelling waarin twee 
cabaretières en een absurdistisch cabarettrio 
op zoek gaan naar hun persoonlijke helden 
uit het cabaret. 

An Nelissen, Nele Goossens en Intgeniep ver-
tellen in hoeverre zij beïnvloed zijn door of 
zich verwant voelen met comedygrootheden 
zoals Brigitte Kaandorp, Tineke Schouten en 
Toon Hermans. Ze halen herinneringen op 
aan conferences, acts en liedjes die hen inspi-
reerden bij het schrijven van een show.

Ze brengen - elk apart en samen - een heel 
persoonlijk verhaal en spelen stukken uit het 
cabaretrepertoire van de grootmeesters. Dit 
levert een voorstelling die dicht bij henzelf 
ligt met rake beschouwingen, geestige lied-
jes en met hilarische en absurde typetjes. 

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50
OF WWW.CCDEURNE.BE
16 EURO KASSA, 14 EURO VVK, KANSENTARIEF 

JULES HOFMAN WEEKEND
ZA 5 EN ZO 6 OKTOBER 2019

100 jaar geleden overleed architect Jules Hof-
man, één van de belangrijkste Antwerpse 
vertegenwoordigers van de art nouveau. Hij 
werd vooral bekend toen hij de luxueuze 
woningen tekende in de Zurenborgwijk. Hij 
tekende ook de synagoge Machsike Hadass 
en Elixir d’Anvers. Ook rond het Te Boelaarpark 
zou hij veel woningen hebben ontworpen. Hij 
ligt begraven op begraafpark Sint-Fredegandus 
en ontwierp het grafmonument dat hem en 
zijn familie herdenkt. Dit grafmonument werd 
in 2019 gerestaureerd. 

Rondleiding architecten op begraafpark 
Sint-Fredegandus
za 5 oktober 2019 om 11 en 14 uur - gratis
Wandel mee langs de kunstwerken die het leven 
en het werk van verschillende architecten her-
denken. Reserveren via tel. 03 360 85 50 of 
www.antwerpenmorgen.be/juleshofman. 

Jules Hofman in Berchem
zo 6 oktober 2019 om 10, 10.45, 11.30, 13, 
13.45, 14.30, 15.15 en 16 uur - gratis
Laat je onderdompelen in het leven en werk 
van Jules Hofman. Reserveren via 
www.antwerpenmorgen.be/juleshofman.

WWW.ANTWERPENMORGEN.BE/JULESHOFMAN
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WEGGOOIEN? MOOI NIET!
ZA 5 OKTOBER 2019 VAN 13 TOT 16 UUR

In het EcoHuis vindt elke twee maanden een 
Repair Café plaats. Daar kan je met hulp van 
vrijwilligers je fiets, elektrische apparaat of 
kleding herstellen. In het EcoHuis kan je ook 
messen en scharen laten slijpen. Door zaken 
te laten herstellen, spaar je geld en materi-
alen uit. Je moet immers geen nieuw toestel 
kopen en voorkomt het afval dat nieuwe pro-
ducten meebrengen. Samen gaan we voor 
herstellen in plaats van weggooien en ver-
kleinen we zo onze ecologische voetafdruk.

Hoe werkt het? 
Je komt met een kapot apparaat naar het 
Repair Café en meld je aan bij het onthaal. 
Wanneer je aan de beurt bent, zal de herstel-
ler samen met jou het apparaat herstellen. 
De hersteller leert je hoe je het defect kan 
herstellen en helpt uiteraard bij de moeilijke 
zaken. Als er nieuwe materialen gebruikt wor-
den, betaal je die. De herstelling zelf is gratis.

ECOHUIS
TURNHOUTSEBAAN 139, 2140 BORGERHOUT
WWW.ANTWERPEN.BE/ECOHUIS
GRATIS

ECODROOM
ZO 6 OKTOBER 2019 VAN 13 TOT 18 UUR

Ben je op zoek naar inspiratie en handige tips 
voor een bewuster en groener leven? Maak 
dan tijdens Ecodroom kennis met haalbare, 
duurzame, lokale en lekkere alternatieven 
voor een gezond en milieuvriendelijk leven. 
De verschillende workshops, proeverijen en 
infostands dompelen je onder in de wereld 
van de ecologische reflex en verantwoorde 
voeding. Kom zeker ook snuisteren op de 
rommelmarkt of breng iets binnen bij het 
repaircafé van de Spectrumschool, want her-
gebruik en duurzaamheid gaan op deze mili-
euhappening hand in hand. Jaar na jaar is 
Ecodroom een markt om te genieten van de 
herfstkleuren in het park, lekkere gezonde 
gastronomie, mooie muziek en altijd weer 
verrassende nieuwigheden.

RIVIERENHOF (PARKWEG) 
ROMMELMARKT IN PARKZONE OOST
MEER INFO VIA TEL. 03 360 52 00 EN 
ADMINISTRATIE.ANTWERPEN@PROVINCIEANTWERPEN.BE
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE
GRATIS
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Kinderen zijn op woensdag 18 september 2019 baas van het Arenaplein tijdens 
Deurne Koerst! Met of zonder fiets, leven zij zich die namiddag volledig uit op 
het plein.

DEURNE KOERST!
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SAMEN HANDWERKEN 
IEDERE LAATSTE ZA VAN DE MAAND,  
VAN 13 TOT 16 UUR

Hou je ook van breien, haken, borduren, quil-
ten, kantklossen of punniken? En vind je het 
gezellig om bij een kopje koffie of thee nieuwe 
mensen te ontmoeten? Kom dan naar Samen 
Handwerken in bib Couwelaar. Je kan werken 
aan je eigen projecten en tips uitwisselen 
met anderen. Je kan ook dingen maken voor 
KidsUp, een Antwerpse organisatie die kleding 
geeft aan weeskinderen in Marokko. Er is wol 
beschikbaar, maar als je zelf wol wilt schen-
ken, is dat natuurlijk welkom. Inschrijven is 
niet nodig, kom gewoon gezellig langs!

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
SAMENHANDWERKEN@GMAIL.COM
WWW.KIDSUP.BE
FACEBOOK ‘SAMEN HANDWERKEN IN DEURNE’
GRATIS

KRONENBURG LOOPT! 
ZO 6 OKTOBER2019  VANAF 14 UUR

Kronenburg is een buurt in Deurne Noord, 
dichtbij het Sportpaleis. Enkele Kronenbur-
gers, organiseren er een loopwedstrijd. Ze 
willen zo de buurt en buurtbewoners samen-
brengen. Er zijn verschillende afstanden: kids-
run (150 m) - 600m - 1,2 km - 3 km en 6 km. 
Loop mee of kom supporteren! Elke deelne-
mer krijgt een drankje, een stuk fruit, een 
medaille en een leuk aandenken.  Daarnaast 
is ook heel wat randanimatie zoals een tom-
bola (duotickets voor basketbalwedstijd in 
het Sportpaleis), een pannenkoekenkraam, 
sport en spel met Buurtsport, muziek van 
Papa Mojito en nog veel meer.

Belangrijk! Je meldt je aan het onthaal een 
halfuur voor je loopwedstrijd begint.

PAROCHIE BLIJDE BOODSCHAP
RENÉ HEYLENSTRAAT 1
INSCHRIJVEN VIA GSM 0473 86 51 05 OF 
HAFIDA.DALAA@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE 
GRATIS

WIST JE DAT...
—

de kunstenaars van Studio 

Start (Tweemontstraat 62) 

hun deuren openen voor 

nieuwsgierige bezoekers? 

Kom op 13 oktober tussen 

14 en 18 uur eens binnen! 
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TOM ZINGT TAAL! 
DI 15 OKTOBER 2019 
OM 10 UUR (BIB ARENA) 
OM 14.30 UUR (BIB COUWELAAR)

Tom Clement van het MartHa!tentatief brengt 
met zijn nieuwe muzikale voorstelling de 
Nederlandse taal dichter bij wie ze oefenen 
wil. Gewapend met een miniorkest van drums, 
gitaar, banjo en mondharmonica zingt hij 
Nederlandstalige traditionals in bib Arena en 
bib Couwelaar. Eenvoudige, catchy liedjes 
met herkenbare thema’s zorgen ervoor dat 
je zin krijgt om mee te zingen, ook al begrijp 
je niet zo goed Nederlands. Het is een intieme, 
interactieve voorstelling, vol humor, visueel 
prikkelend met prachtige tekeningen. Het 
publiek leert op deze speelse manier de Neder-
landse taal beter kennen. Een feest voor je 
oren en je ogen! ‘Tom zingt Taal’ kwam tot 
stand in samenwerking met Atlas en verschil-
lende taalscholen uit Antwerpen.

BIB ARENA, ARENAPLEIN 62A
BIB COUWELAAR, TE COUWELAARLEI 120
WWW.TOMCLEMENT.NET
GRATIS

HET KONINKRIJK VAN 
HENRY DARGER
VR 18 OKTOBER 2019 OM 20 UUR

April 1973. Henry Darger zegt de huur van 
zijn flat op. Hij laat zich opnemen in het 
bejaardenhuis en kort erna overlijdt hij. Wan-
neer de huiseigenaars de flat willen leeghalen  
stoten ze op een levenswerk waarvan ze de 
waarde onmogelijk kunnen vermoeden.

Henry’s leven was er één van ellende, mis-
bruik en eenzaamheid. Op jonge leeftijd 
maakte hij een besluit: als de echte wereld 
hem niet diende, zou hij er zelf één verzinnen 
die dat wel deed. Hij dook in zijn verbeelding 
en sloot er zich in op. Niet om de kunst of de 
literatuur, maar om zichzelf te redden.

Aan de hand van Dargers dagboeken, schreef 
Thomas Janssens een nieuwe tekst voor topac-
teurs Lynn Van Royen en Peter De Graef over 
wat het met een mens doet om onopgemerkt 
te blijven.

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE
14 EURO KASSA, 12 EURO VOORVERKOOP,
KANSENTARIEF
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HAAK VAN A TOT Z (6+)
ZA 19 OKTOBER 2019 VAN 14 TOT 16UUR

Tijdens dit creatief ‘letter-atelier’, haken kin-
deren en hun (groot)ouders samen letters. 
Agnes Hannes van CreaKids leert je ter plekke 
de Amigurumi techniek om de eerste letter 
van je naam te haken. Zin in meer? Ga thuis 
verder aan de slag en haak een hele herfst 
lang het volledige alfabet. Iedereen gaat 
sowieso naar huis met een zelf gehaakte  
lettersleutelhanger!

BIB ARENA
ARENAPLEIN 62A
INSCHRIJVEN VIA BIB.ARENA@ANTWERPEN.BE
VOOR KINDEREN VANAF 6 JAAR EN HUN FAMILIE
GRATIS

FOTOTENTOONSTELLING  
JEP 
ZA 19 EN ZO 20 OKTOBER VAN 10 TOT 18 UUR 
PROJECTIES OM 10.30 EN 15 UUR
VAN VR 18 TOT ZO 20 OKTOBER 2019

Fotoclub JEP uit Deurne toont recent en 
bekroond werk van het afgelopen jaar. Ver-
scheidenheid valt op bij JEP, want alle club-
leden kunnen zich uitleven in hun favoriete 
disciplines. In de cafetaria worden ook korte 
audiovisuele reeksen geprojecteerd. Bezoe-
kers, ook zij die zelf aan fotografie (willen) 
doen, kunnen er een babbeltje slaan met 
aanwezige leden. Kandidaat-leden met een 
gezonde fotografische motivatie zijn zeer 
welkom, ongeacht de leeftijd. De vernissage 
van de tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 
18 oktober vanaf 19.30 uur.

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
(INGANG VIA UNOLAAN)
WWW.FOTOCLUBJEP.BE
GRATIS
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FLANDERS HARP QUARTET 
ZO 20 OKTOBER 2019 OM 11 UUR

New York, 1950 - In de verte klinkt een wals, 
het nachtleven roept. Maar de betoverende 
harpklanken lokken je steeds verder terug in 
de tijd, langs het Parijs van Debussy en het 
exotisme van Tsjaikovski. Gezichtsbedrog of 
magie, wat maakt het uit? 

Je merkt het al, de muziek van het Flanders 
Harp Quartet laat je niet onberoerd. Deze vier 
professionele harpisten halen alles uit de kast 
om je een uur lang in vervoering te brengen. 
Ragtime, Frans Menuet, Russische Bloemen-
wals, Spaanse dans,... Kan je je voorstellen 
hoe deze dansmuziek klinkt, gespeeld door 
vier getalenteerde harpisten? Kom het ont-
dekken tijdens dit cavaconcert.

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE
10 EURO, KANSENTARIEF 
INCLUSIEF GLAS CAVA OF FRUITSAP

VERNIEUWING SITE JOS VAN 
GEELLAAN
In augustus startte Woonhaven Antwerpen 
met de vernieuwing van de buurt rond de Jos 
Van Geellaan. De bestaande gebouwen breken 
ze gefaseerd af en er komen 255 nieuwe soci-
ale huurwoningen, evenveel als er nu zijn. 
Eind dit jaar start AZ Monica ook met de uit-
breiding van het ziekenhuis.

Fase 1 en 2
Fase 1 omvat twee nieuwbouwcomplexen, 
bestaande uit 92 appartementen en 7 eenge-
zinswoningen. Fase 2 start in het voorjaar van 
2022 en omvat drie verschillende bouwblok-
ken. Er is ook een ondergrondse parking voor-
zien.

Op en rond de Jos Van Geellaan, die als straat 
verdwijnt, wordt daarna een openbaar park 
van 165 op 70 meter aangelegd, met een vijver 
en een bloementuin en een gedenksteen voor 
Jos Van Geel en Cesar Vander Heijden. Vermoe-
delijk begin 2025 volgt nog de heraanleg van 
de Stevenslei en de Langveldstraat.

WWW.DEURNE.BE
WWW.WOONHAVEN.BE
WWW.AZMONICABOUWT.BE
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DE GROTE SCHIJN, EEN MAGISCHE AVONDWANDELING 
IN HET RIVIERENHOF 
VAN VR 25 OKTOBER T.E.M. MA 11 NOVEMBER 2019, ELKE AVOND VANAF 19 UUR  

Tijdens de herfstvakantie vormt het Rivierenhof opnieuw het decor voor het evenement 
‘De Grote Schijn’. Een magische avondwandeling en totaalspektakel waar technologie, 
eigenzinnige klanken en de natuur één worden. 

Tweede editie
Na een eerste editie vorig jaar wordt het 
Rivierenhof dit najaar weer tot leven gewekt. 
De benodigdheden: een sterk staaltje tech-
niek, een vleugje sterrenstof én een spran-
keltje magie. Het resultaat is een uniek audio-
visueel sprookje, dat een verhaal brengt 
zonder woorden, met innoverende snufjes en 
lumineuze emoties.

Magisch
Drie weken lang, van 25 oktober tot en met 
11 november, kan je er terecht voor een magi-
sche avondwandeling langs een feeëriek ver-
licht pad met eeuwenoude, fluisterende 
bomen en mysterieuze verrassingen onder-
weg. Eén groot schouwspel waarbij je geniet 
van de pracht en kracht van de natuur in 
duizenden geuren en kleuren. 

Bestel op tijd tickets
Vorig jaar waren alle tickets in een mum van 
tijd de deur uit. Meer dan 35.000 wandelaars 

raakten toen betoverd en ontdekten het mys-
tieke Rivierenhof in de schaduw van de nacht. 

De makers beloven ook tijdens komende edi-
tie heel wat monden te laten openvallen van 
verbazing. Dit jaar gaan ze zelfs nóg een stapje 
verder en gebruiken ze dé hoofdrolspeler, de 
natuur, als specifieke klankbron. Benieuwd! 
De tocht is ongeveer twee km lang. Hoe lang 
je daarover doet, is helemaal aan jou. Neem 
je tijd en laat je verwonderen. Om het wan-
delen zo aangenaam mogelijk te maken en 
om lange wachtrijen aan de ingang te voor-
komen, moet je bij het bestellen van je tickets 
ook een startuur kiezen. 

Ambassadeurs voor deze editie zijn avonturier 
en tv-presentator Bartel Van Riet en de Ant-
werpse actrice Tine Embrechts.

RIVIERENHOF
WWW.DEGROTESCHIJN.BE
TICKETS VIND JE ONLINE OF BIJ FNAC
16 EURO (-12 EN 65+: 13 EURO, -3J GRATIS,
GROEPSKORTING VANAF 25 PERSONEN).
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PADDENSTOELEN IN HET 
PARK
ZO 27 OKTOBER 2019 VAN 10 TOT  12 UUR 

In de herfst geven paddenstoelen geur en 
kleur aan het bos. Deze intrigerende organis-
men maken bovendien de kringloop rond: ze 
breken het oude af en geven kansen aan 
vruchtbaar nieuw leven. Tijd voor een fijne 
herfstwandeling met een gedreven natuur-
gids die jou alles vertelt over de verschillende 
soorten paddenstoelen en hun vormen, leef-
wijze, eetbaarheid en giftigheid. 

VERTREK AAN KASTEEL RIVIERENHOF 
VOORAF INSCHRIJVEN (VANAF 7/10) VERPLICHT VIA 
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE 
MEER INFO VIA TEL. 03 360 52 18
GRATIS

KLEUTERFESTIVAL: 
JONGE WOLKEN 
ZA 26 EN ZO 27 OKTOBER 2019 VAN 11 TOT 18 UUR

Jonge wolken, dat zijn kleuters van 2,5 tot 6 
jaar. Het is een must om ze van jongs af aan 
kennis te laten maken met de wonderen van 
cultuur. Het cultuurcentrum wil graag de 
nieuwsgierigheid en verwondering van de 
kinderen en hun ouders stimuleren. Daarom 
start het met het nieuwe kleuterfestival 
‘Jonge Wolken’ in Cinema Rix. Een weekend 
vol verrassingen, voorstellingen, workshops, 
kortfilms en gezellige labo’s voor de aller-
kleinsten (2,5 - 6 jaar), ouders en grootouders. 
Kom langs en vertoef samen hoog in de wol-
ken (i.s.m. JEF).

CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE
6 EURO VOOR EEN DAG, KANSENTARIEF
10 EURO VOOR TWEE DAGEN, KANSENTARIEF
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CINEMA PIXEL (6+)
WO 30, DO 31 OKTOBER EN VR 1 NOVEMBER 
2019 VAN 12 TOT 18 UUR

Gaming is niet meer weg te denken uit het 
aanbod van het cultuurcentrum. De voorbije 
jaren maakten Deurne en omstreken kennis 
met hun arcadekasten, die intussen heel het 
Vlaamse cultuurlandschap aan het veroveren 
zijn. En wie af en toe in Cinema Rix passeert, 
heeft al wel een keer op de ‘spectram’ 
gespeeld, een game die getalenteerde leer-
lingen van de Spectrumschool hebben uitge-
werkt.

In de herfstvakantie zet het cultuurcentrum 
de deuren van 'Cinema Pixel' drie dagen open 
voor iedereen die geïnteresseerd is in games 
of die er kennis mee wil maken. Het pro-
gramma wordt nog samengesteld, maar ver-
wacht je aan virtual reality installaties, oude 
en nieuwe games en workshops. En dat alles 
voor jongens en meisjes en hun (groot)ouders. 

CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF
WWW.CCDEURNE.BE
6 EURO VOOR EEN DAG, KANSENTARIEF
10 EURO VOOR DRIE DAGEN, KANSENTARIEF

EEN GRIEZELIGE DUIK
WO 30 OKTOBER 2019 VAN 13.30 TOT 21 UUR

Ben jij ook niet vies van wat spoken en spin-
nen? En ben je daarenboven een echte water-
rat? Kom dan naar zwembad Arena en neem 
een frisse duik volledig in het thema Hallo-
ween.

Van 13.30 tot 18 uur kunnen je (klein)kinderen 
komen speelzwemmen in een huiveringwek-
kend zwembad gevuld met opblaasbare pom-
poenen, skeletten en meer van dit akeligs. 
Om 18 uur dimmen de lichten en wordt de 
lugubere sfeerverlichting aangestoken. Spin-
nenwebben, pompoenen en macabere ver-
sieringen zorgen voor een onvergetelijke en 
vooral spookachtige zwemervaring. 

Ben jij dapper genoeg om een duik te nemen 
in het griezelige zwembad? Omcirkel 30 okto-
ber in je agenda en zet je zwemzak al klaar.   

ZWEMBAD ARENA
GABRIËL VERVOORTSTRAAT 8
TEL. 03 293 24 61
ZWEMBAD.ARENA@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE
TARIEF = EEN ZWEMBEURT
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URBAN ART FESTIVAL 
2019
ZA 2 EN ZO 3 NOVEMBER 2019 VANAF 13 UUR

Dit jaar vindt de negende editie van het twee-
daagse Urban Art Festival plaats, een vaste 
waarde in het Antwerpse culturele landschap.

Het festival wil mensen laten proeven van 
urban arts, biedt beginners kansen om door 
te groeien en brengt professionelen met elkaar 
in contact. Dit wordt weerspiegeld in de work-
shops, battles en dansperformances. De blik 
van jongeren met een passie voor dans, kunst, 
sport en cultuur wordt geopend en ze worden 
aangemoedigd om hun talent in de verschil-
lende arts verder te ontwikkelen.

Er zijn verschillende dansoptredens, een spe-
cial act van Rhythm Naturals VIP Pro, een 
workshop van Baloo Ntoutoume, muziek door 
dj Kisa en dj Grazzhoppa, comedy, film en nog 
veel meer verrassingen. 

ZA 2/11 (DANCE BATTLES) IN CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
ZO 3/11 (MAIN EVENT) IN CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF
WWW.CCDEURNE.BE
10 EURO, KANSENTARIEF

FILMS IN CINEMA RIX 
Kom als filmliefhebber je honger stillen in 
Cinema Rix. Er is een uitgebreid aanbod aan 
kwaliteitsfilms voor een gezellige namiddag 
of avondje uit.

Di 5/11 14.15 Cold War* 

Wo 6/11 14.15 Labyrinthus

  20.15 Hollywood aan de  
   Schelde 

Wo 13/11 14.15 Ralph Breaks the Internet

  20.15 Utøya 22. Juli

Di 19/11 14.15  Wildlife*

  20.15  Wildlife* 

Wo 20/11 14.15 Ralph Breaks the Internet

  20.15 The Favourite

Wo 27/11 14.15 Sinterklaas en de Wakkere  
   Nachten

  20.15 Green Book

CINEMA RIX 
DE GRYSPEERSTRAAT 86
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF
WWW.CCDEURNE.BE
WWW.CINEMARIX.BE
* WWW.FILMMAGIE.BE/CLUB/ANTWERPEN
* WWW.FILMMAGIE-ANTWERPEN.BE
5 EURO

TIP
—

Combineer op woensdag de familie-of avondfilm 

met een heerlijke lunch of diner in buurtbar Barix!
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EXPO: SELFIES IN EEN 
PRETPARK
VAN ZA 9 T.E.M. ZO 24 NOVEMBER 2019
TELKENS OP ZA EN ZO VAN 14 TOT 18 UUR

Oh nee, het gaat niet goed met onze aardbol. 
‘The lunatics have taken over the asylum’ en 
de mensheid haast zich als een bende lem-
mings in polonaise naar de afgrond. Men 
luistert liever naar de grootste roeper aan de 
toog dan naar iemand die weet hoe de vork 
aan de steel zit. De onwetendheid rechtvaar-
digt een algehele decadentie in onze samen-
leving, zonder remmen, want die zijn er enkel 
voor ‘de anderen’.

Fotograaf Jan Dirkx geeft zijn schalkse kijk op 
het einde van onze beschaving. Luchtige kari-
katuurtjes , maar ook snijdende waardheden. 
Verpakt in een gestyleerd outfitje. 

De vernissage vindt plaats op zondag  
3 november om 14 uur.

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
(INGANG VIA UNOLAAN)
WWW.JANDIRKX.BE
GRATIS
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THE JEROEN LEENDERS 
EXPERIENCE
DO 7 NOVEMBER 2019 OM 20 UUR

The Jeroen Leenders Experience is simpel 
gezegd: een ervaring. Ze ontstaat altijd in 
het moment. Dit kan soms leiden tot chaos 
en verwarring, maar ook tot magische 
momenten die dan meteen ook hilarisch zijn.  
Jeroen Leenders gaat geen taboe uit de weg: 
de enige manier om het toegankelijk te kun-
nen maken is door middel van humor, dat is 
voor hem stand-up comedy in zijn puurste 
vorm: het gaat niet om het voorhouden van 
de (maatschappelijke) spiegel maar om er 
recht in te kijken, samen met het publiek.

The Jeroen Leenders Experience is voor Jeroen 
zelf altijd heel erg spannend en bovendien 
elke keer anders. Het enige wat zeker is, is 
dat hij de lat hoog blijft leggen voor zichzelf 
en nooit op safe zal spelen. Wil je samen met 
hem deze uitdaging aangaan? Boek dan snel 
je tickets want die vliegen meestal de deur 
uit. 

CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF
WWW.CCDEURNE.BE
10 EURO, KANSENTARIEF
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OORLOG IN HET 
RIVIERENHOF
ZO 10 NOVEMBER 2019 VAN 10 TOT 12 UUR OF 
VAN 14 TOT 16 UUR

Over de Tweede Wereldoorlog in Deurne is 
veel gezegd en geschreven. Het oorlogsver-
leden van het Rivierenhof is minder gekend, 
maar zeker interessant. De Duitse bezetter 
vestigde zich in de kastelen Rivierenhof en 
Sterckshof, tegelijk bleef het park een dank-
bare schuilplaats voor verzetsstrijders. Vanaf 
1943 was er in het Rivierenhof een herstel-
plaats voor Duitse vliegtuigen, na de bevrij-
ding kwamen de Engelsen en de V-bommen. 
Ga mee op pad in het Rivierenhof en ontdek 
historische sporen en verhalen uit een woe-
lige tijd.

VERTREK AAN KASTEEL RIVIERENHOF
VOORAF INSCHRIJVEN (VANAF 21/10) VIA
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE
MEER INFO VIA TEL. 03 360 52 18
ROLSTOELTOEGANKELIJK 
GRATIS

DEURNE HERDENKT WAPEN-
STILSTAND
MA 11 NOVEMBER 2019 VANAF 10.30 UUR

Deurne herdenkt op 11 november de wapen-
stilstand. Aan de gedenkplaat voor het poli-
tiecentrum Unolaan legt het districtsbestuur, 
samen met de Verenigde Vaderlandsminnende 
Groeperingen van Deurne, bloemen neer. Ver-
volgens stapt men in optocht, onder begelei-
ding van de Red Hackle Pipe Band, naar het 
‘Monument der Gesneuvelden’ aan het kasteel 
Sterckshof, waar een bloemenhulde plaats-
vindt en The Last Post gespeeld wordt. Ten 
slotte wordt in het districtshuis hulde gebracht 
aan het borstbeeld van burgemeester Alfons 
Schneider en aan de gedenkplaat van de 
gesneuvelden van 1914-1918. Daarna zijn er 
nog verschillende toespraken omkaderd met 
de voorstelling ‘Muur’ door Lien & Bart. 
In het kader van deze herdenking spelen ver-
schillende muzikanten gelijktijdig om 11 uur 
op 11 verschillende plaatsen in het district 
Deurne The Last Post: Monument Sterckshof, 
Standbeeld Luchthaven, Wim Saerensplein, 
Lundenstraat 64, begraafpark Sint-Fredegan-
dus, Gallifortlei 146, Plankenbergstraat 121, 
Unolaan, Arenaplein, begraafplaats Ruggeveld 
en begraafplaats Silsburg.

DISTRICTSHUIS DEURNE
TEL. 03 338 45 41
DISTRICT.DEURNE@ANTWERPEN.BE
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LAPDAG 
MA 11 NOVEMBER 2019 VAN 9.30 TOT 17 UUR 

LAP vzw heeft met zijn bewegingstaal en 
educatieve omkaderingen al heel wat kinde-
ren kennis laten maken met hedendaagse 
dans. De voorstellingen ‘Choco of Kaas’ en 
‘Level Q’ van LAP vzw werden in Cultuurcen-
trum Deurne ontwikkeld. Op 11 november 
spelen ze beide voorstellingen en zorgen ze 
voor extra omkadering in de vorm van work-
shops en een gezelschapsspel. We geven er 
een ferme LAP op!

Choco of kaas? (5+) om 10 uur
Een interactieve dansvoorstelling waar kie-
zen-willen-mogen-moeten-krijgen-hebben 
onderzocht wordt en vorm krijgt in beweging 
en beeld.

Level Q (8+) om 14 uur
Level Q is een dansvoorstelling waar vier spe-
lers tot het uiterste gaan. Spelen ze samen, 
elk voor zich of zit er een saboteur in het spel? 
Ze tasten elkaars grenzen af en dat van het 
publiek. 

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF
WWW.CCDEURNE.BE 
6 EURO PER VOORSTELLING, KANSENTARIEF

TEN AANVAL (10+)
MA 11 NOVEMBER 2019 OM 9.30, 11 EN 12 UUR

Om de wapenstilstand te herdenken, wordt 
in het districtshuis de voorstelling Ten Aanval 
gespeeld. Het district Deurne biedt deze 
toneelvoorstelling gratis aan. 

Ten Aanval is een aangrijpend interactief muzi-
kaal verhaal over de Eerste Wereldoorlog voor 
kinderen vanaf 10 jaar met hun (groot)ouders. 
Het is een hartverscheurende vertelling door 
Wim Collin en muziek van Ben Vanderweyden.

1914. De Eerste Wereldoorlog breekt uit. Men 
zegt dat dit de grootste oorlog aller tijden 
wordt! Een niet te missen avontuur! Duizen-
den Engelse jonge mannen schrijven zich in. 
Zij willen gaan vechten. Ook vier vrienden 
van dezelfde voetbalploeg doen mee. Maar 
algauw krijgen ze het ware gezicht van de 
oorlog te zien…

De voorstelling is gratis, maar je moet wel 
op voorhand inschrijven.

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE
GRATIS



|  4 2  |   

ANTWERPEN  
GITAARFESTIVAL
VR 15, ZA 16 EN ZO 17 NOVEMBER 2019

Het festival haalt de grootste helden van de 
klassieke gitaar naar Deurne. Deze editie heeft 
als thematische drieluik gekozen voor impres-
sions, diversions en legends.
n  Impressions
 vr 15 november 2019 om 20 uur
 -  Lovro Peretić (laureaat van de AGF Masters  

 competitie van 2018)
 -  Duo Orsan-Kreusch (Duitsland)
 -  stergitarist Tilman Hoppstock (Duitsland)
n  Diversions
 za 16 november 2019 om 20 uur
 -  Trio Csakan 1800 (Oostenrijk)
 -  Duo Bandini – Chiacchiaretta (Italië)
n  Legends
 zo 17 november 2019 om 17 uur
 -  Prijsuitreiking internationale Antwerpen  

 Gitaarfestival Masters Competition 
 -  The Assad Brothers (Brazilië: het meest  

 legendarische gitaarduo aller tijden) 

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF
WWW.CCDEURNE.BE 
20 EURO/DAG KASSA, 15 EURO/DAG VOORVERKOOP 
& -12/+65, KANSENTARIEF

VIER JE VERJAARDAGS-
FEESTJE IN CC DEURNE OF 
CINEMA RIX!
Verjaart je dochter of zoon binnenkort en heb 
je geen zin om tijdens het verjaardagfeestje 
een heleboel kinderen te ontvangen in je huis 
en achteraf alles op te ruimen? Vier dan de 
verjaardag van je kind in Cultuurcentrum 
Deurne of Cinema Rix, gekoppeld aan een 
voorstelling, ontbijtfilm of familiefilm. Koop 
op voorhand tickets en laat het cultuurcen-
trum weten dat je een feestje viert. Dan zor-
gen zij voor een feestpakket. Het feestpakket 
bevat de perfecte ingrediënten voor een 
party: een mooi gedekte tafel versierd met 
hoedjes, toeters, ballonnen, confetti en ser-
pentines. We hangen ook nog een piñata (met 
snoepjes) op. 

Jij zorgt zelf voor de cake, taart en volk. Drank-
jes bestellen kan gewoon aan de bar. Pret 
verzekerd! Respecteer wel steeds de leeftijds-
aanduiding bij de voorstellingen.

CC DEURNE, FRANS MESSINGSTRAAT 36
CINEMA RIX, DE GRYSPEERSTRAAT 86
INFO VIA TEL. 03 360 85 50 OF
WWW.CCDEURNE.BE
GRATIS 
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LEVEN IN HET NU
ZA 16 NOVEMBER 2019 OM 14 UUR 

Tom Hannes was lange tijd zenboeddhistisch 
monnik. Nu woont hij in Antwerpen, waar hij 
werkt als therapeut, theatermaker en auteur. 
Hij schreef onder meer ‘Zen of het konijn in 
ons brein’ en ‘Een kleine meditatiegids’. In 
bibliotheek Arena komt Tom Hannes zijn 
nieuwste boek ‘Leven in het nu’ voorstellen.

We zeggen vaak dat we meer in het nu willen 
leven. Dat klinkt zalig en eenvoudig. Maar 
mensen zijn geen eenvoudige wezens. Van 
oudsher gaan we ervan uit dat er een diepere 
waarheid zit achter het ‘nu’, achter alles wat 
er in ons leven gebeurt. Tom Hannes beschrijft 
hoe we voortdurend een andere betekenis 
geven aan die diepere waarheid. Maar wat 
gebeurt er als we het verlangen naar diep-
gang niet volgen? Wat als we opteren voor 
een heel andere visie? 

BIB ARENA
ARENAPLEIN 62A
INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA 
BIB.ARENA@ANTWERPEN.BE
GRATIS

KIKI EN OLAF (5+)
ZA 16 NOVEMBER 2019 OM 11 UUR 

Auteur en theatermaker Sara Pieters heeft 
van de muzikale theatervoorstelling ‘Kiki en 
Olaf’ een boek gemaakt. In bibliotheek Arena 
komt ze uit haar boek voorlezen. Kiki houdt 
van letters. En van boeken. Ze wil er graag 
alle kinderen enthousiast voor maken. Daarom 
komt ze samen met Olaf, de boekenwurm, 
op bezoek in bibliotheek Arena. Voor kinderen 
vanaf 5 jaar en hun familie.

BIB ARENA
ARENAPLEIN 62A
GRATIS
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KNABBEL EN BABBEL FESTIJN 
—

Op vrijdag 15 november kan je van 17 tot 22 uur in 

DC Silsburg (Herentalsebaan 597) terecht voor 

‘Deurne proeft’. Er zijn cupcakes, soep, de Deurnse 

‘sils-burger’ en buurtbewoners maken iets lekker 

klaar. Kom proeven van al dat lekkers! Om 17.30 uur 

brengt Easy Moving een demo van salsa-afro, latin 

moves… Voor meer info: tel 03 431 41 30 of

dc.silsburg@zorgbedrijf@antwerpen.be.

Gratis (i.s.m. buurtcomité Silsburg). 
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ZIT OOK DEZE WINTER 
NIET STIL
START INSCHRIJVINGEN DI 19 NOVEMBER 2019 
VANAF 9 UUR

Wil je ook in de donkere wintermaanden aan 
je conditie werken? Schrijf je dan vanaf dins-
dag 19 november in voor één van de cursus-
sen ‘Sport en beweeg Mee’.

Wil je 2020 starten met een frisse duik, schrijf 
je dan in voor aquagym, aquashakuma of 
aquazumba! Nood aan wat actie op vaste 
grond? Neem dan deel aan drums alive. Of 
wil je liever even op rust komen en alle dage-
lijkse beslommeringen vergeten, dan zijn er 
de lessen stretching, yoga en tai chi. 
Naast deze Deurnse cursussen, zijn er nog 
veel meer beweegmogelijkheden. Bekijk op 
www.antwerpen.be/sportenbeweegmee het 
uitgebreide aanbod en schrijf je online in.

Lukt het je niet om online in te schrijven? 
Kom dan naar het districtshuis (eerste ver-
dieping) en vraag naar de sportantenne. 
Samen zorgen we voor jouw inschrijving.

SPORTANTENNE DEURNE
TEL. 03 338 45 87
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
INFO EN INSCHRIJVEN (VANAF 19/11) VIA 
WWW.ANTWERPEN.BE/SPORTENBEWEEGMEE

RADIO MINERVA  
DANSNAMIDDAG
WO 20 NOVEMBER 2019 VAN 12 TOT 17.30 UUR

Kom tijdens de Radio Minerva dansnamiddag 
op woensdag 20 november in dienstencentrum 
Kronenburg genieten van een geweldig optre-
den van Garry Hagger, vooraf gegaan door een 
heerlijke driegangenlunch. Dj Danny Van Tiche-
len (Radio Minerva) zorgt voor de muzikale 
noot tussendoor. Een ideale middag voor de 
liefhebbers van lekker eten, goede muziek en 
veel gezelligheid! 

DC KRONENBURG
VAN DUYSTSTRAAT 192
TEL. 03 431 24 10
DC.KRONENBURG@ZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE
14 EURO (INCL. LUNCH)

‘DE ZUSJES KRIEGEL’
—

Kom op zaterdag 23 november 2019 om 14 uur in 

dienstencentrum Silsburg (Herentalsebaan 597) het 

toneelstuk ‘De zusjes Kriegel’ bekijken. Het 

familietheater vertelt de streken en avonturen van de 

zusjes die enkel weerwoord krijgen van hun klein 

broertje en oma. ‘De zusjes Kriegel’ is een van de 

bekendste boeken van jeugdauteur Marc De Bel. 

Meer info via tel 03 431 41 30 of 

dc.silsburg@zorgbedrijf@antwerpen.be.

Prijs is 1 euro (gratis voor leden van de 

gezinsbond van Deurne-Zuid).
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OPEN THEMADAG: GRIJZE GOESTING
WO 20 NOVEMBER 2019 VAN 13 TOT 18 UUR  

Het district Deurne en de seniorenraad nodigen iedereen uit voor de gratis open themadag 
in cultuurcentrum Deurne met als onderwerp ‘Grijze Goesting’. Op het programma staat 
een lezing over intimiteit en sexualiteit bij ouderen en comedy met Ariane Van Hasselt.

Intimiteit en sexualiteit bij ouderen
N.a.v. het boek ‘Grijze Goesting’ brengt Joeri 
De Ren van Zorgbedrijf Antwerpen een lezing 
over ‘Intimiteit en sexualiteit bij ouderen’. 
Een mens verandert niet fundamenteel met 
ouder worden, ook niet wanneer het over 
intimiteit gaat. Misschien wel in zijn ‘doen’, 
dat beperkter wordt, maar zeker niet in zijn 
‘zijn’. Het verlangen blijft. Evenals de huid-
honger, het genieten van samenzijn, van aan-
raking, het rouwen om verlies, de opwinding 
om een weerzien, de verleiding. In ‘Grijze 
Goesting' vertellen senioren en experts wat 
liefde, intimiteit en seksualiteit op latere 
leeftijd betekent. Door het boek worden the-
ma’s als liefde, intimiteit en seksualiteit onder 
senioren bespreekbaar gemaakt. Onthullende 
getuigenissen doorbreken het taboe. 

Comedy met Ariane Van Hasselt
Na de pauze brengt Ariane Van Hasselt uit 
Deurne een muzikale comedyvoorstelling.  
Ariane Van Hasselt heeft een heel brede  

ervaring opgebouwd in o.a. musical, theater, 
muziek en comedy. Een autoharp, gitaar en 
piano zijn steeds haar trouwe metgezellen 
op het podium. Sinds 2016 kan je haar op 
menig comedypodium in Vlaanderen bewon-
deren. In 2017 nam ze deel aan het Eén-pro-
gramma ‘Voor De Leeuwen’, een zoektocht 
naar nieuwe comedytalent. In 2018 kreeg ze 
de Cultuurprijs voor Beloftevol Talent in 
Deurne. Kortom: een veelzijdige dame die 
zeker nog zal opvallen en niet enkel door haar 
rode haar.

Na de lezing kan je napraten met een hapje 
en een drankje.

CC DEURNE PODIUM
FRANS MESSINGSTRAAT 36
INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE
SCHRIJF TIJDIG IN, WANT HET AANTAL PLAATSEN IS 
BEPERKT.
MIJNBOEK.ZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE
WWW.ARIANEVANHASSELT.BE
GRATIS 
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EEN TECHNISCH ADVISEUR 
HELPT MET JE WONING
Ben je eigenaar van een woning in Antwerpen 
en volop aan het renoveren? Dan heb je mis-
schien vragen over de technische mogelijk-
heden van je renovatie. Wil je duidelijkheid 
over de nieuwe normen van dubbel glas- en 
dakisolatie? Of twijfel je aan de kwaliteit van 
je woning? Dan kan je bij een technisch advi-
seur terecht. Die is architect van opleiding 
en geeft gratis advies.

Je hebt een woning op het oog, maar vooral-
eer die te kopen wil je meer weten over de  
mogelijkheden om deze verouderde woning 
te verbouwen tot een hedendaagse woning? 
Voor koopadvies komt een technisch adviseur 
op plaatsbezoek en geeft een inschatting 
over de kwaliteit en de mogelijkheden van 
de woning. 

Voor dit advies kan je terecht in een woonkan-
toor.

WOONKANTOOR
TEL. 03 338 60 66
WWW.ANTWERPEN.BE/WONEN 
WOONKANTOOR@ANTWERPEN.BE

DE WERELD REDDEN
VR 22 NOVEMBER 2019 OM 20 UUR

Twee broers op de scène, beiden performers 
van beroep, de ene acteur, de andere muzi-
kant. Een gedeeld verleden en een verhaal dat 
hen bindt: dat van hun oudere broer. Hij werd 
al jaren doodgewaand – er was een afscheids-
brief – tot plots, in een kunsttijdschrift, een 
artikel van zijn hand opduikt onder de titel 'De 
wereld redden'.

‘De wereld redden’ vertelt over een crisisweek 
in het leven van een jonge vader die geprangd 
zit tussen zijn verantwoordelijkheid en het 
verlangen naar ontsnapping. Oorzaak en 
gevolg van de crisis zijn op den duur nauwe-
lijks nog van elkaar te onderscheiden, zeker 
wanneer er dingen gebeuren die fysiek onmo-
gelijk zijn. De paradox van het leven: lichaam 
of geest? Te weinig slaap of teveel cafeïne? 
Realiteit of fictie?… Een filmische vertelling 
over gradaties van zelfmoord, over de gekma-
kende logica van MC Escher en over leven in 
Brussel met uitzicht op de werkelijkheid.

CC DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TICKETS VIA TEL. 03 360 85 50 OF 
WWW.CCDEURNE.BE 
14 EURO KASSA, 12 EURO VOORVERKOOP, 
KANSENTARIEF
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TOOTS THIELEMANS: 
BRUSSELSE KET MET 
WERELDFAAM
VR 22 NOVEMBER 2019 OM 20 UUR

Kom in bibliotheek Couwelaar luisteren naar 
een lezing over Toots Thielemans (1922-2016), 
één van de allergrootste jazzmuzikanten. 
Toots Thielemans was behalve gitarist en 
mondharmonicaspeler ook een virtuoos flui-
ter. Hij werd geboren en groeide op in de 
Brusselse Marollenwijk. In 1952 emigreerde 
hij naar de Verenigde Staten waar hij samen-
werkte met grote namen uit de jazzwereld 
zoals Benny Goodman, Peggy Lee, Ella Fitz-
gerald, Quincy Jones, Herbie Hancock,... Zijn 
bekendste compositie is de jazzwals Bluesette 
uit 1962. In 1996 werd hij peter van het Ant-
werps jazzfestival Jazz Middelheim. Willy Van 
Achteren van de Antwerpse Jazzclub belicht 
zijn leven aan de hand van muziekfragmenten 
en beeldmateriaal.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
RESERVEREN VIA BIB.COUWELAAR@ANTWERPEN.BE 
OF IN DE BIB
GRATIS

HET GEESTENFEEST
VR 22 NOVEMBER 2019 OM 17 UUR

Halloween ligt al even achter ons, maar toch 
dwalen er nog steeds geesten en spoken rond 
in Deurne. Het district Deurne zet samen met 
hen een nieuw gratis feest op poten in en 
rond het kasteel Boterlaarhof: het geesten-
feest. Een feest vol met verrassingen, fanta-
sie, magie en verwondering. 

Duik mee in de wereld van de nacht, luister 
naar wondermooie verhalen, aanschouw een 
fantastisch mooi beeld- en klankenspel. Voel, 
ruik, hoor en ga mee op zoek naar de geesten. 
Durf jij mee op pad?

Het volledige programma en meer info kan 
je raadplegen op www.deurne.be.

KASTEEL BOTERLAARHOF
VAARTWEG 444
TEL. 03 326 19 41
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE
GRATIS
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