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Seniorenbeleid in Merksem
Wie? | Hoe bereiken?
Leden van de seniorenraad

Bastiaenssen Albert 03 646 07 18 De Natuurvrienden 
Buytaert Lutgard 03 645 83 53 onafhankelijk lid
Claes Jacques 03 645 30 66 Vlug Vooruit 
De Bruyn Greta 03 644 57 24 Mikpunt
Decloedt Hubert 03 645 43 21 Okra St. Jozef
Frison Fred 0479 820 893 onafhankelijk lid
Geeraerts Chris 03 645 93 98 onafhankelijk lid
Gemis Tony 03 647 04 84 K. Harmonie St. Bartholemeus
Jorens Tilly 0479 935 243 K. Schippersgilde St. Jozef
Rooms Wim  0473 515 992 Reisclub Sint Bartholomeus
Segers Peter 03 290 61 26 De rappe trappers 
Simons Armand 03 647 21 92 Okra De Cluyse
Stiphout François 03 647 12 52 Fotogroep Mikpunt
Symens Maria 03 645 89 58 onafhankelijk lid
Van Alphen Nieke 03 501 07 71 Okra O.L.V. V Smarten
Van Boxelaer Marc 03 290 92 02 Sevos TTC
Van Lommel Solange 03 645 63 78 Okra Bartholomeus

Heeft u een vraag voor de seniorenraad of wenst u iets te melden aan de seniorenraad?
Neem contact op via: seniorenraad.merksem@stad.antwerpen.be

Seniorenflash
Ontvangt u naast deze brochure graag de digitale nieuwbrief?  
Neem contact op met de seniorenconsulente.

Seniorenconsulent district Merksem
Verbustel Sonja 03 338 73 21
senioren.merksem@stad.antwerpen.be

Districtsschepen bevoegd voor seniorenbeleid
Gielen Herman  03 338 72 75
herman.gielen@stad.antwerpen.be

Colofon
Initiatief en realisatie: district Merksem en Sonja Verbustel
Samensteller: Sonja Verbustel
Vormgeving: grafisch centrum van de stad Antwerpen
Oplage: 8500 exemplaren
Verantwoordelijke uitgever: Katia Nauwelaerts, districtssecretaris, Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 2170 Merksem
Wettelijk depotnummer: D/2017/0306/144
Januari 2018

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, 
fotokopie, internet of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Sport

Sporten in de dienstencentra 
Een wekelijkse portie sport 

Merksem telt drie dienstencentra. U kan er 
terecht voor een drankje en hapje, maar ook 
om op een ontspannende manier te sporten. 
U hoeft zich niet op voorhand in te schrijven, 
maar er wordt wel gevraagd om u eenmalig te 
registreren zodat u verzekerd bent.

Deze sporten worden wekelijks aangeboden: 

Biljart DC De Brem | maandag en donderdag van 14 tot 17 uur   
€ 0,50 per 30 minuten

 DC De Zeelbaan | maandag, donderdag en vrijdag van  10 tot 13 uur  
dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur | € 0,50 per 30 minuten

Dansen DC ’t Dokske | maandag | van 14 tot 16 uur | Lidgeld Dokske dansers   
€ 25 per jaar

Line Dance  DC De Zeelbaan | donderdag van 9.30 tot 11 uur | € 0,50 
 DC ’t Dokske | donderdag van 10.30 tot 11.30 uur | gratis

Petanque DC De Brem | vrijdag van 14 tot 17 uur | gratis

Sjoelen DC De Brem | maandag en vrijdag van 10 tot 11 uur | gratis
 DC De Zeelbaan | vrijdag van 13.30 tot 17 uur | gratis
 DC ’t Dokske | maandag van 13 tot 15 uur | gratis

Stoelturnen DC De Zeelbaan | maandag van 10.30 tot 11 uur | € 0,50 

Tai Chi DC De Brem | dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur | € 0,50  

Turnen DC De Zeelbaan | maandag van 9.30 tot 10.30 uur | € 0,50 

Wandelclub DC De Zeelbaan | maandag van 13 tot 16 uur | gratis

WII DC ’t Dokske | donderdag van 14 tot 16 uur | gratis

Zitgym DC ’t Dokske | maandag van 10.30 tot 11.30 uur | € 2 | VT € 0,50

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met de sportantenne.
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Sport

Fietseling
Zondag 3 juni 2018 | Bouckenborghpark

Naar jarenlange traditie kan u ook deze eerste zondag van juni lustig meetrappen tijdens 
de Fietseling. Volg een van de drie mooie routes die vertrekken vanuit het Bouckenborgh
park en wie weet (her)ontdekt u enkele straatjes dichtbij huis of iets verder weg.

Haal uw trouwe stalen ros uit de stal en verwen hem met een bezoek aan de ‘fietsen
fikser’ voordat u aan uw tocht begint. Na afloop kan u zich uitleven met een frisse pint 
in de hand en toffe muziek in de oren. Ook voor de kleinste Merksemnaars voorzien we 
leuke activiteiten.
 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met de sportantenne.

© Tom Cornille
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Cultuur | Kunst | Literatuur | Lezing 

Week van de Poëzie
Foto’s vinden gedichten in het park

Van maandag 29 januari tot en met zondag 
18 februari 2018 | Gemeentepark Roosendaal 

Het thema van de Week van de Poëzie is dit 
jaar ‘vrij’. Een thema waar ieder op zijn per
soonlijke manier betekenis aan geeft. 

Uit de massaal ingezonden foto’s en gedichten 
werd een mooie selectie gemaakt die op grote 
panelen wordt tentoongesteld in het Gemeente 
park Roosendaal. Wandel de poëzieroute en 
ontdek het Merksems talent.

De geselecteerde foto’s en gedichten worden dit jaar gebundeld in een weekkalender 
voor 2018. De kalender kan u, zolang de voorraad strekt, meenemen in het districtshuis, 
in bibliotheek Park (Van Heybeeckstraat) en het cultuurcentrum.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met de cultuurantenne.

Ongehoord! Vlaanderen in de knoop
Lezing door Hajo Beeckman

Woensdag 7 februari 2018 | 20.15 uur | Bibliotheek Park 

Elk jaar worden de files langer. Hebben we bredere 
wegen nodig of meer openbaar vervoer? En als we nu 
eens allemaal naar het werk fietsen. Of ligt de verlossing 
in de zelfrijdende auto? Zijn al die vrachtwagens op de 
weg werkelijk nodig? Mobiliteit is te goedkoop, zeggen 
sommige experten. Zij pleiten voor maatregelen over de 
prijs die we betalen voor onze verplaatsingen. 

Hajo Beeckman studeerde politieke wetenschappen en ruimtelijke planning. Dagelijks 
verzorgt hij de verkeersbulletins op de radio en tijdens nieuwsuitzendingen geeft hij af 
en toe een woordje uitleg bij trends in mobiliteit. 

Voorverkoop: 8 euro | kassa: 10 euro | VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10.

© VRT  Joost Joossen
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Cultuur | Kunst | Literatuur | Lezing 

Tiende quiz van de cultuurraad
Zaterdag 3 maart 2018 | 20.00 uur | MerksemDok

Dit jaar organiseert de cultuurraad van Merksem haar tiende quiz. U moet geen prof zijn 
of weken op voorhand studeren om er veel plezier te beleven. Kennis over Merksem kan 
wel handig van pas komen, maar uiteraard zijn er ook veel andere vragen over muziek, 
geschiedenis, aardrijkskunde, enzovoort.

Zin om deel te nemen? 
Zoek een ploeg van 4 tot 6 personen en schrijf voor 27 februari in via:

cultuurraad.merksem@stad.antwerpen.be of 03 338 72 71

Vermeld de naam van uw ploeg, een contactpersoon, adres, emailadres en gsm nummer. 
Per ploeg betaalt u ter plaatse 15 euro. 

© Kioni Papadopoulos
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Retrospectieven Tytgat en Léger | MAK op stap
Zaterdag 17 maart 2018 | 9 tot 18.30 uur 

Het Merksems Artiesten Kafe trekt naar MMuseum 
in Leuven en Bozar in Brussel om het werk van 
Edgard Tytgat en Fernand Léger te ontdekken.

Edgard Tytgat trok in zijn werken alle visuele regis
ters open om mythes, volkslegendes en sprookjes 
te vertellen. MMuseum brengt de verbeelding van 
Tytgat opnieuw tot leven. Légers indrukwekkende 
oeuvre moedigde generaties aan om de essentie 
van schoonheid te zoeken in een klare stijl met 
heldere kleuren. 

Prijs: 45 euro (inkomtickets, gidsen, bus, lunch en drankje achteraf)
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10

Lettertypes
Lezing door Guillaume Van der Stighelen

Woensdag 21 maart 2018 | 20.15 uur | bibliotheek Park

Guillaume Van der Stighelen werd bekend als 
topman en medeoprichter van het internationale 
reclame bureau Duval Guillaume. Nadat hij in 2011 
zijn zoon verloor, stapte hij uit de reclame. Sindsdien 
schrijft hij onder andere voor De Morgen, Knack en 
Gazet van Antwerpen over leven en samenleven. 

Van der Stighelen is een mediafiguur tout court en 
een charismatisch spreker. Vragen die hem bezig
houden, beantwoordt hij graag in een boek. Voor 
zichzelf, maar ook voor zijn lezers. ‘Samen door één 
deur’ over hoe wij, kinderen van de Verlichting, onze 
samenleving moeten beschermen, is zijn meest 
recente publicatie.

Voorverkoop: 8 euro | kassa: 10 euro | VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10

© Bob van Mol
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Cultuur | Kunst | Literatuur | Lezing 

Digitaal begeleide erfgoedwandeling Merksem
Beschikbaar vanaf maandag 23 april 2018

Merksem herbergt veel schatten. Om die in de kijker te zetten, ontwikkelden 
we een mooie wandeling langs historisch en architecturaal boeiende plekken 
in het district. De wandeling is 4,5 km lang en wordt opgenomen in de Antwerp Museum 
App. U kan zich tijdens uw tocht dus laten begeleiden door uw smartphone of tablet. 
Aan elke stopplaats krijgt u info in de vorm van foto’s, een tekst, filmpje, quiz enzovoort. 

Hoe werkt het? 
Download de gratis toepassing ‘Antwerp Museum App’ op uw smartphone, ga naar ‘tours’ 
en zoek de Merksemse erfgoedwandeling. De wandeling vormt een lus in Merksem en 
daarom kan u starten op een plaats naar keuze. Als u de route volgt, merkt u dat er op de 
stopplaatsen vanzelf informatie op uw scherm verschijnt. 

Geen smartphone of tablet? 
Geen probleem. Dan kan u er één huren in het districtshuis. De juiste app staat al geïn
stalleerd en de medewerkers helpen u letterlijk op weg. Voor minder digitale wandelaars 
is er ook een papieren routekaart. 

Meer info en reservering van een tablet via cultuurantenne.merksem@stad.antwerpen.be  
of 03 338 72 71.

GRATIS

© Lucid
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Belevingstocht Merksems erfgoed
Lancering erfgoedwandeling

Zondag 22 april 2018 | van 10 tot 16 uur | districtshuis Merksem 

Om de digitaal begeleide erfgoedwandeling feestelijk te lanceren, organiseren we op 
Erfgoeddag een heuse belevingstocht. Samen met een begeleider en een smartphone 
wandelt u de route in kleine groepen. Onderweg komt u verschillende verrassingen 
tegen zoals een minitheatervoorstelling, een passend drankje of hapje, een fotograaf die 
uw foto neemt op een bijzondere plek, een poëzievoordracht en meer. 

Tussen 10 en 16 uur start er elk half uur een begeleide wandeling aan het districtshuis op 
het Burgemeester Jozef Nolfplein. De route is 4,5 kilometer lang. De begeleide wandeling 
duur ongeveer 90 minuten. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Wenst u in te schrijven, heeft u vragen of wenst u meer info?  
Neem contact op met de cultuurantenne.

Ongehoord! Leve de luiheid
Lezing door Johan Braeckman

Woensdag 9 mei 2018 |  20.15 uur   
Bibliotheek Park

Luiheid is een negatief begrip. Het wordt in verband 
gebracht met vadsigheid, gemakzucht, onverant
woordelijkheid. Johan Braeckman, hoogleraar 
wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, legt in deze 
voordracht uit waarom luiheid ook een deugd kan 
zijn. De moderne mens heeft voor niets nog tijd, 
wordt gedreven door hebzucht en consumptie en 
kampt steeds meer met depressies en burnouts. 
Misschien kan een welbegrepen vorm van luiheid 
een alternatieve vorm van levenskunst zijn?

Voorverkoop: 8 euro | kassa: 10 euro   
VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10 

GRATIS
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Muziek

Sounds of Soul
Jean Bosco Safari, Ibernice MacBean, Steve & Chantal Kashala

Vrijdag 26 januari 2018 | 14 uur | Concertzaal Cultuurcentrum

De vier gospelstemmen van Jean & co 
blenden op een magische manier. Geniet 
van gekende songs en verrassende heden
daagse nummers, gedipt in een heerlijk 
gospelsausje. Klassiekers als ‘Oh happy 
day’ en ‘Have a little faith in me’ passeren 
de revue, maar u kan ook meezingen met 
en dansen op recentere nummers zoals 
‘Take me to church’ en ‘Shackles’. Het 
wordt zonder twijfel een sfeervolle feel
goodmiddag.  

Voorverkoop: 12 euro | kassa: 14 euro VT: 
2 euro | 55+eventcheque geldig  
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10

Aperitiefconcert ‘Muziek van droom en daad’
Elixir d’Anvers & Liesbeth Devos

Zondag 4 februari 2018 | 11.30 uur | Concertzaal Cultuurcentrum

1918, einde van de Eerste Wereldoorlog. 
Vreugde om de overwinning, miserie 
en droefenis voor al wat stuk is, moed 
om weer op te bouwen. Het concert 
verklankt erg uiteenlopende emoties. 
Jubelende liederen, hoopvolle ragritmes 
maar ook aangrijpende melodieën die 
het leed verzachten. 

Voorverkoop: 12 euro | kassa: 14 euro  
VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig  
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10

© Gwenny Eeckels
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Kern 
Stef Bos

Vrijdag 23 februari 2018 | 20.15 uur | Concertzaal Cultuurcentrum

Kern. Dat woord was het uitgangspunt van Stef Bos 
en zijn band om aan een nieuwe verzameling songs 
te werken die de basis vormen voor deze theatervoor
stelling. Een voorstelling waarin met taal en muziek 
voortdurend naar de kern wordt gezocht van alles.

Het onzingbare willen zingen
En het niet kunnen
Het onzegbare willen zeggen
En het niet kunnen
Het onverklaarbare willen verklaren
En het niet kunnen
Alles niet kunnen 
En het toch doen
Misschien is dat de kern

Voorverkoop: 18 euro | kassa: 20 euro | VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10 

Zijn mooiste liefdesliedjes
Kris De Bruyne Trio

Zaterdag 24 februari 2018 | 20.15 uur | Merksemdok

Kris De Bruyne, Gijs Hollebosch en Yves Meersschaert zochten 
tussen de tweehonderdtachtig songs van Kris naar vergeten 
liefdesliedjes die de fans na de concerten bleven vragen. 
Die verloren schat was verrassender en rijker dan het trio 
verwachtte en inschatte. Kris pikt de gevonden parels terug 
op, maar brengt tijdens de voorstelling ook bekendere hits.

Voorverkoop: 10  euro | kassa: 12 euro | VT: 2 euro  
55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10
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Muziek

100 jaar Ella  
VRT Bigband met Sofie, Sandrine & Stef Caers

Zondag 25 februari 2018 | 14 uur | Concertzaal 
Cultuurcentrum

Ella Fitzgerald was een Amerikaanse zangeres die 
als een van de grootste jazzvocalisten aller tijden 
wordt beschouwd. In 2017 zou ze honderd jaar zijn 
geworden. In haar meer dan vijftig jaar durende 
carrière verkocht ze ruim veertig miljoen albums 
en won ze dertien Grammy Awards. U kent vast 
en zeker hits als ‘Cry Me A River’, ‘Summertime’, 
‘The Lady Is a Tramp’ and ‘Hello Dolly’.

Voorverkoop: 12 euro | kassa: 14 euro | VT: 2 euro 
55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10

Zingt, lacht en bewondert
Maarten Cox

Donderdag 15 maart 2018 | 14 uur| 
Concertzaal Cultuurcentrum

In de jaren ’70 keek en luisterde Vlaanderen 
massaal naar de Nederlandse televisie en ra
dio. Veel van de Nederlandse liedjes uit die 
periode hebben de tand des tijds overleefd 
en zijn nog steeds populair. Zelfs jongeren 
zingen nog mee met ‘Malle Babbe’ en ap
preciëren de hits van Boudewijn de Groot. In 
dit nieuwe theaterprogramma combineert 
Maarten de mooiste luisterliedjes met enke
le sfeervolle meezingers.

Voorverkoop: 10 euro | kassa: 12 euro  
VT: 2 euro 55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10 

© Natalie Huyghe
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Aperitiefconcert ‘Four Aces’
Four Aces Guitar Quartet

Zondag 8 april 2018 | 11.30 uur |  
Concertzaal Cultuurcentrum

Vier kanjers in maatpak. Het lijkt wel alsof ze een kof
fie gaan drinken met George Clooney. Hipper dan dit 
wordt klassiek niet.

Voorverkoop: 12 euro | kassa: 14 euro | VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10

Als ik van u was
Mathieu & Guillaume

Zaterdag 14 april 2018 | 20.15 uur | Merksemdok

Een voorstelling met songs en verhalen over twijfelen en kiezen, 
winnen en verliezen. Als ik van u was, ik zou komen kijken! 

Voorverkoop: 10 euro | kassa: 12 euro | VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10 

Uit bewondering
Dana Winner

Vrijdag 20 april 2018 | 14 uur| Concertzaal Cultuurcentrum

Dana Winner brengt een ode aan bewonderenswaardige 
mensen en momenten uit haar leven. Uit die bewondering 
ontstond een prachtige voorstelling met bekende Dana 
Winner nummers en zorgvuldig geselecteerde covers. U 
geniet van een aangename afwisseling tussen nieuw mate
riaal en ouder werk.

Voorverkoop: 14 euro | kassa: 16 euro | VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10 

© Christelle Verstraete



14 15

Muziek

Eurovizie
Andrea Croonenberghs, Chelsy & Geena Lisa

Donderdag 3 mei 2018 | 14 uur| Concertzaal Cultuurcentrum

Er was een tijd waarin het Eurovisie Songfestival echt iets 
betekende in Vlaanderen. Families en vrienden kluisterden 
samen voor de buis. Grote melodieën, orkesten met echte 
muzikanten en gepassioneerde zangtalenten lieten een po
etisch stukje van Europa zien. Die tijd is voorbij. Of toch niet? 

Voorverkoop: 12 euro | kassa: 14 euro | VT: 2 euro 
55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10

Wannes in Jazz
Jokke Schreurs Kwartet

Zaterdag 12 mei 2018 | 20.15 uur| Merksemdok

De composities van Wannes Van de Velde en de zijnen zijn sterk. Zo sterk zelfs dat ze 
zich lenen voor herinterpretatie. Jokke Schreurs koos ervoor ze te benaderen alsof het 
jazzstandards zijn. Hij heeft ze opnieuw gearrangeerd en geharmoniseerd, en gaat erop 
improviseren, met alleen muziek en zonder teksten. Doorheen dat alles blijft de compo
sitie moeiteloos staan.

Voorverkoop: 10 euro | kassa: 12 euro | VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10

Bal Populaire | Radio Minerva & Nostalgia
Donderdag 24 en vrijdag 25 mei 2018 | 14 uur| Concertzaal Cultuurcentrum

Het grote podium wordt opnieuw twee dagen lang omgetoverd tot een pittoresk en 
gezellig danscafé.

Voorverkoop: 10 euro | kassa: 12 euro | VT: 2 euro | koffie en gebak inbegrepen 
55+eventcheque geldig | www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10

© Michiel van Rhijn Photography
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Theater

Goodbye, Norma Jeane
Judas TheaterProducties

Donderdag 8 februari 2018 | 14 uur | Concertzaal Cultuurcentrum 

1988. Een jongeman belt aan bij een klein appartement. Een vrouw opent de deur en 
stelt zich voor als Jane Edwards. Maar de jongeman laat zich niet voor de gek houden. 
Hij is haar grootste fan en weet het zeker: de vrouw die voor hem staat is Norma Jeane 
Baker, ooit beter bekend als Marilyn Monroe.

Norma is bang dat haar geheim bekend zal worden, maar dan doet hij haar een voorstel. 
Hij wil weten wat er op de laatste avond van haar leven is gebeurd. Norma Jeane aan
vaardt die voorwaarde en begint te vertellen. Ze vertelt over een jong meisje dat terecht
komt in een Hollywoodwereld vol leugens, bedrog en klatergoud. Waar Marilyn eerst 
een bevrijding leek, werd ze plots een gevangenis voor Norma Jeane. Haar verhaal is er 
één van onbereikbare liefde, een peilloos diepe depressie, intens verdriet, vernietigende 
onzekerheid en eeuwige hunkering. Toen Marilyn stierf, was de wereld een ongelukkige 
ster armer, maar een opgeluchte vrouw rijker.

Voorverkoop: 12 euro | kassa: 14 euro | VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10
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Theater

Oeps
Theater Antigone

Vrijdag 13 april 2018 | 20.15 uur   
Concertzaal Cultuurcentrum

De mens heeft geen historisch bewustzijn, 
kreunde Goethe al. L’histoire se répète en we 
willen er maar niet uit leren. 

Voor ‘Oeps’ verdiepten Jos Verbist en Raven Ruëll zich in de geschiedenis van de Groote  
Oorlog. Ze concludeerden dat die eigenlijk nooit is opgehouden. Dezelfde machten 
spelen ook in de huidige conflicten, dezelfde strategische plekken in het MiddenOosten 
worden ook nu weer bevochten. Het hele gebied is een kruitvat van tegenstellingen, een 
wespennest waar iedereen tegen iedereen lijkt te vechten. 

In ‘Oeps’ legt Theater Antigone je de wereld van vandaag uit. Ze tonen de absurditeit 
van de werkelijkheid, de eindeloze en uitzichtloze carrousel van geopolitieke spelletjes. 

Voorverkoop: 14 euro | kassa: 16 euro | VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10

L’étude
Sien Eggers, Sofie Palmers en Jessa Wildemeersch

Vrijdag 1 juni 2018 | 20.15 uur | Concertzaal Cultuurcentrum

Hoe relevant zijn Shakespeares vrouwen
rollen vandaag nog? Wat betekent vrouwe
lijkheid in een samenleving gedreven door 
structuren en vaste systemen? Hoe werden 
vrouwen verbeeld op het theater vierhon
derd jaar geleden en nu? Kunnen we ons 
nog herkennen in Juliet, Lady Macbeth of 
Ophelia die gek wordt en zichzelf verdrinkt 
in een rivier?

Voorverkoop: 12 euro | kassa: 14 euro  
VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10

© Kurt van der Elst | kvde.be

© koenbroos.be
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Film

Allemaal familie
Dinsdag 30 januari 2018   
om 14 uur   
Concertzaal Cultuurcentrum   

Bob en Greta De Jaegher zijn veertig 
jaar gelukkig getrouwd. Hun twee 
zonen Steve en Carl boeren goed. 
Ook schoonzoon Rik probeert sa
men met zijn twee kindjes de draad 
weer op te pikken na het overlijden 
van zijn vrouw. 

Ter gelegenheid van de huwelijks
verjaardag vertrekt de voltallige 
familie op weekend. Voor Bob en 
Greta is dit het ideale moment 
om hun nieuwe plannen aan te 
kondigen. Die slaan in als een bom. 
En dat is niet het enige… Wat een 
gezellige familiebijeenkomst moest 
worden, draait helemaal anders uit.   

Voorverkoop: 5 euro   
kassa: 7 euro | VT: 2 euro   
55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be   
tel. 03 641 62 10

Dode Hoek
Dinsdag 27 februari 2018 | om 14 uur| Concertzaal Cultuurcentrum

Jan Verbeeck, een compromisloze commissaris van de Antwerpse drugsbrigade, is on
gemeen populair bij de bevolking en in de media. Het land staat dan ook in rep en roer 
wanneer hij aankondigt dat hij de politie verlaat om zich, net vóór de verkiezingen, aan 
te sluiten bij de extreemrechtse partij VPV.

Voorverkoop: 5 euro | kassa: 7 euro | VT: 2 euro |  55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10
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Film

Cargo
Dinsdag 27 maart 2018 | 14 uur |  
Concertzaal Cultuurcentrum 

De film ‘Cargo’ brengt het ruwe verhaal van 
drie broers die het familiebedrijf in de vis
serij proberen te redden van de ondergang. 
De passie voor hun vak maar ook voor hun 
geliefden drijft hen echter tot wanhopige 
acties. 

Gilles Coulier, bekend als regisseur van ‘Be
vergem’, schreef het scenario met coauteur 
Tom Dupont.

Voorverkoop: 5 euro | kassa: 7 euro   
VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig 
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10

Het tweede gelaat
Dinsdag 24 april 2018 | 14 uur |  
Concertzaal Cultuurcentrum

‘Het Tweede Gelaat’ is een film van Jan 
Verheyen en is het vervolg op de succesvol
le Vlaamse thrillers ‘De Zaak Alzheimer’ en 
‘Dossier K’.

De ooit onvoorwaardelijke vriendschap 
tussen commissarissen Vincke en Verstuyft 
gaat door diepe dalen als ze worden 
geconfronteerd met een reeks gruwelijke 
moorden.

Voorverkoop: 5 euro | kassa: 7 euro 
VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig  
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10

© Kris Dewitte
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Le Fidèle
Dinsdag 29 mei 2018 | 14 uur | Concertzaal Cultuurcentrum

Het is liefde op het eerste gezicht tussen de raadselachtige Gino en de beloftevolle 
racepilote Bibi. Maar Gino draagt een geheim met zich mee. Hoe meer hij dit probeert te 
verbergen, hoe dieper hij in de problemen verzeild raakt en hoe zwaarder hun liefde op 
de proef wordt gesteld.

Gino zal moeten kiezen. En Bibi ook. Maar hoe lang kan je vechten voor iets dat misschien 
al lang verloren is? 

Mathias Schoenaerts schittert na ‘Rundskop’ en ‘The Drop’ opnieuw in een film van 
Michaël R. Roskam.

Voorverkoop: 5 euro | kassa: 7 euro | VT: 2 euro | 55+eventcheque geldig  
www.ccmerksem.be | tel. 03 641 62 10
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Educatie en informatie

GRATIS

Infosessies
Jaarlijks worden er in het 
districtshuis meerdere 
infosessies aangeboden 
waar iedereen welkom is. 

Zo hadden we in het verleden: inbraak
preventie, ergowoonadvies, recht op 
waardig sterven, energiebesparing, 
media van nu, burenbemiddeling, de 
ombudsdienst, de geschiedenis van 
Merksem, veilig mobiel, elektrisch 
fietsen, pensioenberekening, diabe
tes, klimaatverandering en BuurtIn
formatieNetwerken.

In 2018 willen we graag infosessies 
organiseren over thema’s die jullie 
zelf aanbrengen.  

• Waarover willen jullie meer  
 informatie? 
• Heeft u een idee? 

Neem contact op met de senioren
consulente. 

Weet u graag wanneer welke infosessie doorgaat? Hou onze website www.merksem.be  
in de gaten of neem contact op met de seniorenconsulente.

Ontspanningslokaal Distelhoek
Merksem is een van de weinige districten waar senioren nog beschikken over een 
‘senioren lokaal’. Dat lokaal bevindt zich in de Oortbroekstraat.

U kan er dagelijks biljarten, kaarten of gezellig babbelen met andere senioren. Op maan
dag, woensdag en vrijdag om 13.30 uur wordt er petanque gespeeld op de overdekte 
velden vlak bij het lokaal. Wees welkom!    

In het lokaal kan u geen drank of eten kopen. Glazen, kopjes en borden zijn er wel voor
handen. Breng gerust zelf een drankje en hapje mee. Het lokaal is op werkdagen open 

© Jacob Wackerhauwen
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van 13 tot 17 uur. Op donderdag tussen 10 en 12 uur kan u in het lokaal ook terecht voor 
het digitale babbelmoment.

Het zonnetje in huis
Nu is het winter, maar de zomer zal er snel zijn…

Wat te doen bij warm weer? Wanneer hulp zoeken? Hoe uzelf voorbereiden en verzor
gen? Voor advies kan u terecht op www.warmedagen.be. 

Daar vindt u antwoord op vragen als ‘mag ik koffie of thee drinken bij warm weer?’, 
‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel?’ en ‘hoe nuttig is airco?’ Met die tips kunt u in alle 
veiligheid genieten van de warme dagen.

© Fred Frison
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European Disability Card
Voor cultuur, sport en vrijetijdsbesteding

Deze gratis kaart werd op 19 oktober 
2017 gelanceerd in België en is enkel 
voor personen met een handicap. 
Ze geeft de kaarthouder het recht op 
bepaalde voordelen voor culturele, 
sportieve of vrijetijdsactiviteiten. 
Denk bijvoorbeeld aan kortingen 
voor musea, fi lm of toneelvoor
stellingen, vlottere toegang tot 
attracties in pretparken, aangepaste 
rondleidingen enzovoort. De aan
bieders bepalen zelf de aard van de 
voordelen. 

Het gaat om een persoonlijke kaart 
die enkel voor uzelf geldig is. Ze is 
geldig in België, maar ook in Cyprus, 
Estland, Italië, Finland, Malta, Slo-
venië en Roemenië.

Let op: het is geen parkeerkaart. U kan ze ook niet gebruiken om met het openbaar ver-
voer te reizen. 

Inwoners van Merksem kunnen de kaart aanvragen bij de volgende instanties:

• De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

   online via www.eudisabilitycard.be 

   per brief via FOD Sociale Zekerheid – DGPH, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel

• Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

   online via www.mijnvaph.be

Wil u een brochure of affi  che bestellen? Dat kan via EUdisabilitycard@minsoc.fed.be. 

De kaart is niet verkrijgbaar in het districtshuis.
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Zorgbedrijf Antwerpen
Zin in een uitstap? Kom dan naar een infomoment in een van de drie dienstencentra 
en schrijf u in.

8 januari 2018 | 13.30 uur | De zeelbaan 
9 januari 2018 | 10.00 uur | ’t Dokske
9 januari 2018 | 14.00 uur | De Brem

Op de agenda:

Daguitstap VRT | maandag 29 januari 2018  

Tweedaagse naar de Champagnestreek | maandag 26 en dinsdag 27 maart 2018 

Midweek Ravelingen | van maandag 7 tot vrijdag 11 mei 2018 

Echt Antwaarps theater | zondag 27 mei 2018 

Daguitstap Blankenberge | maandag 11 juni 2018 

Wenst u meer informatie? Neem contact op met één van de Merksemse diensten centra.
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Dienstencentrum De Brem | dc.debrem@zorgbedrijf.antwerpen.be | tel. 03 431 64 64  

Nieuwjaarsmenu | woensdag 17 januari 2018 | 12.00 uur
Een extra lekker menu op de kaart. Prijs: 16 euro per persoon.  

Infonamiddag ‘slechthorenden’ | dinsdag 30 januari 2018 | 14 uur  
Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar? Gratis infomoment. 

Valentijn | woensdag 14 februari 2018 | 14.00 uur
Feest met lekker gebak en muziek van Eddy Mars. Prijs: 3 euro. 

Op Visite | vrijdag 23 maart 2018 | 14 uur  
Een muzikale middag in samenwerking met het Cultuurcentrum Merksem. 

Paasfeest | donderdag 29 maart 2018 | 14 uur  
Met muziek van DJ Danny. 

Dienstencentrum De Zeelbaan | dc.dezeelbaan@zorgbedrijf.antwerpen.be 
tel. 03 292 62 80

Klinken op 2018 | donderdag 11 januari 2018 | 13.30 uur
We klinken samen op het nieuwe jaar met een hapje en muziek van DJ Hubert. Gratis voor 
inwoners van Merksem. 

Bal Carnaval | donderdag 8 februari 2018 | 13.30 uur 
DJ Danny zorgt voor de muziek en het personeel geeft een playbackshow. 
Gratis toegang. U kan een lekker stuk taart eten voor de prijs van 3 euro.

Dansnamiddag | donderdag 22 maart 2018 | 13.30 uur
Kom dansen en geniet van een lekkere snack aan 3 euro. 

Vijgen na Pasen | donderdag 19 april 2018 | 12 uur
Geniet van een viergangenmenu en zwier achteraf uw benen los. Prijs: 16 euro 

Paardjes knuffelen | donderdag 7 juni 2018 | vanaf 14 uur
Kom knuffelen met de minipaardjes in onze cafetaria. 

Opendeur | zaterdag 9 juni 2018 | 12 uur
Lekker driegangenmenu, buurtmarkt, rondgang flatjes, activiteiten en meer.

Dienstencentrum ’t Dokske | dc.dokske@zorgbedrijf.antwerpen.be | tel. 03 620 18 01  

Klinken op 2018 | donderdag 18 januari 2018 | 13.30 uur
We klinken samen op het nieuwe jaar met een hapje en swingende muziek. Gratis voor 
inwoners van Merksem. 
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Nieuwjaarsmenu | donderdag 25 januari 2018  
12 uur  
Een viergangenmenu dat DJ Danny opvrolijkt met 
leuke deuntjes.
Prijs: 15 euro  

Paasmenu | donderdag 29 maart 2018 | 13.30 uur  
Viergangenmenu met muzikale sfeer dankzij DJ 
Danny.
Prijs: 16 euro 

Buurtfeest | zaterdag 5 mei 2018 | van 10 tot 17 uur 
Geniet van muziek, feest mee en neem deel aan allerlei toffe activiteiten aan het 
dienstencentrum. 

Themamenu | donderdag 31 mei 2018 | 13.30 uur  
Lekker driegangenmenu dat wordt afgesloten met swingende muziek.
Prijs: 14 euro

WoonZorgCentrum Melgeshof  

Mosselsoupers | van 8 tot 18 januari 2018 | van 17 tot 20 uur    
Hebt u een vriend of familielid die in onze 
residentie woont? Naar jaarlijkse traditie 
nodigen wij u uit om samen met hem of 
haar te genieten van onze overheerlijke 
mosselen. Er wordt een aperitief aangebo
den, mosselen met friet/brood of lasagne. 
Als dessert staat er een dame blanche en 
koffie of thee op het menu.
Prijs: 12 euro per persoon | kinderen tot 
12 jaar: 6 euro. Schrijf u in via de resident 
die u kent. 

Paasmarkt | donderdag 29 maart 2018  
van 10.30 tot 16.30 uur
Kom een kijkje nemen en laat u verleiden 
tot wat lekkers. U kan er paaschocolade, 
zelfgemaakte advocaat, snoepgoed, paas
decoratie en paasbloemstukjes kopen. De 
toegang is gratis.

© Aleutie
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Academie Merksem
Eindejaarsexpo Academie Merksem

Zaterdag 16 juni, zondag 17 juni, zaterdag 23 juni en zondag 24 juni 2018  
tussen 11 en 17 uur | Kasteel van Schoten

De academie van Merksem stelt een selectie van de eindwerken van de studenten te
kenen, schilderen, glas in lood en beeldhouwen tentoon in het kasteel van Schoten, 
Kasteeldreef 61. 

Open Dag Academie Merksem – Beeldende Kunsten

Zaterdag 5 mei 2018 | tussen 10 en 16 uur | Van Heybeeckstraat 28 en 
Terlindenhofstraat 204 in Merksem

De afdeling Beeldende kunsten van de Academie 
Merksem zet haar deuren open voor het publiek. 
Ontdek de werken van de studenten, snuif de sfeer 
op of doe mee aan een van de workshops.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? 
Neem contact op met het secretariaat op het 
nummer: 

03 645 11 06 | secretariaat beeld 
03 641 60 20 | secretariaat muziekwoorddans

U kan ook langskomen of een kijkje nemen op 
www.stedelijkonderwijs.be/academiemerksem 

GRATIS

GRATIS
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Activiteiten van de Merksemse verenigingen
Reisclub Sint-Bartholomeus

Worstenbroodnamiddag | 03/02/2018 | (vrije toegang)
Uitstap Mineralogisch museum | 14/03/2018 | (inschrijven)
Daguitstap Averbode | 28/04/2018 | (inschrijven)
Uitstap Oude Landen | 16/05/2018 | (inschrijven)
Daguitstap Baarle-Nasseau | 23/06/2018 | (inschrijven)

Informatie en inschrijvingen via 
Wim Rooms: 0473 515 992 of
reisclub.sintbartholomeus@telenet.be 
Bezoek de website: reisclubsintbartholomeus.webnode.be 

Fotogroep Mikpunt

Jaarlijkse tentoonstelling ‘Vrij Podium’

Op 26 en 27 mei 2018, telkens van 13 tot  
17 uur in Galery Ateljee, Fort van Merksem, 
Fortsteenweg 120.

Okra OLV van Smarten

Nieuwjaarsreceptie | 09/01/2018 | (vrije toegang)
Lentefeest | 14 + 15/03/2018 | (inschrijven)
Dansnamiddag | 25/03/2018 | (vrije toegang)
Uitstap Oudenaarde | 24/04/2018 | (inschrijven)

Informatie en inschrijvingen:  
André Abel: 03 644 10 09 of Liliane Jansegers: 0478 581 523

Okra Sint Jozef

Bezoek Tibetaanse tempel | 20/02/2018
Paasfeest | 13/03/2018
Dagreis Turnhout | 27/03/2018
Dagreis Pajottenland - Halle | 24/04/2018
Lentefeest | 29/05/2018
Wandeltochten | 18/01 – 13/02 – 20/03 – 22/05 – 19/06

Informatie en inschrijvingen: 
May Pacquée: 03 646 03 80
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Overzicht activiteiten

Datum Tijdstip Prijs Activiteit Locatie Informatie 

08/01 tot 18/01 
van 17 tot 20 uur € 12,80 Mosselsouper Melgeshof Woonzorgcentrum

08/01
09/01
09/01

13.30
10.00
14.00

gratis Info reisaanbod 2018 De Zeelbaan
’t Dokske
De Brem

Dienstencentrum

09/01 14.00 – 17.00 gratis Nieuwjaarsreceptie Wilgenhof Okra OLV van 
Smarten

11/01 13.30 gratis Klinken op 2018 De Zeelbaan Dienstencentrum

17/01 12.00 € 16 Nieuwjaarsmenu De Brem Dienstencentrum

18/01 13.30 gratis Klinken op 2018 ‘t Dokske Dienstencentrum

25/01 12.00 € 15 Nieuwjaarsmenu ‘t Dokske Dienstencentrum

26/01 14.00 € 12  vvk | € 14 kassa Sounds of Soul | Jean Bosco 
Safari Concertzaal Cultuurcentrum

29/01 tot 18/02 gratis Week van de poëzie Gemeentepark 
Roosendaal Cultuurantenne 

30/01 14.00 € 5  vvk | € 7 kassa Film | Allemaal familie Concertzaal Cultuurcentrum 

30/01 14.00 gratis Infomoment ‘slechthorend’ De Brem Dienstencentrum

03/02 14.00 gratis Worstenbroodnamiddag Gildenhuis Reisclub Sint 
Bartholomeus

04/02 11.30 € 12  vvk | € 14 kassa Aperitiefconcert  
Muziek van droom en daad Concertzaal Cultuurcentrum

07/02 20.15 € 8  vvk | € 10 kassa
Lezing 
Vlaanderen in de knoop 
Hajo Beeckman

Bibliotheek Park Cultuurcentrum

08/02 14.00 € 12  vvk | € 14 kassa Goodbye, Norma Jeane | 
Judas theaterproducties Concertzaal Cultuurcentrum 

08/02 13.30 gratis Bal Carnaval De Zeelbaan Dienstencentrum

14/02 14.00 € 3 Valentijn De Brem Dienstencentrum

20/02 nog te 
bepalen nog te bepalen Bezoek Tibetaanse Tempel Vertrekpunt nog te 

bepalen Okra Sint Jozef

23/02 20.15 € 18  vvk | € 20 kassa Kern | Stef Bos Concertzaal Cultuurcentrum
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Datum Tijdstip Prijs Activiteit Locatie Informatie 

24/02 20.15 € 10  vvk | € 12 kassa Zijn mooiste liefdesliedjes | 
Kris De Bruyne Trio Merksemdok Cultuurcentrum

25/02 14.00 € 12  vvk | € 14 kassa
100 jaar Ella | VRT Bigband 
met Sofie, Sandrine en Stef 
Caers

Concertzaal Cultuurcentrum 

27/02 14.00 € 5  vvk | € 7 kassa Film | Dode hoek Concertzaal Cultuurcentrum 

03/03 20.00 € 15/per groep Quiz Cultuurraad Merksemdok Cultuurantenne

13/03 nog te 
bepalen nog te bepalen Paasfeest De Garve Okra Sint Jozef

14/03 en 15/03
12.00 – 17.00 € 20 Lentefeest Wilgenhof Okra OLV van 

Smarten

14/03 14.00 nog te bepalen Uitstap Mineralogisch 
museum Frans de l’Arbrelaan Reisclub Sint 

Bartholomeus

15/03 14.00 € 10  vvk | € 12 kassa Zingt, lacht en bewondert | 
Maarten Cox Concertzaal Cultuurcentrum 

17/03 09.00 – 18.30 € 45 Retrospectieven in Leuven en 
Brussel | MAK op stap Uitstap Cultuurcentrum 

21/03 20.15 € 8  vvk | € 10 kassa Lettertypes | lezing |  
Guillaume Van der Stighelen Bibliotheek Park Cultuurcentrum

22/03 13.30 gratis Dansnamiddag De Zeelbaan Dienstencentrum

23/03 14.00 nog te bepalen Op Visite De Brem Dienstencentrum

25/03 14.00 – 17.00 nog te bepalen Dansnamiddag Wilgenhof Okra OLV van 
Smarten

27/03 14.00 € 5  vvk | € 7 kassa Film | Cargo Concertzaal Cultuurcentrum 

27/03 nog te 
bepalen nog te bepalen Dagreis naar Turnhout vertrekpunt nog te 

bepalen Okra Sint Jozef

29/03 10.30 – 16.30 gratis Paasmarkt Melgeshof Woonzorgcentrum

29/03 13.30 € 16 Paasmenu ‘t Dokske Dienstencentrum

29/03 14.00 nog te bepalen Paasfeest De Brem Dienstencentrum

08/04 11.30 € 12  vvk | € 14 kassa Aperitiefconcert | Four Aces Concertzaal Cultuurcentrum 

13/04 20.15 € 14  vvk | € 16 kassa Oeps | Theater Antigone Concertzaal Cultuurcentrum 
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Overzicht activiteiten

Datum Tijdstip Prijs Activiteit  Locatie Informatie 

14/04 20.15 € 10  vvk | € 12 kassa Als ik van u was | Mathieu & 
Guillaume Merksemdok Cultuurcentrum

19/04 12.00 € 16 Vijgen na Pasen De Zeelbaan Dienstencentrum

20/04 14.00 € 14  vvk | € 16 kassa Uit bewondering | Dana 
Winner Concertzaal Cultuurcentrum 

22/04 10.00 – 16.00 gratis Erfgoeddag Districtshuis 
Merksem Cultuurantenne

24/04 14.00 € 5  vvk | € 7 kassa Film | Het tweede gelaat Concertzaal Cultuurcentrum 

24/04 09.00 – 20.00 nog te bepalen Uitstap Oudernaarde Wilgenhof Okra OLV van 
Smarten

24/04 nog te 
bepalen nog te bepalen Dagreis Pajottenland – Halle nog te bepalen Okra Sint Jozef

28/04 08.00 € 50 (circa) Daguitstap Averbode 3 opstapplaatsen Reisclub Sint 
Bartholomeus

03/05 14.00 € 12  vvk | € 14 kassa
Eurovizie | Andrea 
Croonenberghs, Chelsey en 
Geena Lisa

Concertzaal Cultuurcentrum 

05/05 10.00 – 17.00 gratis Buurtfeest ‘t Dokske Dienstencentrum

05/05 10.00 – 16.00 gratis
Open Dag Academie 
Merksem Beeldende 
Kunsten

Van Heybeeck
straat 
Terlindenhofstraat 

Academie 
Merksem

09/05 20.15 € 8  vvk | € 10 kassa
Ongehoord! |  Leve de 
luiheid  |
Lezing | Johan Braeckman

Bibliotheek Park Cultuurcentrum

12/05 20.15 € 10  vvk | € 12 kassa Wannes in Jazz | Jokke 
Schreurs Kwartet Merksemdok Cultuurcentrum

16/05 14.00 nog te bepalen Uitstap Oude Landen Ekeren Reisclub Sint 
Bartholomeus

24/05
14.00 € 10  vvk | € 12 kassa Bal Populaire | Radio 

Minerva & Nostalgia Concertzaal Cultuurcentrum 
25/05

26/05
13.00 – 17.00 gratis Jaarlijkse tentoonstelling | 

Vrij Podium
Galery Ateljee 
Fort van Merksem Fotogroep Mikpunt

27/05

29/05 14.00 € 5  vvk | € 7 kassa Film | Le Fidèle Concertzaal Cultuurcentrum 

29/05 nog te 
bepalen nog te bepalen Lentefeest De Garve Okra Sint Jozef

31/05 13.30 € 14 Themamenu ‘t Dokske Dienstencentrum

01/06 20.15 € 12  vvk | € 14 kassa
L’étude | Sien Eggers, 
Sofie Palmers en Jessa 
Wildemeersch

Concertzaal Cultuurcentrum 

03/06 09.00 € 3 Fietseling Bouckenborghpark Sportantenne 
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Datum Tijdstip Prijs Activiteit Locatie Informatie

07/06 14.00 gratis Paardjes knuffelen De Zeelbaan Dienstencentrum

09/06 12.00 gratis Opendeurdagen De Zeelbaan Dienstencentrum 

16/06
11.00 – 17.00 gratis Eindejaarsexpo Academie 

Merksem Kasteel Schoten Academie Merksem
17/06

23/06 14.00 € 50 (circa) Daguitstap BaarleNasseau 3 opstapplaatsen Reisclub Sint 
Bartholomeus

23/06
11.00  17.00 gratis indejaarsexpo Academie 

Merksem Kasteel Schoten Academie Merksem

24/06

adressen en telefoonnummers

Sportantenne 
www.merksem.be 03 338 72 68

Sportantenne.merksem@stad.antwerpen.be 
Districtshuis Merksem 
Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 2170 Merksem

Cultuurantenne 
www.merksem.be 03 338 72 71

Cultuurantenne.merksem@stad.antwerpen.be 
Districtshuis Merksem 
Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 2170 Merksem

Seniorenconsulent  
www.merksem.be 03 338 73 21

Senioren.merksem@stad.antwerpen.be 
Districtshuis Merksem 
Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 2170 Merksem

Cultuurcentrum 
www.ccmerksem.be 03 641 62 10 Nieuwdreef 135, 2170 Merksem

Dienstencentra Merksem 
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

03 431 64 64 dc.debrem@zorgbedrijf.antwerpen.be 
De Brem, Zwaantjeslei 87, 2170 Merksem

03 620 18 01 dc.dokske@zorgbedrijf.antwerpen.be 
’t Dokske, Minister Schollaertstraat 24, 2170 Merksem

03 292 62 80 dcdezeelbaan@zorgbedrijf.antwerpen.be 
De Zeelbaan, Elfnovemberstraat 33, 2170 Merksem

Woonzorgcentra Merksem  
www.zorgbedrijf.antwerpen.be

03 641 77 11 Wzc.sintbartholomeus@zorgbedrijf.antwerpen.be 
Sint Bartholomeus, Jaak de Boeckstraat 6, 2170 Merksem

03 431 65 11 wzcmelgeshof@zorgbedrijf.antwerpen.be  
Melgeshof, De Lunden 2, 2170 Merksem

Academie Merksem 
www.stedelijkonderwijs.be/  
academiemerksem

03 645 11 06 info.beeld@academiemerksem.be 
beeldende kunst: Van Heybeeckstraat 28, 2170 Merksem

03 641 60 20 info@academiemerksem.be  
muziek – woord – dans: Nieuwdreef 135, 2170 Merksem

Datum Tijdstip Prijs Activiteit  Locatie Informatie 

14/04 20.15 € 10  vvk | € 12 kassa Als ik van u was | Mathieu & 
Guillaume Merksemdok Cultuurcentrum

19/04 12.00 € 16 Vijgen na Pasen De Zeelbaan Dienstencentrum

20/04 14.00 € 14  vvk | € 16 kassa Uit bewondering | Dana 
Winner Concertzaal Cultuurcentrum 

22/04 10.00 – 16.00 gratis Erfgoeddag Districtshuis 
Merksem Cultuurantenne

24/04 14.00 € 5  vvk | € 7 kassa Film | Het tweede gelaat Concertzaal Cultuurcentrum 

24/04 09.00 – 20.00 nog te bepalen Uitstap Oudernaarde Wilgenhof Okra OLV van 
Smarten

24/04 nog te 
bepalen nog te bepalen Dagreis Pajottenland – Halle nog te bepalen Okra Sint Jozef

28/04 08.00 € 50 (circa) Daguitstap Averbode 3 opstapplaatsen Reisclub Sint 
Bartholomeus

03/05 14.00 € 12  vvk | € 14 kassa
Eurovizie | Andrea 
Croonenberghs, Chelsey en 
Geena Lisa

Concertzaal Cultuurcentrum 

05/05 10.00 – 17.00 gratis Buurtfeest ‘t Dokske Dienstencentrum

05/05 10.00 – 16.00 gratis
Open Dag Academie 
Merksem Beeldende 
Kunsten

Van Heybeeck
straat 
Terlindenhofstraat 

Academie 
Merksem

09/05 20.15 € 8  vvk | € 10 kassa
Ongehoord! |  Leve de 
luiheid  |
Lezing | Johan Braeckman

Bibliotheek Park Cultuurcentrum

12/05 20.15 € 10  vvk | € 12 kassa Wannes in Jazz | Jokke 
Schreurs Kwartet Merksemdok Cultuurcentrum

16/05 14.00 nog te bepalen Uitstap Oude Landen Ekeren Reisclub Sint 
Bartholomeus

24/05
14.00 € 10  vvk | € 12 kassa Bal Populaire | Radio 

Minerva & Nostalgia Concertzaal Cultuurcentrum 
25/05

26/05
13.00 – 17.00 gratis Jaarlijkse tentoonstelling | 

Vrij Podium
Galery Ateljee 
Fort van Merksem Fotogroep Mikpunt

27/05

29/05 14.00 € 5  vvk | € 7 kassa Film | Le Fidèle Concertzaal Cultuurcentrum 

29/05 nog te 
bepalen nog te bepalen Lentefeest De Garve Okra Sint Jozef

31/05 13.30 € 14 Themamenu ‘t Dokske Dienstencentrum

01/06 20.15 € 12  vvk | € 14 kassa
L’étude | Sien Eggers, 
Sofie Palmers en Jessa 
Wildemeersch

Concertzaal Cultuurcentrum 

03/06 09.00 € 3 Fietseling Bouckenborghpark Sportantenne 



Wist u dat?

… het districtshuis van Merksem 50 jaar geleden 
werd ingehuldigd?

Op 24 oktober 2018 zal het 50 jaar 
geleden zijn dat ons huidige dis
trictshuis werd ingehuldigd. Het 
kwam er ter vervanging van het 
gemeentehuis dat in 1894 werd 
gebouwd op de hoek van de Bre
dabaan en de Nieuwdreef en dat 
tijdens de bevrijdingsperiode van 
WOII in brand werd geschoten.

In 2010 werd het ‘nieuwe’ dis
trictshuis opgenomen in de lijst 
van te beschermen gebouwen. 
Het is immers een architecturaal 
interessant gebouw met een erg 
bijzonder interieur. 

Dat interieur kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de Merksemse binnenhuis
architect Jan Van Puyvelde en de ‘Kunstwerkstede Gebroeders De Coene’ uit Kortrijk, een 
bedrijf dat grote bekendheid verwierf als producent van houten meubels van uitzonderlijke 
kwaliteit. Het bedrijf maakte meubels naar ontwerpen van grote kunstenaars zoals Henry 
van de Velde en Horta en verzorgde het interieur van 20 paviljoenen op Expo 1958. Boven
dien was het een toonaangevende fabrikant en ontwerper van luxueuze artdéco interieurs. 
Kunstwerkstede De Coene ontwikkelde revolutionaire manieren om hout te gebruiken voor 
nooit eerder geziene overspanningen zoals onder andere in sporthal De Rode Loop en de 
Arenahal in Deurne. Het bedrijf verzorgde ook het interieur van de Unescogebouwen in 
Parijs en de gebouwen van de Verenigde Naties in Genève. Dat alles maakt ons Districtshuis 
meer dan de moeite waard om het in goede staat te bewaren.

Tekst: Lia Somers
Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem vzw
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