BELEEF HET MEE

Winteroever
Za 27/11 t.e.m. di 11/1
Linkeroever doet je de winterkoude vergeten met een gevarieerd winteraanbod.
Allerlei verenigingen organiseren kerstfeesten, -markten en -concerten onder de
feestelijke noemer Winteroever.
2050 Antwerpen • verschillende locaties • www.districtantwerpen.be/winteroever

Bday Bash
You On Stage

De goede VOLZET
manierenshow

Ma 6/12 | 20 uur

Di 7/12 | 14 tot 16.30 uur

We vieren 9 jaar ‘You On Stage!’. Met
op het podium het betere woordkunststunt- en vliegwerk. En aan het einde
ook een open mic waarvoor je de avond
zelf kan inschrijven: you, on stage.
2060 Antwerpen • GRATIS • bibliotheek
Permeke, De Coninckplein 26 •
www.permeke.org

Humoristische lezing over etiquetteregels.
Brigitte
Balfoort
maakt
je wegwijs in de wereld van de
goede manieren. Inschrijven via
senioren.antwerpen@antwerpen.be
2000 Antwerpen • GRATIS •
CoStA Sint-Andriesplaats 24 •
www.districtantwerpen.be/senioren

Matinée Dorée met Frank Mercelis

WiNTer
Di 14/12 | 9.30 uur

Geniet van een boeiende voormiddag met een blinkend randje, inclusief drankje. Frank Mercelis neemt je mee in de muziekvertelling ‘Talk To Me In French’.
2000 Antwerpen • €6 • Arenberg, Arenbergstraat 28 • www.arenberg.be

Cultuurcafé
Wo 15/12, 19/1 en 16/2 |
18 tot 21 uur
Elke derde woensdag van de maand
kan je in het nieuwe Dienstencentrum
Linkeroever genieten van een heerlijke
maaltijd en een live optreden. Schrijf
vooraf in in het dienstencentrum.
2050 Antwerpen • €6 (concert en eten)
• Dienstencentrum Linkeroever, Louis
Paul Boonstraat 21

Bollekesloop
Zo 19/12 GEANNULEERD
De leukste loop in het hartje van district
Antwerpen en Berchem. Leer het Groen
Kwartier al lopend kennen.
2018 Antwerpen •
www.antwerpathletics.be

Aanbevelingen voor
een nog beter leven
Do 16/12 | 20 uur
Behoud de Begeerte nodigt jong,
aanstormend talent uit om inspirerende, opruiende of poëtische nieuwjaarswensen te komen declameren.
2060 Antwerpen • €6/8/2 • bibliotheek Permeke, De Coninckplein 26 •
www.permeke.org

Strip- en boekenplein
Zo 19/12, 16/1 en 20/2 |
10 tot 16 uur
De derde zondag van de maand
verandert het De Coninckplein in een
gezellige strip- en boekenmarkt!
2060 Antwerpen • GRATIS • bibliotheek
Permeke, De Coninckplein 26 •
www.permeke.org

Jong van Hart
Ma 27/12 | 19 uur
Dit pop-upkoor met hippe en prille senioren brengt klassieke pop- en rocksongs.
Begeleid door een stomende rockband en onder leiding van Hans Primusz.
2018 Antwerpen • € 15 • De Singel, Desguinlei 25

Nacht van Permeke

Legends of Liondance

Za 8/1 | 20 uur

Vr 21/1 tot zo 13/2

Welkom op de nachtelijke opening met
een gedurfd programma vol literatuur,
theater, grafiek en muziek en zoals
altijd, een feestje.
2060 Antwerpen • € 12/15/2 •
bib Permeke, De Coninckplein 26 •
www.permeke.org

Bezoek deze expo over de verschillende
aspecten van Chinees Nieuwjaar en kom
meer te weten over de Chinese cultuur
tijdens de workshops.
2060 Antwerpen • GRATIS • bib
Permeke, De Coninckplein 26 •
www.permeke.org

Passion4books

Nieuwjaarsrun

Vr 28 en za 29/1 | 12 tot 18 uur

Zo 30/1

Fascinerende boeken over kunst, fotografie, (lokale) geschiedenis en antiquarische boeken, allemaal aan sterk gereduceerde prijzen.
2000 Antwerpen • GRATIS •
Het Stadsmagazijn, Keistraat 5-7

Maak je beste voornemens waar tijdens
de eerste loop van het district. Verken
Linkeroever en geniet van een prachtig,
winters uitzicht.
2050 Antwerpen •
www.districtantwerpen.be/sport

Vliegende colleges
Di 1/2, wo 2/2, do 3/2, di 8/2, wo 9/2, do 10/2, di 22/2 en wo 23/2
Het districtscollege gaat met je in gesprek in je eigen wijk en strijkt neer in elke
postcode van district Antwerpen. Aanvullend zijn er ook 2 vliegende colleges die zich
speciaal richten op jongeren en senioren.
2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060 Antwerpen • GRATIS •
www.districtantwerpen.be

SamenLezen

Tabletcafé

Zo 9/2 en 23/2 | 14 tot 15 uur

Vr 25/2 | 10 tot 12 uur

Heb jij kinderen tussen 10 en 12 jaar die
gek zijn op verhalen? Laat hen dan het
plezier ontdekken van samen te lezen
met leeftijdsgenootjes.
2060 Antwerpen • GRATIS •
bib Permeke, De Coninckplein 26

Kom samen met andere senioren mee
swipen in het tabletcafé. Je kan er terecht
met al jouw vragen rond tablets en iPads.
Inschrijven via senioren.antwerpen@
antwerpen.be
GRATIS • www.districtantwerpen.be/
senioren

Burenbox
tot 31/1

V.U.: Herald Claeys, Mechelsesteenweg 216, 2018 Antwerpen | AN/BZ

Organiseer je een straatfeest, speelstraat, nieuwjaarsdrink of burenborrel in district
Antwerpen met ondersteuning van het districtsfonds #beleefjebuurt? Dan kan je nu
ook een burenbox aanvragen. In de burenbox zit allerlei herbruikbaar materiaal. Zo
wordt jouw speelstraat of straatfeest extra leuk.
2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060 Antwerpen • GRATIS • www.beleefjebuurt.be

Buurt in bloei
tot 1/3
Maak van jouw straat een groene, ﬂeurige straat waar het gezellig thuiskomen is.
District Antwerpen ondersteunt deze groenacties met een gratis plantenpakket.
Vraag voor 1 maart jouw geveltuin, groenslinger of boomvak aan.
2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060 Antwerpen • GRATIS • www.buurtinbloei.be

Er valt heel wat te beleven in jouw district.
Wil je meer weten over één van de activiteiten in deze kalender?
Neem dan zeker een kijkje op
www.districtantwerpen.be/beleefhetmee
Benieuwd wat er nog allemaal doorgaat in jouw buurt? Sport of
cultuur, jeugd of senior, feest of groen, verbeteringswerken aan jouw
straat of subsidies voor jouw vereniging…
Bezoek de website of volg district Antwerpen op sociale media.
Schrijf je in voor één van de digitale nieuwsbrieven en ontvang
activiteiten en weetjes die het best bij jouw interesses passen.
Beleef het mee en mis niets meer in jouw bruisende district!
districtantwerpen.be
districtantwerpen
www.districtantwerpen.be/nieuwsbrieven

