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DEURNE PRAAT…

Peter Van der Jeught, bibmedewerker 
“Dankzij de proefopstelling heeft bibliotheek 
Couwelaar nu een pleintje voor de deur. Er zijn 
veel ideeën over de mogelijkheden en die kwa-
men al aan bod tijdens de gesprekken met de 
focusgroep. Bijvoorbeeld het uitbreiden van 
de gratis wifi naar het pleintje zou zeker aan-
slaan. Nu krijgt de bib regelmatig jongeren 
over de vloer die hier graag vertoeven voor die 
gratis wifi. Dat is niet altijd makkelijk te com-
bineren met de stilte die andere bezoekers op-
zoeken in de leeszaal. Het zou zeker een meer-
waarde zijn en dat kan bovendien allemaal 
coronaveilig gebeuren. Plaats nog wat extra 
zitbanken, misschien wel in een cirkelvorm. 
Dan creëer je hier direct een pleingevoel. 

In de toekomst vind ik wel dat het nog veiliger 
kan worden voor fietsers en voetgangers. Ook 
is er behoefte aan meer parkeergelegenheid 
voor fietsers en gehandicapten. Leveringen 
voor de bib moeten mogelijk blijven, want we 
merken nu dat het niet altijd even evident is.”

Steve Vlasselaerts, 
eigenaar smoutebollenkraam 
“Toen we hoorden dat het district Deurne een 
plekje had om ons kraam te zetten, hebben 
we niet geaarzeld. De bedoeling was tot 8 
januari post te vatten, maar dat liep wat 
langer uit! Het was meteen een groot succes. 
Op een bepaald moment waren we zelfs even 
bezorgd dat we de coronamaatregelen niet 
konden naleven, maar dat is toch gelukt.
 
Wij krijgen heel veel verschillende mensen 
te zien: gepensioneerden, kinderen van de 
school, én we zien ook alle nationaliteiten 
aan ons kraam. 

Sommige Deurnenaars reageren verdeeld 
over de pleintjes, maar over één ding zijn 
ze het wel eens: ze zijn allemaal heel blij 
dat ons smoutebollenkraam nog even op 
deze locatie blijft staan. Voor ons is dit 
dus een geluk bij een ongeluk, want door  
corona zijn er geen kermissen waar wij kun-
nen staan. Als er hier in de toekomst een vas-
te plek voor ambulante handel komt, dan zijn 
wij alvast van de partij!”

Ann Paeschuyzen, 
directeur Scheppersinstituut 
“De medewerkers van het Scheppersinstituut 
zien in deze vrije ruimte een mooie gelegen-
heid om de brug te slaan tussen de school 
en de buurt. We gaan al vaak sporten in het 
Rivierenhof, maar voor een sprintbaan van 
50 meter vlak voor de deur lopen onze leer-
krachten lichamelijke opvoeding alvast warm.  
Enkele fitnesstoestellen op straat zouden ze-
ker goed gebruikt worden, wanneer we na 
corona opnieuw wat stoom mogen afblazen. 

Verder dromen wij van enkele tentoonstel-
lingspanelen, waarop de creatievelingen van 
de richting ‘Creatie & mode’ hun ontwerpen 
met alle Deurnenaars kunnen delen*. De leer-
krachten ‘beeld’ dromen er al van om de bo-
men op het pleintje in een mooi ‘Paas-kleedje’ 
te steken, met werkstukken uit de lessen. En 
zou een klein ‘amfitheater’ geen mooi podi-
um bieden aan plaatselijk talent van binnen 
en buiten de school?”

*Op p. 41 vind je alvast een uitnodiging voor 
de tentoonstelling van de leerlingen. Ga zeker 
eens een kijkje nemen.

Op de Frank Craeybeckxlaan staat momenteel een proefopstelling. De vrijgekomen ruimte wordt 
nu op een bepaalde manier ingevuld. Welke mogelijkheden ziet de Deurnenaar  voor deze plek 
in de toekomst? 

Dries De Schutter & mama, 
kersverse Deurnenaars 
“Ik ben nog maar net in Deurne komen wo-
nen. Toen ik hier voor de eerste keer passeer-
de, kreeg ik er meteen een goed gevoel bij. Het 
is superleuk om zitplekjes te hebben zo vlakbij 
huis. Hoewel je hier erg dicht bij het mooie 
Rivierenhof zit, is dit kleine groene plekje hier 
ook tof. 

Het is wel nog wat zoeken met het verkeer 
en ik denk dat een hondenloopzone hier ze-
ker ook een plaats zou verdienen. Je hebt 
hier vlakbij verschillende supermarkten maar 
niet veel om iets te gaan eten of drinken… of 
misschien valt het nu te weinig op met al die  
coronabeperkingen. 

We hopen dat deze plek in de toekomst blijft 
groeien en met meer plaats voor kinderen om 
te spelen, voor honden om te lopen en voor 
mensen om mekaar te ontmoeten.”

©
 S

ig
ri

d 
Sp

in
n

ox



w w w. d e u r n e. b e    |  7  ||  6  |   

KUNST@TELIER 
VAN 29 APRIL T.E.M. 16 JUNI 2021 
ELKE WO VAN 14 TOT 16 UUR, BEHALVE 
TIJDENS SCHOOLVAKANTIES

Is je kind tussen 6 en 12 jaar en een creatieve 
duizendpoot die graag de handen uit de mou-
wen steekt en vuilmaakt? Of wil je kleine 
Picasso graag nieuwe kunsttechnieken of  mate-
rialen leren kennen? Dan is het Kunst@telier 
op woensdagnamiddag van 29 april t.e.m. 16 
juni 2021 iets voor jouw artiest! 

Inschrijven kan tot 7 maart 2021 via de Jeugd-
dienst van Deurne. 

JEUGDDIENST DEURNE
TWEEGEZUSTERSLAAN 47
INSCHRIJVEN VIA 
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE OF 
TEL. 03 338 45 18
WWW.DEURNE.BE
GRATIS

|  6  |   

CORONAPROOF  
IN HET RIVIERENHOF
Jaar in, jaar uit verwent het Rivierenhof 
bezoekers graag met leuke activiteiten. 

Omdat ontspanning en natuur nu meer dan 
ooit belangrijk zijn, heeft het Rivierenhof 
een coronaveilig aanbod uitgewerkt. In je 
eentje of binnen jouw bubbel kan je stress-
vrij, gratis en zonder reserveren een van de 
nieuwe buitenactiviteiten beleven. 
Ontdek ze op www.provincieantwerpen.be 
> Rivierenhof coronaproof op stap.

Houd zeker ook de Facebookpagina en de 
website van het Rivierenhof in de gaten en 
verneem wanneer je opnieuw kan deelne-
men aan workshops, wandelingen of events.

RIVIERENHOF
TURNHOUTSEBAAN 246
TEL. 03 360 52 18
RIVIERENHOF@PROVINCIEANTWERPEN.BE
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > RIVIERENHOF
GRATIS

BESTE 
DEURNENAAR,
De afgelopen maanden stonden nog steeds 
in het teken van Covid-19 en ook bij het ter 
perse gaan van deze lentebrochure moeten 
we jammer genoeg meegeven dat de 
komende maanden nog erg veel onduide-
lijkheid met zich meebrengen. Omdat het 
niet te voorspellen is hoe de coronacrisis 
verder zal evolueren en welke maatregelen 
er nog gelden, is het moeilijk in te schatten 
welke activiteiten mogen plaatsvinden in 
maart, april en mei.

Deze brochure biedt een overzicht van acti-
viteiten en bevat informatie. Houd bij het 
lezen echter altijd voor ogen dat de infor-
matie eventueel al achterhaald kan zijn en 
dat de info dus onder voorbehoud is. 

Voor de laatste stand van zaken neem je 
best ook een kijkje op www.deurne.be, onze 
Facebook- en Instagrampagina (District 
Deurne). Of kijk op de website die bij het 
artikel staat. 

Neem je deel aan een activiteit? Dan moet 
je zeker de geldende coronamaatregelen 
correct naleven. 

We hopen, samen met jou, dat we snel terug 
naar een ‘normale’ situatie kunnen terug-
keren.

District Deurne

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

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

en waarvoor je niet hoeft te betalen in een 
recyclagepark: frituurolie, batterijen, hout 
(max. 1 m), metalen (max. 1 m), hard plas-
tic, piepschuim, kledij (in een zak), porse-
lein (enkel borden en tassen), drinkglazen, 
kga en klein elektro. 

n  Niet: afval voor de huisvuilophaling (rest, 
papier en karton, gft en pmd), grote spul-
len, hout of ijzer van meer dan 1 m, steen-
puin, grofvuil, herbruikbare en herstelbare 
goederen.

Data en locaties Deurne
n  ma 8/3, 3/5: Arenaplein (markt)
n  ma 15/3: Ertbruggelaan (t.h.v. nr. 4)
n  di 23/3: Lakborslei (Huis van het Kind) 
n  vr 2/4: Wim Saerensplein
n  di 20/4: achter Waasdonk (t.h.v. nr. 56)
n  vr 21/5: Hof Nieles (t.h.v. nr. 66)

Telkens van 8 tot 13 uur.

WWW.ANTWERPEN.BE/RECYCLAGEPUNT 

VRAGEN OVER CORONA?—Bel naar de gratis infolijn van de federale 
overheid via tel. 0800 14 689 of naar de 
corona- infolijn van de stad Antwerpen  

via tel. 03 435 95 55. Meer info via  www.info-coronavirus.be of www.antwerpen.be/corona.
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BE-ALERT: METEEN VERWITTIGD BIJ EEN NOODSITUATIE 
Een brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie moeten alle 
burgers snel verwittigd worden met correcte en betrouwbare informatie. Hiervoor kunnen 
alle overheden BE-Alert gebruiken, een nationaal verwittigingssysteem dat je op de hoogte 
stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn. 

Registreren 
Enkel indien je geregistreerd bent, kan je een 
bericht ontvangen. Dat kan snel en eenvoudig 
via www.BE-Alert.be. Op die manier ontvang 
je de juiste info en instructies over een nood-
situatie en kan je zoveel mogelijk mensen in 
veiligheid brengen. Dus, registreer je zeker! 
Dat is niet alleen belangrijk voor jou, maar 
voor iedereen in je omgeving. Zowel je 
inschrijving, als de berichten die je zal ont-
vangen, zijn gratis.

De provincie Antwerpen is met 21% van de 
totale aansluitingen in heel België koploper.

Ook op verplaatsing
Bij een grote noodsituatie zal de overheid 
overigens ook een bericht kunnen sturen 
enkel op basis van locatie. Iedereen die aan-
wezig is in een bepaalde zone zal dan sowieso 
een sms krijgen. Dat systeem is uniek in Bel-
gië. Zo word je dus ook verwittigd als je een 
dagje aan zee of in de Ardennen bent.

Wanneer wordt BE-Alert ingezet? 
n  Bij uiteenlopende incidenten (gaslek, brand, 

overstroming …).
n  Waarschuwingen bij stormweer.
n  Boodschappen en info m.b.t. het corona- 

virus.
n  Bij meldingen van algemeen nut (bv. afslui-

ten van straten of wateronderbrekingen). 

Is je profiel nog up-to-date?
Ben je al geregistreerd? Dan kan je jouw per-
soonlijke gegevens op elk moment aanvullen 
of wijzigen. Bovendien kan je tot vijf adressen 
registreren. Voeg dus naast je thuisadres ook 
zeker het adres van je werkplaats en enkele 
andere belangrijke adressen toe (bv. familie). 
Je doet dit in slechts enkele, eenvoudige stap-
pen op www.BE-Alert.be. 

WWW.BE-ALERT.BE

GEZOCHT: 
HET ERFGOEDJUWEEL 2021
Deurne telt tal van historische panden om 
trots op te zijn. Ben jij de eigenaar van een 
gebouw met erfgoedwaarde dat de afgelopen 
vijf jaar een nieuwe bestemming kreeg of met 
zorg in ere werd hersteld? Of ken je iemand 
met zo’n project? Stel je dan kandidaat voor 
Het Erfgoedjuweel, de monumentenprijs van 
stad Antwerpen, voor 25 maart en maak kans 
op een prijs van 4 000 euro.

Wie maakt kans? 
n  Het project moet erfgoedwaarde hebben. 

Een officieel statuut als beschermd monu-
ment of inventarispand is niet nodig. 

n  Het kan gaan om woningen, kantoorge-
bouwen, winkels of nog andere type pro-
jecten. 

n  De herbestemming of renovatie moet tus-
sen 25 maart 2016 en 25 maart 2021 zijn 
opgeleverd. 

n  De indiener is de bouwheer, projectontwik-
kelaar of architect van het project. 

INFO
WWW.ERFGOEDJUWEEL.BE

©
 S

te
fa

n 
La

m
br

ec
h

ts

EXPO: CITYSCAPES 
VAN VR 5 T.E.M. ZO 21 MAART 2021  
TELKENS OP VR, ZA EN ZO VAN 14 TOT 19 UUR

Stefan Lambrechts is een Deurnse fotograaf. 
In ‘Cityscapes’ fotografeert hij de stad en 
vertelt daarmee zijn eigen verhaal. De tegen-
strijdige emoties die de jonge kunstenaar 
beleeft, schemeren door in zijn beelden: soms 
donker en confronterend, dan weer heel kleur-
rijk en warm. Je kijkt door zijn ogen naar de 
Groenplaats en het Centraal Station, maar 
ook naar onbekende plekjes in de buitenwij-
ken van de stad. 

Voor je de tentoonstelling bezoekt, moet je 
aan de inkom je gegevens achterlaten. Dat 
kan buiten door een QR-code te scannen of  
door je naam en telefoonnummer aan het 
onthaal door te geven. Volg steeds de aan-
wijzingen ter plaatse en help zo je expobezoek 
(corona)veilig te laten verlopen. 

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS 
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
TEL. 03 338 46 46
LAMBRECHTSSTEFAN@OUTLOOK.COM 
WWW.DEURNE.BE 
GRATIS 
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LEZEN IS EEN FEEST!
ZA 27 MAART 2021 VAN 10 TOT 11 UUR (BIB COUWELAAR)  
ZA 27 MAART 2021 VAN 14.30 TOT 15.30 UUR (BIB ARENA)

Lezen is een feest, zelfs in coronatijden. Tijd nemen om in een boek te kruipen, of oortjes 
op te zetten en te luisteren naar heerlijke verhalen, of die verhalen helemaal tot leven 
te zien komen in de bibliotheek! Dat kan zeker tijdens de Jeugdboekenmaand, want…  
die bestaat intussen 50 jaar en dat vieren de bibliotheken.

Dank je wel
Het is niet alleen een goede reden om het 
lezen te vieren. Het is ook het moment om 
dank je wel te zeggen tegen iedereen die lezen 
mogelijk maakt. Applaus dus voor alle 
auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, 
vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhan-
delaren, bibliotheken, scholen, juffen en 
meesters, recensenten, leesbevorderaars en 
hoera voor alle grote en kleine lezers, voor-
lezers en meelezers. 

Kinderverhalen via podcasts
De auteurs van de mooiste kinderboeken wan-
delen zomaar je huiskamer binnen via de 
podcasts van bibliotheek Arena. 
Nestel je onder een warm dekentje en geniet 
van heel dichtbij van de leukste kinderboeken 
die auteurs zélf voor jou voorlezen. 
Meer info: soundcloud.com/user-96615087

Waarom voorlezen?
Er zijn 101 redenen waarom voorlezen belang-
rijk is. Wist je dat voorlezen:
n  de band tussen ouder en kind versterkt?
n  ervoor zorgt dat je kind beter luistert en 

meer geconcentreerd is?  
n  leidt tot een groter taalinzicht?
n  helpt om sneller en rustiger in te slapen?
n  bijdraagt tot meer stimulering van de her-

senen, waardoor je kind later makkelijker 
leert spellen en lezen?

n  kan helpen om moeilijke onderwerpen 
bespreekbaar te maken?

n  het zelfvertrouwen van je kind een heuse 
boost geeft?

n  de fantasie van je kind stimuleert?

Haast je dus naar de bibliotheek om jouw 
droomboek uit te kiezen.

BIB COUWELAAR - TE COUWELAARLEI 120 
BIB ARENA - ARENAPLEIN 62A
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ONTDEK LOOPPARCOURS IN DEURNE
In Deurne zijn er enkele leuke loopparcours, ideaal in je voorbereiding op de Rivierenhof-
loop (p. 45)! De parcours zijn bewegwijzerd en hebben diverse ondergronden en afstanden. 
Voor elk wat wils dus.

Bremweide
De Bremweide is een uitgestrekt landschaps- 
park achter het Bosuilstadion, ontworpen 
door de bekende Antwerpse landschapsar-
chitect Jacques Wirtz. Je vindt er een mooi 
loopparcours met een looppad in een voort-
durend afwisselend parklandschap. Zo loop 
je geregeld op open grasvlakten, dan weer 
op een smal bospadje en beklim je zelfs een 
stevige heuvel.
n  Start: Ter Heydelaan, aan de ingang van 

het park recht tegenover de André Herman-
slaan.

n  Afstand: lus van 1,65 kilometer met 
afstandsaanduiding om de 100 meter.

Rivierenhof
In het Rivierenhof vind je een afwisselend 
loopparcours van maar liefst 10 kilometer. 
Daar loop je op eindeloze wandelpaden van 
gras, zand, grind of asfalt die je langs de ver-
schillende bezienswaardigheden van het 
domein brengen. Ideaal dus voor een lange 
duurloop. Inkorten is altijd mogelijk!

n  Start: Ruggeveldlaan, aan de ingang van 
het park

n  Afstand: lus van 10 kilometer met de eer-
ste 1,5 kilometer afstandsaanduiding om 
de 100 meter, daarna afstandsaanduiding 
om de 500 meter

Boekenbergpark
Het Boekenbergpark is een van de meest tot 
de verbeelding sprekende parken van Ant-
werpen. Kenmerkend voor het park is de zoge-
naamde Engelse landschapsstijl met zijn slin-
gerende vijver, kronkelende paden in 
boskiezel, kunstmatige heuvels en groepjes 
bomen. Het afwisselende parcours brengt je 
o.a. langs het kasteel, de Jagerstoren, de 
rotsbrug, het grottencomplex en de Chinese 
toren.
n  Start: Menegemlei, aan de ingang van het 

park
n  Afstand: lus van 1,5 kilometer met afstands- 

aanduiding om de 100 meter.

WWW.SPORTINGA.BE > LOPEN
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Zin om zachtjes uit je winterslaap te ontwaken? 
Bekijk het programma van Deurne Ontwaakt op p. 22.

DEURNE ONTWAAKT

TERUG SAMEN GENIETEN VAN CULTUUR
Op vrijdag 13 maart 2020 sloten de deuren van cultuurcentrum Deurne en Cinema Rix. 
Eén jaar later hopen en dromen ze van een ontwakende wereld, waarin ze cultuur bele-
ven samen met jou weer heel hoog op en in de agenda’s kunnen zetten! 

Want ze hebben dat zo gemist. Samen genie-
ten van een voorstelling in cultuurcentrum 
Deurne, napraten aan de bar, plannen maken 
met vrienden om naar de film te gaan in 
Cinema Rix, of EIN-DE-LIJK nog eens met je 
gezin naar een voorstelling, in plaats van 
samen te staren naar een tof bedoelde stream 
via Facebook of Instagram. 

Vanaf april 2021?
Als het mag, staat het cultuurcentrum vanaf 
april weer volledig klaar voor jou. Zij staan al 
te popelen om je dan terug op een veilige en 
volledige coronaproof manier te ontvangen 
in hun schouwburg. 

Gezellige huiskamer
Toen het cultuurcentrum heel even open 
mocht in oktober 2020, hadden ze hun grote 
podiumzaal omgetoverd tot een prachtige, 
ultragezellige huiskamer. En dat concept blijft 
gewoon behouden. Per bubbel vlei je je dus 
neer in een piekfijn uitgekozen huiselijk salon, 
met kaarsen en al. Ook in Cinema Rix gebeurt 

alles volgens de opgelegde maatregelen en 
in een gezellig jasje. Geniet thuis in afwach-
ting van de heropening nog van de podcasts 
via www.ccdeurne.be/radiorix.

Programma
Het programma voor april en mei is volledig 
geboekt en gepland (zie kalender achteraan 
deze brochure), maar helaas dus wel onder 
voorbehoud. Laatste wijzigingen vind je op 
de website. 

CULTUURCENTRUM  DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
TEL. 03 360 85 50
CCDEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.CCDEURNE.BE

CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
TEL. 03 360 80 90
CINEMA.RIX@ANTWERPEN.BE
WWW.CINEMARIX.BE
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OPROEP
—Ken of ben je iemand die met zijn/haar 

werk wil exposeren aan de ramen van Cinema Rix? Laat het weten via cinema.rix@antwerpen.be
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10 VERSCHILLENDE APPS 
OM JE PARKEERGELD TE BETALEN
Kom je met de auto naar Antwerpen? Kies dan uit 10 apps om je parkeersessie te betalen. 
Zo verlies je geen tijd meer met een automaat zoeken en betaal je enkel voor de effectief 
geparkeerde tijd. Dit aanbod breidt in de toekomst nog uit.

Naast 4411 (Be-Mobile) en Parkmobile kan je 
je parkeersessie betalen via Easypark, Flow-
bird, Seety, Yellowbrick en Parkd. Ook via de 
apps van Belfius, KBC en Flitsmeister kan je 
parkeergeld betalen dankzij de integratie van 
4411. Op www.slimnaarantwerpen.be vind 
je een overzicht van de verschillende aanbie-
ders.

Brede waaier aan mogelijkheden
Sommige aanbieders werken met verschil-
lende tariefformules zoals abonnementen of 
een vaste kost per transactie. Andere bieden 
innovatieve diensten aan, zoals het opslaan 
van een parkeerlocatie of het automatisch 
starten en stoppen van parkeersessies. De 
aanbieders zijn ook actief in meerdere steden 
in binnen- en buitenland. Zo moet je niet tel-
kens een nieuwe app downloaden wanneer 
je een andere stad bezoekt.

Parkeertickets voor 1 of 4 weken
Je kan ook een parkeerticket kopen voor 1 of 
4 weken voor 1 zonecode in de groene of roze 
tariefzone. Deze tickets worden aangeboden 
door 4411 (Be-Mobile) en Seety. In een latere 
fase verkopen ook andere aanbieders deze 
weektickets.

WWW.SLIMNAARANTWERPEN.BE 

ANTWERPEN BREEKT UIT  
Via het onthardingsproject ‘Antwerpen Breekt 
Uit’ maken de stad Antwerpen en haar dis-
tricten hun straten klaar voor de toekomst 
door meer ruimte te creëren voor groen en 
water. 

In Deurne zullen de Van Hovestraat en de Jan 
Samynlaan omgevormd worden tot respec-
tievelijk een tuinstraat en een woonstraat. 
De keuze voor beide straten is gekoppeld aan 
verschillende criteria en de betrokkenheid 
van de bewoners. 

Dit jaar volgt een participatietraject via bevra-
gingen, workshops, infomomenten,… waarbij 
het ontwerpteam de gebruikers van de straat 
zullen betrekken. 

Meer informatie volgt van zodra de timing 
bekend is.

WIJKOVERLEG DEURNE
TEL. 03 338 45 76
WIJKOVERLEG.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
WWW.DEURNE.BE > GROEN
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WEBPUNT IN DEURNE
Wil je graag met de computer, smartphone 
of tablet leren werken? Dan kan je terecht in 
het Webpunt van Deurne. Tijdens de ope-
ningsuren kan je er gratis een computer 
gebruiken en krijg je de nodige hulp bij aller-
hande computervragen.

Daarnaast kan je in het Webpunt ook cursus-
sen voor beginners volgen. Op jouw maat, 
stap voor stap, zodat jij de wondere wereld 
van de computer leert kennen. Voor slechts 
1 euro per les kan je deelnemen aan de cur-
sussen basis computergebruik, mailen, Word, 
Excel, Powerpoint, smartphone en andere 
workshops.

Heb je meer specifieke vragen? Dan helpt een 
‘digital consult’ van het Webpunt je verder. 
Een webpuntmedewerker geeft je een uur 
lang persoonlijke hulp bij het gebruik van je 
laptop, tablet of smartphone. Je moet wel op 
voorhand een afspraak maken.

WEBPUNT COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
TEL. 03 286 85 85

WEBPUNT PLEINTJE
SINT ROCHUSSTRAAT 108
INFO@DOTKOM.BE
WWW.WEBPUNT.NET 
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THEMAKAMPEN IN DE 
PAASVAKANTIE 
VAN MA 5 T.E.M. ZO 18 APRIL 2021 

Ben je nog op zoek naar een leuke activiteit 
voor je kinderen tijdens de paasvakantie? 
Bekijk dan zeker het aanbod van Gekkoo vzw. 
Misschien is een leuk themakamp wel iets 
voor hen. Kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar wor-
den een hele week ondergedompeld in ver-
schillende thema’s. Jonge kunstenaars, teke-
naars, ontwerpers, muzikanten, knutselaars, 
bouwers … vinden zeker iets naar hun smaak.

Waar?
n  Basisschool Ibex, 
 Seraphin de Grootestraat 120
n  Basisschool Hertenhof, 
 Frans van Dijckstraat 46

Op dezelfde locatie gaan ook kampen voor 
andere leeftijden door. Broers, zussen, vrien-
den en vriendinnen kunnen dus makkelijk 
samen op kamp, ook al behoren ze tot een 
andere leeftijdsgroep of vinden ze andere 
dingen leuk.

GEKKOO VZW
TEL. 03 233 64 90
INFO@GEKKOO.BE
INSCHRIJVEN VIA WWW.GEKKOO.BE 
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EXPO: CORONA IN BEELD
2, 3, 8, 9, 10, 16, 17 EN 18 APRIL 2021  
(UREN P. 48 KALENDER)

Kom in de zijvleugel van het districtshuis de 
expo ‘Corona in beeld' bekijken. 

Deurnenaar en fotografe Kim Van der Vorst 
brengt de impact van de coronacrisis op de 
lokale horeca en middenstand in beeld met 
deze expo. “Ik wil de horeca en middenstand 
een hart onder de riem steken.” zegt Kim, “Ik 
maak daarom zwart-wit foto’s van de han-
delszaken met één klein detail in kleur, als 
symbool van moed en als lichtpuntje in deze 
donkere en moeilijke tijden.”

Voor je de tentoonstelling bezoekt, moet je 
aan de inkom je gegevens achterlaten. Dat 
kan buiten door een QR-code te scannen of  
door je naam en telefoonnummer aan het 
onthaal door te geven. Volg steeds de aan-
wijzingen ter plaatse en help zo je expobezoek 
(corona)veilig te laten verlopen.

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS 
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
TEL. 03 338 46 46
CULTUURANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
WWW.DEURNE.BE 
GRATIS 
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VOORMALIGE BROUWERIJSITE ‘DE RIDDER’ VERKOCHT 
De gebouwen op de voormalige brouwerijsite ‘De Ridder’ in Deurne-Dorp krijgen een 
nieuwe eigenaar. 'Vzw CGG Andante' en 'De Ridders bv' kochten de gebouwen van AG 
Vespa en zullen de site een kwalitatieve nieuwe invulling geven. Zo zal het Centrum voor 
Geestelijke Gezondheidszorg Andante er een plek krijgen en komen er een klaslokaal, een 
polyvalente ruimte en fietsstalplaatsen voor de aanpalende school ’t Speelscholeke. Daar-
naast wordt er ruimte voorzien voor verschillende socio-culturele gemeenschapsfuncties 
en ambachten en voor woningen. 

De site aan de Hertstraat had nood aan een 
grondige opknapbeurt. Daarom lanceerde AG 
Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor 
vastgoed en stadprojecten in Antwerpen, vorig 
jaar een oproep naar een kandidaat-koper. 
Stedelijk vastgoed als Brouwerij De Ridder 
werd immers niet zomaar aan de hoogste bie-
der verkocht. Het project dat op de site gere-
aliseerd zou worden, was belangrijker. De 
koper moest de gebouwen dus niet alleen  
renoveren en restaureren, maar er ook een 
passende nieuwe functie voor de buurt aan 
geven. 

Een plek voor nieuwe vormen van wonen, 
werken en leven 
Het project voorziet enerzijds in een samen-
werking met het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Andante. Hun diensten zul-
len in twee bouwdelen worden ondergebracht. 
Anderzijds is er een intentieovereenkomst met 
de aanpalende basisschool ’t Speelscholeke 

voor de realisatie van een klaslokaal, een 100-
tal fietsstalplaatsen en een polyvalente ruimte 
voor de school. Verder zal er veel ruimte aan-
geboden worden voor verschillende socio-cul-
turele en gemeenschapsfuncties en ambach-
ten. Het project biedt bijkomend ook ruimte 
aan negen woningen. 

Meerwaarde voor de buurt én het district
Voor het project werken Andante en De Rid-
ders samen met projectcoördinator Miss 
Miyagi. Zij zullen de komende maanden hun 
oproep naar lokale ondernemers en initiatie-
ven verderzetten om mee hun schouders onder 
het project te zetten. Dit project wordt op alle 
vlakken een meerwaarde voor het district.

WWW.AGVESPA.BE



|  1 8  |   w w w. d e u r n e. b e    |  19  |

GEZIEN WORDEN  
IN KRONENBURG
VR 23 APRIL 2021 VAN 16 TOT 20 UUR 
ZA 24 APRIL 2021 VAN 10 TOT 16 UUR

Ieder mens zijn histories. Ieder gezin, klas- of 
leefgroep zijn overleveringen, waarden en 
normen. En iedereen wil graag gezien worden. 
Villa Vonk koppelde kunstenaars van allerlei 
slag (theater, beeld, dans, muziek) aan bub-
bels (gezinnen, klassen, leefgroepen). De bub-
bels zochten, speelden en schreven. Dit alles 
willen ze in april aan jou laten zien door een 
theatrale tentoonstelling in de buurt Kronen-
burg. Een klein voorsmaakje? ‘De brug’ van 
Helge.

Een constructie van staal en beton.
Een verbintenis tussen 2 werelden.

Verhalen langs beide kanten.
Zo dichtbij maar ook zo ver weg.

Doe je graag mee? Dat kan. Jouw verhaal is 
een ander perspectief en andere manier van 
zien. Sluit je aan bij onze WhatsApp-bubbel 
via +32 468 17 93 41.

BUURT KRONENBURG 
EXACTE LOCATIE WORDT BINNENKORT 
AANGEKONDIGD
VILLAVONKVZW@GMAIL.COM  
WWW.VILLAVONK.ORG 
INSTAGRAM (@VILLA VONK)

©
 S

ar
a 

B
os

m
an

KUNST ONTMOET  
WETENSCHAP
VAN DI 6 TOT EN MET VR 16 APRIL 2021

Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen 
tussen 4 en 12 jaar deelnemen aan verschil-
lende uitstappen en sportieve of creatieve 
activiteiten bij de jeugddienst van Deurne. 
Ze bouwen een kunstbrug tussen wetenschap 
en kunst, waarbij architectuur en experimen-
ten op een kunstige wijze vorm gegeven wor-
den. Of ze maken een eigen uitvinding die de 
wereld op zijn kop zet. Natuur & Wetenschap-
pen én huisartieste Sabrina Muze dompelen 
kinderen een hele week onder in een bad van 
kunst, natuur en wetenschappen. Je moet 
wel op voorhand inschrijven.

JEUGDDIENST DEURNE
TWEEGEZUSTERSLAAN 47
TEL. 03 338 45 18
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE
INSCHRIJVEN VIA 
WWW.ANTWERPEN.BE/AKAARTJEUGD  
VANAF 0 EURO / MAX. 75 EURO - VT

|  1 8  |   |  1 8  |   

DE BABBELTUIN 
VANAF 20 APRIL 2021 
ELKE DI EN DO VAN 12 TOT 16 UUR

Vanaf 20 april opent Buurtwerk Dinamo weer 
de poort van de Babbeltuin. De Babbeltuin is 
een gezellige groene oase in de Van Dornes-
traat waar alle buurtbewoners welkom zijn. 
Heb je zin in een babbel? Wil je je boterham-
men in gezelschap opeten? Spreek je graag 
buiten af met iemand? Wil je nieuwe mensen 
ontmoeten? Kom dan naar de Babbeltuin. 
Reserveren is niet nodig, je kan gewoon langs-
komen.

Zoek je als 2-spraakduo een plek om samen 
Nederlands te spreken? Je kan vooraf een 
tafel reserveren zodat je zeker bent van een 
plekje. 

We houden rekening met alle coronamaatre-
gelen en zorgen ervoor dat de Babbeltuin 
voor iedereen een veilige plaats kan zijn.

BABBELTUIN
VAN DORNESTRAAT 156 (TUIN H. FAMILIEPAROCHIE)
TEL. 03 326 22 14
JOKE.VERLAET@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE
BIT.LY/BWDINAMO
GRATIS
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FIETS HUREN OF DELEN
Fietsen in Antwerpen heeft heel wat voorde-
len. Het is gezond, milieuvriendelijk en in veel 
gevallen ook de snelste manier om op je 
bestemming te geraken. In en rond de stad 
vind je al meer dan 500 km veilige en com-
fortabele fietspaden. 

Hebt je zelf geen fiets? Geen probleem! Dan 
kan je er een huren of delen. Zo geraak je 
probleemloos op het werk of kan je genieten 
van een gezellige fietstocht door de stad. 
Naast de stadsfietsen van Velo zijn er nog 
heel wat andere mogelijkheden in Antwerpen 
om een fiets te huren of te delen. Daardoor 
ligt fietsen ook voor jou binnen handbereik. 

Welke mogelijkheden bestaan er om een fiets 
te huren of delen? En welke deelfiets past het 
best bij jou? Alle aanbieders hebben een hoop 
voordelen die misschien beter bij jou passen. 
Ontdek het volledige aanbod op 
www.slimnaarantwerpen.be.

WWW.SLIMNAARANTWERPEN.BE
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Misschien steek je ook een handje toe in het Rivierenhof (p.6)? 
Of sla je de handen in mekaar in de straat tijdens Deurne Ontwaakt (p.24)?

STAP JIJ OOK OPGERUIMD 
DE LENTE IN?

BUURTMOBIEL IN EEN NIEUW KLEEDJE
Wie kent de buurtmobiel, het rollend infopunt van district Deurne, niet? Deze schoonheid is 
zóveel meer dan 'een caravan'. Na jaren dienst tijdens evenementen en inspraakmomenten 
was het tijd voor een extreme make-over. 

Vorig jaar werkte graffitiartiest Smok een nieuw 
ontwerp uit. Deze lente doet de nieuwe buurt-
mobiel zijn intrede. Wat kan de artiest, bij wijze 
van teaser, al op je loslaten? 

Smok, hoe ga je te werk bij zo'n opdracht?
Eerst bespreek ik het project met de opdracht-
gever. Wat zijn de verwachtingen? Waarom werd 
er voor mij (mijn stijl) gekozen? Zijn er techni-
sche beperkingen? Al deze vragen leiden tot een 
duidelijke opdrachtbeschrijving en zorgen ervoor 
dat de neuzen in dezelfde richting staan.

Wat is het moeilijkst: werken op een muur 
of op een voorwerp?
Ik werk liefst op een muur, een voorontwerp 
mag niet teveel tijd in beslag nemen maar 
moet net voldoende zijn om aan te tonen wat 
ik juist wil doen. Als ik hier teveel aan werk, 
wordt de uitvoering minder interessant of voelt 
het eerder als ‘herhaling’ aan. 

Was het de eerste keer dat je een ontwerp 
maakte voor zo’n speciale ‘ondergrond’? 
Ik heb al een boot beschilderd, een reisbus, 
een bakfiets, een auto, containers... maar dit 

was mijn eerste ‘caravan’, maar zo mag ik het 
niet noemen...

Welke plek in Deurne zou je graag eens 
volgens jouw goesting onder
handen nemen, zonder beperkingen
en restricties? 
Momenteel heb ik veel zin om een enorm groot 
werk te maken. Het Sportpaleis of de silo’s van 
Holcim zijn interessant. Wat ik er mee zou 
doen? Géén idee, ik probeer vooraf zo weinig 
mogelijk in het creatief proces te gaan. 
Wederom omdat het project anders misschien 
‘verbrand’ is tegen dat ik het uitvoer. Ik probeer 
ook de ontwerpen af te stemmen op de omge-
ving en meer samen te werken met de muur. 
Bepaalde elementen gebruiken in het ontwerp, 
bijvoorbeeld een dier dat leunt op een raam... 
zo creëer je interactie met de muur en dat is 
fascinerend.

Benieuwd naar die nieuwe buurtmobiel? Hou 
je ogen dan deze lente maar open… en volg 
onze social media voor extra tips!

WWW.DEURNE.BE
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DEUNE ONTWAAKT, JIJ OOK?
VAN WO 21 APRIL T.E.M. ZA 1 MEI 2021 

Sluit je ogen en beeld je in… De eerste zonne-
stralen op een frisse lentemorgen. De vogels 
die vrolijk fluiten. De eerste dag dat je die win-
tertrui niet meer nodig hebt. De bloesems in 
struiken en de groene blaadjes die de parken 
terug kleur geven. De lente is begonnen! Tijd 
om je ogen terug te openen, te ontwaken uit 
je winterslaap en met volle teugen te genieten 
van al het moois dat Deurne te bieden heeft 
deze lente. Tijd om buiten te komen en te 
bewegen. Maar hopelijk ook om elkaar einde-
lijk terug te kunnen ontmoeten na de donkere 
winterdagen.

Het district helpt je graag op weg en lanceert 
‘Deurne Ontwaakt’. Van woensdag 21 april tot 
en met zaterdag 1 mei zijn er verschillende 
activiteiten, verspreid over diverse momenten 
en locaties. Er is voor ieder wat wils.

Deurne speelt
Speelvogels van alle leeftijden krijgen vrij spel 
op woensdag 21 april. Want spelen, dat is niet 
alleen voor kleine kinderen. We dagen heel 
Deurne uit om het kind terug in zich vrij te 
laten tijdens een heuse speelsessie. 

Deurne ontdekt
Deurne heeft massaal veel te bieden op cultu-
reel vlak. Op zaterdag 24 en zondag 25 april 
zetten we het Deurnse erfgoed in de kijker. 
Vroege vogels kunnen aansluiten bij een wan-
deling in Boekenbergpark. 

Laat Deurne blinken
Dat Deurne al wondermooi is, weet iedereen. 
Maar als je de straat een grondige poetsbeurt 
geeft, blinkt het district nóg harder.

Deurne fietst (al héél lang)
Deurne heeft een bijzondere relatie met fiet-
sen én wielrennen. Maak kennis met de 
geschiedenis en haal zelf je stalen ros van 
stal!

WWW.DEURNEONTWAAKT.BE

DEURNE SPEELT 
WO 21 APRIL 2021

Op woensdag 21 april 2021 hangt district 
Deurne haar karretje aan de nationale Bui-
tenspeeldag.  Speelvogels… Wie zijn ze? Wat 
doen ze? Wat drijft hen? Een ding is zeker: 
mensen spelen graag! En als het weer het 
toelaat, het allerliefste buiten. 

Buitenspelen moet gewoon kunnen, altijd en 
overal, bij regen of zonneschijn en vooral 
door ‘iedereen’! Jong of oud, zelfs je trouwe 
viervoeter doet mee! Kijk eens rond in je buurt 
en zoek plekjes waar het fijn vertoeven is. De 
vele speel- en sportterreinen, de parken, het 
Ertbruggebos, de petanquebaan op het plein-
tje achter de hoek, de hondenweide, het 
Speelbos of dat fantastisch mooi park dat 
Deurne in twee deelt? 

Ontdek op de website welk aanbod het dis-
trict heeft en trek je speeloutfit al maar aan! 
Er schuilt een speelvogel in iedereen, ook in 
jou!

JEUGDDIENST DEURNE
TWEEGEZUSTERSLAAN 47
TEL. 03 338 45 18
JEUGDDIENST.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
WWW.DEURNEONTWAAKT.BE 
GRATIS

DEURNE ONTDEKT
ZA 24 EN ZO 25 APRIL 2021

In 2021 viert het district ook de 20e editie van 
Erfgoeddag. Op 24 en 25 april 2021 vindt er 
een feestweekend plaats volledig in het teken 
van ‘De Nacht’. Vorige editie werd door corona 
afgelast, ook dit jaar zal het nog met de 
nodige beperkingen zijn. Maar de erfgoedfans 
zullen toch heel wat kunnen meemaken – ook 
in Deurne. 

Houd de website en de sociale media in het 
oog en wees er snel bij, want dit jaar zijn alle 
activiteiten enkel toegankelijk na reservatie. 

VERSCHILLENDE LOCATIES
TEL. 03 338 46 46
CULTUURANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNEONTWAAKT.BE
DOOR DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN ZIJN 
ALLE ACTIVITEITEN OP ERFGOEDDAG OP AFSPRAAK.
GRATIS

#DEURNEONTWAAKT
—

Deel je leuke buitenmomenten 
op social media met 
#deurneontwaakt en 
#deesisweldeurne.
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LAAT DEURNE BLINKEN
ZA 24 APRIL 2021

Als de lente in het land is, komen dan bij jou 
ook de poetskriebels boven? Steek samen met 
je buren de handen uit de (korte) mouwen 
tijdens de poetsdag op zaterdag 24 april 2021.

Haal emmers, borstels en zeemvellen boven 
en fleur met z’n allen de buurt op en maak de 
straat proper. Zwerfvuil oprapen, onkruid ver-
wijderen, fiets inzepen en ramen poetsen?  
Veel toffer om dat samen te doen, ook al is 
het met mondmasker en op 1,5 meter afstand.
Deurne zal blinken als nooit tevoren!

En uiteraard krijgt elk deelnemend gezin een 
leuke beloning. 

DING DONG DEURNE
TEL. 03 338 45 84 OF 03 338 45 12
DINGDONGDEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNEONTWAAKT.BE 

DEURNE FIETST (AL HÉÉL LANG)
ZA 1 MEI 2021

Deurne eert zijn wielrenners, en hoe! Met een boek en verschillende wieler- en fietsac-
ties komt die geschiedenis op 1 mei 2021 weer helemaal tot leven.

Op het einde van de 19de eeuw wordt het 
wielrennen razend populair, ook in Deurne. 
Sindsdien laat Deurne de wielersport niet meer 
los. Verschillende grote wielrenners kwamen 
uit ons district en sommigen werden zelfs 
wereldkampioen. Maar ook minder bekende 
Deurnenaars bouwden mee aan de rijke wie-
lergeschiedenis.

De historische wielerrit van Namen naar 
Deurne uit 1920 in peloton fietsen, zoals aan-
gekondigd in de winterbrochure, zal vanwege 
corona noodgedwongen niet lukken. Maar, 
dat staat het district niet in de weg om 1 mei 
in het teken te plaatsen van de fiets en zijn 
gebruiker. Deze 100-jarige verjaardag gaat niet 
onopgemerkt voorbij dankzij tal van alterna-
tieven. Neem met je gezin deel aan een zoek- 
en doe-fietstocht die je langs verborgen en 
kindvriendelijke plekjes in het district brengt. 
Of laat je verrassen in het straatbeeld door 

Deurnse wielerhelden uit het verleden. Met 
het nodige geluk verrast het district jou per-
soonlijk met een attentie!

Wielerliefhebbers nemen op 1 mei deel aan 
een wielerrit met vertrek en aankomst in 
Deurne en ontdekken en passant historische 
wielerplekjes in en rond de stad. 100 kilometer 
fietsen langs een traject dat 100 jaar wieler-
geschiedenis ademt.

Benieuwd naar het koersboek van Deurne? 
Kijk dan op p. 27 en kom meer te weten!

SPORTANTENNE
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
TEL. 03 338 45 86
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNEONTWAAKT.BE 
GRATIS

#DEURNEONTWAAKT, 
OOK BIJ JOU?
De afgelopen weken en maanden ben jij blijven 
buitenkomen. Jouw foto’s en fratsen zagen de 
districtsmedewerkers op de verschillende 
social media passeren met de #deesiswel-
deurne. Tijdens Deurne Ontwaakt daagt het 
district je uit om ook de #deurneontwaakt 
‘trending’ te maken op social media. Op die 
manier voel je je toch verbonden met al die 
andere bubbels. 

Ga buiten, trek erop uit en geniet van wat 
Deurne Ontwaakt je te bieden heeft. Post 
daarbij je leukste momenten met 
#deesisweldeurne én #deurneontwaakt. 
De socialredactie brengt de mooiste momen-
ten in beeld op de districtskanalen en verloot 
verrassingspakketten voor de tofste inzen-
ding(en).

WWW.DEURNEONTWAAKT.BE 
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HÉT KOERSBOEK VAN DEURNE! 
Het district is trots op haar verleden van wielrenners, wielerclubs en koersen. Dit voor-
jaar verschijnt het langverwachte koersboek van Deurne, geschreven door Matthias Van 
Milders.

Matthias, een boek over het wielrennen 
in Deurne: vanwaar dat idee?
Deurne heeft een rijke wielergeschiedenis. 
Stilaan rijpte het idee om een aantal verhalen 
in boekvorm uit te geven zodat iedereen ze 
kan ontdekken.

Wie waren volgens jou de meest opmer-
kelijke figuren? 
Da’s geen gemakkelijke vraag. Maar als ik 
moet kiezen, dan ga ik voor de pioniers op 
het einde van de 19de eeuw. Ze drukten hun 
stempel op de wielersport in Deurne. Dat 
deden ze als renner, maar ook nadien in de 
wielerclubs, als fietsenconstructeur of 
bestuurslid van de Ter Rivierenwielerbaan.

Vertel eens meer over de wielerbaan. 
Was dat een groot succes? 
Ja en nee. De Ter Rivierenwielerbaan stond 
vlakbij de Venneborglaan. In 1931 gingen de 
deuren open. Al gauw sprak men van een van 
de beste banen van Europa. Bekende renners 
zakten af naar Deurne voor meetings op de 
wielerbaan. Maar de publieke opkomst was 
heel wisselvallig, wat natuurlijk gevolgen had 

voor de inkomsten. Dat is een van de redenen 
waarom de piste het niet lang uitzong. In 
1938 reed men de laatste wedstrijd, meteen 
daarna startten de afbraakwerken.

Hoe moeilijk was het om verhalen en 
anekdotes te vinden?
Ik richtte me vooral op verhalen waarover 
nog niet zo veel is geschreven. Ik moest de 
informatie bij elkaar sprokkelen in de pers 
van toen en in archieven. En ik contacteerde 
verzamelaars en familieleden van renners.

Als afsluiter, waarom moet je dit boek in 
huis halen?
Het boek brengt verhalen die heel boeiend 
zijn voor iedereen die van wielrennen of 
Deurne houdt. Maar het is ook interessant 
voor wie niet echt met de koers bezig is.  
De vele unieke foto’s helpen daarbij.

Bedankt, wij zijn alvast benieuwd!

SPORTANTENNE DEURNE
TEL. 03 338 45 87
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE 

HEB JIJ EEN FIETS 

VAN HET MERK ‘ZWARTE LEEUW’?

—

Karel Tubbax was niet alleen een wielrenner. 

Hij lanceerde ook zijn eigen fietsenmerk: 

Zwarte Leeuw. Het district is op zoek naar een 

originele fiets van dat merk. Heb je zo’n 

exemplaar? Of ken je iemand die er een heeft? 

Laat dan zeker iets weten via sportantenne.

deurne@antwerpen.be of 03 338 45 87. 
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KOM SAMEN SPELEN! 
Geniet jij ook zo van de spelmomentjes met 
je baby, peuter of kleuter? En heb je zin om 
samen een nieuwe, uitdagende speelomgeving 
te leren kennen? Dat kan elke woensdag in het 
Huis van het Kind Deurne-Zuid. Tussen 14 en 
16.30 uur staat hun deur open voor gezinnen 
met kinderen van 0 tot en met 5 jaar. Je ont-
moet er andere ouders terwijl de kindjes het 
speelgoed ontdekken en samen spelen. Ook 
grootouders zijn welkom! Het aanbod is gratis 
en toegang is vrij. 

Opgelet! Zolang er coronamaatregelen gelden, 
is het wel nodig om te reserveren, zodat ze op 
een veilige manier kunnen spelen. Contacteer 
daarom het Huis van het Kind en spreek een 
tijdstip af om samen met je gezin langs te 
komen. 

HUIS VAN HET KIND DEURNE-ZUID
SINT-ROCHUSSTRAAT 4
RESERVEREN EN INFO VIA TEL. 0492 14 27 62 OF 
HILDE.VANDRIESSCHE@DEKLEINEVOS.BE 
WWW.HUISVANHETKINDANTWERPEN.BE/
SPEL-EN-ONTMOETINGSPLAATSEN 
GRATIS 

SAMEN VOOR  
EEN PROPER PARK
De komende maanden gaan de medewerkers 
van het Rivierenhof aan de slag om afval en 
ongewenste hondenuitwerpselen op een aan-
tal hotspots in het park aan te pakken. Want 
iedereen wandelt, speelt en sport toch liever 
in een proper park!

Ook als parkbezoeker kan jij je steentje bijdra-
gen aan het schoonhouden van het Rivierenhof. 
Wist je bijvoorbeeld al dat hondenplasjes tegen 
een boom ervoor zorgen dat de boom minder 
goed groeit of zelfs kan afsterven? Of dat er 
jaarlijks ongeveer 300 950 kg afval in het 
Rivierenhof wordt opgehaald?

Met steun van Mooimakers, een Vlaamse ini-
tiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, 
Fost Plus en de VVSG, wordt gewerkt aan een 
nieuw plan voor afvaleilanden met sorteer-
voorziening, duidelijke communicatie naar de 
parkbezoekers en een strengere handhaving 
bij overtredingen. In het voorjaar wordt daarom 
een versnelling hoger geschakeld. Blijf op de 
hoogte en houd de Facebookpagina van het 
Rivierenhof in de gaten!

WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE > RIVIERENHOF
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SAMEN TUINIEREN,  
IETS VOOR JOU?
Het is bewezen. Met je handen in de grond 
wroeten is goed voor je gezondheid. Nog 
leuker is het, als je iets eetbaars kan oogsten 
en intussen kan samenwerken met mensen 
uit je buurt en een babbeltje kan slaan. 

Wil je meedoen in een bestaande samentuin 
of zelf een samentuin opstarten? De stad 
Antwerpen helpt je gratis met advies en een 
financieel duwtje in de rug. Ze ondersteunen 
je bij elke stap. De eerstvolgende deadline 
om een projectsubsidie aan te vragen is  
15 april 2021. 

Zit je met jeukende groene vingers? Neem 
dan vlug contact op met ‘Tuin in de Stad’ via 
onderstaande contactgegevens.

TUIN IN DE STAD
TEL. 0470 66 30 70
SAMENTUINEN@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE/SAMENTUINEN

ECOLOGISCH TUINIEREN
Heb je een tuin? Dan kan je genieten van wat 
natuur dicht bij huis. Hieronder krijg je zes 
ecologische tips voor de aanleg en het onder-
houd van je tuin.

n  Tip 1: Gebruik geen pesticiden of kunstmest
n  Tip 2: Sluit de kringloop
n  Tip 3: Kies de juiste plaats voor je plant 
n  Tip 4: Zorg voor schuilplaatsen en voeder 

voor nuttige diertjes
n  Tip 5: Gebruik ecologische materialen
n  Tip 6: Gebruik biologische zaden

Op onderstaande website vind je uitgebreide 
info, voorbeelden, filmpjes en meer terug. 
Die zetten je zeker op weg om ecologisch te 
tuinieren!

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

de stad Antwerpen geen pesticiden gebruikt bij het beheer van het openbaar domein?
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VUILNISWAGENS  
OP WATERSTOF
In Antwerpen rijden in 2021 twee vuilniswagen 
op waterstof. De nieuwe wagens worden uit-
gerust met een elektrische motor en een 
brandstofcel. In de toekomst halen de wagens 
zonder uitstoot van CO

2
 het huishoudelijke 

afval op in de stad. Het initiatief is een primeur 
voor ons land. 

In het kader van het Europese REVIVE-project 
worden minstens 15 huisvuilwagens met een 
aandrijving door middel van brandstofcellen 
in combinatie met waterstof in verschillende 
Europese steden getest. Twee daarvan zullen 
in Antwerpen worden ingezet. Doel is de ver-
dere technologische ontwikkeling van brand-
stofcellen te ondersteunen, ze helpen te stan-
daardiseren en zo de weg voor te bereiden 
voor de volgende generaties van zware voer-
tuigen. Waterstof vergroot daarbij de actiera-
dius van het voertuig en bovendien kan er snel 
bijgetankt worden. Zo wordt ook het nadeel 
van de lange oplaadtijd van een elektrische 
batterij vermeden. De vuilniswagens zijn beter 
voor het milieu, zorgen voor gezondere lucht 
en minder geluidsoverlast.

WWW.ANTWERPEN.BE

GESTORVEN DIEREN: WAT MOET JE DOEN?
Wat kan je doen als je huisdier gestorven is of als je een dood dier vindt?

Je vindt een dood dier
Raak het dier niet aan met blote handen. 
Meld het overleden dier en de locatie via het 
e-loket op www.antwerpen.be. Stadsdiensten 
halen het kadaver op. Honden en katten con-
troleren ze op een chip en nemen ze ook op 
in de databank voor verloren en gevonden 
huisdieren. Bij dringende interventies buiten 
de kantooruren, in het weekend of tijdens 
feestdagen kan je ook de Blauwe Lijn contac-
teren via tel. 0800 123 12.

Je huisdier is gestorven
Het is verboden om kadavers van dieren mee 
te geven met het restafval. Je hebt volgende 
mogelijkheden:
n Erkende ophaler
 Je betaalt zelf de kosten voor het ophalen. 

Erkende ophalers vind je op de website van 
OVAM.

n Inzamelplaats
Er is een inzamelplaats voor overleden huis-
dieren in het recyclagepark van Hoboken 
(Smallandlaan 8). Je kan er je gestorven 
huisdier gratis naartoe brengen.

n Dierencrematorium of dierenbegraafplaats
 Je kan het gestorven dier naar een dieren-

crematorium of -begraafplaats brengen of 
laten ophalen.

n In je eigen tuin begraven
Je kan je overleden huisdier in je eigen tuin 
begraven. Hou rekening met volgende voor-
waarden: 
- Je mag enkel dieren begraven die -10 kg 

wegen in een put van minstens 0,5 meter 
diep. 

-  Dieren die door een besmettelijke ziekte 
zijn gestorven, mag je niet begraven. 

-  Begraaf dieren niet in klei- of leemachtige 
grond, of op het openbaar domein. 

-  Verpak het dier niet in plastic of andere 
slecht afbreekbare materialen. Alleen bio-
logisch afbreekbare verpakkingen zijn toe-
gelaten. 

n Dierenarts
Sterft je huisdier door toedoen van een die-
renarts? Dan mag de dierenarts het dier 
tijdelijk in de praktijk houden. Daarna laat 
de dierenarts het dier ophalen door een 
erkende ophaler.

WWW.VLAANDEREN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE/DIERENWELZIJN
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DEURNE, DE PLEK VOOR 
BLOEMEN EN BIJTJES 
Deurne viel opnieuw in de prijzen bij de Open-
baargroen-awards 2020. De Vereniging voor 
Openbaar groen (VVOG) wil met deze awards 
openbaar groen promoten door creatieve en 
vernieuwende groenprojecten in de kijker te 
zetten. Acht Antwerpse districten, waaronder 
Deurne, behaalden bijen- en/of bloemensym-
bolen.

Bijenvriendelijke gemeente
In de categorie ‘Bijenvriendelijke gemeente’ 
beloont VVOG, in samenwerking met het 
Departement Omgeving, de gemeenten die 
in 2020 bijenvriendelijke initiatieven hebben 
opgezet. District Deurne ontving een bord 
met een bijensymbool.

Gemeente in bloei
Ook deelden VVOG en VLAM bloemensymbo-
len uit voor de meest verdienstelijke bloe-
menprojecten in 2020. Deurne behaalde de 
maximumscore van drie bloemensymbolen. 
Deze prijs is een mooie erkenning voor het 
harde werk van de groendienst i.s.m. het dis-
trict. Alle info over de Openbaargroen-awards 
staat op de website van VVOG. 

WWW.VVOG.INFO 
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DE SEVILLASTRAAT, DAAR WAAR BUREN VRIENDEN ZIJN
Begin januari vroegen we op onze Facebookpagina wie het afgelopen jaar een lichtpuntje 
was geweest. Voor Veerle Boyens waren dit alle mensen uit haar straat, De Sevillastraat. 
Waarom zijn nét deze mensen zo bijzonder?

Veerle, hoe ondersteunden jullie elkaar 
in 2020?
We hebben een Whats-Appgroep. Handig om 
berichtjes te sturen en om iemand te helpen 
bij een probleem.  We delen er info, stellen 
vragen of nemen initiatief om samen iets te 
doen. Het bevorderde de sociale samenhang. 
Kinderen speelden buiten voor en na het 
applaus voor de zorgsector. Het handgeklap 
werd versterkt met potten en pannen, dan 
met een djembé, een gitaar, een accordeon,... 
Al vlug speelden we muziek voor elkaar en 
zongen we samen. We waren blij om uit ons 
kot te komen, de buren te zien en te babbe-
len. Na een hevige regenbui, staken we de 
handen uit de mouwen om het water weg te 
krijgen onder de tonen van ‘I'm singing in the 
rain’. Kleine ruzies tussen de kinderen worden 
buiten in een kring, met een buurtbewoner, 
opgelost door samen afspraken te maken. Dit 
droeg bij tot de samenhorigheid.

Ontstond deze solidariteit tijdens corona?
Die solidariteit is al langer aanwezig. We zor-
gen voor een bloemetje bij een overlijden, de 

kinderen maken tekeningen voor de zieken, 
enz. We organiseerden voor corona speelstra-
ten en straatfeesten. Dan eten de buren 
samen van een groot buffet. Of wat dacht je 
van: een blote voetenpad, milkshake maken, 
bier proeven, couscous maken, schminken, 
brood bakken, tekenstraat,… 

Welke muziek beurde jullie in 2020 op?
Tijdens de lockdown speelden de buren live 
liedjes voor jarigen. ‘Smells like teen spirit’ 
van Nirvana werd door een gitarist, drummer, 
accordeonist en zanger live uitgevoerd. ‘Ik 
wil deze nacht in de straten verdwalen’ van 
Wannes Vandevelde, ‘Don't Worry, Be Happy’ 
van Bobby McFerrin zongen we samen.

Wat maakt het zo leuk om in jullie straat 
te wonen?
Er is veel plaats en er staan mooie bomen. 
De buren moedigen elkaar aan om hun talen-
ten te tonen. De kinderen spelen veel buiten 
en maken vaak krijttekeningen met een bood-
schap. De sfeer is vriendelijk, respectvol en 
ongedwongen. Het is een geweldige straat!

VIER REDEN OM TE VERHUREN VIA HET SVKA
Ken je het SVKA al? Het Sociaal Verhuurkantoor huurt woningen op de private markt en 
verhuurt ze nadien aan mensen die het iets moeilijker hebben. Dit is niet alleen voordelig 
voor de huurders, ook voor de eigenaars biedt dit een tal van voordelen. Hieronder som-
men we de vier belangrijkste op.

Je bent zeker van je huuropbrengst
Verhuur je via het SVKA? Dan ben je zeker van 
huuropbrengst. Het SVKA garandeert je dat 
de huur wordt betaald. Ook als je woning 
even leeg staat. 

Een huurcontract loopt minimaal 9 jaar, bij 
nieuwbouw zelfs 18 jaar. Dankzij deze lange 
looptijd en de gegarandeerde huuropbrengst 
kom je niet voor verrassingen te staan. 

Jij weet als verhuurder waar je aan toe bent, 
het SVKA draagt de risico's. Handig als je wil 
investeren in vastgoed en je bank wil over-
tuigen van je plannen.

Je krijgt belastingvoordeel
Verhuur je een nieuwbouwappartement via 
het SVKA? Dan betaal je niet 21% maar 12% 
btw. Koop je een bestaand gebouw en ver-
huur je het via het SKVA? Dan dalen de regis-
tratierechten naar 7% (i.p.v. 10%). Daarnaast 
krijg je 40% korting op de jaarlijkse onroe-
rende voorheffing.

Zorgeloos verhuren
Het SVKA heeft een klusjesdienst en maat-
schappelijk werkers ter ondersteuning en 
opvolging van de huurders. Het neemt ook 
grotendeels het administratieve, financiële 
en juridische werk over. Handig want jij hoeft 
zelf weinig te regelen. 

Is er toch iets mis met je woning? Dan gaat 
het SVKA ter plaatse kijken. Moet de huurder 
het probleem oplossen? Dan zorgt het SVKA 
dat hij dat doet. Is het iets wat jij als verhuur-
der moet oplossen? Dan geeft het SVKA jou 
de juiste info zodat je weet wat je moet doen.

Advies op maat
Wil je een woning of appartement kopen om 
het nadien te verhuren? Vraag dan advies aan 
de SVKA-prospectiemedewerkers. Zij geven 
je advies op maat over je investering. Zo kan 
je aandachtspunten, kosten, renovatie en 
opbrengsten goed inschatten.

TEL. 03 270 03 00
INFO@SVKA.BE
WWW.SVKA.BE 
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NIEUW STADSLOKET 
HARMONIEPARK
Vanaf 1 april opent het stadsloket van Antwer-
pen in het gerenoveerde Harmoniegebouw aan 
het Harmoniepark. Ook als Deurnse inwoner 
kan je er terecht. Een bezoek is enkel mogelijk 
na afspraak. Die maak je via www.antwerpen.
be. Als je een nieuwe reispas, rijbewijs of iden-
titeitskaart nodig hebt, moet je niet noodza-
kelijk een afspraak maken in het stadsloket van 
je eigen district. Behalve voor loket vreemde-
lingenzaken kan je een stadsloket kiezen dat 
het makkelijkst bereikbaar is. 

Op 1 april verhuist het stadsloket van Antwer-
pen naar het Harmoniepark 1, pal in het mooie 
park. De stad restaureerde het neoclassistische 
gebouw uit 1846 tot een modern, licht en toe-
gankelijk districtshuis en stadsloket. Heel wat 
documenten kan je ook digitaal aanvragen via 
antwerpen.be. Zo bespaar je een bezoek aan 
het stadsloket.

WWW.ANTWERPEN.BE

PROEF VAN 
VERSCHILLENDE SPORTEN
ELKE WO VAN 14 TOT 16 UUR

Kinderen kunnen elke woensdagnamiddag 
op het speel- en sportterrein in de Tweege-
zusterslaan gratis deelnemen aan verschil-
lende sportinitiaties onder professionele 
begeleiding. 

Op het programma staat o.a. skateboarding, 
kickboksen en voetbal. Wil je kind graag een 
‘ollie’ uitproberen op een skateboard of een 
dubbele highkick aanleren tijdens de les kick-
boks? Dan zijn deze workshops iets voor hen. 

De sportinitiaties zijn gratis. Je moet niet op 
voorhand inschrijven maar je moet wel in het 
bezit zijn van een A-kaart.

JEUGDDIENST DEURNE
TWEEGEZUSTERSLAAN 47
TEL. 03 338 45 18
WWW.DEURNE.BE
GRATIS

SOCIALE KRUIDENIER IN DEURNE
Wie weinig geld heeft, is vaak aangewezen op voedselhulp. Meestal kan je dan niet kiezen 
wat je krijgt. Een sociale kruidenier helpt mensen en laat hen zelf kiezen wat ze nodig 
hebben. Het district Deurne, het Sociaal Winkelpunt en Samenlevingsopbouw (buurtwer-
ken Dinamo en ’t Pleintje) slaan de handen in elkaar om in Deurne een sociale kruidenier 
te openen aan de Merksemsesteenweg.  

Wat is een sociale kruidenier?
Bij de sociale kruidenier van Deurne kan je 
kwaliteitsvolle producten kopen aan een lage 
prijs. Je kan zélf je producten kiezen en beta-
len. In de nieuwe winkel zal je voeding, ver-
zorgings- en huishoudproducten vinden. Som-
mige zaken kan je in kleinere hoeveelheden 
kopen, zoals luiers of vuilniszakken. De sociale 
kruidenier wordt ook een gezellige ontmoe-
tingsplaats waar je een koffie kan drinken of 
kan deelnemen aan activiteiten.

Voor wie?
Om te kunnen winkelen bij de sociale kruide-
nier, moet je een doorverwijzing van een 
sociale organisatie (OCMW, je mutualiteit, 
Kind & Gezin…) hebben. Deze organisatie 
onderzoekt je financiële situatie en bekijkt of 
je bij de sociale kruidenier kan winkelen. Met 
een doorverwijzing kan je zes maanden lang 
een keer per week komen winkelen. Het 
bedrag waarvoor je mag kopen, hangt af van 
je gezinsgrootte.

Helpende handen en materiaal gezocht
Om een sociale kruidenier op te starten, is er 
ook heel wat hulp nodig. Werk je graag in 
een team en heb je voeling en respect voor 
wie het moeilijk heeft? Dan is vrijwilligerswerk 
bij de sociale kruidenier misschien iets voor 
jou. Ze zoeken nog vrijwilligers voor inrich-
ting, stockbeheer, winkelmedewerkers, ont-
haalmedewerkers, klussers… Daarnaast zijn 
ze ook nog op zoek naar materiaal voor de 
winkel zoals meubels, decoratie, poets- en 
klusgerief, fietsen, tuinmateriaal… Wil je hel-
pen of heb je nog materiaal staan dat je wil 
schenken? Neem dan zeker contact op met 
Samenlevingsopbouw via onderstaande con-
tactgegevens. 

De sociale kruidenier hoopt te openen in 
maart 2021. Hou zeker de website in het oog 
voor meer info!

SOCIALE KRUIDENIER DEURNE
MERKSEMSESTEENWEG 26 – 28
TEL. 0488 182 890
NANDA.BRAET@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE
HTTP://SAMENLEVINGSOPBOUW-ANTWERPENSTAD.BE
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ONTVANG JE AANSLAGBILJET VOOR 
PROVINCIEBELASTING NU OOK DIGITAAL
De provincie Antwerpen heeft een eigen digitaal portaal voor belastingdocumenten. De pro-
vincie biedt vanaf 2021 de mogelijkheid om haar aanslagbiljetten voor de algemene provin-
ciebelasting nu ook digitaal te ontvangen via eBox. Het grote voordeel van de overstap naar 
eBox is dat je als burger je documenten van de overheid op één centrale plek kan bekomen. 
De provincie schakelt eerst over voor de algemene belasting (gezinnen) en later voor de 
belasting op bedrijven.

De digitale transformatie maakt dat overheden, 
organisaties en bedrijven maximaal overscha-
kelen op online communicatie. De provincie 
Antwerpen kiest al langer resoluut voor digi-
talisering en een duurzame toekomst.  
Ze startte al in maart 2017 met een eigen digi-
taal belastingportaal, waarop ondertussen 
meer dan 20 000 burgers zich hebben geregis-
treerd. Nu de provincie overschakelt naar eBox, 
wordt dat eigen digitaal belastingportaal voor 
gezinnen stopgezet. De registraties kunnen 
helaas niet automatisch worden overgezet. 
Daarom kregen de betrokken inwoners begin 
januari een persoonlijke e-mail om hen op de 
hoogte te stellen. Het digitaal belastingportaal 
van de provincie Antwerpen voor de bedrijven 
blijft wel nog behouden. 

eBox, voor efficiënte overheidscommunicatie
Via eBox (www.myebox.be), een persoonlijke  
en beveiligde elektronische postbus van de 
Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteu-
ning, kan je officiële documenten van de over-
heid bekijken, bewaren en beheren. Verschil-
lende overheidsdiensten en burgers maken er 
al gebruik van. In de provincie Antwerpen kozen 
al meer dan 128.000 gezinnen voor eBox, goed 
voor bijna 20% van de belastingplichtige gezin-
nen in de provincie. 

Digitale ontvangst van  
overheidsdocumenten
Wie eBox voor 1 maart 2021 geactiveerd heeft, 
krijgt het aanslagbiljet voor algemene provin-
ciebelasting automatisch via eBox. Wie eBox 
niet activeert, krijgt de belastingdocumenten 
van de provincie nog op papier.

WWW.MYEBOX.BE
WWW.DOEMAARDIGITAAL.BE  ©
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Zin in wat kleur en leven in je tuin? 
Houd dan de website www.deurneontwaakt.be in de gaten. 
Dan maak je kans op bloemenzaadjes die zorgen voor een 
heerlijk kleuren- en geurenpalet! 

LENTE! 
KOM, LAAT ONS DE 
BLOEMETJES BUITENZETTEN!
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PROBLEMEN MET JE VERHUURDER OF HUURDER?
Huur of verhuur je in Antwerpen? Heb je problemen met je huurder of verhuurder?  
Dan kan de gratis huurbemiddeling van de stad Antwerpen helpen. Samen met beide par-
tijen zoeken ze naar een oplossing in een gesprek.

Voor wie?
n  Je verhuurt en hebt problemen met je 
 huurder. 

-  Je huurder betaalt de huur bijvoorbeeld 
niet of veroorzaakt overlast voor jou of 
andere bewoners.

-  Je wil een juridische procedure en extra 
kosten vermijden.

n  Je huurt en hebt problemen met je 
 verhuurder.

-  Je kan de huur niet op tijd betalen. 
-  Je verhuurder wil je uit je woning te zet-

ten.
-  Je verhuurder wil niets repareren.

In deze situaties probeert huurbemiddeling 
een compromis te zoeken tussen jou en je 
huurder of verhuurder. Dat doen ze gratis. 
Ben je klant bij een sociaal centrum? 
Contacteer dan je maatschappelijk werker. 
 

Hoe verloopt een bemiddeling?
Eerst worden de huurder en de verhuurder 
gecontacteerd. Zijn ze allebei akkoord met 
de bemiddeling? Dan wordt bekeken welke 
afspraken mogelijk zijn tussen beide partijen. 
Bijvoorbeeld: een afbetalingsplan, duidelijk-
heid over de reparaties,  doorverwijzing naar 
gespecialiseerde hulp (zoals schuldhulpver-
lening, poetshulp, woonbegeleiding…). 

Hoe vraag je bemiddeling aan?
Vul het aanvraagformulier online in op onder-
staande website.

TEL. 03 338 27 64 OF 03 338 27 05
HUURBEMIDDELING@ANTWERPEN.BE 
WWW.ANTWERPEN.BE 

WIJZIGING AFVALOPHALING, 
SORTEREN EN RECYCLEREN
Sinds 1 januari is er een vaste ophaaldag voor huisvuil. Ook als dit een feestdag is. Vanaf 
nu mogen ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen in de pmd-zak. Ten slotte mogen 
oude matrassen nu gratis naar het recyclagepark gebracht worden.

Afvalophaling op feestdagen
Vanaf 1 januari 2021 is er een vaste ophaaldag 
voor huisvuil voor het hele jaar. De regeling 
zoals ze tot nu toe was, met verschoven 
ophaaldagen bij feestdagen, vervalt dus. 
Doordat er geen uitzonderingen op de regel 
meer zijn, vereenvoudigt de stad de dienst-
verlening naar haar bewoners. Ze wil met 
deze eenvoudigere aanpak burgers ook extra 
motiveren om afval correct aan te bieden. 
Deze regeling staat ook op de nieuwe ophaal-
kalender. Deze is online raadpleegbaar via 
www.antwerpen.be/ophaalkalender.

Meer plastic in de pmd-zak 
De sorteerregels voor pmd zijn nu ook mak-
kelijker. In de pmd-zak mochten voorheen 
enkel plastic flessen en flacons, metalen ver-
pakkingen en drankkartons. Vanaf 2021 
komen daar ook alle huishoudelijke plastic 

verpakkingen bij, zoals yoghurtpotjes, boter-
vlootjes, plastic zakken, folies... Dit betekent 
veel minder restafval en meer recyclage. De 
oude pmd-zakken blijven onbeperkt geldig. 
Op www.antwerpen.be/pmd staat daarover 
alle informatie.   

Breng oude matrassen gratis naar het 
recyclagepark
Wie een nieuwe matras koopt, kan de oude 
aan de verkoper geven of ze gratis naar het 
recyclagepark of het pop-uprecyclagepark 
brengen. De grofvuilinzameling aan huis blijft 
betalend. Op www.antwerpen.be/recyclage-
parken vind je alle info over recyclageparken 
terug.

WWW.ANTWERPEN.BE/OPHAALKALENDER
WWW.ANTWERPEN.BE/PMD
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KATTEN VERPLICHT STERILISEREN,  
IDENTIFICEREN EN REGISTREREN 
Elke kat moet worden gesteriliseerd en geïdentificeerd. 

Steriliseren of castreren
Elke kat moet, voor de leeftijd van vijf maan-
den, gecastreerd of gesteriliseerd worden. 
De dierenarts registreert alles in de centrale 
databank CatID. Je vindt meer info op www.
lne.be/sterilisatie-katten-verplicht.

Identificeren en registreren (chippen)
Elke kat moet ook geïdentificeerd (chippen) 
en geregistreerd worden. De registratie 
gebeurt in de centrale databank CatID. Werd 
de kat al geregistreerd in een andere data-
bank? Dan moet dit niet opnieuw in de cen-
trale databank. 

Oudere katten moeten enkel worden gere-
gistreerd als ze na 1 september 2014 van 
verantwoordelijke wijzigden. De stad raadt 
alle eigenaars aan om hun katten te laten 
identificeren en registreren. Je vindt meer 
informatie op 
www.lne.be/identificatie-en-registratie. 

Adopteer een kat uit het dierenasiel
Wil je een kat? 
Adopteer dan een kat bij een dierenasiel. 
Een asielkat wordt door een dierenarts:
n  ontwormd
n  behandeld tegen vlooien
n  gesteriliseerd of gecastreerd
n  geïdentificeerd met een microchip
n  geregistreerd in de centrale databank CatID
n  gevaccineerd
n  gesocialiseerd

Zo ben je zeker dat je een gezonde kat in huis 
haalt.

WWW.HUISDIERINFO.BE
WWW.LNE.BE  
WWW.CATID.BE
WWW.ANTWERPEN.BE/DIERENWELZIJN 

EXPO: MODE=KUNST?
WHO CARES?
DO 20 EN VR 21 MEI 2021

Uitstel is geen afstel voor de afdeling ‘Creatie 
en Mode’ van het Scheppersinstituut. Door 
corona is de expo vorig jaar niet kunnen door-
gaan, maar de leerlingen zijn blijven creëren 
en zichzelf blijven uitdagen. Ze gaan voor 
versie 2.0 van ‘Mode=Kunst? Who cares?’. 
Voor hun kunstwerken inspireerden de leer-
lingen zich door kruisbestuivingen tussen 
klassieke modeontwerpers en surrealistische 
kunstenaars, avant-gardistische modeont-
werpers en architecturale parels, haute cou-
turiers en meubelontwerpers. Het huwelijk 
tussen een modeontwerper en een kunste-
naar: modische kunst of kunstzinnige mode? 

Deze tentoonstelling werkt met een reserve-
ringssysteem. Zo bepaal je in welk tijdsblok 
je de expo bezoekt. Houd de website in de 
gaten en schrijf je snel in!

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS 
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1 
TEL. 03 360 31 45
MODE@SCHEPPERSINTITUUT.BE
INSCHRIJVEN VIA WWW.SCHEPPERSINSTITUUT.BE
GRATIS 

VOLG ONS!
Heb jij onze social media al ontdekt? Je vindt 
‘District Deurne’ terug op Facebook en Insta-
gram. 

Los van alle nieuws over het district, vind je 
wekelijks terugkerende concepten. Kwestie 
dat je op het puntje van je stoel klaar zit… 
Op maandag krijg je een wekelijkse portie 
motivatie toegestopt in de #mondaymotiva-
tion. Dinsdag word je steeds slimmer met een 
onverwacht wist-je-datje. Op woensdag kun-
nen de speurneuzen zich uitleven tijdens een 
zoektocht naar details. Op donderdag is er 
steevast een duik in het verleden in de nos-
talgierubriek #throwbackthursday. Of wat 
denk je van de #TGIF uitsmijter van de week 
waardoor je vrolijk het weekend instapt? Op 
zondag snuisteren we in jullie inzendingen 
met #deesisweldeurne en reposten we het 
leukste beeld van de week. 

Volg je ons nog niet? Dan mis je dus echt wel 
iets, want de socials van het district, die zijn 
echt #deesisweldeurne! Tot binnenkort?

WWW.FACEBOOK.COM/DISTRICTDEURNE
WWW.INSTAGRAM.COM/DISTRICTDEURNE
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DOE DE DEUR DICHT EN RED LEVENS  
Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kan je levens redden. Als er brand uitbreekt, 
blijft het vuur en de verstikkende rook – de grootste bedreiging – langer opgesloten. Zo 
is er meer tijd om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen als een rookmelder alarm slaat.

Deuren sluiten
Je hebt misschien de gewoonte om de deuren 
in huis open te laten. Dat moet veranderen! 
De deur dicht doen, vooral ‘s nachts, is van 
levensbelang. Want als er brand uitbreekt, 
houdt zelfs een gewone, niet-brandwerende 
binnendeur de rook tot 20 minuten tegen. 
Tijd die levens kan redden. De deur dicht doen 
is een simpele handeling die geen geld of 
moeite kost, terwijl het de verspreiding van 
de verstikkende rook effectief vertraagt. Vol-
doende rookmelders en een ingeoefend 
vluchtplan zorgen ervoor dat jij en je gezin 
tijdig je woning kunnen verlaten bij brand. 
Trek ook de deuren achter je dicht op weg 
naar buiten, zo sluit je de brand op en beperk 
je de schade.

Rookmelder
Rookmelders vormen een eenvoudige en doel-
treffende bescherming tegen de gevaren van 
brand. Ze zijn helemaal niet duur en makkelijk 
zelf te plaatsen. Zodra de rookmelder rook 
detecteert, zorgt het alarmsignaal ervoor dat 
jij en je huisgenoten zichzelf in veiligheid 
kunnen brengen.

In grotere woningen kan je kiezen voor gekop-
pelde rookmelders zodat het alarm op meer-
dere plaatsen hoorbaar is. Zorg er in elk geval 
voor dat de rookmelders in afgelegen lokalen, 
bijvoorbeeld een berging, hoorbaar zijn in de 
slaapkamer. Deze rookmelders kan je op een 
simpele manier draadloos met elkaar verbinden. 

Om wettelijk in orde te zijn, moet in België 
elke woning, appartement of studio op elke 
verdieping minstens een rookmelder hebben. 
In kamerwoningen moet er bovendien ook in 
elke kamer een rookmelder zijn.

Bewustmakingscampagne
Met deze preventiecampagne willen verschil-
lende organisaties je bewustmaken van het 
belang van een deur die dicht is in combina-
tie met voldoende rookmelders en een vlucht-
plan.

WWW.DOEDEDEURDICHT.BE 

VRAAG EEN KLIMAATPREMIE AAN
Geniet jij ook binnenkort, net zoals vele andere Deurnenaars, van een groene voortuin, 
een koer vol schaduw, een verfrissend groendak of gratis regenwater voor je was of 
toilet? Dan kan de stad Antwerpen je hierbij ondersteunen d.m.v. een nieuwe klimaatpremie. 
Ga langs bij het EcoHuis voor inspiratie, advies of hulp bij het aanvragen van de premie. 

Je omgeving vergroenen kan ook in de stad. 
Veel bewoners of scholen ontharden hun koer 
of speelplaats. In plaats van stenen voorzien 
ze hagen, bomen, een vijver of een groente-
tuin. Zo maken ze van de stad een aangename 
plek om in te leven. Bovendien kan regenwa-
ter terug de grond indringen en koelt de stad 
sneller af tijdens een warme zomernacht.

Advies
Wil jij ook meer doen met jouw perceel? Vraag 
nu gratis advies aan het EcoHuis om je omge-
ving klimaatrobuust te maken, ga aan de slag 
of ontvang een premie.

Klimaatpremie
De nieuwe klimaatpremie beloont basisingre-
pen of doorgedreven ambities in vier thema’s:
 
n  ontharden en vergroenen van verharde 

oppervlakken;
n vergroenen van daken;
n hergebruiken van hemelwater;
n lokaal infiltreren van hemelwater.

Deze premie kan je aanvragen als particulier, 
bedrijf, school, huurder of vereniging. Boven-
dien kan je verschillende acties combineren 
om een project op jouw maat uit te werken.

ECOHUIS ANTWERPEN
TURNHOUTSEBAAN 139, 2140 BORGERHOUT
TEL. 03 217 08 11
PLANTWERPEN@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE/KLIMAATPREMIE 
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RIVIERENHOFLOOP
ZA 29 MEI 2021 VANAF 14 UUR

Zin in een namiddag vol sport en ontspanning 
voor de hele familie? Omcirkel dan 29 mei in 
je agenda voor de 18e editie van de Rivieren-
hofloop.

Grootste familieloop van 't stad
Na een jaar afwezigheid (her)ontdek je ook 
dit jaar de prachtige groene long van Antwer-
pen, het Rivierenhof. De omlopen van 5 of 10 
km garanderen een minimum aan betonpaden 
en een maximum aan loopgenot!

Ook het jonge geweld kan zich uitleven tijdens 
één van de drie kidsjoggings.De allerkleinsten 
(tot vier jaar) lopen samen met een begelei-
der 100 m. Voor kinderen tot acht jaar staat 
er 450 m op het programma en de min-twaalf-
jarigen krijgen 850 m voorgeschoteld. 

De Rivierenhofloop is een vaste waarde voor 
veel recreatieve joggers. Een niet te missen 
sportevenement voor jong en oud! Heb je zin 
om deel te nemen? Dan kan je vanaf april 
inschrijven.

Redenen om te lopen
Niets zo gemakkelijk dan 's avonds in de zetel 
duiken met een hapje en een drankje. Maar 
waarom pak je het niet wat gezonder aan? 

Wist je dat lopen: 
n  je jong houdt?
n  je gelukkig maakt?
n  je gezond houdt?
n  ontspannend is?
n  je zelfvertrouwen een boost geeft?
n  je leert omgaan met tegenslagen?
n  helemaal geen dure sport is?

Redenen genoeg om het eens over een andere 
boeg te gooien. Dus, trek je sportschoenen 
aan, train een beetje in het Deurnse groen 
en stoom je klaar voor de groenste loop van 
het jaar!

START EN AANKOMST OP DE ATLETIEKPISTE VAN 
PARK GROOT SCHIJN
RUGGEVELDLAAN 480
TEL. 03 338 45 87
SPORTANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE
INSCHRIJVEN VIA WWW.DEURNE.BE
WWW.ANTWERPATHLETICS.BE
3 EURO VVK -  5 EURO KASSA - KINDEREN GRATIS
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HET DISTRICT ONDERSTEUNT JE VERENIGING
Deurnse verenigingen krijgen jaarlijks op verschillende manieren ondersteuning vanuit 
het district. Deze kunnen ze aanvragen via de verenigingendatabank.

Ondersteuning werking van de vereniging
Jouw vereniging kan dankzij deze ondersteu-
ning haar algemene werking financieren. De 
grootte van het bedrag wordt bepaald door 
verschillende criteria die de werking van het 
afgelopen jaar in kaart brengen. De deadline 
voor deze aanvraag is 31 maart 2021.

Projecttoelage
Met deze toelage ondersteunt het district 
initiatieven die de sociale band tussen jouw 
vereniging en de Deurnenaars versterkt en 
enkel projecten die potentieel verlieslatend 
zijn. Een project is beperkt in duurtijd. De 
deadline voor de aanvraag is minimaal zes 
weken voor de start van het project.

Inbraakpreventie
Via deze toelage kan jouw vereniging tot  
1  000 euro krijgen om de infrastructuur 
inbraakveilig te maken. Je moet eerst advies 
inwinnen bij de politie en op basis daarvan 
de nodige aanpassingen doorvoeren. De dead-
line voor deze aanvraag is 15 november 2021.

Coronafonds
Alle Deurnse verenigingen, die extra kosten 
gemaakt hebben door de coronamaatregelen, 
kunnen een aanvraag indienen om een finan-
ciële tegemoetkoming (tot 1  000 euro) te  
krijgen. De deadline voor deze aanvraag is  
31 augustus 2021.

Hulp nodig?
Verenigingen die hulp nodig bij het invullen 
van een aanvraagdossier, kunnen steeds con-
tact opnemen met 'team toelage' van het 
district Deurne.

TEAM TOELAGE
TEL. 03 338 45 07
TOELAGE.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
WWW.DEURNE.BE  
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WIST JE DAT ...
—

er in Deurne 3 prachtige  bewegwijzerde loopparcours op je liggen te wachten? Ideaal om te trainen. Ontdek ze op p. 11!
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Jouw fotomoment hier vastleggen? 
Post je leukste Deurne-momenten met #deesisweldeurne op Instagram 
en wie weet… sta je hier in de volgende editie te blinken?

INSTADEURNE

@barbaravgin combineerde een 
ochtendwandeling met een dosis 
fantasie, met dit fraaie eindplaatje als 
resultaat 

De zondagen van @marcel.blue.frenchie zijn 
voor zalige wandelingen. Kan je het hem 
kwalijk nemen?

barbaravgin Marcel.Blue.Frenchie

@hvynck bracht de buurt Kerkeveld-
Bosuil alternatief in beeld in zwart-wit. 
Prachtig artistiek gedaan.

hvync

@sharidegelder liet de poëet in zich los toen ze deze 
brug zag. Is het een burg tussen hier en de toekomst, 
een trampoline die ons katapulteert in nieuwe 
mogelijkheden of een regenboog met een potje goud?

ShariDeGelder

De raamartiesten van @benediktefaes 
zorgden met de raamstiften uit de 
winterpakketten voor super ‘gepimpte’ 
kerstramen. 

benediktefaes

@mooisvanmie legde dit prachtig 
schouwspel vast in Ertbruggebos. 
Zonsondergangen als deze geven kleur 
aan je dag!

mooisvanmie

@kritaekels wilde met dit beeldje 
iedereen aanzetten tot een ijsbeerduik! 
In zo’n decor vergeet je die koude 
meteen. 

kritaekels

Theresia, de dochter van @vanassche-
lies, fleurde het raam op met stickers, 
stiften en een gedicht om meer warmte 
te brengen in de straat. Bedankt

vanasschelies
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5/3 EXPO: CITYSCAPES (OOK OP 6 & 7/3) P. 9

8/3 RECYCLAGEPUNT ARENA P. 7

12/3 EXPO: CITYSCAPES (OOK OP 13 & 14/3) P. 9

15/3 RECYCLAGEPUNT ERTBRUGGE P. 7

19/3 EXPO: CITYSCAPES (OOK OP 20 & 21/3) P. 9

23/3 RECYCLAGEPUNT LAKBORSLEI P. 7

27/3 JEUGDVOORSTELLING LOUNJA  
EN DE TSERIEL 

P. 10

A P R I L
2/4 EXPO: CORONA IN BEELD  

(VAN 18.30 TOT 20 UUR)
P. 16

RECYCLAGEPUNT WIM SAERENSPLEIN P. 7

3/4 ALICE REIJS, ARIANE VAN VLIET, LUCAS 
VAN DEN EYNDE & TOM VAN DYCK - EX

P. 13

EXPO: CORONA IN BEELD (VAN 14 TOT 
16.30 UUR EN VAN 18.30 TOT 20 UUR)

P. 16

4/4 START THEMAWEKEN GEKKOO P. 16

7/4 KNIVES OUT P. 13

8/4 EXPO: CORONA IN BEELD (VAN 18.30 
TOT 20 UUR)

P. 16

9/4 EXPO: CORONA IN BEELD (VAN 14 TOT 
16.30 UUR EN VAN 18.30 TOT 20 UUR)

P. 16

10/4 EXPO: CORONA IN BEELD (VAN 14 TOT 
16.30 UUR)

P. 16

16/4 EXPO: CORONA IN BEELD (VAN 18.30 
TOT 20 UUR)

P. 16

17/4 EXPO: CORONA IN BEELD (VAN 14 TOT 
16.30 EN VAN 18.30 TOT 20 UUR)

P. 16

18/4 EXPO: CORONA IN BEELD (VAN 14 TOT 
16.30 EN VAN 18.30 TOT 20 UUR)

P. 16

20/4 START BABBELTUIN P. 18

RECYCLAGEPUNT WAASDONK P. 7

21/4 DE BEROEMDE BERENINVASIE VAN 
SICILIË

P. 13

DOFT - ZOZOÖFZO P. 13

DEURNE ONTWAAKT: DEURNE SPEELT P. 23

DE KLEINE PRINS P. 13

GEZIEN WORDEN IN DE 
KRONENBURGWIJK

P. 19

24/4 GEZIEN WORDEN IN DE 
KRONENBURGWIJK

P. 19

DEURNE ONTWAAKT: DEURNE ONTDEKT P. 23

DEURNE ONTWAAKT: LAAT DEURNE 
BLINKEN

P. 24

25/4 CAVACONCERT: ALON SARIËL & 
MICHAËL SALKA

P. 13

DEURNE ONTWAAKT: DEURNE ONTDEKT P. 23

28/4 DE BEROEMDE BERENINVASIE VAN 
SICILIË

P. 13

29/4 CULTUURCAFÉ: SOFIE LA DIGUE P. 13

START KUNST@TELIER (T.E.M. 16 JUNI) P. 7

30/4 PIETER VERHELST – AMAI P. 13

M E I 
1/5 DEURNE ONTWAAKT: DEURNE FIETST P. 25

3/5 RECYCLAGEPUNT ARENA P. 7

5/5 KAPSALON ROMY P. 13

CLEO

6/5 MATINEE: LEEN DEMARE & FILIP 
OSSELAER - SCOUBIDOU! THE 
SEVENTIES!

P. 13

7/5 BAD VAN MARIE – NAAR OEDIPOES P. 13

12/5 KAPSALON ROMY ATLANTIQUE P. 13

20/5 THE JEROEN LEENDERS EXPERIENCE P. 13

EXPO: MODE=KUNST? WHO CARES? P. 41

21/5 RECYCLAGEPUNT HOF NIELES P. 7

TRISTERO – IEMAND VAN ONS P. 13

EXPO: MODE=KUNST? WHO CARES? P. 41

22/5 STILL - TRY OUT P. 13

23/5 CAVACONCERT – AVANESYAN TRIO P. 13

27/5 CULTUURCAFÉ – BLOEMEN NOCH 
KRANSEN 

P. 13

28/5 KAMAGURKA & HERR SEELE –  
THE RETURN OF THE COMEBACK 

P. 13

29/5 RIVIERENHOFLOOP P. 45

30/5 FAMILIEFILM: SOLAN & LUDWIG - REIS 
NAAR DE MAAN 

P. 13

DEZE KALENDER IS ONDER VOORBEHOUD VAN DE CORONAMAATREGELEN OP DAT MOMENT.


