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BELEEF HET MEE

Openingsfeest 
Jeugdboekenmaand
Za 4/3 & zo 5/3 | 10.30 tot 16 uur
Bib Permeke en kinderboekenfestival 
Kabaal geven de aftrap voor een Jeugd-
boekenmaand vol geluk.

2060 Antwerpen • bib Permeke •  
GRATIS • permeke.org

Matinée Dorée
Di 28/3, 25/4 & 16/5 | om 14 uur
Een schitterende reeks voorstellingen met muziek, toneel en literatuur. Op het pro-
gramma staan Guido Belcanto, Frank Focketyn & Sien Eggers en Tom Naegels.
2000 Antwerpen • Arenberg • €2/8 • arenberg.be

Kick-off Burgerbegroting
Zo 5/3 | om 14 uur
Feestelijke aftrap van de 10e editie van de Burgerbegroting. Kies jouw 5 favoriete 
thema’s en verdeel er 1,4 miljoen euro over. Surf naar burgerbegroting.be om je in 
te schrijven of online te stemmen. 

2000 Antwerpen • Horta, Hopland 2  • GRATIS

Jong van Hart 
Vanaf 13 juni kan je in Het Oude Badhuis 
of BLOC 2030 weer mee zingen. Schrijf 
je nu in, volg 9 repetities en schitter tij-
dens een slotmoment met muzikanten 
in deSingel.

2030 & 2060 Antwerpen • €3 •                 
jongvanhart.be

Riet & Roy 
Zo 12/3 | om 15 uur
Gefl ankeerd door 2 muzikanten, bren-
gen Riet en Roy hun ode aan de liefde 
met onvervalste duetklassiekers.
2000 Antwerpen • Het Stadsmagazijn • 
€10/14 • stadsmagazijn.be

Foyer Soigné
Vr 17/3 | vanaf 18.30 uur
Geniet van een lekkere maaltijd en de 
beste Franse chansons van Les Triadours.

2030 Antwerpen • BLOC 2030, 
Columbiastraat 110 • €8/10 • 
bloc2030.be 

Tabletcafé
Vr 31/3, 28/4 & 26/5 | voormiddag
Kom samen met andere senioren swipen in het tabletcafé. Je kan er terecht met jouw 
vragen over tablets en iPads. Inschrijven via district.antwerpen@antwerpen.be

2000, 2018 & 2060 Antwerpen • WZC Nottebohm, DC Olijftak & Het Stadsmagazijn • 
GRATIS • districtantwerpen.be/senioren

Oorstof & Klankhaven
Za 1/4 | 19.30 tot 22 uur
Ontmoet stra� e Antwerpse en in-
ternationale artiesten die nieuwe 
muzikale wegen bewandelen. Een 
bijzondere avond met avontuurlij-
ke klanken en heerlijk experiment.  
2018 Antwerpen • districtshuis Antwer-
pen, Harmoniepark 1 • €5

Multisport 
Family ParKours
Za 1 tot do 13/4 | 13.30 tot 17 uur
Doe mee aan een sportieve wandel-
zoektocht voor het hele gezin met 
start- en eindpunt in Harmoniepark  
Afstand: 4 km, duurtijd: 2,5 uur. 

2018 Antwerpen • omgeving Harmonie-
park • GRATIS

Zumbathon 
Ma 10/4 | 14 tot 16 uur
Samen ritmisch bewegen en zweten op 
de Groenplaats was nog nooit zo leuk!
2000 Antwerpen • GRATIS 

Maand van de markt
Za 1 t.e.m. zo 30/4 
Koop je boodschappen lokaal op één van de 10 markten in district Antwerpen.
2000, 2018, 2050 en 2060 Antwerpen • districtantwerpen.be

MAD-festival
Do 13 t.e.m. zo 16/4 
Dompel je onder in de fascinerende 
wereld van circus tijdens dit 4-daags 
festival.
2060 Antwerpen • madfestival.be
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Er valt heel wat te beleven in jouw district. 
Wil je meer weten over één van de activiteiten in deze kalender? 

Neem dan zeker een kijkje op 
www.districtantwerpen.be/belee� etmee

Benieuwd wat er nog allemaal doorgaat in jouw buurt? Sport of 
cultuur, jeugd of senior, feest of groen, verbeteringswerken aan jouw 

straat of subsidies voor jouw vereniging…
Bezoek de website of volg district Antwerpen op sociale media. 

Schrijf je in voor één van de digitale nieuwsbrieven en ontvang 
activiteiten en weetjes die het best bij jouw interesses passen. 

Beleef het mee en mis niets meer in jouw bruisende district!
 districtantwerpen.be   districtantwerpen    

 www.districtantwerpen.be/nieuwsbrieven

Zwerfvuil, sluikstort of een ander probleem melden aan de stad? 
Ga naar meldingen.antwerpen.be

Olympiade Run
Za 29/4
Loop 4 of  8 km door de Kielse straten tij-
dens deze loopwedstrijd georganiseerd 
door de leerlingen van Stedelijk Lyceum 
Olympiade en BVAC. 

2020 Antwerpen • VIIde Olympiadelaan

Lelijk Eendje (3+)
Zo 23/4 | 15 uur
Een handmade update van het 
bekende sprookje van Andersen. 
Hilarisch snaterend en taterend toneel 
vol dolle livemuziek en zotte poppen. 

2000 Antwerpen • coStA, 
Sint- Andriesplaats 24  • €6/8

Watersportdag
Zo 7/5 
Een watersportfeest voor jong en oud! 
Gratis initiaties introduceren je in deze 
geweldige sport. Blijf je liever aan de 
kant staan? Dat kan met een drankje. 

2050 Antwerpen • Galgenweel • 
GRATIS

BLOK-BLOC
Do 18 t.e.m. zo 21/5 
Wees welkom op BLOK-BLOC, het festi-
val op grote hoogte. Ontdek theater, 
dans, muziek, spoken word en nog veel 
meer, in en rond de woontorens van 
Europark Linkeroever.

2050 Antwerpen • in en rond Europark 
• blok-bloc.be

Boekstart-festival
Za 20/5 | 10 tot 16 uur
Een belevingsdag vol verhalen voor de 
allerkleinsten. Kom samen met je baby 
of peuter spelen, ontdekken en vertel-
len.

2060 Antwerpen • bib Permeke, De Co-
ninckplein 26 •  GRATIS • permeke.org

Tuinfeest Harmonie
Za 20/5 | 11 tot 20 uur
Kom picknicken op het tuinfeest in het Harmoniepark!  Proef van het vele lekkers en 
laat je onderdompelen in een unieke belle époque-sfeer met sfeervolle muziek en 
leuke acts.

2018 Antwerpen • Harmoniepark • GRATIS • districtantwerpen.be

Jespo Zapperdag
Za 13/5 | 13 tot 17 uur 
Grote omnisportdag én de eerste 
inschrijvingsdag voor alle Jespo-
sportactiviteiten van volgend school-
jaar. Van 3 tot 18 jaar.

2020 Antwerpen • August Leyweg • 
GRATIS • jespo.be

Brasspartij
Zo 21/5 | 13.30 tot 19 uur
Feest mee op een dagje vol swingende 
muzikale duels! 4 topbands blazen de 
ziel uit hun lijf. Jij kiest de winnaar.
2018 Antwerpen • Harmoniepark • 
GRATIS • brasspartij.be

Retrobaskettornooi
Zo 28/5 | 10 tot 18 uur
Topbasketbal op de Veemarkt met Ant-
werpse basketballegendes! Geniet van 
dunks en dribbels.

2000 Antwerpen • Veemarkt • GRATIS • 
districtantwerpen.be

Buitenspeeldag 
Wo 19/4 | 14 tot 17 uur
Kom mee buiten spelen op één van de 7 pleintjes in district Antwerpen. 
Verschillende jeugdpartners voorzien een gevarieerd sport- en spelaanbod voor 
de jonge bezoekers, waaronder een groot sportdorp op de Dageraadplaats.
2000, 2018, 2020, 2030, 2050 & 2060 Antwerpen • GRATIS • districtantwerpen.be

Vliegerhappening
Zo 28/5 | 13 tot 18 uur
Geniet doorlopend van geweldige 
animatie en vliegerplezier voor jong en 
oud in een groene omgeving.
2050 Antwerpen • Middenvijver • 
GRATIS • districtantwerpen.be

Sinjor Circo
Zo 28/5 | 12 tot 18 uur
Laat je verwonderen door spectaculaire 
acrobatie, hilarische slapstick en poëti-
sche voorstellingen voor jong en oud. 
Met bar en foodtruck.

2060 Antwerpen • Sint-Jansplein  • 
GRATIS • sinjorcirco.be

Jespo On Tour
Za 15/4 | 13.30 tot 17 uur
Groot sportdorp op de Groenplaats. Van 3 tot 18 jaar.

2000 Antwerpen • GRATIS 


