
relevante contactinformatie

Ontdek het programma op 
www.zomerksem.be

 een schitterende zomer
dicht bij huis!

Beleef 



Zin in meer Merksem? 
Check onze website en volg ons op Facebook.

www.merksem.be | www.zomerksem.be 

 districtmerksem

Binnenin vind je een poster 
met het programma van het 
Zomerpark (Bouckenborghpark).  
Hang de poster duidelijk zicht-
baar op en maak kans op gratis 
drankbonnen.

Spendeer jij je zomeravonden graag op 
een sfeervol terras? Heb je goesting in een 
gezellige barbecue? Maakt live muziek je  
helemaal gelukkig of probeer je graag 
verschillende sporten? En lijkt een open-
luchtcinema je wel fijn? Dan moet je deze 
zomer in Merksem zijn! Laat je door deze 
brochure inspireren om er een heerlijke 
zomer dicht bij huis van te maken. 
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maandag 1 juli

ATV-Vertelling
We beginnen de Merksemse zomer met een avondvertelling van ATV. Dus neem je 
stoeltje mee naar het Gemeentepark en kom genieten van een avond vol humor, 
gezelligheid en een gratis biertje van Brouwerij De Koninck.

Dit jaar praat Rob Vanoudenhoven de avond aan elkaar. Hij komt ons vertellen over 
zijn leven, werk en avonturen. Over XII stielen en XIII ongelukken, over ‘Who the 
fuck is Rob Vanoudenhoven’ waarmee hij zich tegen wil en dank op de kaart van 
het medialandschap heeft gezet. Over zijn bekende tv-programma ‘De XII werken 
van Vanoudenhoven’, over de ups en downs, lief en leed, vriend en vijand, berg en 
dal, top en flop. 

Gemeentepark Roosendael 
Bij slecht weer in feestzaal De Volkslust
www.zomerksem.be
om 20 uur
gratis

dinsdag 2 tot en met zaterdag 13 juli 

dinsdag 23 juli tot en met zaterdag 31 augustus

Zomerterras aan de bib
Kom vanaf 23 juli genieten op het gezellige terras voor de bibliotheek. Samen met 
Merksemdok zorgt de bib voor verschillende optredens en leuke plaatjes, slampoetry,  
workshops tapijt weven, een boekenverkoop en de beste smoothies en koffie van  
’t stad.

Wil je graag leren hoe je zelf tuinmeubels kan maken? Bouw dan van 2 tot en met 
13 juli mee aan de meubels van het zomerterras. In de voormiddag van 9 tot 12 uur  
en in de namiddag van 13 tot 16 uur begeleidt een professioneel meubelmaker de bouw. 

Bibliotheek Park, Van Heybeeckstraat 28A
www.merksemdok.be/zomerterras
elke dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 14 uur
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Breng zelf  je stoeltje mee.
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maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus

Antwerpse Sportweken
Samen spelen en plezier maken, leren zwemmen, je balvaardigheid verbeteren,  
geconcentreerd mikken en tactisch denken… Tijdens de Antwerpse Sportweken 
maakt je kind kennis met nieuwe sporten. Van kleuterturnen tot paardrijden en 
zeilen. Het is allemaal mogelijk, maar snel inschrijven is de boodschap. 

Verschillende locaties
www.antwerpen.be/sportweken

elke dinsdag van 2 juli tot en met 27 augustus

Verteltheater
Elke dinsdag na het Speelkasteel kunnen kinderen tussen 2 en 8 jaar nog genieten 
van de leukste verhalen.

Bouckenborghpark 
www.bibpark.be
van 16 tot 17 uur
gratis

zaterdag 6 juli tot en met 23 augustus

Skateramp
Ook deze zomervakantie kunnen skaters  
zich weer uitleven op een houten ramp  
en pumptrack. Ook met je stuntstep  
en rollerblades kan je in het groene  
decor van het Zomerpark je skills tonen. 

Jeugddienst Merksem,  
Bouckenborghpark,  
Bredabaan 555
www.merksem.be/jeugd
gratis

dinsdag 2 juli tot vrijdag 30 augustus

Speelkasteel
Tijdens de zomervakantie opent het Speelkasteel elke voor- en namiddag haar deu-
ren voor kinderen van 3 tot 11 jaar. Ravotten, knutselen, verkleden, sporten… Er is 
voor elke speelvogel wat wils. Alle activiteiten worden voorbereid en begeleid door 
een team van ervaren en enthousiaste animatoren. Vooraf inschrijven is niet nodig 
en alle activiteiten van het Speelkasteel zijn gratis.

Jeugddienst Merksem,  
Bouckenborghpark,  
Bredabaan 555
www.merksem.be/jeugd en  
www.facebook.com/jeugddienstmerksem  
van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur
gratis

De activiteiten starten stipt. Je kan je 
kind vanaf een kwartier op voorhand ter 
plaatse inschrijven.

Op 1 juli, 1 augustus, elke maandag-
voormiddag en weekend-, brug- en 
feestdagen is er geen Speelkasteel.

Vanaf 8 juli kunnen ouders elke namid-
dag genieten van een verfrissend drank-
je op het terras van de Zomerbar.  
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zaterdag 6 en zondag 7 juli

Openingsweekend Zomerpark
Kom op zaterdag genieten van theater- en muziekacts rondom de gezellige zomer-
bar. Eet een hapje aan één van de foodtrucks en schud ’s avonds je benen los op de 
afterparty in Jongerencentrum Bouckenborgh.

Op zondag kan je koopjes doen op de rommelmarkt in de Gaston Berghmansdreef. 
Voor je kinderen is er ondertussen allerlei animatie voorzien. Ook de foodtrucks 
verkopen weer allerlei lekkers. 

Bouckenborghpark, Bredabaan 555
www.zomerpark.be
6/7 vanaf 16 uur
7/7 van 10 tot 17 uur
gratis

Elke maandag van 8 juli tot en met 12 augustus

Yoga in het park
Tijd om je yogamat af te stoffen, rust in je hoofd te vinden, je spieren soepel te 
maken en vooral tijd om helemaal zen de zomer in te gaan. Bij droog weer gaat de 
les door op het grasveld voor het kasteel. Bij regenweer leggen we onze matjes in 
het kasteel. 

Bouckenborghpark, Bredabaan 555
www.antwerpen.be/sportmee
om 19 uur
gratis – inschrijven is niet nodig

Elke dinsdag van 9 juli tot en met 13 augustus

Optredens in het park
9/7 ICTO + Matt Wxsted (Hiphop)

16/7 Lime Cordiale (AUS) ism How Was Your Day  (Indie-Alternatief)

23/7 An-Sofie Noppe + Julie Benwa (Singer Songwriter)

30/7 Rupelsoldaten (Reggea)

6/8 Slick Nick & The Casino Special (rhythm ‘n’ blues)

13/8 T.B.A.

om 20 uur
gratis 

Zomerpark
Van zaterdag 6 juli tot en met zondag 1 september wordt het Bouckenborgh- 
park omgetoverd tot ‘Zomerpark’. Je kan er elke dag van een verfrissend 
drankje komen genieten in de gezellige zomerbar en deelnemen aan de talrijke 
activiteiten voor jong en oud.  

Bouckenborghpark, Bredabaan 555
www.zomerpark.be 
elke dag vanaf 14 uur
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11/7 Erhan Dimirci  

18/7 Moppen aan de toog 

25/7 Jeroen Dewulf

1/8 Steven Mahieu  

8/8 Gili 

15/8 Latif Ait

Elke woensdag van 10 juli tot en met 14 augustus

Workshops en film in het park
10/7 Workshop Flocking door Nuï (19 uur)
 Film  Girl (22 uur)

17/7 Workshop Circustechnieken (19 uur)
 Film  Bohemian Rapsody (22 uur)

24/7 Workshop Skaten (20 uur)
 Documentaire Dogtown Z Boys (22 uur)

31/7 Workshop Paaldansen (20 uur)
 Film  Mary Poppins Returns (22 uur)

7/8 Workshop Koekebakkevlaaien (20 uur)
 Film  Niet Schieten (22 uur)

14/8 Workshop Virtual Reality ism J.E.F. (20 uur)
 Film  F.C. De Kampioenen (22 uur)

Bouckenborghpark, Bredabaan 555
www.zomerpark.be

Elke donderdag van 11 juli tot en met 15 augustus

Comedy in het park
Comedian Bas Birker host de comedyavonden in het Zomerpark. Het programma 
vind je op www.zomerpark.be. Het is aangeraden je plaats te reserveren want de 
plaatsen zijn beperkt. 

Bouckenborghpark, Bredabaan 555
20 uur | gratis, reserveer via de website
www.zomerpark.be

Elke vrijdag van 12 juli tot en met 16 augustus

Cocktailbar en Pastabar/BBQ
Elke vrijdag is er een cocktailbar aan de gezellige zomerbar. Afwisselend is er pizza, 
pasta, of gratis barbecue (breng je eigen vlees mee). Op drie vrijdagen kan je ach-
teraf ook een dansje placeren. 

12/7 Muy Caliente Bien Bien (funk)

26/7 Vlotjes hosted by Antwerp Techno 

9/8 Music hosted by London Calling (indie alternative, rock and roll)

Bouckenborghpark, Bredabaan 555
www.zomerpark.be

zaterdag 31 augustus

Slotfeest
We sluiten de zomer op zaterdag in stijl af met een spectaculaire slotact en een 
afterparty in het jongerencentrum. Op zondag volgt er een leuke afsluiter voor 
gezinnen met kinderen. 

Bouckenborghpark, Bredabaan 555
www.zomerpark.be
zaterdag vanaf 20 uur | zondag van 11 tot 16 uur 

gratis, reserveer via de website 
voor de workshops
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dinsdag 9 juli

Bezoek eens een Beestige Buitenles
AAP vzw organiseert een gratis ‘buitenles’ op de hondenweide van het Runcvoort-
park. Je krijgt er tips om het meeste uit je wandelingen te halen en je viervoeter extra  
uitdaging te geven. Gegarandeerd een beestige namiddag voor hond en baasje! 

Hondenweide Runcvoortpark
www.aapvzw.be
inschrijven via laurie@aapvzw.be
om 14 uur
gratis

vanaf dinsdag 9 juli

De verfrissende werking van creativiteit
Tijdens deze lessenreeks ontdek je via muziek, dans, woord en andere uitdrukkings-
vormen op een speelse manier hoe je creativiteit kan inzetten, zowel op het werk 
als in je privéleven.

Atelier voor Biocentric Embodied Development, Laaglandlaan 97
op 9, 16, 23/7 en 20 en 27/8 van 9.30 tot 12.30 uur
25 euro
inschrijven via de website
www.bewegingskracht.be

woensdag 10 juli

Feest in de Tent
Kom je naar het volksfeest op woensdag 10 juli? Het feest vindt plaats op het gezel-
lige plein voor het districtshuis en je geniet er van barbecue, gratis ijsjes, muziek, 
kinderanimatie en een spectaculaire slotact. 

Van 17 tot 20 uur kan je aan de tafel aanschuiven. Voor 10 euro krijg je drie stukken 
vlees met slaatjes, brood en sauzen. Er is ook een vegetarisch alternatief. Straat-
artiesten en muzikanten zorgen voor de nodige ambiance. Voor de kinderen is er 
intussen allerlei animatie. Na het eten is DJ Jan Blieck aan de beurt. Hij laat je de 
hele avond dansen. 

Koop tijdig je tickets. Dat kan telefonisch, aan de balie van het cultuurcentrum  
of online. 

Burgemeester Jozef Nolfplein 1
Info en tickets: www.ccmerksem.be
vanaf 16 uur | slotact om 20.30 uur
10 euro voor de BBQ 
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zondag 14 juli

Ronde van de Voorkempen
Zin in een mooie wandeling? Er zijn verschillende afstanden mogelijk. Voor de 42 
en 50 km kan je al starten om 6 uur. Andere wandelingen (5, 7, 10, 16, 21 of 34 km)  
kan je aanvatten vanaf 7.30 uur.

Fort van Merksem, Fortsteenweg
www.destroboeren.be
2 euro, ter plaatse inschrijven tot 15 uur | aankomst wandelingen voor 18 uur

zaterdag 27 juli

54ste Internationaal Atletiek Gala
Sinds de jaren ’50 groeide dit gala uit tot de grootste Antwerpse atletiekmeeting 
van het seizoen, met deelname van Belgische en internationale subtoppers. Ook de 
Antwerpse toppers in wording zijn die dag te bewonderen in verschillende discipli-
nes.

Atletiekpiste Rode Loop, Rode Loopstraat 2
www.olseac.be
vanaf 13.30 uur
5 euro aan de kassa

zondag 4, 11, 18 en 25 augustus

Muziek in de Wijk
Samen met het district Merksem en de vele vrijwilligers nodigt de Zomer van 
Antwerpen je uit voor Muziek in de Wijk. Je wordt verwend met muziek uit de 
vier windstreken en straf lokaal talent.

Dit jaar staat het podium op het Kroonplein. Kom genieten van de tropische sfeer 
en proeven van heerlijke gerechten en drankjes. Laat je onderdompelen in de 
muziek of vraag je buurman ten dans. Vanaf 14 uur zijn er leuke activiteiten van 
de jeugddienst en een circusworkshop.

4/8 14.30 uur The Joo Joo Eyeballs
 16 uur Kobo Town – Caraïbische dancehall, reggae, ska en hophop

11/8 14.30 uur Billy & Bloomfish
 16 uur Blinky Bill – Afro-Futuristisch geluid uit Kenia 

18/8 14.30 uur Veston
 16 uur Maya Kamaty – Creoolse ritmes uit Réunion

25/8 14.30 uur Lunar
 16 uur The Circus Brothers – Disco-Balkan uit Tsjechië

Kroonplein
www.zomerksem.be
vanaf 14 uur
gratis

The Joo Joo Eyeballs

Veston

Billy & Bloomfish Lunar
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zaterdag 10 augustus

Buurtfeest Buurthuis Stroboertje
Naar jaarlijkse traditie kan je op dit buurtfeest genieten van kinderanimatie en 
optredens. Om 18 uur wordt het feest afgesloten met een heuse travestietenshow.

Sint-Franciscusplein
www.buurtcentrumstroboertje.be
van 13 tot 21 uur
gratis

zondag 11 augustus

Antwerpse Havenpijl (heren)  
en MerXem Classic (dames)
De Nieuwdreef is dit jaar niet alleen de startplaats van de traditionele Antwerpse 
Havenpijl voor heren, maar ook voor de MerXem Classic, een dameswedstrijd die 
onderdeel uitmaakt van de Lotto Cycling Cup. 

Zowel de dames- als de herenwedstrijd kan rekenen op 25 topteams uit binnen-  
en buitenland. Zo krijgt de MerXem Classic niet alleen alle 12 Belgische UCI- en 
clubploegen aan de start, maar zullen zij zich ook kunnen meten met topteams  
uit Nederland, Italië, Hongarije, Zwitserland, Duitsland, Luxemburg, Engeland  
en zelfs Brazilië!

Randanimatie voor klein en groot en de catering zal verzorgd worden door de vzw 
‘Wij zijn van Merksem’. De reuzen van Merksem en Deurne zullen van uit de hoogte 
dan weer toezien op het sportieve verloop van de wedstrijden.

Nieuwdreef Merksem
www.rabc1882.be en https://merxemclassic.doodlekit.com 
MerXem Classic vanaf 11 uur | Antwerpse Havenpijl vanaf 13 uur

zondag 25 augustus

Schaal Sels Merksem 
De 94ste editie van de wielerwedstrijd Schaal Sels Merksem vindt opnieuw plaats 
in Merksem, Schoten en Deurne. De wedstrijd staat op de UCI-kalender geklasseerd 
als een Men Elite 1.1 wedstrijd die deel uitmaakt van de Europe Tour. Dat wil zeggen 
dat ze tot de Belgische en Europese topkoersen behoort. De start wordt om 11 uur 
gegeven op de Bredabaan, en daar komt de koers omstreeks 16 uur ook aan.

Vanaf 2019 maakt Schaal Sels Merksem deel uit van de Bingoal Cycling Cup. Deze 
Beker van België omvat 8 wielerwedstrijden van hetzelfde niveau die live worden 
uitgezonden op Sporza en Eurosport. 

Traditiegetrouw kan je op de dag van de Schaal Sels Merksem van 9 tot 18 uur ook 
kuieren over de gezellige Stroboerenmarkt.

Bredabaan
www.schaalsels.be
vanaf 11 uur
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Filmstraten
Deze zomer worden 4 Merksemse straten voor 1 avond omgetoverd tot een gratis 
openluchtcinema. Neem je stoeltje of deken mee en ga gezellig bij je buren zitten. 
Nog een lekker drankje en een pot popcorn of chips erbij en genieten maar van  
die film!

 In deze straten kan je deze zomer genieten van een film in openlucht:

•  Vuurkruisenlaan 
 vrijdag 23 augustus | Mamma Mia!

•  Kastanjeboomplein 
 donderdag 29 augustus |Niet Schieten

•  Speelzone Winterling 
 vrijdag 30 augustus |Bohemian Rhapsody

•  Akkerbouwstraat 
 De datum en film worden bekend gemaakt op www.filmstraat.be.

Filmstraten
www.filmstraat.be
Welkom vanaf 21 uur. De film start steeds om 21.30 uur. 

vanaf donderdag 29 augustus

Basiscursus Biodanza
Biodanza is voor mensen die graag bewegen, van muziek houden en op zoek zijn 
naar meer innerlijke vrijheid.  

Campus KVO, Hoek Kasterveldenstraat – Rerum Novarumlaan
www.bewegingskracht.be
op donderdagen van 20 tot 22 uur
15 euro, inschrijven via de website 

zaterdag 31 augustus en zondag 1 september

Opendeurdag Academie voor Mineralogie
Bewonder de prachtige fluorescentieruimte en bezichtig mineralen, fossielen, 
edelstenen en diamanten. Je kan ook je eigen stenen meebrengen om ze te laten 
onderzoeken en prepareer- en slijpdemonstraties bijwonen.

Academie voor Mineralogie, Frans de l’Arbrelaan 12
www.acam.be
van 10 tot 17 uur
gratis
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zondag 1 september

34ste kunst-, ambachten- en rommelmarkt
Kom naar deze grote markt met standhouders uit gans België en Nederland. Ook 
dit jaar is er straatanimatie en kan je genieten van verschillende muziekoptredens.

Laaglandlaan, Akkerbouwstraat, De Meers, Moeshofstraat,  
Frans Adriaenssensstraat, De Wilgen, Grasbloemstraat, Spreeuwenstraat
van 10 tot 18.30 uur

zaterdag 7 en zondag 8 september

Fototentoonstelling van de Koninklijke  
Fotoclub Merksem  
i.s.m. Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem

25 jaar geleden werd Kasteel Bouckenborgh gerestaureerd. Daarom hebben de 
foto’s allemaal een verband met het kasteel of de omgeving. Ook kan je oude foto’s 
en een video bekijken over de geschiedenis van kasteel Bouckenborgh.

Kasteel Bouckenborgh, Bredabaan 555 
www.kfmfoto.be
van 10 tot 17 uur
gratis

zondag 8 september

Open Monumentendag
Op Open Monumentendag zetten we ons districtshuis in de kijker. Het afgelopen 
jaar gebeurden er heel wat restauratiewerken, zowel aan het gebouw zelf als aan 
het interieur. Nu die werken klaar zijn, geven we iedereen de kans het resultaat te 
komen bewonderen. Ontdek het programma op www.merksem.be. 

Districtshuis Merksem, Burgemeester Jozef Nolfplein 1
www.merksem.be
van 10 tot 15 uur
gratis

Sport en beweeg mee
Neem deel aan de zomerreeksen van ‘Sport en beweeg mee’. Het zijn korte lessen-
reeksen van gemiddeld 6 lessen zodat je van verschillende sporten kan proeven. 

Haal de brochure op in het districtshuis, het zwembad, bibliotheek Park of het cultuur- 
centrum, of bekijk ze online op www.antwerpen.be/sportmee en schrijf meteen in.  
Heb je recht op een kansentarief? Dan krijg je 80% korting op de deelnameprijs. 

© Walter Saenen
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THEMAWANDELINGEN IN MERKSEM

Op stap met schippers en sterren
Wist je dat Hollywoodster Sharon Stone in Merksem heeft gefilmd?  
En dat schippers op rust voor Merksem kiezen omdat het er zo 
gezellig is dicht bij het water? Deze themawandeling van zo’n  
4,5 km brengt je naar 18 bijzondere Merksemse plekken.

Streetartroute 
Ontdek al wandelend Merksemse straatkunst. Loop langs indruk-
wekkende muurschilderingen en ontdek de nutskasten met ont-
werpen van Merksemnaren. Je komt voorbij het wereldberoemde 
werk ‘Beauty beneath the Mask’ van de Amerikaan Nils Westergard 
en het imposante Colombiaanse werk aan de bib. De wandeling is 
4,5 km lang. 

Antwerp Museum App
Beide wandelingen zijn beschikbaar in de gratis Antwerp Museum App. Zo kan je je 
tijdens je tocht laten begeleiden door je smartphone of tablet. Aan elke stopplaats 
krijg je info in de vorm van een foto, tekst, video of interactief spel. Plaats via je 
telefoon bijvoorbeeld jouw hoofd op een kunstwerk of maak een schuifpuzzel. 

Papieren routekaart 
Wie liever wandelt met een papieren kaart, kan die ophalen bij de bezoekerscentra 
van Visit Antwerpen, in het districtshuis van Merksem, bibliotheek Park en het 
Cultuurcentrum Merksem. 

Op pad met een live gids 
Tim Marschang, beter gekend als de ‘Streetartwerpenaar’, neemt je op 20 juli en 
24 augustus mee op pad langs Merksems mooiste streetart en graffiti. Vertrek aan 
bibliotheek Park. Tickets via www.facebook.com/streetartantwerp. 

23
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zaterdag 14 tot woensdag 18 september

Merksem viert!
De Merksemse Heemkring opent haar nieuwe tentoonstellingszaal met een feeste-
lijke tentoonstelling over de vele stoeten, optochten, processies en vieringen die in 
Merksem plaatsvonden. 

Hofke van Roosendael, Terlindenhofstraat 265
www.heemkring-merksem.be
14, 15 en 16/9 van 14 tot 18 uur en 18/9 van 14 tot 17 uur
gratis

maandag 9 september of dinsdag 10 september

Boottocht naar Breda
Op beide dagen word je in het Nederlandse Drimmelen met een tasje koffie of thee 
hartelijk ontvangen op de elektrische boot. Tijdens de tocht zelf geniet je van een 
driegangenmaaltijd. Rond 13 uur meert de boot aan in Breda en heb je 2 uur de tijd 
om de stad vrij te bezoeken. 

Vertrek aan de drie dienstencentra
•  DC De Brem: 03 431 64 64, dc.debrem@zorgbedrijf.antwerpen.be
•  DC ’t Dokske: 03 620 18 01, dc.dokske@zorgbedrijf.antwerpen.be
•  DC De Zeelbaan: 03 292 62 80, dc.dezeelbaan@zorgbedrijf.antwerpen.be

van 8.30 tot 18 uur
32,95 euro, inschrijven verplicht 

dinsdag 10 september

Duikinitiatie vanaf 14 jaar
Heb je nog nooit gedoken en vraag je je af of het een sport voor jou is? Kom dan 
zeker naar deze initiatiedag. 

Zwembad Park, Van Heybeeckstraat 9
www.safediving.be
van 19.30 tot 22 uur
gratis, vooraf inschrijven via de website
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zaterdag 14 september

BBQ Chiro Tom Sam
Kom genieten van een heerlijke BBQ, maar vergeet je vooraf niet in te schrijven via 
de website.

Chiro Tom, Lange Bremstraat 26
www.chirotomsam.be
van 17 tot 23 uur

zaterdag 14 september

100 jaar 4de Sint-Joris Meisjesgidsen
Scouts 4de Sint-Joris Meisjesgidsen bestaat 100 jaar en dat wordt gevierd met de 
‘overgang’ op zaterdag 14 september. Jong, oud, scout of geen scout… Iedereen is 
welkom. Kijk eens rond in de lokalen of geniet van een hapje en drankje tijdens de 
openingsshow. Sluit de dag af met een leuk optreden en gooi je benen los tijdens 
de tentfuif. 

Scoutslokalen, Bredabaan 557
www.4desintjoris.be
vanaf 14 uur, optreden om 20.30 uur

zaterdag 14 en zondag 15 september

Tentoonstelling miniatuurtreinen
De Antwerp Train Association stelt een grote collectie miniatuurtreinen tentoon.  
De clubleden geven je graag een woordje uitleg over hoe de treinen worden  
gemaakt en wat de modellen zo bijzonder maakt. En uiteraard rijden er treintjes 
rond op sporen in verschillende thema’s.

Emiel Lemineurstraat 68
www.ata-train.be
van 10 tot 17 uur
gratis

dinsdag 17 september tot vrijdag 20 december

kunstINgang #14
Fred Bervoets is een rasechte schilder, die zijn eigen getormenteerde wereld op 
doek of op papier zet in een expressieve stijl. Steeds is het autobiografisch karakter 
aanwezig. Het al of niet verdoken zelfportret is dan ook een steeds terugkerend 
motief. 

Cultuurcentrum Merksem, Nieuwdreef 135
www.ccmerksem.be
gratis

vrijdag 20 september

Superbingo
Jong en oud kan zijn kans komen wagen tijdens deze superbingo. Er zijn veel leuke 
prijzen te winnen.

dienstencentrum De Zeelbaan, Elfnovemberstraat 33
dc.dezeelbaan@zorgbedrijf.antwerpen.be 
van 19 tot 21 uur
2 euro, ter plaatse te betalen
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OPENING CULTUURSEIZOEN
Cultuurcentrum Merksem opent het culturele seizoen met twee topvoorstellingen.  
Wil je erbij zijn? Reserveer dan snel je kaarten op www.ccmerksem.be.

zaterdag 21 september

Gabriel Rios
Het nieuwe cultuurseizoen in onze concertzaal 
openen, doen we natuurlijk met een grote 
knal. Zoiets vraagt om een topper, een echte 
ster. Wat dacht je van Gabriel Rios? 

Deze Puerto Ricaans-Belgische muzikant scoort 
al jaren hits in binnen- en buitenland met 
grote bands of jazzy combo’s. Nu is het weer 
tijd voor Rios op zijn puurst: helemaal alleen 
op het podium brengt hij een combinatie van 
klassiekers en nieuwe nummers.

om 20.15 uur
vvk 18 euro / kassa 20 euro
www.ccmerksem.be

zondag 22 september

De Frivole Framboos
We sluiten ons feestelijke openingsweekend af met een hilarische muzikale voor-
stelling. De Frivole Framboos brengt ons op virtuoze wijze de geheimen rond de Big 
Bang van de muziek, over de noot waarmee het allemaal begon: Do Groot. 

Cultuurcentrum Merksem, Nieuwdreef 135 
www.ccmerksem.be
om 14 uur
vvk 18 euro / kassa 20 euro Het hele jaar door kan je in het Cultuurcen-

trum Merksem genieten van muziek, dans, 
theater en veel meer. Ontdek het program-
ma in de jaarbrochure of op de website.

zaterdag 21 en 22 september

Historisch Merxem
Bezoek de kampen met ambachtlui en re-enactors uit verschillende periodes. Vanaf 
11 uur zijn er demonstraties boogschieten, schieten met een kanon en krijgskun-
sten. Om 14.30 vindt een heuse Middeleeuwse veldslag plaats, gevolgd door een 
‘kiddy-battle’.

Fort van Merksem
swinnenvanroosendael@gmail.com 
van 10 tot 18 uur, gratis

zondag 22 september

Opendeurdag Fort van Merksem
De verenigingen die gehuisvest zijn in het fort openen hun deuren voor het publiek. 
Ontdek de bijzondere clublokalen en laat je rondleiden doorheen het fort.  

Fort van Merksem
swinnenvanroosendael@gmail.com 
van 10 tot 18 uur – rondleidingen om 12.30 en om 15 uur, niet nodig vooraf in te 
schrijven
gratis

© Frederik Beyens
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zaterdag 28 en zondag 29 september

52ste Cluysekermis
Een grote rommelmarkt, kermispret voor de kinderen, verschillende eet- en drank-
standen en opnames van Familieradio met optredens van verschillende artiesten.

Hoek Laarsebaan, Kerkhofblommestraat en Lambrechtshoekenlaan
www.facebook.com/cluysekermis
gratis

Vrijdag 4 oktober

Merksem Zingt
Ook dit jaar wordt er stevig meegezongen in Merksem. Deze dag staat de tent in 
het Bouckenborghpark weer open voor iedereen die zich eens goed wil laten gaan 
op leuke meezingers. Ambiance verzekerd!

Ben je een geboren een entertainer en sta je graag op een podium? Schrijf je dan in 
om mee te zingen op het podium via evenementen.merksem@antwerpen.be. 

Bouckenborghpark
www.zomerksem.be
vanaf 20 uur | gratis

zaterdag 5 oktober

Vredesfeesten
We vieren de 75ste herdenking van het einde van WOII met een grootse optocht 
over de Bredabaan. De stoet met onder andere oude militaire voertuigen start om 
13.30 uur op het Burgemeester Jozef Nolfplein en eindigt in het Bouckenborghpark. 
Daar vindt om 14.30 uur een heuse re-enactment plaats en kan je zelfs een vlieg-
tuig zien overvliegen. 

Lia Linda en The Melodymakers zorgen voor een toffe sfeer in de feesttent. Tussen-
door krijgt dj Danny Van Tichelen van Radio Minerva met zijn plaatjes de dansvloer 
vol. ’s Avonds kan u genieten van de swingende muziek van de Lou Roman Band 
met dit jaar De Romeo’s als speciale gast.

Om 23 uur is het traditiegetrouw tijd voor een prachtig vuurwerk.

Bouckenborghpark
www.zomerksem.be
van 13.30 tot 1 uur
gratis
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www.merksem.be
 districtmerksem

03 338 73 11

Ook dit jaar  
trakteren we je op een 

tof zomergadget. 
Haal zolang de voorraad strekt 

een zomers bekerdeksel  
op tijdens de activiteiten  

die het district organiseert.

Raadpleeg de brochure online  
via de QR-code


