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DEURNE PRAAT…

Ivo en Rein, straatvrijwilligers 
“Als gepensioneerden hadden we weinig last 
van thuiswerk of kinderopvang. Maar door-
dat er minder sociaal contact was, hebben 
we onze zoon en kleinkind (en de knuffels) 
hard gemist. Daarnaast stond er een trip naar 
Noorwegen op het programma, maar die is 
niet kunnen doorgaan. 

Samen met een heleboel buurtbewoners heb-
ben we in onze straat ook steeds geapplau-
disseerd voor de zorgverleners. Soms was er 
zelfs muziekbegeleiding. Op die manier bleven 
we de goede sfeer en contacten met de buren 
onderhouden, want onze jaarlijkse straatbar-
becue hebben we deze zomer moeten annule-
ren. Hopelijk kunnen we in januari toch onze 
nieuwjaarsdrink doen.

Tijdens heel deze coronacrisis hebben we veel 
rust gevonden. Daardoor hadden we tijd om 
in de archieven van mijn familie te duiken, 
veel te wandelen en meer contact ‘op afstand’ 
te hebben met de buren. Wat ons nu wel op-
valt als straatvrijwilligers, is dat we naast pa-
piertjes spijtig genoeg ook veel mondmaskers 
op straat vinden. Hopelijk wordt alles weer 
vlug normaal.”

Evie, korfbalclub Borgerhout/Groen-Wit
“Tijdens corona werd sport de uitlaatklep bij 
uitstek. Toch moesten sportclubs aan heel 
wat maatregelen voldoen. Gelukkig kunnen 
we in deze moeilijke situatie steeds beroep 
doen op vrijwilligers. Zij maken het mogelijk 
dat corona ons clubleven niet stillegt. 

Zoals bij vele competities, werd ook de korf-
balcompetitie plots beëindigd. Iedereen vond 
deze maatregel in het begin overdreven, ach-
teraf was er wel begrip. Onze U14 ploeg werd 
nog wel bekroond met de zaaltitel, omdat zij 
aan de leiding stonden. 
 

Nu is het een beetje bang afwachten voor wat 
de toekomst brengt. Deze winter duiken we 
weer de zaal in. We hopen dat de wedstrijden 
kunnen doorgaan, desnoods zonder supporters.

Het gebrek aan sociale contacten weegt 
zwaar door binnen de samenleving. Als sport-
club kan je hierin veel betekenen. We doen 
ons uiterste best om ons steentje bij te dra-
gen, maar hebben dit niet zelf in de hand.”

(Z)Annemie, actrice, muzikante en 
leerkracht Academie 
“Veel mensen vonden de lockdown een moei-
lijke evenwichtsoefening en dat was het ook. 
Als artiest is dat altijd: onduidelijke statuten, 
veel papierwerk en hard werken voor een be-
scheiden inkomen. Maar corona maakte het 
nog zwaarder: geen financieel vangnet en de 
cultuursector werd niet echt gehoord. Ik had 
gelukkig via mijn artiestenstatuut recht op 
een vervangingsinkomen, had nog een lopen-
de opdracht en het onderwijs ging door via 
online lessen. 

Ik moest plots, zoals velen, thuis werken met 
mijn twee kinderen. Maar daar heb ik wel elke 
minuut van genoten. Ook al was de combina-
tie werk en kindjes een zware puzzel. Eind au-
gustus kregen we dan goed nieuws! We moch-
ten nog eens optreden tijdens een speelstraat. 
Wat een plezier was dat!

Ik weet niet of we dit jaar nog mogen optre-
den en of ik mijn leerlingen nog veel zal zien? 
Ik heb muziek opgenomen, maar hoe bereik 
ik mijn publiek? Ik hoop dat we samen vech-
ten tegen de volgende stormwind, want een 
boom alleen valt rapper om.”

Het coronavirus heeft een serieuze impact op ons dagelijks leven. Toch proberen we er allemaal 
het beste van te maken! We vroegen aan enkele Deurnenaars hoe zij de afgelopen maanden 
ervaren hebben. (n.v.d.r. de interviews zijn afgenomen in oktober 2020)

Iris, mama van 2 kinderen
“We zagen dit voorjaar dat onze kinderen door 
corona het contact met hun leeftijdsgenoten 
misten. We hebben er dan voor gekozen om te 
'bubbelen' met een ander gezin uit de straat, 
zodat de kinderen samen konden spelen. 

In augustus was er een speelstraat en zowel 
jong als oud keken er reikhalzend naar uit. 
Andere jaren organiseren we dan met de be-
woners activiteiten en eten we vaak samen. 
Dit jaar was alles uiteraard wat rustiger en 
gemoedelijker. Je merkt dat de kinderen niet 
zoveel nodig hebben om zich te amuseren. 
Dingen op wieltjes, wat stoepkrijt, een bal en 
elkaar. Het speelpakket van het district werd 
gretig gebruikt. Er werd op veilige afstand 
bijgepraat met de buren en we hingen de 
knutselwerkjes van de kinderen op tussen de 
bomen. En in plaats van het jaarlijkse straat-
feest op zaterdagavond organiseerden we een 
heuse 'bubbelkwis'. 

De kinderen genoten ervan en we hopen dat 
ze dit ook tijdens de winter kunnen blijven 
doen, want spelen is hun uitlaatklep.” 
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RECYCLAGEPUNT  
IN DEURNE 
Heb je kleine spullen om te recycleren? Breng 
ze binnen bij het recyclagepunt, een mini- 
recyclagepark dat in Deurne rondreist. Je komt 
te voet of met de fiets naar het recyclage-
punt (niet met de wagen!). 

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 1m, steen-
puin, grofvuil, herbruikbare en herstelbare 
goederen.

Data en locaties Deurne
n  vr 4/12 en 26/2: Hof Nieles 50 (Eksterlaar)
n  ma 14/12, 11/1, 8/2: Arenaplein 
n  ma 21/12: Ertbruggelaan 4
n  di 29/12: Lakborslei 200 
n  vr 8/1: Wim Saerensplein
n  di 26/1: Waasdonk
Telkens van 8 tot 13 uur.

WWW.ANTWERPEN.BE/RECYCLAGEPUNT

BESTE 
DEURNENAAR,
De afgelopen maanden stonden nog steeds 
in het teken van Covid-19 en ook bij het ter 
perse gaan van deze winterbrochure moe-
ten 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 
december, januari en februari.

Deze brochure biedt een overzicht van alle 
soorten informatie en activiteiten. Houd bij 
het lezen echter altijd voor ogen dat de 
informatie 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 
Facebookpagina (@districtdeurne) en onze 
Instagrampagina (@districtdeurne). Of kijk 
op de desbetreffende website die bij het 
artikel staat. Ben je niet zeker? Aarzel dan 
niet om ons te contacteren via 
district.deurne@antwerpen.be. 

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

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

District Deurne

ZORG VOOR WARMTE EN LICHT  
TIJDENS DEZE DONKERE DAGEN 
Door corona zijn het moeilijke tijden en is ons leven drastisch veranderd. Beperkt sociaal 
contact, weinig activiteiten en heel veel onzekerheid. In deze crisis beseffen we, meer dan 
ooit, dat we elkaar een hart onder de riem moeten steken. Stuur daarom een postkaart, 
hang een boodschap aan je raam of plaats lichtjes aan je woning. Het district Deurne kan 
je daarbij helpen!

Postkaart en affiche
Het district biedt gratis postkaartjes en affi-
ches aan zodat elke Deurnenaar hartverwar-
mende boodschappen kan verspreiden. 
Onverwacht een tof tekstje lezen is heel fijn, 
zeker in tijden waarin we elkaar minder zien.

Wil je graag buren, familie, vrienden of voor-
bijgangers opvrolijken met een leuke bood-
schap? Schrijf ze dan op de voorkant van de 
affiche en hang ze aan je raam. Stuur je 
liever een uniek, winters postkaartje? Dat 
kan ook! Ontdek op www.deurne.be de ver-
deelpunten, waar je vanaf half december 
het gratis materiaal kan afhalen.

Lichtjesstraat 
Veel mensen hebben het momenteel men-
taal moeilijk. Het is donker en we zitten veel 
binnen. Tover daarom je straat om tot een 
‘lichtjesstraat’ en breng tijdens deze don-
kere dagen licht in Deurne. 

Plaats samen met je buren zoveel mogelijk 
lichtjes aan je woning en laat zien dat we 
tijdens deze moeilijke periode ook kunnen 
‘schitteren’. Op die manier maken we deze 
zware periode wat ‘lichter’. 

Winterpakket
Om het in je straat gezellig te maken, voorziet 
het district Deurne een gratis winterpakketje 
met o.a. een affiche, een kaarsje en een raam-
stift. Reserveer voor 7 december 2020 je win-
terpakket en vul het aanvraagformulier in op 
www.deurne.be of bel naar 03 338 45 12. 
Vraag zeker zo’n pakketje aan. Samen maken 
we Deurne gezellig! 

Trek een foto van je affiche, versierde raam 
of lichtjesstraat en post ze met  
#deesisweldeurne op Instagram of stuur  
ze naar dingdongdeurne@antwerpen.be.

DING DONG DEURNE
TEL. 03 338 45 12
DINGDONGDEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE
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DOWLOAD CORONALERT EN HELP MEE 
HET CORONAVIRUS TE STOPPEN
De federale overheid maakte de gratis app Coronalert die het makkelijker maakt om con-
tactopsporing te doen bij een coronabesmetting. Hoe meer mensen de app gebruiken, 
hoe beter hij werkt. 

Wat is het?
Als je Coronalert op je smartphone hebt staan:
n  weet je het meteen als iemand in jouw 

omgeving corona heeft;
n  worden nauwe contacten automatisch 

gewaarschuwd bij een besmetting;
n  help je de verspreiding van corona mee te 

stoppen.

Wat zijn de voordelen? 
Met Coronalert ben je sneller op de hoogte 
als je in contact kwam met iemand die posi-
tief testte op het coronavirus. Snelheid is erg 
belangrijk om jezelf en anderen te bescher-
men en om de verdere verspreiding van het 
virus af te remmen. De app kan een hoog- 
risicocontact alleen vaststellen als beide per-
sonen een smartphone hebben waarop de 
app geïnstalleerd is.

Hoe werkt het?
Coronalert zoekt voortdurend naar smart- 
phones in de buurt waar de app ook op staat. 
Als dat zo is, worden er zogenaamde 'codes' 

uitgewisseld via Bluetooth. Die codes worden 
14 dagen bewaard in de app en daarna auto-
matisch verwijderd. Als je besmet raakt met 
corona, geef je dat door via de app. De app 
stuurt op dat moment een bericht naar alle 
smartphones die in de afgelopen 14 dagen 
minstens 15 minuten in jouw buurt waren. 
Om ieders privacy te beschermen gebeuren 
alle waarschuwingen via de app 100% ano-
niem. Je weet dus nooit wie besmet is en waar 
het contact plaatsvond. Je wordt dus ook 
gewaarschuwd als er corona is vastgesteld 
bij iemand die wel in je buurt was, maar die 
je niet kent.

Help mee!
Coronalert kan heel efficiënt zijn, maar alleen 
als genoeg mensen de app hebben. Help 
corona te stoppen door de app ook op jouw 
smartphone te installeren!

CORONALERT.BE 
DOWNLOAD DE APP IN APPSTORE OF GOOGLE PLAY

EEN BLIK OP TOEKOMST VAN DE  
FRANK CRAEYBECKXLAAN 
In november startte op de Frank Craeybeckxlaan - Te Couwelaarlei de aanleg van drie plein-
tjes. Hierdoor ontstaat meer ontmoetings- en verblijfsruimte en geven deze ingrepen al een 
blik op de toekomst. Binnen enkele jaren worden beide straten definitief heraangelegd.

De stad Antwerpen en het district Deurne willen 
de Frank Craeybeckxlaan omvormen tot een 
aantrekkelijk centrum voor Deurne. Daarom 
wordt de Lakborslei aangepast tot hoofdverbin-
dingsweg, zodat in 2024-2025 de Frank Craey-
beckxlaan heraangelegd kan worden als een 
straat met minder verkeer.
 

Om zicht te krijgen op de noden en potenties 
van de buurt wordt een actieplan opgemaakt, 
dat met een focusgroep wordt afgetoetst. Drie 
ambities staan centraal: het winkelgebied ver-
sterken, de verkeerssituatie en -veiligheid ver-
beteren, en de ontmoetings- en verblijfsruimte 
vergroten.
 

Ontmoetings- en verblijfsruimte
Het district en de stad beslisten om al ingrepen 
uit te voeren en een voorsmaakje te geven van 
de extra ontmoetings- en verblijfsruimte. Er 
worden drie pop-up parkjes gemaakt: 

n T.h.v. bib Couwelaar krijgt de middenberm 
een uitbreiding en ontstaat er een tuintje. 
De doorgang naar de begraafplaats wordt 
zichtbaarder. 

n Aan de fontein neemt de tijdelijke heraanleg 
een stuk baan mee, richting Deurne- 
Noord. De fonteinzone wordt toegankelijk.  

n T.h.v. de Pieter de Riddestraat is er een uit-
breiding van de middenberm over het baan-
vak richting Deurne-Noord. 

Tijdelijke wijziging verkeerscirculatie 
Bij de tijdelijke inrichting wordt de Frank Craey- 
beckxlaan versmald, waarbij het verkeer op één 
van de twee baanvakken wordt gebracht. Fiet-
sers worden verweven met het andere verkeer. 
 

Bereikbaarheid 
Alle handelszaken, parkings en garagepoorten 
blijven bereikbaar. De Lijn volgt het huidige 
traject, de bushalte t.h.v het K.A. Deurne wordt 
30 m verplaatst. Er worden enkele parkeerplaat-
sen tijdelijk opgeheven. 

WIJKOVERLEG DEURNE
TEL. 03 338 45 76
WIJKOVERLEG.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE
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CC DEURNE EN  
CINEMA RIX GESLOTEN 
Net als in het begin van de pandemie slaat 
het coronavirus wild om zich heen en treft 
het steeds meer mensen en organisaties. In 
deze periode moeten we er alles aan doen 
om de verspreiding van het virus tegen te 
gaan. Het cultuurcentrum van Deurne en 
Cinema Rix namen daarom een moeilijke, 
maar onvermijdelijke beslissing om alle voor-
stellingen en activiteiten te annuleren tot 
het einde van het jaar. 

In de kalender op de achterflap kan je wel het 
programma voor januari en februari 2021 
vinden. Het cultuurcentrum hoopt jou terug 
te zien na de kerstvakantie, maar in deze 
onzekere tijden blijft dat onder voorbehoud. 
Voor de laatste updates en wijzigingen neem 
je best een kijkje op www.ccdeurne.be/corona 
of je kan ze elke dinsdag tussen 9 en 16 uur 
telefonisch bereiken via tel. 03 360 85 50. 
Zorg ondertussen goed voor jezelf en elkaar! 

CULTUURCENTRUM DEURNE
FRANS MESSINGSTRAAT 36
CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
WWW.CCDEURNE.BE
WWW.CINEMARIX.BE

CINEMA RIX KREEG EEN 
KLEURRIJKE MAKE-OVER
De voorgevel van Cinema Rix in De Gryspeer-
straat kreeg een verrassende make-over door 
de Antwerpse kunstenaar Larsen Bervoets. 
Deze kleurrijke schildering vormt een prach-
tige landmark in de buurt en geeft Deurne- 
Noord meer kleur.

Bervoets: “Ik heb mij laten inspireren door 
het interieur van de cinema en heb de kleuren 
van binnen naar buiten gehaald. De schaduw-
vlakken brengen meer beweging in het geheel 
en het retrogehalte van de gevel is behouden. 
Daar waar er meer ornamenten waren, heb 
ik minder kleur aangebracht. Daarom heb ik 
voor een grafisch ontwerp gekozen.”

De oplevering van de gevelschildering is bijna 
de laatste fase van de infrastructurele reno-
vatie van Cinema Rix. Een uitbreiding van de 
fietsparking, de bouw van een terras en ver-
dere investeringen in het gebouw, staan nog 
op de planning.

CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
WWW.CINEMARIX.BE

HEB JE HULP NODIG?
Door de impact van het coronavirus kunnen 
sommige mensen niet meer naar de winkel, 
apotheek of met hun hond gaan wandelen. 
Of ze hebben gewoon nood aan een gesprek. 
De stad lanceert daarom terug het platform 
‘Antwerpen Helpt’ waar vraag en aanbod 
elkaar vinden. Laat weten waarvoor je hulp 
kan gebruiken en er wordt een geschikte vrij-
williger voor jou gezocht.

Geef je vraag door 
n  bel naar tel. 0800 670 10 
 (van 9 tot 16 uur op weekdagen)
n  mail naar antwerpenhelpt@antwerpen.be
n  vul het formulier in op 
 www.antwerpenhelpt.be
Je wordt gecontacteerd wanneer er een 
geschikte vrijwilliger gevonden is. Alle vragen 
worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Hulp aanbieden 
Wil je zelf helpen? 
Schrijf je dan in als vrijwilliger.

WWW.ANTWERPENHELPT.BE

POËZIE OP CONTAINERS
Aan het Ringfietspad, achter het pompstation
Schijn, staat een multi-functionele poëzie-in-
stallatie, een concept van ex-stadsdichter 
Maud Vanhauwaert. De installatie bestaat 
uit twee containers met schuifbare wanden. 
Op die wanden staan woorden die allen 
samen een gedicht vormen. Trek je de schuif-
deuren steeds verder open, dan zie je telkens 
een ander en langer gedicht verschijnen.

Vanhauwaert: “Men zegt soms dat in poëzie 
de betekenis in de ruimte tussen de woorden 
ligt. Die ruimte kan je hier heel letterlijk 
nemen. De installatie is heel modulair, en je 
kan er zowel optredentjes organiseren, als 
expo’s en workshops. Hopelijk wordt het een 
nieuwe hotspot voor jongeren en kunstenaars 
uit de buurt!”

De containers staan er minstens voor twee 
jaar en zijn zelfs vanaf de autostrade te zien. 
Het is ook de bedoeling om hier activiteiten 
te organiseren.

POMPSTATION SCHIJN, RINGFIETSPAD 
CULTUURANTENNE.DEURNE@ANTWERPEN.BE

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. 03 376 95 95.  

Meer info via www.info-coronavirus.be of  

www.antwerpen.be/corona. 
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AFVALOPHALING  
OP FEESTDAGEN
Tot en met dit jaar is er nooit ophaling van 
huisvuil op een feestdag. Je moet je afval dan 
de eerstvolgende werkdag aanbieden. Dit 
zorgt geregeld voor verwarring.

Vanaf 1 januari 2021 wordt dit systeem ver-
eenvoudigd en kan je huisvuil op een feestdag 
aanbieden. Dus als je ophaaldag toevallig op 
een feestdag valt. Dan zal je huisvuil voortaan 
wel opgehaald worden.

WWW.ANTWERPEN.BE/AFVALOPHALING

NIEUWE REGELS PMD
Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe sorteer-
regels voor PMD. En dat is goed nieuws, want 
vanaf dan mogen meer plastic verpakkingen 
bij het PMD. Dat betekent een pak minder 
restafval en veel meer recyclage.

In de PMD-zak mogen op dit moment enkel 
plastic flessen en flacons, metalen verpak-
kingen en drankkartons. Vanaf 2021 komen 
daar ook alle huishoudelijke plastic verpak-
kingen bij. Denk maar aan yoghurtpotjes of 
botervlootjes. Maar ook plastic zakken en 
folies mag je allemaal in dezelfde zak sorte-
ren. Een goede zaak voor het milieu en je 
portemonnee.

Oude zakken blijven geldig
Wie nog maar net een rol PMD-zakken heeft 
gekocht, hoeft zich geen zorgen te maken.  
De oude zakken blijven onbeperkt geldig.  
De nieuwe zakken zullen verkocht worden in 
dezelfde verkooppunten. Ook aan de ophaling 
verandert er niets. Je mag de nieuwe blauwe 
zak dus op dezelfde dag buitenzetten als  
vroeger. 

WWW.ANTWERPEN.BE/AFVALOPHALING
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WORD SENSI-AMBASSADEUR ROND CORONA  
Veel Antwerpenaars hebben niet genoeg informatie over corona. Wil jij hen aanspreken en blijven 
informeren en motiveren om de coronamaatregelen na te leven? Word dan sensi- 
ambassadeur en maak mee het verschil in jouw wijk, club, vriendengroep, geloofsgemeenschap ...

We hebben jou nodig om het verschil te 
maken
Als sensi-ambassadeur informeer en motiveer 
je Antwerpenaars om de coronamaatregelen na 
te leven. Heel belangrijk want er bestaan veel 
geruchten, 'fake news' en onduidelijkheden over 
het coronavirus zoals: Bestaat Covid-19 wel? Is 
het een straf? Wat is het virus precies? Hoe 
spreek je iemand aan die te dicht komt? ….
Veel van deze vragen kan je enkel door een per-
soonlijk contact beantwoorden. Daarom zoeken 
we sensi-ambassadeurs. Een belangrijke 
opdracht die levens kan redden.

Waar ben je sterk in?
n  Je bent geïnteresseerd om mensen te infor-

meren en te motiveren. Zo probeer je om 
Covid-19 onder controle te krijgen in je wijk, 
club, vriendengroep, geloofsgemeenschap … 

n  Je hebt een netwerk. Mensen kennen jou en 
jij kent mensen.

n  Je bereikt veel burgers in je alledaagse leven, 
persoonlijk of via sociale media. 

n  Je spreekt je contacten op een rustige en ver-
bindende manier aan.

n  Je pikt interessante signalen op en koppelt die 
terug naar je contactpersoon bij de stad  
Antwerpen.

Welke ondersteuning krijg je?
n  Een contactpersoon binnen de dienst 
 Gezondheid van de stad:

 - helpt je met vragen; 
 - geeft informatie en cijfers om beter je  

verhaal te brengen. 
n  Je krijgt toegankelijk (meertalig) communica-

tiemateriaal.
n  Je krijgt een vorming over Covid-19.
n  Je leert ook hoe je een gesprek start, 
 weerstand overwint en mensen motiveert. 
n  Je krijgt elke maand een vaste vrijwilligers-
 vergoeding. 

Wil je sensi-ambassadeur worden?
Contacteer Maaike Van den Broeck van de dienst 
Gezondheid via tel. 0497 40 96 78 of
maaike.vandenbroeck@antwerpen.be.

Ken je iemand die een goede sensi-ambassadeur 
zou zijn? Breng hem of haar op de hoogte.
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WINTERSLAAP KINDERBOERDERIJ—De kinderboerderij in het Rivierenhof 
sluit voor een deugddoende  

'winterslaap'. Op zondag 10 januari 

2021 zwaaien de staldeuren terug open 

en is iedereen welkom voor een 
bezoekje aan de dieren, het erf  

en de moestuin. Meer info via 
www.provincieantwerpen.be.
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SCANWAGEN VOERT PARKEERCONTROLES UIT 
Wie niet betaalt voor parkeren, heeft sinds dit najaar meer kans op een parkeerretribu-
tie. De stad Antwerpen maakt namelijk gebruik van de scanwagen om het retributiere-
glement ‘parkeren op de openbare weg’ te handhaven. 

Camera’s
Verschillende camera’s op de scanwagen 
detecteren gemiddeld 1000 nummerplaten 
per uur om te controleren op betalend par-
keren. Dankzij deze snelheid kan de stad 
gemakkelijker het Antwerps grondgebied con-
troleren op wanbetalers. Hierdoor zullen 
bestuurders sneller bereid zijn correct te beta-
len wanneer ze parkeren. 

Digitaal 
De scanwagen wordt ingezet omdat de par-
keerketen volledig is gedigitaliseerd. In 2018 
werden alle parkeerautomaten vervangen. 
Bij deze parkeerautomaten moet je je num-
merplaat ingeven, net zoals bij betalen via 
sms of app. Hierdoor kan de scanwagen de 
nummerplaten controleren op betalend par-
keren.

Efficiënt parkeerbeleid
De scanwagen laat ook toe om parkeertoe-
zichters efficiënter in te zetten. Daarnaast 
verzamelt de scanwagen informatie over de 
bezetting van de parkeerplaatsen. Die  

gebruikt de stad om het parkeerbeleid te ver-
beteren.

Antwerp City Observer
In de toekomst zal de huidige scanwagen 
vervangen worden door een nieuw hoogtech-
nologisch model, de Antwerp City Observer. 
Deze multifunctionele scanwagen controleert 
naast betalend parkeren ook foutparkeren. 
Bovendien zal de Antwerp City Observer data 
en beelden registreren die gebruikt worden 
om sluikstort en ontbrekende verkeersborden 
te detecteren. 

Privacy 
De stad draagt de bescherming van de privacy 
hoog in het vaandel en verwerkt de verza-
melde persoonsgegevens heel zorgvuldig, in 
overeenstemming met de wetgeving.

WWW.ANTWERPEN.BE/SCANWAGEN 
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JOS VERDONCK ALIAS JOSKE KNIP
Deurnenaar en voormalig kapper Jos Verdonck (84) werd 50 jaar geleden ‘Wereldkampioen 
herenkapper’. Een buitengewone gebeurtenis die het district Deurne onder de aandacht 
wil brengen. En hoe komt het dat Joske Knip elk jaar meeloopt in de Reuzenstoet?

Loopbaan
Jos Verdonck begon als leerjongen bij een 
kapperszaak op de Turnhoutsebaan. Veel 
mocht hij niet doen: inzepen, keren en luiste-
ren. Maar zo leer je geen vak en dus bood hij 
zich op zijn vijftiende aan bij een kapper op 
de Ten Eekhovelei. Daar moest hij voor zijn 
sollicitatie met een haagschaar de tuinhaag 
recht snoeien. Toen Jos 19 jaar was, begon hij 
zijn eigen zaak in de Gallifortlei. Op drie jaar 
tijd had hij een bloeiende zaak uitgebouwd. 

Wedstrijden
Vanaf dan begon hij te trainen voor wedstrij-
den en werd hij geselecteerd voor de nationale 
ploeg. In september 1970 wint hij het ‘Wereld-
kampioenschap Herenkapper’ in Stuttgart 
voor een publiek van meer dan honderddui-
zend supporters. Hij is de eerste Vlaamstalige 
Belg die deze wedstrijd won. Terug in België 
werd Jos meteen aangesteld als trainer van 
de nationale ploeg en kreeg aanvragen uit 
Amerika en Japan om masterclasses te geven. 
Tegelijk bleef hij lesgeven aan de kappers-
school van de Lakborslei, een engagement 
dat hij 25 jaar zou volhouden.

Joske Knip
Jos’ echtgenoot Andrea hielp in het kapsalon, 
maar haar passie was altijd beeldende kunst. 
Dat haar man een prijzenbeest was, maakte 
haar apetrots. Hij verdiende eigenlijk een 
standbeeld, vond ze. Dat ze dat moeilijk let-
terlijk zou kunnen waarmaken, wist ze wel. 
Maar een reus was misschien wél realistisch. 
Zonder medeweten van Jos zweerde ze samen 
met de Reuzen van Deurne. Andrea maakte 
de kop van papier maché, de vereniging zorgde 
voor een draagskelet. In 2003 werd Joske Knip 
ingeschreven in het geboorteregister van 
Deurne, zoals bij reuzen de traditie is. 

Vandaag volgt Jos het kappersleven nog vanop 
de zijlijn. Hij is trots op zijn dochter Danny. 
Zowel de passie voor het haarknippen als het 
kapsalon in de Gallifortlei heeft ze van haar 
vader geërfd.

LEES HET VOLLEDIGE VERHAAL (MET FOTO’S) OP 
WWW.SCHATTENVANDEURNE.BE
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BEN JIJ DE  
NIEUWE SPIELBERG? 
ELKE DO VAN 18 TOT 21 UUR

Ben je minstens 16 jaar en geïnteresseerd in 
films? Kom dan bij ‘Ciné Draries', dé filmclub 
van Deurne. 

Elke donderdag zijn er in Cinema Rix wekelijks 
gratis lessen en workshops die je onderdom-
pelen in de wereld van de film. Wat is de 
geschiedenis van de film? Waar moet je op 
letten als cameraman? Wat maakt een film 
boeiend? Welke taken heeft een regisseur? 
Hoe schrijf je een scenario en welke filmtech-
nieken zijn er? 

Tijdens het hele traject werk je samen aan 
een scenario en maak je een kortfilm. Als de 
kortfilm klaar is, wordt hij vertoond in Cinema 
Rix en opgestuurd naar verschillende filmfes-
tivals. Misschien wandel jij binnenkort wel 
over de rode loper in Cannes?

Heb je interesse? Neem dan zeker een kijkje 
op www.cinedraries.be.

CINEMA RIX
DE GRYSPEERSTRAAT 86
WWW.CINEDRARIES.BE
GRATIS

DEURNSE SPORTLAUREATEN 
GEZOCHT
Ondanks het bijzondere einde van het sport-
seizoen 2019-2020, is het district Deurne toch 
op zoek naar clubs die een titel behaalden of 
atleten die een topprestatie neerzetten. Want 
iedere Deurnenaar die, op welk niveau dan 
ook, een straffe sportieve prestatie leverde 
in deze periode, verdient het om uitgebreid 
in de kijker gezet te worden.

Ben je zelf kampioen? Of ken je een Deurnen-
aar of een Deurnse ploeg die in 2020 een titel 
behaalden, een G-sportploeg of -sporter die 
een uitzonderlijke prestatie leverde of iemand 
waarvan het vrijetijdsleven in het teken staat 
van de sport(vereniging). Laat dit vóór  
13 december 2020 weten aan de sportan-
tenne, zodat tijdens het ‘Gala van de Sport-
trofee Deurne’, de sportlaureaten in de bloe-
metjes gezet kunnen worden. In functie van 
corona en de maatregelen wordt bekeken 
wanneer de viering zal plaatsvinden. De vei-
ligheid van de genodigden staat voorop.

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

EEN PROPERE STAD MET OPVALLENDE  
VUILNISBAKKEN 
De stad Antwerpen wil nog meer inzetten op een propere stad door enerzijds haar vuilnis-
bakken te voorzien van kleuren en geluiden en anderzijds specifieke buurten aan te pakken 
met een combinatie van sensibiliserende en sanctionerende acties.

De stad Antwerpen en de straatvrijwilligers 
zorgen ervoor dat de strad proper en net is. 
Maar ondanks die grote inzet blijven sommige 
straten en pleintjes vervuild met sluikstort en 
zwerfvuil. 

Kleurrijke vuilnisbakken
De vuilnisbakken in de straat, bigbellies (grote 
comprimerende vuilbakken) en ook de sor-
teerstraatjes worden in een fris kleurtje gesto-
ken. In straten waar het proper is, krijgen de 
vuilnisbakken een groene kleur. Daar waar het 
beter kan worden ze in het oranje gestoken 
en waar het niet zo proper is, worden de vuil-
nisbakken rood. Zo zien bewoners en bezoekers 
meteen of ze goed bezig zijn of nog extra hun 
best kunnen doen. 
Begin 2021 wordt de situatie geëvalueerd en 
kan de kleur van de vuilnisbakken worden 
aangepast. Bovendien krijgen bewoners of 
bezoekers een bedankje in een Antwerps 
accent wanneer ze hun afval in bigbellies depo-
neren. De stad motiveerde bewoners eerder 
al met muziekjes. 

Buurtgerichte aanpak
Bovenop de dagelijkse inspanningen van alle 
stadsdiensten, is er voor sommige buurten  
een grondigere aanpak nodig. Gedurende een 
maand zet de stad telkens alles in om de buurt 
op te frissen, te sensibiliseren en te sanctio-
neren waar nodig. Buurtbewoners worden 
aangesproken, de sorteerregels en het 
moment van afvalophaling worden toegelicht, 
problematieken rond peuken en hondenpoep 
worden aangepakt,… Ook probeert de stad 
bewoners op verschillende manieren extra 
aan te sporen om hun afval in de vuilnisbak 
te gooien. Dat doet ze door bv. voetstapjes of 
hinkelpaden naar vuilbakken aan te leggen, 
peukenstembussen te installeren,… Via extra 
controles riskeren mensen die het dan nog 
niet begrepen hebben, een boete tot 350 euro 
bovenop de betaling van de opruimkosten.

WWW.ANTWERPEN.BE
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RADIO RIX BRACHT VERBINDING EN CULTUUR 
Dit jaar kon je vier maanden en 16 radiodagen lang luisteren naar Radio Rix, een  
succesvol initiatief van cultuurcentrum Deurne en Cinema Rix. 

Cultuur en verbinding
Omdat de cultuursector vanaf het begin van 
de coronacrisis in het slop zat, wilde het cul-
tuurcentrum Deurne een alternatief voorzien 
om toch cultuur bij de mensen te brengen. 
Tijdens een vergadering in volle lockdown, 
werd het idee gelanceerd. “Laat ons anders 
radio maken. Een radio van, voor en met de 
buurt, waarbij verbinding centraal staat.” 

Radiostudio
Met amper middelen, maar veel goesting en 
enthousiasme, smeten de medewerkers zich 
op radio maken, als volstrekte amateurs. De 
technische ploeg van het cultuurcentrum 
bouwde buurtbar Barix om tot een heuse 
radiostudio. 

Programma’s
Elke donderdag van 9 tot 21 uur kon je genie-
ten van verschillende programma’s. Een vro-
lijke ochtendshow, een cultuurprogramma 
met Vitalski, een communityshow, een pro-
gramma  over eten en drinken en een afslui-
tende dj set. 

Daartussen kregen verschillende
organisaties, kunstenaars en muzikanten ook 
een forum. 

Succes
Met elke donderdag een heleboel luisteraars, 
kon het cultuurcentrum terug cultuur op de 
kaart zetten in Deurne én ervoor zorgen dat 
mensen in deze moeilijke tijden toch met 
mekaar verbonden blijven. 

Herbeluister
Had je nog nooit van Radio Rix gehoord? 
Je kan alle afleveringen herbeluisteren via 
www.ccdeurne.be/radiorix.

Podcast
In plaats van live Radio Rix te maken, lanceert 
het cultuurcentrum nu podcasts. Niemand 
minder dan Don Vitalski bijt de spits af met 
een reeks over Antwerpen in de jaren 90. 
Beluister de afleveringen via
www.ccdeurne.be/radiorix.

WWW.CCDEURNE.BE 

IDENTITEITSKAART MET VINGERAFDRUKKEN 
Om identiteitsfraude tegen te gaan, neemt stad Antwerpen voortaan de vingerafdrukken 
van iedereen die een nieuwe elektronische identiteitskaart (eID) aanvraagt. Ze komen 
niet in een centrale databank. De stad volgt hiermee een Europese Verordening.

Universeel document
In het kader van het tegengaan van identi-
teitsfraude legt Europa de integratie van vin-
gerafdrukken op aan zijn lidstaten. De eID-
kaart wordt immers meer en meer als 
reisdocument gebruikt. Samen met de nieuwe 
lay-out voldoen de Belgische elektronische 
identiteitskaarten aan alle strenge internati-
onale regels. Op die manier zijn de kaarten 
een veiliger en meer universeel document 
om bijvoorbeeld te reizen en vergemakkelij-
ken ze identiteitscontroles. Stad Antwerpen 
is een van de eerste Vlaamse steden die hier-
aan meedoet. Vingerafdrukken worden nu al 
voor reispassen gebruikt.

Bevoegde instanties
De vingerafdrukken staan enkel vermeld op 
de contactloze chip en worden niet in een 
centrale databank opgenomen. Enkel 
bevoegde instanties kunnen de chip uitlezen 
en de vingerafdrukken zien. 

Nieuwe lay-out
De nieuwe identiteitskaart krijgt ook een 
andere lay-out. Ze heeft niet alleen een 
andere kleur, de foto staat links in plaats van 
rechts en in geperforeerde vorm ook op de 
achterzijde. Ook de chip staat op de achterkant 
van de kaart waardoor je de kaart op een 
andere manier in de kaartlezer moet steken.

Andere procedure
De procedure om een nieuwe eID aan te vra-
gen, verloopt anders dan voor de oude eID. 
Zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van 
de eID moet je naar een stadsloket komen. 
Bij de aanvraag worden je vingerafdrukken 
genomen. Ook bij het afhalen vindt een con-
trole plaats met een vingerafdruk. De door-
looptijd wijzigt niet. Huidige identiteitskaar-
ten blijven geldig tot de einddatum die op de 
kaart staat.

WWW.ANTWERPEN.BE
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PLUSBAASJES GEZOCHT
Goed nieuws voor dierenvrienden uit Deurne. 
Sinds kort kan iedereen zich bij AAP vzw 
inschrijven als plusbaasje, ongeacht je leeftijd.

Plusbaasjes zijn mensen met een hart voor 
dieren die tijd en zin hebben om mee te zorgen 
voor een dier in de buurt. Ze maken bijvoor-
beeld wekelijks een wandeling met een hond 
wanneer het baasje gaat werken of ze verzor-
gen een kat wanneer de eigenaar in het zie-
kenhuis ligt.

Een meerwaarde voor alle partijen: de baas-
jes weten dat hun dier in goede handen is, 
de plusbaasjes genieten van beestig gezel-
schap en de dieren worden extra in de watten 
gelegd.

Wist je trouwens dat plusbaasjes via AAP vzw 
verzekerd zijn wanneer ze erop uit trekken 
met hun plusdier? Bovendien worden ze gere-
geld zelf verwend met een toffe attentie.
Heb jij ook tijd en zin om plusbaasje te worden 
van een dier in je buurt? Schrijf je dan snel 
in!

AAP VZW
TEL. 03 887 72 21
INFO@AAPVZW.BE
INSCHRIJVEN VIA WWW.AAPVZW.BE
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KAMP WAES  
IN BIB COUWELAAR
ZA 9 JANUARI 2021 VAN 9.30 TOT 12.30 UUR 
ZA 23 JANUARI 2021 VAN 9 TOT 12.30 UUR  
ZA 6 FEBRUARI 2021 VAN 13.30 TOT 17 UUR 

Tijdens deze cursus leer je de basis om erop-
uit te trekken met kaart en kompas. Hoe 
interpreteer je een kaart (legende, hoogtelij-
nen,…) en hoe gebruik je een kompas? De 
eerste twee workshops vinden plaats in bib 
Couwelaar. In februari ga je naar de 
Kalmthoutse Heide.

Op dezelfde dagen kan je ook een meer uit-
gebreide cursus volgen die je voorbereidt op 
de cursussen hooggebergtetrekker en alpinist. 
Je leert o.a. een marsplan en een hindernisom-
schrijving maken. In maart is er dan ook nog 
een praktijkweekend (met overnachting) in 
de Ardennen.

Deze cursussen worden gegeven door de Ant-
werpse Bergstijgers. Je moet ook lid worden 
van de Natuurvrienden, zodat je verzekerd 
bent.

BIB COUWELAAR
TE COUWELAARLEI 120
INSCHRIJVEN VIA 
WWW.BERGSTIJGERS.ORG/CURSUSSEN
BASISCURSUS: 50 EURO (≤ 25J: 35 EURO)
VOLLEDIGE CURSUS EN OVERNACHTING: 
90 EURO (≤ 25J: 70 EURO)
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SNEEUW- EN IJZELBESTRIJDING 
In de winterperiode wil iedereen graag veilig op zijn bestemming geraken. Dat kan door 
samen sneeuw en ijzel te bestrijden. Als bewoner zorg je voor een veilig voetpad en de 
stad staat in voor fietspaden en wegen. 

Voetpaden
n  De stoep voor jouw woning proper en veilig 

houden is jouw verantwoordelijkheid.
n  In een appartementsgebouw houdt de 

bewoner van het gelijkvloers de stoep ijs-
vrij. Woont daar niemand? Dan doet de 
bewoner van het appartement erboven dit.

n  Ben je 75 jaar of ouder of heb je een han-
dicap en kun je zelf geen sneeuw ruimen? 
Heb je geen buren en familie die je hierbij 
kunnen helpen? Bel dan bij sneeuwval naar 
tel. 03 22 11 333. Stadsmedewerkers komen 
dan gratis bij jou langs om de sneeuw te 
ruimen. Let op: ook als je een aanvraag tot 
sneeuwruimen indiende, blijf je verant-
woordelijk als iemand uitglijdt voor je voor-
deur. 

n  De stad maakt de voetpaden voor en rond 
stadsgebouwen sneeuw- en ijzelvrij.

Fietspaden
n De fietspaden op hoofdwegen en toeristi-

sche assen, zoals bv. Ringfietspad, Schel-
dekaaien,… worden bij sneeuw en ijzel 
gestrooid.

n  Speciale wagens maken de fietspaden 
sneeuwvrij en bestrooien ze met pekel 
(onzichtbaar opgelost (vloeibaar) zout). 
Pekel heeft langer effect en veroorzaakt 
minder schade aan fietsen dan zout. 

Autowegen
n  Strooiwagens maken de belangrijkste auto-

wegen sneeuw- en ijsvrij met zout. Bruggen 
en op- en afritten krijgen voorrang. 

Afvalophaling 
Door het winterweer is het voor de afvalopha-
lers niet altijd makkelijk om overal te geraken. 
Bij slechte weersomstandigheden verlopen de 
afvalophalingen trager en het is mogelijk dat 
het op een later tijdstip wordt opgehaald. 
Stadsreiniging doet er alles aan om de proble-
men tot een minimum te beperken.

STEDELIJK CONTACTCENTER 
TEL. 03 22 11 333 
WWW.ANTWERPEN.BE

IK KNAL  
ZONDER VUURWERK 
Corona vraagt veel van jou. Van ons. Van 
iedereen. De kans is groot dat we de einde-
jaarsfeesten binnen onze kleine bubbel moe-
ten vieren. Velen willen er toch iets ‘feeste-
lijks’ van maken, door bijvoorbeeld vuurwerk 
af te steken.

De brandweer vindt dat geen goed idee. Vuur-
werk is niet enkel verboden, het is ook levens-
gevaarlijk, brandgevaarlijk, ongezond, duur 
en belastend voor dieren en hulpdiensten. 
We vragen je daarom om net te knallen (= te 
feesten) zonder vuurwerk. 

Gebruik dus zeker weer de hashtag 
#ikknalzondervuurwerk als je feestelijke sel-
fies post.

Op www.ikknalzondervuurwerk.be en op de
gelijknamige sociale mediakanalen vind je 
alle info over deze campagne.

De brandweer wenst je veilige en gezonde 
feestdagen en een heel gelukkig, gezond & 
veilig 2021!

WWW.IKKNALZONDERVUURWERK.BE 

STAD ANTWERPEN  
VERWIJDERT GRAFFITI 
GRATIS
De stad Antwerpen verwijdert gratis illegale 
graffiti op openbaar en privé-domein. Je kan 
hiervoor een aanvraag indienen. Daarnaast 
houdt het graffiti-team zich ook bezig met 
het systematisch verwijderen van graffiti, 
affiches en zelfklevers in verschillende wijken 
van de stad. 

Een vaste procedure van de stad Antwerpen 
om graffiti te verwijderen, is de automatische 
verwijdering. Verschillende buurten worden 
gecontroleerd op de aanwezigheid van graf-
fiti. Bij deze controles lijsten stadsmedewer-
kers alle graffiti op. De graffiti wordt vervol-
gens verwijderd, behalve als de eigenaar van 
het privé-domein hier niet mee akkoord gaat.

TEL. 03 22 11 333
WWW.ANTWERPEN.BE/MELDEN
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ARENA WORDT EEN GROENE, AUTOLUWE WIJK
De stad en Woonhaven werken, i.s.m. de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, aan 
de herontwikkeling van de Arenawijk. Het wordt een groene, autoluwe wijk met comfor-
tabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Het patrimonium van architect Renaat 
Braem wordt deels gerenoveerd en deels afgebroken. Er komt een mix van private en 
sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en basisschool.

Ontwerpteams
Drie ontwerpteams zijn geselecteerd om mee 
te doen met de wedstrijd voor de herontwik-
keling van de Arenawijk in Deurne: BULK  
architecten, HUB en Metapolis. Als alles vlot 
verloopt, zal eind 2020 het definitieve ont-
werpteam gekozen zijn.

Participatietraject
Nadat het ontwerpteam is gekozen, brengen 
de stad en Woonhaven Antwerpen de buurt-
bewoners op de hoogte en nodigen ze hen 
begin 2021 uit voor een infomoment. Samen 
met het district Deurne wordt dan een parti-
cipatietraject opgestart. De herontwikkeling 
zelf zal in fases verlopen en de verhuisbewe-
gingen van Woonhaven volgen. 

Groene autoluwe wijk 
De herontwikkeling van deze historische wijk 
is een belangrijk stadsproject. Het bestuur 
wil hier voluit inzetten op een groene buurt 
waarbij de open ruimte zoveel mogelijk omge-
zet wordt naar een parkomgeving. 

Op dit moment zijn er in de Arenawijk  
289 sociale woningen in de zuidrand en noord-
rand samen. Aangezien de sociale woningen 
in de zuidrand private woningen worden, 
komen er bijkomende sociale woningen in de 
noordrand. Er zijn ook nog 181 sociale wonin-
gen van Woonhaven in de vrijstaande 
torentjes in de Arenawijk. Die blijven voorlo-
pig behouden zoals ze zijn. Op langere termijn 
zal ook daarvoor een concreet renovatie- of 
nieuwbouwproject worden opgestart. Het 
ontwerpteam moet voor de vrijstaande 
torentjes een langetermijnvisie maken.

Ook de andere huiseigenaars van de Arenawijk 
worden niet vergeten. Het Energiehuis Ant-
werpen biedt namelijk gratis renovatiebege-
leiding aan. Kijk voor meer info op p.28.

WWW.AGVESPA.BE

ANTWERPENAARS BREKEN 3740 M2 STENEN UIT 
Onder het motto BreekUIT hebben de Antwerpenaars dit najaar in totaal 3740 m² onthard 
aan koeren, speelplaatsen of voortuintjes. In ruil kregen zij in totaal 11633 gratis plantjes.

Ontharding is een belangrijke Antwerpse 
beleidsprioriteit. Met de campagne BreekUIT 
riep de stad alle Antwerpenaren op om hier 
zelf aan mee te doen. De stad ontharden is 
één van de vele manieren om Antwerpen kli-
maatrobuust te maken, d.w.z. weerbaar tegen 
de gevolgen van klimaatverandering.

Minder stenen en meer groen zorgen voor:
n  een meer leefbare en aangenamere stad,
n  meer regenwaterinfiltratie en een gezonder 

grondwaterpeil,
n  minder wateroverlast bij zware regenval,
n  meer afkoeling ‘s nachts tijdens een hitte-

golf,
n  meer biodiversiteit.

526 aanvragen
Niet minder dan 496 particulieren en 30 orga-
nisaties en scholen braken verhardingen uit 
en vroegen plantjes aan tijdens de eerste edi-
tie van BreekUIT. De grote belangstelling leert 
dat Antwerpenaars graag groen aan hun voor-
gevel zien of stenen uitbreken in de achtertuin. 

Enkele scholen en organisaties braken zelfs 
2375 m² verharding uit. In Deurne waren er 
50 deelnemers, zijn er 1074 plantjes uitge-
deeld en is er 349,8 m² onthard.

Vergroenen
De stad wil het voor iedere Antwerpenaar zo 
makkelijk mogelijk maken om zijn eigen omge-
ving te vergroenen. Zo moet er geen vergun-
ning aangevraagd worden voor een geveltuin. 
Iedere Antwerpenaar mag er een aanleggen, 
als er een vrije doorgang van minstens  
1,3 meter overblijft. 
Meer info via www.antwerpen.be/gevels.

Het district Deurne ondersteunt ook verschil-
lende initiatieven rond ontharden en vergroe-
nen. Meer info via Ding Dong Deurne. 

DING DONG DEURNE
TEL. 03 338 45 12
DINGDONGDEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE/BREEKUIT
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DE ROLLATORDOKTER 
De rollator is een geweldig loophulpmiddel 
waar de gebruiker letterlijk veel steun aan 
heeft. Maar denk je dat jouw rollator soms 
wat kuren heeft? Staat hij te hoog of te laag 
en krijg je er pijn door aan jouw schouders of 
nek? Haperen de wieltjes of slepen de rem-
men? Kom dan met je rijdende wandelhulp 
naar de rollatordokter in één van dienstencen-
tra in Deurne-Noord. Die zal er alles aan doen 
om de technische mankementen gratis op te 
lossen. Informeer voor de juiste datum en uur.

DC BOSUIL, BOSUIL 160 - TEL. 03 360 40 11
DC KERKEVELD SINT FREDEGANDUSSTRAAT 36
TEL. 03 431 40 51
DC KRONENBURG  VAN DUYSTSTRAAT 192
TEL. 03 431 24 10
DC ROZENBOOM HALLERSHOFSTRAAT 5
TEL. 03 431 81 40
WWW.ZORGBEDRIJF.ANTWERPEN.BE
GRATIS

SOCIALE KRUIDENIER  
IN DEURNE
In 2021 opent een sociale kruidenier in 
Deurne. De locatie houden we nog even 
geheim. Bij een sociale kruidenier kunnen 
mensen in armoede inkopen doen aan lage 
prijzen. De winkel is gekoppeld aan een gezel-
lige ontmoetingsruimte waar je een koffie of 
thee kan drinken en waar allerlei activiteiten 
plaatsvinden.

Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers zorgen voor de goede organisatie 
van de winkel en de ontmoetingsruimte. De 
taken zijn erg divers en bestaan uit het behe-
ren van de voorraad, aan de kassa staan, 
aankopen en administratie doen, mensen 
ontvangen of activiteiten organiseren. 

Wil je graag mensen in een kwetsbare positie 
helpen? Heb je interesse om mee te werken 
aan dit project door één of meerdere taken 
op je te nemen? Neem dan contact op met 
Nanda Braet via tel. 0488 18 28 90 of 
nanda.braet@samenlevingsopbouw.be. 

WWW.SOCIAALWINKELPUNT.BE

ZWERFKATTEN IN JE BUURT?
Vaak worden kittens gedumpt. Die katten zijn niet gesteriliseerd en kunnen na amper zes-
tien maanden voor 36 nakomelingen zorgen. Zo ontstaat er een zwerfkattenprobleem. Dit 
levert niet alleen overlast op voor de omgeving, ook voor de dieren zelf is het leed groot.

Van huiskat tot zwerfkat
Kittens die de eerste weken na hun geboorte 
niet of nauwelijks in contact komen met men-
sen, worden verwilderde katjes.

Stad pakt zwerfkatten aan
De stad pakt op een diervriendelijke manier 
de overlast door zwerfkatten aan. Ze vangt 
zwerfkatten en maakt ze onvruchtbaar. 
Bovendien worden de katten behandeld tegen 
vlooien, luizen, wormen en oormijt. Ze krijgen 
een kleine oorknip die aantoont dat ze 
onvruchtbaar zijn. Daarna zet de stad de kat-
ten terug uit op de plek waar ze werden gevan-
gen. Zo nemen andere katten het territorium 
niet in.

Zwerfkatten voederen
Erkende vrijwilligers voederen de zwerfkatten 
in Antwerpen. De vrijwilligers moeten zich 
aan een aantal voorwaarden houden. Die 
voorwaarden zijn gekoppeld aan een voeder-
pas. Die geeft hen toestemming om te voe-
deren. De vrijwilligers voederen de terugge-
zette zwerfkatten op eigen kosten.

Het voederen van zwerfkatten op openbaar 
domein zonder een officiële voederpas, wordt 
beschouwd als sluikstorten. Boetes hiervoor 
kunnen oplopen tot 350 euro per overtreding 
(politiecodex artikel 501).

Word zwerfkattenvrijwilliger
Zijn er in jouw buurt zwerfkatten en wil je ze 
graag voederen?
n  Contacteer de dienst Dierenwelzijn.
n  Vermeld waar en hoeveel zwerfkatten je 

wil voederen.
n  De dienst Dierenwelzijn registreert je.
n  Je ontvangt een voederpas die je de toela-

ting geeft om zwerfkatten te voederen.

Zwerfkat gezien?
Zie je een zwerfkat zonder oorknip in je buurt? 
Wacht niet tot ze kittens heeft. Contacteer 
de dienst Dierenwelzijn.

DIENST DIERENWELZIJN 
TEL. 03 338 36 60 
DIERENWELZIJN@STAD.ANTWERPEN.BE
WWW.ANTWERPEN.BE/DIERENWELZIJN

WIST JE DAT...—er in de dienstencentra verschillende activiteiten 
georganiseerd worden voor senioren? 

Meer info in de kalender van deze 
brochure, bij de dienstencentra of via 

www.zorgbedrijf.antwerpen.be.  
Programma onder voorbehoud van 
de geldende coronamaatregelen.
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VERWIJDER ASBEST  
MET EEN SUBSIDIE  
VAN DE STAD 
Plan je een renovatie? Kijk dan na of je woning 
asbest bevat. En doe dit specifiek voor leiding- 
isolatie en vloerbekleding. Want het type 
asbest in deze materialen is slecht voor je 
gezondheid. De stad en de OVAM geven je een 
subsidie om het veilig te verwijderen.

Met deze subsidie kom je te weten:
n  of je leidingisolatie en/of vloerbekleding 

asbest bevat;
n  hoeveel het kost om het asbest te laten 

verwijderen;
n  hoe je het asbest veilig laat verwijderen 

door een erkende asbestverwijderaar (aan-
nemer). 

De stad en de OVAM geven je dus een subsidie 
voor het testen op asbest en het veilig verwij-
deren ervan. 
Je moet het bedrag trouwens niet voorschie-
ten, maar je krijgt ineens een lagere factuur.

WWW.ANTWERPEN.BE/ASBEST
OF MAAK EEN AFSPRAAK IN EEN WOONKANTOOR 
VIA TEL. 03 338 60 66

GRATIS RENOVATIE-
BEGELEIDING 
Met de steun van het Energiehuis kan je jouw 
woning energiezuiniger maken. Om je te helpen 
voor, tijdens en na het renoveren, biedt het 
Energiehuis je gratis hulp aan van een persoon-
lijke renovatiebegeleider. 

Je huis isoleren, ramen vervangen, zonnepane-
len of een zonneboiler plaatsen, je renovatie-
begeleider helpt je van A tot Z! De begeleider 
maakt voor jou gratis een woningscan en een 
plan van aanpak voor je woning op basis van 
jouw noden. Met dat plan weet je perfect welke 
werken je in welke volgorde moet uitvoeren. 
Hij controleert ook of de werken volgens de 
afspraken met de aannemers verlopen en onder-
steunt je om premies en/of een energielening 
aan te vragen. 

Interesse? Vul dan het aanvraagformulier in via 
eloket.antwerpen.be (renovatiebegeleiding) of 
maak een afspraak via tel. 03 217 08 11 of  
energiehuis@antwerpen.be. 

ECOHUIS 
TURNHOUTSEBAAN 139, 2140 BORGERHOUT
ENERGIEHUIS@ANTWERPEN.BE
TEL. 03 217 08 11
WWW.ANTWERPEN.BE/ECOHUIS
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KASTEEL DE ZEVEN TOREKENS - EENMAAL, ANDERMAAL... 
Kasteel de Drie Torekens in De Berlaimontstraat, kennen we vandaag als co-housingpro-
ject. Je hoeft niet zo oud te zijn om nog te weten dat er vroeger een politiekantoor was en 
de gemeentearbeiders van Deurne hun vrachtwagens parkeerden in de oude stallingen. 
Maar het gebouw kent al een lange geschiedenis. 

Pieter Van Immerseel
Er werd voor het eerst iets over het kasteel 
neergeschreven in 1402, toen Pieter Van 
Immerseel het kocht. Pieter zou zijn kasteel-
tje vandaag waarschijnlijk voorbijlopen zonder 
dat hij het herkent, want door de jaren heen 
is het heel vaak van eigenaar veranderd en 
al even vaak verbouwd. 

Vrijdagmarkt
In 1584 werd het zelfs per opbod verkocht op 
de Vrijdagmarkt! De beschrijving die tijdens 
de veiling werd gebruikt, is bewaard gebleven: 
"Een groot schoon magnifique steenen huys 
van plaisantie geheeten Cauwelaer byde Leem-
putte, rontsomme bewatert, met een optrec-
kende brugge ende zekere fundementen in 
d'eerde liggende, bequaem ome te erigeerene 
een gaelderije of andere schoone edifitien." 

Drie Torekens
Opeenvolgende kasteelheren bouwden bij, 
anderen lieten het dan weer verkommeren. 

Ten tijde van de heren Du Mont telde het geen 
drie, maar zeven torentjes. Als Pedro de Man 
het in handen kreeg, waren er vier van de zeven 
alweer bouwvallig en liet hij ze afbreken. Sinds-
dien kennen wij kasteel ‘te Couwelaar’ als ‘de 
Drie Torekens’.

Straatnamen
De meeste kasteelheren van de Drie Torekens 
kregen straatnamen in de buurt: De Manstraat, 
Du Montstraat, De Gryspeerstraat, De Franc-
queslei, De Berlaimontstraat,…

Rubens
Leuk weetje: Ferdinand de Berlaimont was 
getrouwd met Isabella Fourment, de zus van 
Hélène. Hij was dus de schoonbroer van Peter 
Paul Rubens. Isabella zou in haar kasteel in 
Deurne overlijden. Misschien zijn de grote 
schilder en zijn vrouw wel komen waken?

KASTEEL DE DRIE TOREKENS
DE BERLAIMONTSTRAAT
WWW.SCHATTENVANDEURNE.BE
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OP ZOEK NAAR 
VRIJWILLIGERSWERK?
Zoek je vrijwilligerswerk, maar heb je daar 
graag hulp bij? Kom dan naar de dienst Vrij-
willigerswerk Antwerpen. Samen bekijken ze 
met jou wat je graag doet en welke vacature 
bij je past. Zij helpen je bij de voorbereiding 
van een eerste kennismaking met de vrijwil-
ligersorganisatie van jouw keuze.

Maak een afspraak
Stuur je naam en telefoonnummer naar  
vrijwilligers@antwerpen.be of geef ze door 
via het gratis nummer 0800 670 10. Vrijwilli-
gerswerk Antwerpen contacteert je dan voor 
een afspraak.

Vacatures vrijwilligerswerk
In de databank van Vrijwilligerswerk Antwer-
pen vind je heel wat vacatures voor vrijwilli-
gers. Op basis van je interesses, vaardigheden 
en andere voorkeuren kan je zoeken naar 
vrijwilligerswerk dat bij jou past.

WWW.ANTWERPEN.BE/VRIJWILLIGERSWERK
VRIJWILLIGERS@ANTWERPEN.BE

OP ZOEK NAAR  
TWEEDEHANDSKLEDIJ?
DI EN DO VAN 14 TOT 16 UUR 

Bij BuurtGoed in buurtwerking ’t Pleintje kan 
je elke dinsdag en donderdag goedkope twee-
dehandskleding kopen voor mannen, vrouwen 
en kinderen. De prijzen zijn maximaal 3 euro 
zodat niemand wordt uitgesloten. Een team 
van vrijwilligers sorteert de kledij die wordt 
binnengebracht door mensen uit de buurt. 
Een deel van de kledij wordt geselecteerd voor 
in de winkel. Wat niet in de winkel komt, krijgt 
via samenwerkingen met onder andere 'De 
Collectie' (p.31) een tweede leven. 

Voor de recente openingsuren (afhankelijk van 
de coronamaatregelen) kan je best 't Pleintje  
telefonisch contacteren of neem een kijkje op 
hun Facebook- of Instagrampagina. 

BUURTGOED
’T PLEINTJE, SINT ROCHUSSTRAAT 106
TEL. 03 320 26 70
WWW.BUURTWERKPLEINTJE.BE
WWW.FACEBOOK.COM/BUURTWERKTPLEINTJE

GEEF JE OUDE KLEREN EEN NIEUW LEVEN
Heb je nog een verborgen collectie jassen, broeken, truien, handtassen, schoenen, …  
in je kast liggen? Dingen die je ooit gekocht en graag gedragen hebt, maar waar je van-
daag niet meer in past of niet meer draagt? Steek ze zeker niet in de witte restafvalzak, 
maar breng ze naar een inleverpunt.

Weggooien? Natuurlijk niet.
Je kan met oude kledij nog heel veel mensen 
een plezier mee doen. Textiel kan je in elk 
containerpark van de stad inleveren of in de 
inleverpunten van De Collectie in je buurt 
(bv. in een dienstencentrum of postkantoor). 
De Collectie is een samenwerkingsverband 
met De Kringwinkel, Oxfam solidariteit,  
Kindervriend, Mensenzorg en Wereldmissie-
hulp. 

Op www.decollectieantwerpen.be vind je alle 
inleverpunten. Alle tweedehandstextiel lokaal 
en sociaal verwerken, dat is het doel van De 
Collectie. Ook andere organisaties zoals Men-
senzorg of Kindervriend houden huis-aan-huis-
rondes en halen textiel op bij je thuis. Of bel 
naar De Kringwinkel (tel. 03 217 25 10) en het 
textiel wordt bij jou thuis opgehaald. Textiel 
betekent kleding, maar ook huishoudstextiel 
(lakens, handdoeken ...), schoenen en acces-
soires.

Heb je een oude jeans liggen?
Breng ze dan naar Binnenste Buiten! Binnen 
dit sociaal tewerkstellingsproject worden 
shop-, hand- en schoudertassen gemaakt 
vanuit een upcycle-filosofie, ‘alles en iedereen 
verdient een tweede kans’. Binnenste Buiten 
is blij met elke gift, maar hun voorkeur gaat 
uit naar bredere modellen van donkerblauwe 
jeans (broek of rok). Die zijn het meest 
geschikt voor het maken van de tassen. De 
opbrengst van de verkoop gaat integraal naar 
de professionalisering van het naaiatelier.

WWW.ANTWERPEN.BE
WWW.DECOLLECTIEANTWERPEN.BE
BINNENSTE BUITEN, DE BOSSCHAERTSTRAAT 54 
2020 ANTWERPEN.
FACEBOOK.COM/BINNENSTE.BUITEN.ANTWERPEN

 



w w w. d e u r n e. b e    |  3 3  ||  3 2  |   w w w. d e u r n e. b e    |  3 3  |

HET 
DISTRICT 

DEURNE WENST 
JE EEN GELUKKIG 
EN GEZOND 2021.
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OPFRISSINGSWERKEN IN 
BISSCHOPPENHOFPARK 
Na de kerstvakantie starten er ‘opfrissings-
werken’ in het Bisschoppenhofpark aan de 
zone tussen de Gallifortlei en de kleuter-
school.

Wat?
n  Er komt een nieuwe parkweg die de Galli-

fortlei verbindt met de kleuterschool.
n  De gezonde bomen blijven behouden, de 

afgestorven gaten in de haag worden weg-
gewerkt.

n  De plantenborders worden proper gemaakt 
en er komen extra struiken. 

n  Er komen extra plantvakken met vaste plan-
ten die meer kleur geven en bijen vinden 
hun weg naar het nieuwe bijenhotel.

n  De ingang  t.h.v. de Deken J. De Meusstraat 
wordt verbreed en krijgt nieuwe beplanting.

De werken duren tot eind maart 2021. In de 
loop van maart wordt het gras opnieuw inge-
zaaid. Dit stuk zal nog zes weken afgesloten 
blijven om het gras te laten groeien. 

WIJKOVERLEG DEURNE
TEL. 03 338 45 76
WIJKOVERLEG.DEURNE@ANTWERPEN.BE
WWW.DEURNE.BE

WINTERWANDELTOCHT 
DOOR DEURNE
ZO 10 JANUARI 2021 VANAF 8 UUR

Stap het nieuwe jaar in tijdens de achtste 
editie van deze winterwandeltocht. 

Dé wandelclub van Deurne stippelde verschil-
lende prachtige wandelingen doorheen het 
district uit, gaande van 4 tot 30 kilometer. 
Want waar anders dan in Deurne zijn er nog 
zoveel prachtige groene stroken te vinden?

Haal je wandelschoenen uit de kast, trek je 
warmste jas en handschoenen aan en wandel 
mee door Deurne om te genieten van haar 
pracht en praal. Je kan de dag zelf inschrijven.

ATLETIEKKAMER PARK GROOT SCHIJN
RUGGEVELDLAAN 480
TEL. 03 325 34 53
GERARDT@BELGACOM.NET
WWW.WSVCLUB76MERKSEM.COM
1,5 EURO 
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CULTUURPRIJS AFGELAST
—Op zondag 31 januari 2021 zou de 22ste editie plaatsvinden van de ‘Cultuurprijs Deurne’. Helaas 

wordt deze viering omwille van het coronavirus 
geannuleerd. Er wordt bekeken of een alternatief concept op een andere datum haalbaar is.
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BESSENSTRUIKEN 
PLANTEN EN SNOEIEN
ZA 30 JANUARI 2021 OM 10 OF 14 UUR

Ook in de winter is er werk in de tuin. De bes-
senstruiken moeten dan gesnoeid worden, 
zodat ze de volgende zomer veel vruchten 
dragen. Tijdens deze gratis workshop leer je 
meer over het aanplanten en snoeien. Daarna 
trek je naar de moestuin van de kinderboer-
derij Rivierenhof om het snoeien in de praktijk 
om te zetten. Breng, indien mogelijk, je eigen 
snoeischaar en tuinhandschoenen mee. Deze 
workshop wordt georganiseerd in samenwer-
king met Tuinpunt vzw. Je moet wel op voor-
hand inschrijven.

KINDERBOERDERIJ RIVIERENHOF
TEL. 03 360 52 18
INSCHRIJVEN (VANAF 11/1) VIA
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE (KALENDER 
RIVIERENHOF)
GRATIS

EXPO 'ENTER - XPERIENCE 
- XPLORE - LEAVE'
ZA 30 EN ZO 31 JANUARI 2021 VAN 10 TOT 18 UUR 

Gefascineerd door verlaten en verkommerde 
gebouwen, maakt fotograaf Marc Wynen van 
elke bouwval een schitterend decor. Door te 
spelen met lichtinval en schaduwvlakken richt 
hij de blik van de kijker. Soms is het decor 
alleen voldoende, soms werkt hij met een 
model, wat de bevreemding alleen nog maar 
groter maakt.

Tijdens deze expo stelt hij volledig nieuw werk 
en zijn boek ‘Pure Silence II’ voor, een selectie 
beelden van de afgelopen ‘explores’. 

Je moet niet reserveren voor deze gratis expo. 
Maar volgens de geldende coronamaatregelen 
mag er nooit teveel volk tegelijk in de expo-
ruimte aanwezig zijn. Volg steeds de aanwij-
zingen ter plaatse.

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE 
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
MARCWYNEN@TELENET.BE 
WWW.MARCWYNEN.BE
GRATIS
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JOGGEN VOOR BEGINNERS
MA 1 FEBRUARI 2021 (JOGGEN VOOR BEGINNERS)
MA 8 FEBRUARI 2021 (START TO RUN) 

Wil je graag 5 kilometer leren lopen? Werk je 
liever in groep aan je conditie dan alleen? Schrijf 
je dan in voor één van de beginnerscursussen 
joggen bij een Deurnse atletiekclub. Samen 
met doorwinterde begeleiders heb je de loop-
microbe binnen enkele weken te pakken.

Bij de lessenreeksen ‘Joggen voor beginners’ 
van Antwerp Athletics word je in 16 weken 
klaargestoomd voor de Rivierenhofloop op 
29 mei 2021. Brabo AC garandeert je met hun 
‘Start to run’ succes na 12 weken.

Op basis van je eigen agenda kies je, week na 
week, welke van de drie lesmomenten je het 
beste past. En de grootste troef van deze 
lessenreeksen is de gezelligheid. Je maakt 
vrienden terwijl je sport.

ATLETIEKKAMER PARK GROOT SCHIJN
RUGGEVELDLAAN 480
ANTWERP ATHLETICS 
WWW.ANTWERPATHLETICS.BE
20 EURO
BRABO AC 
BRAB@VAL.BE
WWW.AC-BRABO.BE
30 EURO

WINTERZWEMFEEST
—

De Deurnese IJsberen organiseert op zondag 

24 januari 2021 om 10.30 uur hun winterzwem-

feest in het Boekenbergpark. Durf jij je grens 

verleggen? Kom dan af en neem een frisse duik 

in het water van de zwemvijver. Meer info via 

www.deurnese-ijsberen.be.

EXPO VREUGDE & 
VERDRIET
VAN DI 2 T.E.M. DO 25 FEBRUARI 2021 

Na het succes van de expo 'Vreugde & Ver-
driet: Antwerpen bevrijd 1944-1945', her-
neemt het Vredescentrum deze gratis ten-
toonstelling! In februari 2021 kan je ze 
bekijken in het districtshuis van Deurne.

De vreugde over de bevrijding van de stad 
maakt in september 1944 snel plaats voor 
angst voor bommen, vernieling, honger, voed-
seltekort en bezorgdheid over het lot van 
geliefden ergens ver weg. Vreugde en verdriet 
liggen nooit ver uit elkaar in een stad op weg 
naar vrijheid.

Individuele bezoekers zijn welkom op di, wo, 
do en vr na reservatie via het Vredescentrum 
of tijdens de registratiedagen van het MAS 
(zie p.36). Een groepsbezoek met gids boeken? 
Neem contact op met het Vredescentrum. 

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE 
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
BEZOEK RESERVEREN VIA 
INFO@VREDESCENTRUM.BE 
OF TEL. 03 292 36 51
WWW.VREDESCENTRUM.BE 
GRATIS 
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RIVIERENHOF 
VALENTIJNRUN
ZO 14 FEBRUARI 2021

Trek je loopschoenen aan op de hoogdag van 
de liefde en schrijf je in voor de tiende editie 
van de Rivierenhof Valentijnrun, een ludieke 
liefdesloop in het mooiste park van Antwerpen. 

In het idyllisch decor van het winterse Rivieren-
hof, kan je een parcours van 5 of 10 kilometer 
kiezen. Verschijn je aan de start als Cupido, in 
een hartjestenue of in een ander door de liefde 
geïnspireerde outfit, dan maak je kans op een 
bijzondere prijs. Laat je creativiteit dus de vrije 
loop! 

Meer informatie en inschrijvingen via 
www.antwerpathletics.be

ATLETIEKKAMER PARK GROOT SCHIJN
RUGGEVELDLAAN 480
WWW.ANTWERPATHLETICS.BE

HET VERHAAL VAN JOS VAN GEEL
Oorlogsverhalen zijn vaak intriest en dramatisch. Zo ook het verhaal van Deurnenaar,  
Jos Van Geel. Een oorlogsheld die voor het vaderland gestorven is. 

Op de vlucht 
De familie van Frans Van Geel woonde in de 
Stevenslei 45, ongeveer t.h.v. waar nu de Jos 
Van Geellaan uitkomt. Frans’ zoon, Jos, was 
arbeider bij de gemeente Deurne en lid van het 
brandweerkorps. Jos trouwde met Maria Lam-
brechts. Ze kregen één zoon, François.
Toen WOII uitbrak, kregen heel wat van Jos’ 
vrienden schrik. Zij hadden als kind ook WOI 
meegemaakt en ze kenden de verhalen van hun 
vaders die aan het front hadden gevochten. Jos 
nam het initiatief om met enkele vrienden te 
vluchten naar Frankrijk. Na de demobilisatie 
keerden ze terug naar huis.

Witte brigade
De jodenrazzia op 28 en 29 augustus 1942 was 
voor de Witte Brigade een aanleiding om in 
hun verzet een versnelling hoger te schakelen. 
Jos Veerman en Leopold Gilis engageerden Jos 
Van Geel in de Witte Brigade. Jos verspreidde 
sluikbladen en zorgde voor militaire inlichtin-
gen. Daarnaast bezorgde hij zegels en eten aan 
ondergedoken mensen en verborg ook de Jood 
Samuel Emmerik.
In de nacht van 14 op 15 januari 1944 werd het 
politiekorps van Deurne opgepakt. 

Tien dagen later stond de Sicherheitspolizei 
bij Van Geel voor de deur. Jos werd afgevoerd 
naar de Begijnenstraat.

Zijn vrouw ging naar de Hauptkommandatur 
vragen naar haar man. Daar kreeg ze te horen 
dat Jos een Nacht und Nebel-gevangene* was 
en ze er niet moest op rekenen om hem ooit 
nog te zien.

Gross Rosen
Samen met het politiekorps werd Jos op  
4 mei 1944 op transport gezet naar het con-
centratiekamp Gross Rosen, waar hij gestorven 
is. De twee mannen die hem in de Witte Bri-
gade hadden binnengebracht, zaten in het-
zelfde kamp. Leopold Gilis is in Jos Van Geels 
armen gestorven. Jos Veerman heeft de kam-
pen overleefd.

Veerman hield de acht overlevende agenten 
en de weduwen samen, zorgde er mee voor 
dat hun weduwenpensioen in orde kwam en 
organiseerde regelmatige samenkomsten.

WWW.SCHATTENVANDEURNE.BE

* Dit was een speciale strafklasse tijdens WOII om verzetsmensen 
spoorloos te laten verdwijnen.

MAS ZOEKT 
OORLOGSERFGOED
VR 12 EN ZA 13 FEBRUARI 2021 (NA AFSPRAAK)

Het Museum aan de Stroom (MAS) werkt aan 
een nieuwe expo over WOII in Antwerpen. De 
persoonlijke beleving van de Antwerpenaren 
in deze zware periode staat centraal. Daar-
voor heeft het museum jouw hulp nodig! 

Heb jij nog foto’s, filmpjes, documenten, brie-
ven, dagboeken of ander oorlogserfgoed over 
WOII liggen? Maak dan een afspraak via 
mas@antwerpen.be of tel. 03 338 44 00 en 
kom ze tonen en toelichten op 12 of 13 febru-
ari 2021 in de zijvleugel van het districtshuis 
van Deurne. Ook herinneringen en verhalen 
over die objecten of die periode zijn relevant. 
Het MAS zal al dit erfgoed registreren en 
eventueel later gebruiken in een expo (in 
2023) of permanent bewaren als het om een 
schenking gaat. Wie weet wordt jouw object 
wel opgenomen! 

Tegelijkertijd loopt de gratis expo ‘Vreugde 
en verdriet - Antwerpen bevrijd 1944-1945’ in 
de zijvleugel. (zie p.35.)

ZIJVLEUGEL DISTRICTSHUIS DEURNE 
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1
WWW.MAS.BE/OPROEPWOII
WWW.VREDESCENTRUM.BE
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VOLG DEURNE  
OP SOCIALE MEDIA 
Er gebeurt heel wat in Deurne. Het district 
wil via heel wat uiteenlopende kanalen con-
tact houden met haar inwoners en bezoekers. 
Hoe langer, hoe meer gaat de stad voor digi-
tale communicatie. 

Via www.deurne.be kan je informatie over 
Deurne raadplegen en blijf je van alle activi-
teiten in het district op de hoogte.  

Maar ook sociale media vormen een belang-
rijk doorgeefluik van informatie. Je kan het 
reilen en zeilen in Deurne ook volgen op de 
sociale netwerksites Facebook en Instagram. 
Ga naar Facebook en Instagram, log in, zoek 
‘district Deurne’ en volg de pagina. Zo blijf je 
op de hoogte, kan je foto’s bekijken en kan 
je jouw mening geven over wat er gebeurt in 
Deurne. Uiteraard worden je vragen en opmer-
kingen beantwoord.

WWW.DEURNE.BE
@DISTRICTDEURNE

BLOEMEN ZAAIEN 
DOE JE ZO
ZA 20 FEBRUARI 2021 OM 10 OF 14 UUR  

Verlang jij ook naar een fleurige zomer? Wil 
je thuis genieten van de vele kleuren en geu-
ren, van bijen en heerlijke vlinders? Met 
enkele zakjes bloemzaad kan je al aan de slag. 
Je hebt geen serre nodig, het kan gewoon op 
de vensterbank of rechtstreeks in je tuin. 
Welke bloemen, hoe zaaien, welke goedkope 
hulpmiddelen gebruiken en wanneer is het 
beste tijdstip om te zaaien? Dat en meer ver-
neem je tijdens deze infosessie i.s.m. Tuin-
punt. Je moet voor deze infosessie op voor-
hand inschrijven. 

KASTEEL RIVIERENHOF 
TEL. 03 360 52 18
INSCHRIJVEN VERPLICHT (VANAF 1/2) VIA 
WWW.PROVINCIEANTWERPEN.BE (KALENDER 
RIVIERENHOF)
GRATIS

WAT GEBEURT ER MET ACHTERGELATEN  
OF GEVONDEN FIETSEN?
De stad verwijdert fietsen die achtergelaten zijn op de openbare weg. 
Zo slingeren er geen verwaarloosde fietsen op straten en pleinen.

De stad verwijdert achtergelaten, hinder-
lijk gestalde en verwaarloosde fietsen
n  Je mag fietsen niet langer dan twee weken 

op dezelfde plaats achterlaten op de open-
bare weg. Ook in een publieke fietsenstal-
ling mag je fiets niet langer dan twee weken 
staan.

n  De politie en de stad hangen een kaart aan 
achtergelaten fietsen. Daarop staat de 
datum waarop de stad de fiets zal verwij-
deren. Zo krijgen eigenaars de kans om hun 
fietsen mee te nemen. De stad bewaart de 
fietsen nog drie maanden.

n  Fietsen vastgemaakt aan bijvoorbeeld 
straatmeubilair of werfafsluitingen kunnen 
hinderlijk of gevaarlijk zijn. De stad verwij-
dert hinderlijk gestalde fietsen onmiddellijk 
en bewaart ze drie maanden.

n  Fietswrakken vernietigt de stad onmiddel-
lijk.

n  Je kan achtergelaten, hinderlijk gestalde 
of verwaarloosde fietsen ook zelf melden 
bij de lokale politie.

Hoe vermijd je dat je fiets verwijderd 
wordt?
Stal je fiets in een fietsenstalling waar hij 
niemand hindert en haal hem op tijd op. Zet 
hem goed vast om diefstal te voorkomen.
n  Via www.gevondenfietsen.be kan je nagaan 

of jouw fiets verwijderd of gevonden is. 
Elke fiets blijft drie maanden online staan. 
Staat je fiets er niet bij? Kom later nog eens 
terug, of schrijf je in op de meldingen per 
e-mail.

n  Soms blijken achtergelaten fietsen gestolen 
te zijn. Door je fiets te labelen, kan de stad 
je contacteren als je fiets gevonden wordt. 
Je vraagt je fietslabel gratis aan via het 
e-loket op www.antwerpen.be. Je krijgt het 
label per post opgestuurd en je kleeft het 
zelf op je fiets. Doe ook altijd aangifte als 
je fiets gestolen is.

ACHTERGELATEN FIETS OF FIETSWRAK MELDEN
BLAUWE LIJN
0800 123 12 (GRATIS)
BLAUWE.LIJN@POLITIE.ANTWERPEN.BE
FIETS TERUGVINDEN
WWW.GEVONDENFIETSEN.BE
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PARK GROOT SCHIJN GROEIT 
Park Groot Schijn heeft al enkele seizoenen kunnen groeien en vergroenen. Momenteel 
is het park volop in gebruik en genieten wandelaars, fietsers en sportievelingen van de 
open, groene ruimte. Het skatepark en het centrale plein zijn echte trekpleisters gewor-
den voor jong en oud. Maar het park groeit en er staan nog een aantal werken gepland 
in 2020 en 2021.

Nieuwe bomen en brug
Dit najaar worden er in Park Groot Schijn 
ongeveer 500 nieuwe bomen aangeplant,  
omdat door de droge zomers heel wat bomen 
helaas zijn afgestorven. Daarnaast komt er 
ook een fiets- en voetgangersbrug over het 
Schijn. Deze brug verbindt het speelbos met 
de rest van het park, zodat je gemakkelijk en 
veilig het speelbos bereiken. De aanleg van 
deze brug is voorzien in de eerste helft van 
2021 en zal voor de zomer gerealiseerd zijn.

Infrastructuur
In de jeugdkamer van Park Groot Schijn komen 
er nieuwe gebouwen voor de jeugdverenigin-
gen. De uitvoering is gepland in de eerste 
helft van 2021. Er wordt ook bekeken of een 
tweede sportkamer gerealiseerd kan worden. 
Deze ligt in de omgeving van de bestaande 
sportvelden naast de begraafplaats. 
Tevens wordt er hard gewerkt aan de bouw 
van het zwembad Sportoase, de schaatsbaan 

en de centrale parking. Vandaag is de ruw-
bouw van het volledige gebouw al gereali-
seerd en staan zelfs de glijbanen van het 
zwembad er al in.  Er worden bovendien voor-
bereidingen getroffen om de terreinaanleg 
en de parking rond het gebouw aan te vatten. 
Hiervoor zullen aanpassingen gebeuren aan 
de weg naar de begraafplaats en de bestaande 
parking. Het geheel zou tegen september 
2021 klaar zijn. Ook de heraanleg van het 
woonwagenterrein wordt verder opgenomen.

Laatste parkfase
Na de realisatie van het project Sportoase 
wordt het laatste stuk park, in de omgeving 
van de begraafplaats, aangelegd. Momenteel 
worden de plannen opgemaakt. De uitvoering 
start in principe in september 2021 en neemt 
ongeveer een jaar in beslag.

WWW.PARKGROOTSCHIJN.BE

MAAK VAN JE WIJK EEN 
ZORGZAME WIJK 
Ben je sociaal bewogen? Heb je een hart voor 
jouw wijk en kom je geregeld in contact met 
gezinnen, kinderen en jongeren? Vraag je je 
soms af waar je hen naartoe kan leiden wan-
neer ze het moeilijk hebben? Wil je graag 
actie ondernemen om hen op weg te helpen? 
Dan ben jij de zorgambassadeur die we zoe-
ken en willen we jou hierin ondersteunen.

‘1 Gezin 1 Plan’ is een netwerk van partners 
uit de gezins- en jeugdhulp die samenwerken 
om gezinnen in je wijk sneller en beter afge-
stemde hulp te bieden. 

Zorgambassadeurs zijn vrijwilligers, buurt-
bewoners en sleutelfiguren in de wijk. Komen 
ze een gezin, kind of jongere tegen die het 
moeilijk heeft? Dan helpen ze hen op weg 
naar de juiste hulp. Wil je ook zorgambassa-
deur worden? Stuur dan een mail naar 
zorgambassadeurs@1g1p.antwerpen.be.
Er zijn elke maand (digitale) wijkinfosessies 
in jouw buurt.

WWW.ANTWERPEN.BE (ZORGAMBASSADEUR)

WIL JE IETS MELDEN? 
Heb je een vraag, klacht of melding over of 
voor het district Deurne of de stad Antwerpen? 
Of wil je sluikstort melden? Dan kan je deze 
doorgeven via verschillende kanalen. 
 
Vraag, melding of klacht
n  via www.antwerpen.be/melden (snelste 

manier!)
n  contacteer het klantenteam van Deurne via 

klm.de@antwerpen.be of tel. 03 338 45 42

Sluikstort 
Sluikstort op het openbaar domein melden:
n  via www.antwerpen.be/sluikstort
n  via de gratis sluikstortlijn, tel. 0800 935 11 

Afval, sluikstort en voertuigen (fietsen, 
fietswrakken, aanhangwagens...) op 
privéterrein melden:
n  tel. 0800 123 12 
n  deblauwelijn@politie.antwerpen.be

WWW.ANTWERPEN.BE/MELDEN
WWW.ANTWERPEN.BE/SLUIKSTORT
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HELP ZORGVERSTREKKERS AAN EEN PARKEERPLAATS 
Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers vinden niet altijd een parkeerplaats dicht-
bij de woning van hun patiënt en verliezen daardoor veel tijd. Je kan helpen door de par-
keerplaats voor je oprit of garage ter beschikking te stellen als Zorgparking. 

Wat is Zorgparking?
Zorgparking is een parkeerplaats, bijvoor-
beeld voor een oprit of garage, die burgers 
ter beschikking stellen aan zorgverstrekkers. 
Tijdens huisbezoeken kunnen ze hier tussen 
8 uur 's morgens en middernacht 45 minuten 
gratis parkeren. Hierdoor vinden zorgverstrek-
kers sneller een parkeerplaats. Dit levert hen 
per patiënt wel 5 tot 10 minuten extra op. 
565 zorgverstrekkers maken al gebruik van  
620 parkeerplaatsen aangeboden als Zorg-
parking. Maar dit blijkt niet voldoende te zijn. 
De straten staan vol geparkeerd en zorgver-
strekkers vinden moeilijk parkeerplaats.

Je hebt een garage of oprit
Je kan zorgverstrekkers helpen door hen voor 
je garage of oprit een Zorgparking aan te bie-
den. Na inschrijving ontvang je een sticker 
om op je garagepoort te kleven. Zo weten 
zorgverstrekkers dat ze deze parkeerplaats 
mogen gebruiken. Moet je toch dringend 
weg? 

Dan kan je altijd bellen op het gsm-nummer 
dat op de kaart achter de voorruit van de auto 
staat. De zorgverstrekker verplaatst de auto 
dan zo snel mogelijk.

Wil je graag helpen en van je parkeerplaats 
een Zorgparking te maken? Schrijf je dan 
online in via www.antwerpen.be/zorgparking. 

Je bent zorgverstrekker
Ben je zorgverstrekker in de thuiszorg en 
beschik je over een RIZIV-nummer? Vraag dan 
een parkeervergunning voor zorgverstrekkers 
aan. Je herkent de Zorgparking aan de speci-
ale sticker op de garagepoort of oprit. Het 
enige wat je moet doen is de parkeervergun-
ning met jouw gsm-nummer achter je voorruit 
plaatsen. Zo kan de bewoner je contacteren 
om de plaats vrij te maken als het nodig is. 
Je kan online een parkeervergunning voor 
zorgverstrekkers aanvragen.

MOBILITEIT EN PARKEREN 
MOBILITEITENPARKEREN@ANTWERPEN.BE

FLEXIBELE SNELHEIDSDREMPELS IN CONFORTALEI
In de Confortalei zijn twee flexdrempels geplaatst als proefproject. Dat zijn flexibele 
snelheidsdrempels die geen hinder opleveren voor zware voertuigen zoals bussen en 
brandweerwagens en minder trillingen veroorzaken. 

Meeveren
Flexdrempels zijn drempels die meeveren 
onder het gewicht van voertuigen. De drem-
pels werken voor personenwagens als gewone 
snelheidsdrempels, terwijl zwaardere voer-
tuigen ze vlotter kunnen nemen dan gewone 
drempels. Dat is vooral interessant op routes 
die door de brandweer als aanrijroute worden 
gebruikt en waar tot nu toe geen snelheids-
remmende ingrepen konden plaatsvinden, 
zoals in de Confortalei. 

Ook reizigers van De Lijn zullen minder hinder 
ondervinden wanneer hun bus over dergelijke 
drempels rijdt. Fietsers in de Confortalei wor-
den over het bestaande fietspad naast de 
drempel geleid. Voor hen verandert er dus 
niets. 

Ervaring
In Nederland werd al heel wat ervaring opge-
daan met flexdrempels. Een delegatie van de 
stad Antwerpen ging in augustus 2019, samen 
met De Lijn, MOW (Mobiliteit & Openbare 
Werken) en het Onderzoekscentrum voor 
Wegenbouw, de drempels bespreken en uit-
proberen in Tilburg. De bevindingen waren 
voldoende positief om tot een proefproject 
te besluiten. 

Eerste straat in België
De Confortalei is de eerste straat in België 
waar flexdrempels komen. Deze drempels 
worden gemonitord en geëvalueerd door de 
stad Antwerpen i.s.m. onder andere De Lijn 
en de brandweer. Als de ervaringen positief 
zijn, kunnen nog meer locaties met flexdrem-
pels volgen. 

WWW.ANTWERPEN.BE
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WAAR KAN IK TERECHT?
Het district hecht veel belang aan klantvriendelijke dienstverlening. Het districtshuis is 
de toegangspoort tot het stadsloket en de districtswerking.

Stadsloket Deurne
In het stadsloket kan je terecht voor al je 
administratieve dienstverlening (bv. identi-
teitskaarten, reispas, geboorteakte,...). Je kan 
enkel naar het stadsloket komen op afspraak 
en onder strikte voorwaarden. Je maakt een 
afspraak via www.antwerpen.be/afspraak of 
tel. 03 22 11 333.

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel 
mogelijk tegen te gaan, focust de stad zich nu 
op de meest essentiële dienstverlening.

Kijk ook altijd of je een aanvraag kan doen 
via eloket.antwerpen.be. Voor de aanvraag 
van attesten en documenten vind je hier 
meestal wat je zoekt. Ook bijvoorbeeld een 
(voorlopig) rijbewijs, een nationaliteit, een 
wettelijke samenwoning, een toelating tot 
de lage-emissiezone voor je wagen,… kan je 
via deze weg snel en veilig digitaal aanvragen. 

Districtswerking Deurne
Heb je een vraag, melding of klacht voor het 
district? Wil je meer info over sport, cultuur, 
jeugd, Ding Dong Deurne, openbare werken, 
toelages,…? 

Dan ben je bij de districtswerking aan het 
goede adres:

n  Meldingen, vragen en klachten: 
 tel. 03 338 45 42 - klm.de@antwerpen.be
n  Jeugd: tel. 03 338 45 28 of tel. 03 326 19 41 

jeugddienst.deurne@antwerpen.be
n  Cultuur: tel. 03 338 46 46 
 cultuurantenne.deurne@antwerpen.be
n  Sport: tel. 03 388 45 87
 sportantenne.deurne@antwerpen.be
n  Wijkoverleg: tel. 03 338 45 76
 wijkoverleg.deurne@antwerpen.be
n  Ding Dong Deurne: tel. 03 338 45 12
 dingdongdeurne@antwerpen.be
n  Communicatie: tel. 03 338 45 32 
 communicatie.deurne@antwerpen.be
n  Toelages: tel. 03 338 45 07 
 toelage.deurne@antwerpen.be
n  Senioren: tel. 03 338 45 07 (let op: nieuw 

telefoonnummer) 

DISTRICTSHUIS DEURNE
MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1 
DISTRICT.DEURNE@ANTWERPEN.BE 
WWW.DEURNE.BE
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DE WIELERGESCHIEDENIS VAN DEURNE HERLEEFT
Deurne heeft een rijk verleden van wielrenners, wielerclubs en koersen. Met een boek 
en een historische wielerrit komt die geschiedenis weer helemaal tot leven.

Op het einde van de 19de eeuw wordt het 
wielrennen razend populair, ook in Deurne. 
De Lloyd Cycle Club verzamelt fietsende 
enthousiastelingen en organiseert verschil-
lende wedstrijden. Vanaf dan laat Deurne de 
wielersport nooit meer los. In de jaren 30 van 
de vorige eeuw heeft Deurne met de Ter 
Rivierenwielerbaan een eigen velodroom. 
Verschillende grote wielrenners komen uit 
Deurne. Sommigen onder hen worden zelfs 
wereldkampioen. Maar ook minder bekende 
Deurnenaars bouwen als wielrenner mee aan 
de rijke wielergeschiedenis.

Boek wielersport in Deurne
In 2021 verschijnt een boek met boeiende 
verhalen over de wielersport in Deurne. In 
woord en beeld komen de wielerhelden van 
vroeger zo weer een beetje tot leven. In de 
volgende districtsbrochure lees je meer over 
dit boek.

Historische wielerrit 
Ook wielerwedstrijden zijn een deel van de 
koersgeschiedenis van Deurne. Zo is er de 
wedstrijd tussen Namen en Deurne. 

Vandaag bestaat die niet meer, maar ooit was 
deze koers best populair.

Op 1 mei 2021 is de eerste editie van deze 
wedstrijd exact honderd jaar oud. Om het 
boek te vieren organiseert het district Deurne 
die dag opnieuw een historische wielerrit op 
dit parcours. Ook jij kan die dag mee fietsen 
van Namen naar Deurne. Het district voorziet 
aangepast transport van de deelnemers en 
hun fietsen naar Namen. Daar start de tocht 
van ongeveer 120 kilometer. De deelnemers 
rijden in groepen volgens hun niveau. Zo kan 
zowel de gezapige fietser als de getrainde 
wielertoerist een fijne tocht maken. Onder-
weg is er bevoorrading en professionele bege-
leiding. Bij aankomst in Deurne is er voor de 
wielrenners en de supporters animatie voor-
zien.

Zaterdag 1 mei 2021 wordt een prachtige dag 
in het teken van de fiets en de wielersport. 
Jij rijdt toch ook mee? 

WWW.NAMEN-DEURNE.BE 
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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

@thejungalista vond na een hele 
zoektocht deze ‘babies’. Of hoe je soms 
de mooie dingen die zich zomaar onder je 
neus bevinden, niet ziet… 

Een dikke merci en tonnen respect. Dat wenste 
@deurneruimtop aan Jean, deze 81-jarige 
vrijwilliger die al 41 jaar vrijwilligerswerk doet  
en de straten van Deurne proper houdt!

thejungalista deurneruimtop 

@pieterbiesemans herinnerde ons 
eraan dat je soms eens tijd moeten 
nemen om over je eigen leven na te 
denken. 

pieterbiesemans

Dankjewel @e.lisa.s om de zon even 
voor ons in te kaderen   Dat kunnen 
we nu zeker gebruiken!

e.lisa.s

@odilonthefrenchbullie genoot van zijn 
herfstwandeling mét sweater! Zeg nu 
zelf – megacute   

odilonthefrenchbullie

@tupidus trok er met zijn kleine dapppere 
meid als volleerde stormjagers op uit. 
Waarom binnenblijven als het regent?

tupidus

@chikson_smiles nam uitgebreid de 
tijd voor een ochtendlijke herfstwande-
ling in het park. En vond heerlijke 
kastanjes! 

chikson_smiles 

@bram.broeckx en dochter Nele gaven 
even mee dat het niet altijd een roze 
bril moet zijn

   
Smakelijk!

bram.broeckx



D E C E M B E R 
4/12 RECYCLAGEPUNT HOF NIELES (EKSTERLAAR) P.6

10/12 COMEDY: JEROEN LEENDERS NODIGT UIT  
(CC DEURNE)

P.19

13/12 DEADLINE OM DEURNSE SPORTLAUREATEN TE 
NOMINEREN

p.16

14/12 WINTERSLUITING KINDERBOERDERIJ 
RIVIERENHOF (TOT 10/1)

P.13

RECYCLAGEPUNT ARENAPLEIN p.6

16/12 FAMILIEFILM: FROZEN 2 (CINEMA RIX) P.19

KERSTMARKT IN DC SILBURG p.17

FILM: JOJO RABBIT (CINEMA RIX) P.19

17/12 MATINEE: LOS SPEEDY BOBS (CINEMA RIX) p.19

CINÉ DRARIES: DEBUUTFILMS (CINEMA RIX) p.16

21/12 RECYCLAGEPUNT ERTBRUGGELAAN p.6

29/12 RECYCLAGEPUNT LAKBORSLEI p.6

J A N U A R I
6/1 FAMILIEFILM: DE BEROEMDE BERENINVASIE 

VAN SICILIË (CINEMA RIX)
P.19

DRIEKONINGEN ZINGEN IN DC SILSBURG P.26

FILM: CLEO (CINEMA RIX) P.19

8/1 RECYCLAGEPUNT WIM SAERENSPLEIN P.6

9/1 JOHAN PETIT: NU HET NOG KAN (TRY-OUT)  
(CC DEURNE)

P.19

WORKSHOP: KAARTLEZEN EN KOMPAS P.21

10/1 ONTBIJTFILM: MARONA (8+) (CINEMA RIX) P.19

KINDERBOERDERIJ ONTWAAKT UIT 
WINTERSLAAP

P.13

WINTERWANDELTOCHT DOOR DEURNE P.33

11/1 RECYCLAGEPUNT ARENAPLEIN P.6

13/1 FAMILIEFILM: DE BEROEMDE BERENINVASIE 
VAN SICILIË (CINEMA RIX)

P.19

FILM: ATLANTIQUE (CINEMA RIX) P.19

14/1 MATINEE: EEN JIHAD VAN LIEFDE - AMARA 
RETA & RASHIF EL KAOUI (CC DEURNE)

P.19

15/1 NIEUWJAARSMENU IN DC SILSBURG P.26

16/1 BART CANNAERTS: WE MOETEN NOG EENS 
AFSPREKEN (CC DEURNE)

P.19

17/1 CAVACONCERT: BEL AYRE (CC DEURNE) P.19

20/1 FAMILIEFILM: KAPSALON ROMY (CINEMA RIX) P.19

FILM: TORPEDO (CINEMA RIX) P.19

21/1 CINÉ DRARIES: DEBUUTFILMS (CINEMA RIX) P.16

22/1 ZIELZOEKERS: MOKHALLAD RASEM (CINEMA RIX) P.19

23/1 WORKSHOP: KAARTLEZEN EN KOMPAS P.21

24/1 SALIBONANI: MIJNHEER BLAUWHEMEL (2+) 
(CC DEURNE)

P.19

WINTERZWEMFEEST DEURNESE IJSBEREN P.34

26/1 RECYCLAGEPUNT WAASDONK P.6

27/1 FAMILIEFILM: KAPSALON ROMY (CINEMA RIX) P.19

FILM: LA VÉRITÉ (CINEMA RIX) P.19

28/1 GEDICHTENDAG IN DC SILSBURG P.26

CULTUURCAFÉ: VESTON (CC DEURNE) p.19

29/1 CINEMA VALENTINO IN WZC DE PELIKAAN p.26

NIEUWJAARSRECEPTIE MET DJ SWA IN  
DC SILSBURG

p.26

30/1 WORKSHOP: BESSENSTRUIKEN PLANTEN  
EN SNOEIEN

p.34

EXPO 'ENTER - XPERIENCE - XPLORE - LEAVE' p.34

31/1 EXPO 'ENTER - XPERIENCE - XPLORE - LEAVE' p.34

F E B R U A R I 
1/2 STARTMOMENT 'JOGGEN VOOR BEGINNERS' P.35

2/2 EXPO VREUGDE & VERDRIET (T.E.M. 25/2) P.35

3/2 FAMILIEFILM: DE KLEINE ZEEMEERMIN 
(CINEMA RIX)

P.19

FILM: BAD BOYS FOR LIFE (CINEMA RIX) P.19

6/2 WORKSHOP: KAARTLEZEN EN KOMPAS P.21

7/2 DISNEY ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKER (6+) 
(CINEMA RIX)

P.19

8/2 STARTMOMENT 'START TO RUN' P.35

RECYCLAGEPUNT ARENAPLEIN P.6

10/2 FAMILIEFILM: PETER PAN (CINEMA RIX) P.19

FILM: LITTLE WOMEN (CINEMA RIX) P.19

11/2 MATINEE: SINATRA SEXTET (CC DEURNE) P.19

12/2 MAS ZOEKT OORLOGSERFGOED  
(ENKEL NA AFSPRAAK)

P.36

13/2 MAS ZOEKT OORLOGSERFGOED  
(ENKEL NA AFSPRAAK)

P.36

14/2 RIVIERENHOF VALENTIJNRUN P.36

17/2 FAMILIEFILM: BELLE EN HET BEEST (CINEMA RIX) P.19

FILM: THE LIGHTHOUSE (CINEMA RIX) P.19

20/2 WORKSHOP: BLOEMEN ZAAIEN DOE JE ZO P.39

24/2 FAMILIEFILM: DE ARISTOKATTEN (CINEMA RIX) P.19

FILM: THE FAREWELL (CINEMA RIX) P.19

25/2 CINÉ DRARIES: DEBUUTFILMS (CINEMA RIX) P.16

CULTUURCAFÉ: AXL PELEMAN (CC DEURNE) P.19

26/2 RECYCLAGEPUNT HOF NIELES (EKSTERLAAR) P.6

28/2 VOGELSPOTTEN MET BEGIJN LE BLEU  IN HET 
RIVIERENHOF (MEER INFO VIA CC DEURNE)

P.19

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


