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WE DUIKEN WE DUIKEN 
HET NIEUWE HET NIEUWE 

JAAR IN!JAAR IN!
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Duik met de aquanauten het nieuwe 
jaar in en je kan meteen enkele 
goede voornemens afvinken. Wat 
meer bewegen? Check! Nieuwe 
vrienden maken? Check! Een vleugje 
avontuur brengen in je leven? Check! 

“Sommige leden van de Aquanauten 
zijn onder water op zoek naar 
sensatie en hopen een haai tegen te 
komen in Afrika. Anderen genieten 
van de visjes in de Ekerse Put als de 
zon door het water priemt. Eender 
waar je hart sneller van slaat, het 
leven onder water is overal mooi, 
of het nu in de Oosterschelde of 
de Malediven is. Dat is ook wel 
het fijne aan de Aquanauten, we 
maken samen heel wat mooie 
reizen. We zijn net terug van een 
duikvakantie in de Filipijnen. Zo leer 
je elkaar natuurlijk goed kennen, 
wat ook nodig is. Want duiken doe 
je altijd met twee, als je buddy in 
de problemen zit, ben je er om te 
helpen waar nodig. Zo blijft het 
veilig.”

Benieuwd naar deze fijne club die je 
de basis van sportduiken bijbrengt, 
maar waar ook het clubleven 
minstens even plezant is? Ze trainen 
iedere dinsdag in zwembad Den 
Bessem van 20.00 tot 22.00 uur. 

Alle info: www.aquanauten.be
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COLOFONCOLOFON
UiT in Mortsel is een uitgave van lokaal bestuur Mortsel. 
V.U.: Erik Broeckx, Boechoutselei 95, 2640 Mortsel
Eindredactie en coördinatie: Annelies Wellens, Marjan 
Duchesne, Gert Willems en Tim Henderieckx.
Lay-out: Thomas Van Hees en Tim Henderieckx 
Foto’s: Jan Van der Perre

STADSONTHAALSTADSONTHAAL
  Stadsplein 2
  maandag 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.00 uur,  

       dinsdag - donderdag 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur  
       vrijdag 09.00 - 12.30 uur

  03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

UiTPAS, dat zijn heel veel voordelen, verzameld op een 
klein kaartje. Het is voor elk wat wils want het aanbod 
in Mortsel waar je de UiTPAS kan gebruiken, is divers.

De UiTPAS is er voor iedereen. Je spaart punten, 
krijgt leuke voordelen en kortingen. Daarnaast is de 
UiTPAS ook een voordelenkaart voor mensen die het 
financieel moeilijker hebben: zij kunnen gratis een 
UiTPAS met kansentarief aanvragen. Hiermee krijgen 
ze 80% korting op de deelnameprijs van de activiteit. 
Deze prijzen staan in de UiT vermeld met .

 www.mortsel.be/uitpas

VVRRIIJJDDAAGG  66  JJAANNUUAARRII  22002233
SSHHEELLTTEERR  FFOORRTT  44  ••  VVAANNAAFF  2200..3300  UUUURR
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ADRESSEN LOCATIES ADRESSEN LOCATIES 
Araumi Daiko Dojo, Deurnestraat 239
Atrium, Sint-Bernadettestraat 7
Bibliotheek, Eggestraat 32
Creactief, Bremveldlaan 57
De Populier, Huis voor de Buurt, Guido Gezellelaan 31
deFENIKS, Deurneleitje 6
Den Wolschaerder, Liersesteenweg 314
De Stappe, De Stappe 35  
Dieseghemhof (vroeger ‘t Centrum), Osylei 43
FORT 4, Krijgsbaan 212
Gaanderij Vapole, Statielei 26
Hoeve Dieseghem, Wouter Volcaertstraat 44
Hof Van Rieth, Molenlei 68
In de Buurt Voedsel, Meerminne 6
In de Buurt Geefwinkel, Neerhoevelaan Loods
Jeugdatelier Kreamo, Van Dijckstraat 37 
Johannes XXIII, Heilig-Kruisstraat 20
Johanneshoeve, Hendrik Consciencelaan 107
kaleidoscoop kunstfabriek, Molenstraat 50
Koninklijk Atheneum, Mechelsesteenweg 194
Mark Liebrecht Schouwburg, Heilig-Kruisstraat 16
Meerminnecampus, Meerminne 6 
Sporthal GTI, Dieseghemlei 60
Sporthal Den Drab, Drabstraat 47
Sportlandschap, Gasthuishoeven 1
Sportschuur, Lusthovenlaan 12
Theatercafé, Heilig-Kruisstraat 16
Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26
Walpurgis, Deurneleitje 6
Zwembad Den Bessem, Liersesteenweg 15



5

VVRRIIJJDDAAGG  66  JJAANNUUAARRII  22002233
SSHHEELLTTEERR  FFOORRTT  44  ••  VVAANNAAFF  2200..3300  UUUURR

DDIIEERRVVRRIIEENNDDEELLIIJJKK



6

VRIJDAG 13 EN ZATERDAG 14 JANUARI

THEATER 

Z V I Z D A L
BERLIN 
Vrije tijd - Een verhaal over eenzaamheid en 
overleven. Tsjernobyl, 26 april 1986. Zo’n 90 
steden worden geëvacueerd na een kernramp. De 
inwoners verlaten hun huizen om nooit meer weer 
te keren. Pétro en Nadia, beiden de 80 jaar ver 
voorbij, geboren en getogen in Zvizdal, weigeren de 
evacuatie. Ze verkiezen in hun oude dorp te blijven. 
Een spookdorp. Alle bekenden zijn verdwenen, alleen 
hun geplunderde huizen getuigen van een voormalige 
bedrijvigheid. Versteende plaatsen, overwoekerd door 
de natuur die weer vrij spel krijgt. Het echtpaar houdt 
onverwoestbaar stand in de besmette zone en een 
zelf verkozen eenzaamheid. 

  Mark Liebrecht Schouwburg
  van 20.30 tot 21.45 uur
  20 euro - 19 euro (UiTPAS)
  4 euro
  03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - tickets.mortsel.be

VOORSTELLINGEN IN DE KIJKERVOORSTELLINGEN IN DE KIJKER

DONDERDAG 12 JANUARI

LEZING

NAMENPROJECT 
Frank Seberechts
Vrije tijd - Naar schatting 25.000 Antwerpse 
slachtoffers overleven de gruwel van de Tweede 
Wereldoorlog niet. Tot op vandaag kennen we 19.258 
van hun namen. Namenproject Antwerpen probeert de 
identiteit van alle dodelijke slachtoffers te achterhalen. 
Hun namen zullen in de toekomst te zien zijn op een 
nieuw monument-memoriaal op de Scheldekaaien. Zo 
wil de stad de oorlog een plaats geven in het heden 
en de herdenking ervan doorgeven aan volgende 
generaties. Het project focust op de slachtoffers die in 
Antwerpen woonden of stierven. We staan ook stil bij 
het leed van overlevenden en nabestaanden, getekend 
voor het leven door de gruwel van de oorlog.

  Mark Liebrecht Schouwburg
  van 20.00 tot 21.00 uur
  5 euro - 4 euro (UiTPAS)
  1 euro
  03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - tickets.mortsel.be

UITVERKOCHT
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ZONDAG 15 JANUARI

FAMILIEVOORSTELLING

A MATTER OF TIME -  8+
TeaTime Company
Vrije tijd - Circus- en dansgezelschap TeaTime 
Company wil met deze voorstelling de grenzen 
van hun disciplines vervagen om zo een nieuwe en 
hybride bewegingstaal te creëren. Complexe ideeën 
worden toegankelijk en charmant gebracht, steeds in 
combinatie met subtiele humor en sprekende beelden. 
De artiesten zijn gespecialiseerd in drie disciplines: 
Chinese paal, dans en jonglerie. Er wordt gefocust op 
tijd en zwaartekracht. De drie performers maken een 
lange neus naar de natuurwetten. Ze dagen elkaar 
uit om de zwaartekracht te doorbreken, de tijd te 
verbuigen en het onmogelijke te bereiken. 

  Mark Liebrecht Schouwburg
  van 15.00 tot 15.45 uur
  volwassenen: 10 euro - 9 euro (UiTPAS)

      kinderen: 8 euro - 7 euro (UiTPAS)
  volwassenen: 2 euro

      kinderen: 1,6 euro
  03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - tickets.mortsel.be

VRIJDAG 27 JANUARI

THEATER 

DE GEMOEDEREN
HET KWARTIER/MARIEN & VON 
WINCKELMANN & De Studio
Vrije tijd - Een vrouw wordt vermoord. Een man 
wordt beschuldigd. Maar daar stopt het niet. Het 
regent klachten. Rond een tafel zitten zes mannen. 
Zij moeten maatregelen nemen. Een stuk over een 
eiland vol verbannen, ‘losbandige’ vrouwen, en een 
kamer vol mannen. Een voorstelling in het brandpunt 
van onze tijd: machtsmisbruik, bureaucratie, sociaal 
onrecht en scheefgetrokken man-vrouwverhoudingen 
komen samen in een dystopisch verhaal, geïnspireerd 
op waargebeurde feiten. Gekruid met humor en een 
flinke dosis girlpower. Zes straffe actrices spelen zes 
mannen die met de beste bedoelingen beslissingen 
nemen. Waarop alles totaal uit de hand loopt.

  Mark Liebrecht Schouwburg
  van 20.30 tot 21.45 uur
  18 euro - 17 euro (UiTPAS)
  3,6 euro
  03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - tickets.mortsel.be
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ZATERDAG 4 FEBRUARI

VLOEK! 
DE ROOVERS

ZONDAG 5 FEBRUARI

VUUR/TOREN
6+
LAIKA EN HETPALEIS

WOENSDAG 8 FEBRUARI 

RUDI VRANCKX 
LEZING

DONDERDAG 9 FEBRUARI

ANYTHING GOES 
TUTU PUOANE

VRIJDAG 10 FEBRUARI

BAMBIRAPTOR
8+  
KOPERGIETERY & KGbe

VOORUITBLIK FEBRUARIVOORUITBLIK FEBRUARI
VRIJDAG 10 FEBRUARI

WIR WANDELTEN... 
IN UNSEREM LIED  
INEZ CARSAUW & PETER 
OERLEMANS

ZATERDAG 11 FEBRUARI

HET UUR BLAUW 
JOHAN TERRYN

WOENSDAG 15 FEBRUARI

VECHTSTUK 
De HOE 

DONDERDAG 16 FEBRUARI

DUO CALVADORÉ 
ZUIDRAND KLASSIEK

WOENSDAG 22 FEBRUARI

MIJN LEVEN IN 
VERSAILLES
6+ 
FILM
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WOENSDAG 4 JANUARI

EET- OF DRANKFESTIJN

KERSTFEEST
Femma Mortsel Luythagen - We brengen een 
bezoek aan de Sint-Willibrorduskerk, waar een 40-
tal internationale kerststallen tentoongesteld staan.

  Sint-Willibrorduskerk
      Heilig Hartstraat 11, Berchem

  van 14.00 tot 15.00 uur
  gratis
  anne.courbois@telenet.be

DONDERDAG 5 JANUARI
 
CONCERT

JAZZCAFÉ MET VINCENT DIERICKX
Kaleidoscoop kunstfabriek - De eerste donderdag 
van de maand blijven de alom geprezen jazzcafés de 
toon zetten: heerlijk genieten van live jazzmuziek in 
een gemoedelijke cafésfeer.

  kaleidoscoop kunstfabriek
  van 20.30 tot 22.30 uur
  vrije bijdrage
  www.kaleidoscoop.be

VRIJDAG 6 JANUARI
 
CONCERT

NEVELDIEREN (TRY-OUT)
SPINVIS & SAARTJE VAN CAMP
Kaleidoscoop kunstfabriek - Spinvis en Saartje Van 
Camp wekken mythologische neveldieren tot leven 
in de wereld van nu. ‘Neveldieren’ is een voorstelling 

DINSDAG 3 JANUARI

FILM

ONZE NATUUR, DE FILM
Cinema M - We gaan op ontdekking door de 
natuur van ons Belgenlandje. De filmmakers nemen 
ons in adembenemend detail mee naar de mooiste 
hoekjes ervan waar we verschillende fascinerende 
diersoorten ontmoeten. De beelden zijn van hoge 
kwaliteit en met veel gevoel en geduld gefilmd. Door 
de intimiteit voelen we ons al snel een deel van de 
verschillende dierenfamilies in de Ardennen, de Hoge 
Venen en aan de Kust, maar ook op onverwachte 
bestemmingen zoals een spoorwegbedding en 
treinstations. Het detail waarmee het ontpoppend 
vliegend hert de film begint is meeslepend en 
ontzagwekkend.  We leren bij dat we hier in België 
de grootste uil hebben met de oehoe en het 
snelste dier in de wereld wanneer de slechtvalk 
in duikvlucht aan 350 kilometer per uur een duif 
te grazen neemt.  Op leuke en interessante wijze 
neemt verteller Matteo Simoni ons mee langs de vier 
seizoenen. Met een mop en een kwinkslag brengt 
hij leerrijke weetjes aan.  Het is ook de opzwepende 
muziek van Dirk Brossé, gespeeld door het Brussels 
Philharmonic Orchestra, die ons meevoert.  Het is 
nog kerstvakantie, dus kinderen zijn ook welkom!

  Mark Liebrecht Schouwburg
  van 16.00 tot 17.20 uur en van 20.15 tot 21.35 uur
  8 euro - 6 euro (-25 en +65) - 5 euro (leden)
  1,60 euro
  03 295 36 03 - www.cinema-m.be

      tickets.mortsel.be

DEZE DEZE  AAND AAND
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met veel bekende en nieuwe Spinvisliedjes.

  kaleidoscoop kunstfabriek
  om 20.30 uur
  20 euro - 18 euro (vrienden en +18)
  www.kaleidoscoop.be

VRIJDAG 6 JANUARI
 
VUURWERK

DIERVRIENDELIJK VUURWERK
Vrije tijd - We knallen samen met alle Mortselaars  
het nieuwe jaar in!

  Shelter FORT 4
  Vanaf 20.30 uur
  gratis
  03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - tickets.mortsel.be

ZATERDAG 7 JANUARI

VOORLEZEN

VERTELHOTEL 
Bibliotheek - Welkom! Zet je. Dan gaan we samen 
op reis. Op reis in een verhaal. Ons VertelHotel is elke 
eerste zaterdag van de maand open, ook tijdens de 
vakantie. Ben je tussen de 0 en de 100 jaar? Ben je 
zwaar fan van verhalen en luisteren? Dan neemt onze 
verhalengids je graag mee op pad langs kastelen, 
dichte wouden, nieuwe werelden,... Reserveren is 
niet nodig, er zijn kussens genoeg.

  Bibliotheek
  van 10.00 tot 11.00 uur
  gratis
   mortsel.bibliotheek.be

ZONDAG 8 EN 22 JANUARI

BEURS

RUILBEURS EN FILATELIE
Koninklijke Antwerpse Postzegel Centrale 
Dubbelboekjes ter inzage en nieuws over filatelie. 
Info over hoe een collectie op te zetten.

  Taverne Hof van Rieth
  van 10.00 tot 12.00 uur
  gratis
  0473 61 09 75 - www.kapc.be

ZONDAG 8 JANUARI

WANDELEN

WANDELING OUDE SCHELDE 
BORNEM
Creactief Recreatie - Vandaag vertrekken we aan 
parking ‘t Sas in Bornem. De Oude Schelde is een 
6 kilometer lange zijarm van de Schelde met een 
oppervlakte van 115 hectare. In de 13e eeuw werd 
dit deel afgesloten omdat de bedding van de 
Schelde zich verplaatste. We wandelen langs de 
Oude Schelde, de Scheldedijken, polders en bossen. 
De wandeling is ongeveer 16 km. De helft van de 
wandeling gaat over onverharde paden. Heb je geen 
vervoer? Dan kan je kostendelend meerijden vanuit 
Berchem of Mortsel

  Creactief
  van 09.00 tot 18.00 uur
  gratis
  info@creactief.be - 03 454 28 42

      www.creactief.be/recreatie/wandeltochten
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ZONDAG 8 JANUARI

WANDELEN

WINTERWANDELING IN 
NACHTEGALENPARK
Davidsfonds Mortsel - De voormalige kasteelparken 
Vogelzang, Middelheim en Den Brandt vormen 
samen het Nachtegalenpark (90 hectare). De 
verschillende stadsparken (sinds 1910) zorgen voor 
een mooi bebost groengebied. Deze wandeling is 
dan ook een groene wandeling aan de rand van de 
stad Antwerpen. Iedereen welkom, deelname gratis, 
eigen vervoer of kostendelend medepassagier.

  Hollandse Tuin/Liersesteenweg
  van 13.30 tot 18.00 uur
  gratis
  carlos.de.neve@skynet.be - 0476 46 25 78

      mortsel.davidsfonds.be

MAANDAG 9 JANUARI

LEZING 

WIJKTOURNEE - WIJK OUDE-GOD
Lokaal bestuur Mortsel - Benieuwd wat er de 
voorbije jaren gerealiseerd werd in jouw wijk? Wil je 
wel eens weten wat er nog op de planning staat? 
Lokaal bestuur Mortsel komt naar je toe! Iedereen 
is welkom, inschrijven is niet nodig. Weet je niet in 
welke wijk je woont, kijk dan op www.mortsel.be/
wijktournee of bel naar 03 444 17 17.

  Mark Liebrecht Schouwburg
  van 20.00 tot 23.59 uur
  gratis
  onthaal@mortsel.be - 03 444 17 17

      www.mortsel.be/wijktournee

DINSDAG 10 JANUARI

LEZING  

LEESGROEP VIERT POËZIEWEEK MET 
HILDE KETELEER
Davidsfonds Mortsel - In de aanloop naar 
Poëzieweek nodigt onze leesgroep een auteur uit: 
Hilde Keteleer (1955), woonachtig in Mortsel. Ze 
publiceert niet alleen romans en poëzie, maar spitst 
zich ook toe op de vertaling van Duitse (Rilke) en 
Franse (Carl Norac) poëzie. Samen met haar gaan 
we in op vertalen. Hoe vertaal je poëzie? Welke 
bijzondere vaardigheden zijn daarvoor vereist? 
Deelnemers mogen een tekst (laten) voorlezen. 
Financiële bijdrage in honorarium.

  Bibliotheek Mortsel
  van 14.15 tot 16.30 uur
  15 euro -  12 euro (leden)
  3 euro
  frank.kloeck@live.be - 0473 42 89 28

      mortsel.davidsfonds.be

DINSDAG 10 JANUARI

FILM

PICCOLO CORPO
Cinema M - In het ontroerende ‘Piccolo corpo’ 
(klein lichaam) verandert persoonlijke rouw in een 
transcendentale reis, een zwerftocht tussen het 
aardse en het magische, in het Italië van rond 1900. 
Op een strand in Veneto begeleidt een processie 
de jonge Agata de zee in tijdens de zegening van 
haar toekomstige kind. Maar haar baby wordt 
doodgeboren en begraven, voor eeuwig veroordeeld 
om in limbo te dwalen. Want doodgeboren baby’s 
kunnen niet gedoopt worden, legt de priester uit, ze 
hebben niet de eerste ademtocht genomen en zijn 
voorgoed veroordeeld tot het voorgeborchte. Als 
Agata hoort van een afgelegen kerkje, waar ze die 
eerste ademtocht kunnen opwekken, onderneemt 
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ze een lange reis langs het lege strand, de verlaten 
bergen en kale bossen. Ze ontmoet de androgyne 
Lynx, die haar vergezelt op de reis. Het Italiaanse 
landschap waar ze doorheen trekken, wordt heel 
mooi in beeld gebracht. Met onverwachte elementen 
van magisch realisme vertelt dit intens mythisch 
sprookje over rouw, moederschap, (bij)geloof en 
vrouwelijke kracht.

  Mark Liebrecht Schouwburg
  20.15 uur
  8 euro - 6 euro (-25 en +65) - 5 euro (leden)
  1,60 euro
  03 295 36 03 - www.cinema-m.be

      tickets.mortsel.be

WOENSDAG 11 JANUARI                                                  

FAMILIEVOORSTELLING - UITVERKOCHT 

DE WINTER GRUFFALO - 3+
Meneer Monster
Vrije tijd - De succesvoorstelling ‘De Gruffalo’ is 
te zien in een speciale sneeuweditie. Dus neem 
je muts en handschoenen mee en geniet van de 
avonturen van de Muis. Zelfs Slang is hiervoor 
wakker geworden uit zijn winterslaap. De Gruffalo 
is een spannende fysieke slapstickvoorstelling. 
Deze succesvoorstelling van Meneer Monster is 
een bewerking van het meesterlijke kinderboek De 
Gruffalo van Julia Donaldson & Axel Scheffler. Met 
sneeuwballengevecht na afloop in de zaal.

  Mark Liebrecht Schouwburg
  van 15.00 tot 15.45 uur
  volwassenen: 10 euro - 9 euro (UiTPAS)

      kinderen: 8 euro - 7 euro (UiTPAS)
  volwassenen: 2 euro

      kinderen: 1,6 euro
  03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - tickets.mortsel.be

DONDERDAG 12 JANUARI

LEZING

NAMENPROJECT 
FRANK SEBERECHTS
Vrije  tijd - Meer info bij ‘voorstellingen in de kijker’ 
(vooraan in deze UiT in Mortsel). 

VRIJDAG 13 EN ZATERDAG 14 JANUARI

THEATER

Z V I Z D A L
Vrije  tijd - Meer info bij ‘voorstellingen in de kijker’ 
(vooraan in deze UiT in Mortsel). 

ZATERDAG 14 JANUARI

SPORTACTIVITEIT

MOVE BEWEGINGSSCHOOL DAAGT 
ALLE KLEUTERS UIT!
Mortsel volley Antwerpen - De MOVE 
bewegingsschool is een organisatie van Mortsel 
Volley Antwerpen en heeft als enigste doel onze 
jongste kinderen doen BEWEGEN. Hiervoor laten 
we ons leiden door de 12 basisbewegingen van 
het Multimove project van Sport Vlaanderen om 
ook jouw kleuter voor te bereiden als toekomstige 
sporter. Alle kleuters van 3 tot 7 jaar zijn welkom op 
onze bewegingsschool. Door onze gedifferentieerde 
aanpak zijn we in staat om verschillende leeftijden op 
hetzelfde moment uit te dagen om te bewegen. Wat 
maakt de MOVE bewegingsschool zo anders? Dit 
moet je vooral aan den lijve komen ontdekken. Onze 
sessie gaat door in vier verschillende uitdagende 
speelzones. Zo kan elk kind ongedwongen en op zijn 
eigen tempo onder de nodige begeleiding zichzelf en 
de omgeving helemaal ontdekken!
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  Sporthal Den Drab
  van 09.30 tot 11.00 uur
  6 euro
  info@movebewegingsschool.be

  
ZONDAG 15 JANUARI

FAMILIEVOORSTELLING

A MATTER OF TIME -  8+
Vrije  tijd - Meer info bij ‘voorstellingen in de kijker’ 
(vooraan in deze UiT in Mortsel). 

ZONDAG 15 JANUARI

CONCERT

NIEUWJAARSCONCERT DESGUIN 
KWARTET + RECEPTIE
Kaleidoscoop kunstfabriek - Om het nieuwe jaar 
feestelijk in te zetten komt het Desguin Kwartet de 
oren strelen met hun prachtige muziek. Aansluitend 
zijn er bubbels en hapjes voor het publiek. Het 
Desguin kwartet is een graag geziene gast bij 
verschillende prestigieuze evenementen. Ze traden 
op tijdens onder meer het Klara Festival, Festival 
Odegand, Festival van Vlaanderen, Leuven Jazz, 
Arte Amanti Chamber Music Festival, Musik Collagen 
Darmstadt, en vele anderen.

  kaleidoscoop kunstfabriek
  van 20.00 tot 22.30 uur
  24 euro - 22 euro (vrienden en +18)
  www.kaleidoscoop.be

DINSDAG 17 JANUARI

FILM

REBEL
Cinema M - Deze film over jihadisme schetst een 
confronterend, maar wel genuanceerd beeld van 

het radicaliseringsproces. Kamal is een jongen 
uit Molenbeek in het jaar 2013, die plots op het 
verkeerde pad raakt en daardoor z’n kleine broer 
Nassim in gevaar brengt. Daarom gooit moeder Leila 
hem het huis uit. Hij besluit om oorlogsslachtoffers 
te gaan helpen in Syrië, waar de gruwel van de 
oorlog gauw duidelijk wordt. Maar zonder er echt 
voor te kiezen belandt Kamal al snel bij IS. Zonder 
zijn acties goed te praten slagen de regisseurs erin 
om Kamal als een tragisch hoofdpersonage neer 
te zetten. In plaats van hem af te schilderen als 
een psychopathische jihadist zorgen zijn naïviteit 
en sterk gevoel voor rechtvaardigheid juist voor 
medelijden. Hij lijkt een slachtoffer van propaganda 
en een onderdrukte identiteit. Dat maakt zijn acties 
er niet gerechtvaardigder op, maar het biedt wel de 
nodige nuance. Het emotionele zwaartepunt van 
‘Rebel’ ligt echter bij broer Nassim, die we langzaam 
maar zeker zien radicaliseren. Het is moeilijk om aan 
te zien hoe hij bij de verkeerde mensen aansluiting 
zoekt. In zijn poging om de leegte op te vullen die 
zijn broer heeft achtergelaten, vervreemdt hij van 
zijn moeder en beste vriendin. 

  Mark Liebrecht Schouwburg
  van 16.00 tot 17.20 uur en van 20.15 tot 21.35 uur
  8 euro - 6 euro (-25 en +65) - 5 euro (leden)
  1,60 euro
  03 295 36 03 - www.cinema-m.be

      tickets.mortsel.be

WOENSDAG 18 JANUARI                                                  

KNUTSELEN

VUILE VINGERS CREANAMIDDAGEN
Vrije tijd - We staan opnieuw voor je klaar met 
gratis workshops, iedere derde woensdag van 
de maand. Tijdens de Vuile vingers-namiddagen 
maken we er een creatief feest van voor kinderen 
én (groot)ouders! Ontdek een wereld vol krijtjes, 
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verf en tekenplezier. Leer buiten de lijntjes kleuren 
en maak als échte kunstenaar de knapste en 
kleurrijkste werkjes. Als kers op de taart sluiten we 
iedere workshop af met een traktatie! Tip: vanaf 
17.00 uur kan je de voeten onder tafel schuiven 
voor een lekkere, gezonde en betaalbare maaltijd 
in het buurtrestaurant. Leeftijd: vanaf 3 jaar (tot 8 
jaar), met (groot)ouders. Het volledige programma 
maken we later nog bekend! Vuile vingers is een 
samenwerking van Lokaal bestuur Mortsel, Lynn 
Bruggeman en buurthuis De Populier.

  De Populier, Huis voor de Buurt
  van 15.00 tot 16.30 uur
  gratis
  03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - tickets.mortsel.be

WOENSDAG 18 JANUARI

FILM

AYA - KLIMAATFILM EN DEBAT
Mondiale Raad Mortsel - De mondiale raad 
en 11-groep Mortsel nodigen je uit voor de 
filmvoorstelling van Aya, gevolgd door een debat. 
Aya woont met haar moeder op het eiland Lahou. 
Haar leven is vrolijk en zorgeloos en ze geniet van 
het slapen op de warme stranden en het plukken 
van kokosnoten. Haar paradijs is echter gedoemd 
om onder water te verdwijnen. Terwijl de golven haar 
huis bedreigen, maakt Aya een keuze. Na de film volgt 
het debat met minister Kitir (of een afgevaardigde 
van het kabinet), Els Hertogen (directeur 11.11.11) en 
Anuna De Wever (klimaatactiviste). Het debat wordt 
gemodereerd door Marc Van De Looverbosch.

  Mark Liebrecht Schouwburg
  van 19.30 tot 22.30 uur
  gratis
  annemie.creemers@gmail.com

DONDERDAG 19 JANUARI

LEZING

DE GOUDEN EEUW VAN ANTWERPEN 
DOOR MEVROUW RIA VAN DEN 
ACKER
markant - Netwerk van Ondernemende Vrouwen 
Antwerpen bereikte in de 16de eeuw een hoogtepunt 
op zowel commercieel als artistiek vlak en had 
definitief de rol van handelsmetropool overgenomen 
van Brugge en bereidde zich voor om deze positie te 
behouden. Inschrijven verplicht.

  Johannes XXIII
  van 14.15 tot 17.00 uur
  10 euro - 15 euro (leden)
  nicole.boyart@gmail.com - 0496 60 51 85

DONDERDAG 19 JANUARI

SCHRIJFSESSIE

SCHRIJF MET ONS MEE!
Amnesty International Vlaanderen - Amnesty 
International is een wereldwijde, onafhankelijke 
organisatie met meer dan 7 miljoen leden in 150 
landen. Zij komt op voor een wereld waar alle 
mensenrechten worden nageleefd. Deze rechten 
werden vastgelegd in 1948 in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. De lokale 
groep van Amnesty International in Mortsel 
organiseert maandelijks een schrijfmoment in 
kaleidoscoop. Schrijf mee met ons team zodat 
mensen die onterecht gevangen gehouden worden 
een eerlijk proces krijgen en onderneem op deze 
manier actie tegen mensenrechtenschendingen in 
de wereld. Uw brief maakt een wereld van verschil.

  kaleidoscoop kunstfabriek
  van 20.00 tot 22.30 uur
  gratis
  anneliesvanos@skynet.be
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VRIJDAG 20 JANUARI
 
THEATER

KIJK! (AVANT-PREMIÈRE)
BEGIJN LE BLEU
Kaleidoscoop kunstfabriek - ‘Fwiet! Fwiet!’ is de 
naam van de podcast en het vogelmagazine van 
Begijn Le Bleu dat enthousiast wordt onthaald door 
media en publiek. Nu brengt Begijn een voorstelling 
over de kick van het vogelspotten: kijk! Met 
bezieling en humor vertelt hij over zijn passie om er 
een prachtige avond vol verwondering van te maken. 
Laat u meevoeren in de wondere wereld van Begijn 
waar vogels de hoofdrol spelen.

  kaleidoscoop kunstfabriek
  20.15 uur
  16 euro - 14 euro (vrienden en -18)
  www.kaleidoscoop.be

VRIJDAG 20 JANUARI

CURSUS  

INFOSESSIE PHISHING
Welzijnsregie Mortsel - Wat is phishing? Hoe 
herken je een vals bericht? Wat moet je doen als 
je slachtoffer bent van phishing? Voor wie? Voor 
iedereen die valse berichten op het internet wil 
leren herkennen. Hoe/waar inschrijven? Mail naar 
openleersalon: Mortsel@ligo-antwerpen.be

  Huis van de buurt de Populier
  van 13.00 tot 15.00 uur
  gratis
  welzijnsregie@mortsel.be

      

VRIJDAG 20 JANUARI

FESTIVITEIT

89E PRIJSUITREIKING JUNIOR 
JOURNALISTWEDSTRIJD
Davidsfonds Mortsel - De Junior Journalistwedstrijd 
is dé schrijfwedstrijd voor jongeren. Het jaarthema 
#trots #lokale helden gaven onze deelnemers een 
eigen journalistieke interpretatie naar keuze als een 
verhaal, een interview of een opiniestuk. We nodigen 
ze allen uit, met ouders, vrienden en leerkrachten, 
op deze feestelijke prijsuitreiking, opgeluisterd door 
de Academie voor Muziek, Woord en Dans.

  Zaal ‘t Parkske
  van 20.00 tot 22.30 uur
  gratis
  mortsel.davidsfonds.be

DINSDAG 24 JANUARI

FILM

ZILLION
Cinema M - Het is 1997. Frank Verstraeten, een 
nerd met een neus voor zaken, een fascinatie voor 
het nachtleven en een ongezonde bewijsdrang, 
wil slechts één ding: een eigen discotheek die de 
concurrentie niet alleen overtreft, maar simpelweg 
vernedert. De futuristische megadiscotheek Zillion is 
een feit en Frank ontpopt zich van computerhandelaar 
tot de spilfiguur van het Antwerpse nachtleven. Hij 
paradeert met de mooiste vrouwen van België en 
smeedt een alliantie met Dennis Black Magic, de 
pornokoning die voor de pikante extra’s zorgt. Helaas 
duren mooie liedjes niet lang. Als een volleerde dj 
mixt Robin Pront in ‘Zillion’ naadloos feestkomedie en 
psychologisch drama door elkaar. Frank Verstraeten 
wordt uitstekend vertolkt door Jonas Vermeulen. 
Een zeer amusante, charmante en  sterk vermagerde 
Matteo Simoni neemt de rol van Dennis Black Magic 
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voor z’n rekening. Zeer positief is dat Vanessa, een 
personage dat zo makkelijk enkel een mooie trofee 
had kunnen zijn voor Verstraeten, genuanceerd 
wordt neergezet. Veel mannen, zelfs haar eigen 
vader, zien haar enkel voor haar schoonheid. Zij 
wordt hier echter de menselijkheid tegenover 
Verstraeten en co, zeker wanneer hij de zijne stilaan 
kwijtraakt. Charlotte Timmers is fantastisch in de rol 
en maakt van Vanessa het kloppende hart van de 
film. En onderschat vooral Barbara Sarafian, die de 
rol van de moeder van Frank speelt, niet! Zillion is 
heel entertainend en tegelijk een Griekse tragedie 
over hoogmoed, liefde en verraad.

  Mark Liebrecht Schouwburg
  van 16.00 tot 17.20 uur en van 20.15 tot 21.35 uur
  8 euro - 6 euro (-25 en +65) - 5 euro (leden)
  1,60 euro
  03 295 36 03 - www.cinema-m.be

      tickets.mortsel.be

DONDERDAG 26 JANUARI
 
CONCERT

SENNE & LOKKO (TRY-OUT)
Kaleidoscoop kunstfabriek - Senne en Lokko zijn 
maar met z’n tweeën, wat per definitie te weinig 
is voor zeven instrumenten, maar ze maken er een 
sport van om te weigeren dat te geloven. Drie 
liedjes tegelijkertijd spelen? Moet kunnen. In duo 
gooien ze oud én nieuw Senne-Guns-repertoire 
samen met beproefde popquiz-ingrediënten in de 
blender. Live koken met classics, achterstevoren of 
in een eigenzinnig vertaalde versie. Al dan niet met 
doedelzak. Welkom in het muzikaal universum van 
Senne en Lokko.
 

  kaleidoscoop kunstfabriek
  20.15 uur
  16 euro - 14 euro (vrienden en -18)
  www.kaleidoscoop.be

DONDERDAG 26 JANUARI

WANDELEN

NAMIDDAGWANDELING 
UILENBOS HOVE
Creactief Recreatie - We vertrekken aan de parking 
aan de Lintsesteenweg (zijkant van de weg) om 
13.30 uur. We wandelen door een zeer oud bos met 
een grote diversiteit aan zowel fauna als flora. We 
gaan door en verkennen aansluitend ook het gebied 
Boshoek tot Lint. Verschillende stukken kunnen zeer 
nat zijn, dus draag goede wandelschoenen. Afstand: 
ongeveer 7 km. Rustig tempo. Voorzie zelf eventueel 
een drankje.

  Creactief
  van 13.30 tot 17.00 uur
  gratis
  info@creactief.be - 03 454 28 42

      www.creactief.be/recreatie/wandeltochten

VAN VRIJDAG 27 JANUARI TOT ZONDAG 5 FEBRUARI

THEATERVOORSTELLING

REIGEN - PURE THEATER-VIAGRA
Koninklijke Toneelgroep Streven - We gaan niet 
rond de pot draaien: Reigen gaat over seks, de kunst 
van het verleiden, liefde, en #metoo. Het origineel 
werd als expos‚ neergepend door de Oostenrijkse 
arts Arthur Schnitzler, in het gezegende jaar (zit u 
neer?) 1900. Jawel. Schnitzler wilde de Oostenrijkse 
decadentie aan de kaak stellen. Niet met de 
bedoeling om dit stuk op te voeren, daarvoor was 
het seksueel te expliciet. Maar stiekem werd het dus 
- verboden vruchten, weet u wel - wél opgevoerd in 
privékringen. Bijna honderd jaar later bracht David 
Hare zijn bewerking The Blue Room naar Broadway. 
Met Nicole Kidman in een glansrol en in haar blote 
billen. Vandaag brengt Streven Reigen op de planken, 
in een nieuwe bewerking, want er is ondertussen 
heel wat woelig water naar de zee gevloeid met 
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Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Bill Cosby, Kevin 
Spacey en - dichter bij huis - Bart De Pauw, Jan 
Fabre en ga zo maar door. Wat mag nog wel als je 
iemand wil verleiden? Wat kan er zeker niet door 
de beugel? Wanneer wordt verleiden stalken? Een 
reeks zinderende, speelse dialogen tussen mogelijke 
geliefden, waarover de Daily Telegraph ooit kopte: 
“Dit is pure theater-Viagra.”

  Forttheater, Rogier Van Der Weydenstraat 10,  
      Edegem

  van 20.15 tot 22.00 uur
  15 euro - 11 euro (UiTPAS)
  www.streven.be

VRIJDAG 27 JANUARI

THEATER

DE GEMOEDEREN
Vrije  tijd - Meer info bij ‘voorstellingen in de kijker’ 
(vooraan in deze UiT in Mortsel). 

VRIJDAG 27 JANUARI

SPEL

GEZELSCHAPSSPELLENAVOND 
Forum Mortsel - Forum Mortsel is een vereniging 
voor liefhebbers van gezelschapsspellen. Onze club 
maakt deel uit van de overkoepelende vereniging 
FORUM-Federatie vzw. Is het spelen van een 
bordspel, kaartspel, partyspel of dobbelspel iets wat 
jou aanspreekt en/of wil je gewoon eens wat andere 
spellen uitproberen? Wees dan zeker welkom in onze 
gezelschapsspellenclub! We zullen je met plezier 
wegwijs maken in de fantastische wereld van het 
betere gezelschapsspel. 

  Dieseghemhof
  van 20.00 tot 23.59 uur
  1,50 euro -  Eerste spelavond gratis
  info@forummortsel.be

      
ZATERDAG 28 JANUARI
 
THEATER - UITVERKOCHT

VERSLAAFD (ERIK VAN LOOY)
Kaleidoscoop kunstfabriek - In Verslaafd! vertelt 
Erik met veel humor over de eerste 60 jaar van zijn 
roemrijke filmverleden. 

  kaleidoscoop kunstfabriek
  20.15 uur
  16 euro - 14 euro (vrienden en -18)
  www.kaleidoscoop.be

ZONDAG 29 JANUARI

TELLEN EN DRINKEN

VOGELTELWEEKEND EN 
NIEUWJAARSDRINK
Natuurpunt Land van Reyen, Kern Mortsel 
Voor deze eerst activiteit van het nieuwe jaar 
combineren het beste van twee werelden. Om 14.00 
uur nemen we een kijkje aan de voederplaats in 
Klein-Zwitserland en proberen we zoveel mogelijk 
vogelsoorten te vinden. Daarna keren we terug naar 
de hoeve waar onze voorzitter terugblikt op het 
voorbije jaar en Romeo de mooiste cameravalbeelden 
toont. Na dit alles trakteren we op een hapje en een 
drankje. Iedereen welkom.

  Klein-Zwitserland
  van 14.00 tot 17.00 uur
  klein-zwitserland@natuurpunt.be

      www.natuurpunt.be/agenda
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MAANDAG 30 JANUARI TOT WOENSDAG 1 FEBRUARI

POËZIE

FLUISTERGEDICHTEN IN DE BIB
Bibliotheek Mortsel - Tijdens de Poëzieweek kan je 
in de bib poëzie ontdekken en dat niet alleen in de 
collectie dichtbundels. De jongeren van de afdeling 
woord van de Academie voor Muziek Woord en 
Dans verrassen je op een persoonlijk voorgedragen 
gedicht tussen de boekenrekken...

  Bibliotheek Mortsel
  Maandag van 16.30 tot 18.30 uur

      Dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
      en van 18.30 tot 19.30 uur
      Woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

  gratis 
  mortsel.bibliotheek.be - 03 440 18 20

DINSDAG 31 JANUARI

LEZING  

TSAAR POETIN - BERT DE CRAENE
kaleidoscoop kunstfabriek - Vladimir Poetin 
bestuurt Rusland met ijzeren vuist, net als de tsaren 
van weleer. Na het uiteenvallen van de U.S.S.R. 
in 1991, kende Rusland een moeilijke periode. 
De presidenten Gorbatsjov en Jeltsin waren in 
vele opzichten meer democratisch dan al hun 
voorgangers, maar het aanzien en de macht van 
Rusland ging fors achteruit. Dat zette kwaad bloed 
bij de oude communistische garde. Toen Poetin in 
2000 president werd, begon de kentering. Hij wilde 
zijn weer in haar oude glorie herstellen en gebruikte 
daar alle middelen voor. Hij is machtsgeil geworden 
en bestuurt het land als een dictator. Met de inval 
in Oekra‹ne in februari 2022 en de daaropvolgende 
oorlogsvoering heeft hij alle krediet in het Westen 
verloren. Bert De Craene volgde als radiojournalist 
de turbulente gebeurtenissen in Midden- en Oost-

Europa en doorkruiste 25 jaar lang de voormalige 
Sovjetunie en het huidige Rusland. Hij staat dan ook 
borg voor een boeiende lezing over een brandend 
actueel onderwerp.

  kaleidoscoop kunstfabriek
  van 14.00 tot 17.00 uur
  15 euro - 12 euro (leden)
  rene.masquille@gmail.com - 0476 50 55 45

      www.neosmortsel.be

DINSDAG 31 JANUARI

FILM

TRIANGLE OF SADNESS
Cinema M - Triangle of Sadness is een allegorie 
op de opkomst en ondergang van de westerse 
beschaving. De film bestaat uit drie delen die je 
gemakkelijk apart zou kunnen bekijken. In het eerste 
deel leren we modellen Carl en Yaya kennen. Ze 
lijken gemaakt voor elkaar, maar er zit een haar in de 
boter. Carl worstelt met zijn carrière, terwijl Yaya op 
weg is naar de top en dus veel meer verdient. In het 
tweede deel zijn Carl en Yaya gasten aan boord van 
een luxejacht, waarvoor ze niet hoeven te betalen, 
als ze hun volgers maar laten weten hoe fijn ze het 
hebben. Het is een heel exclusieve cruise met alleen 
schatrijke passagiers aan boord. In het derde deel 
wordt de hiërarchie binnen de micromaatschappij 
van het jacht helemaal omgegooid, wat tot 
merkwaardige veranderingen leidt. En dan is er 
nog de Amerikaanse kapitein Thomas (Woody 
Harrelson), die in naam de gezagvoerder is, maar 
zich schuilhoudt in zijn kajuit. Intussen houdt zijn 
eerste stuurman Darius de boel draaiende, dat die 
het uiterlijk van een Saoedische oliesjeik heeft en 
een naam die uit het Perzisch stamt, is dan ook 
geen toeval. Het westen consumeert terwijl de olie 
uit het Midden-Oosten de boel aan de gang houdt. 
Het mooie aan de satires van Ruben Östlund is dat 
ze op een heel amusante, doeltreffende en originele 
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manier vreemde kronkels in het menselijk gedrag 
blootleggen. Toch een waarschuwing als je gaat 
kijken naar deze heerlijk amusante prent: eet geen al 
te grote maaltijd op voorhand.

  Mark Liebrecht Schouwburg
  20.15 uur
  8 euro - 6 euro (-25 en +65) - 5 euro (leden)
  1,60 euro
  03 295 36 03 - www.cinema-m.be

      tickets.mortsel.be

DINSDAG 31 JANUARI

GEMEENTERAAD
Lokaal bestuur Mortsel - Iedereen kan deze publieke 
zitting bijwonen. Je kan ook volgen via livestream. De 
link vind je via www.mortsel.be/gemeenteraad.

  Zaal ‘t Parkske
  20.00 uur
  03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

       www.mortsel.be/gemeenteraad

TOT DONDERDAG 2 FEBRUARI

POËZIE

WEESGEDICHT ZKT ADOPTIERAAM 
(POËZIEWEEK)
Bibliotheek - In het kader van de Poëzieweek 2023 
gaan honderden #Weesgedichten op zoek naar 
een adoptieraam. Ook in Mortsel! Samen met jou 
slopen we het - onterecht - saaie imago van poëzie. 
Hoe? Door straten te overspoelen met gedichten. 
Het enige wat je nodig hebt is een raam op een 
benedenverdieping en minstens een heel klein 
beetje liefde voor het gedicht van jouw keuze. Surf 
vanaf 15 december naar de website weesgedichten.
be, selecteer Mortsel en kies een gedicht. Daarna is 
het gewoon achterover leunen en wachten tot wij in 

januari langskomen om het gedicht met afwasbare 
stiften aan te brengen op je raam. Uiteraard krijg 
je vooraf de nodige praktische info. Speciaal voor 
deze actie werden gedichten geselecteerd van 
bekende en nog te ontdekken dichters, van (inter)
nationaal en net heel lokaal talent. Deelnemen 
aan deze actie kost je niets maar draagt bijzonder 
veel bij aan de ziel van de Poëzieweek. Bovendien 
geeft een #weesgedicht je huis - en bij uitbreiding 
je straat en stad - een mooie, poëtische uitstraling. 
Met het project #Weesgedichten slaan meer dan 60 
bibliotheken de handen in mekaar om Vlaanderen 
om te toveren tot één grote, bewandelbare 
poëziebundel.

  Bibliotheek Mortsel
  gratis
  bibliotheek@mortsel.be  

      weesgedichten.be - mortsel.bibliotheek.be
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ELKE MAANDAG EN WOENSDAG

LESSENREEKS

YOGA
Rama Saenen - Wij onderwijzen al 52 jaar 
lichaamsoefeningen, ademhalingstraining, mentale 
oefeningen en ontspanning. Beginners en ge-
vorderden zijn welkom. De lessen gaan door op 
verschillende momenten en verschillende locaties.

  Koninklijk Atheneum Mortsel en Hoeve Dieseghem
  uren zijn te raadplegen op de website
  10 euro - inschrijven
  03 449 40 89 - info@yoga-rama-saenen.be

      www.yoga-rama-saenen.be

ELKE MAANDAG

LESSENREEKS

SCHILDERATELIER IN MORTSEL
Hermelinde - Tijdens dit atelier ga je op een 
ontdekkingsreis, via het schilderen in de nat-in-
nat-techniek, aan de hand van kleurstemmingen 
uit de natuur rond de seizoenen en jaarfeesten. 
We richten ons in de eerste plaats op het ervaren 
van het kunstzinnig bezig zijn. Het resultaat neemt 
geen centrale plaats in.

  Johanneshoeve
  van 19.30 tot 21.00 uur
  200 euro
  hermelindelaga@protonmail.com - 0499 70 81 62

       www.hermelindelaga.com 

HET HELE JAAR DOORHET HELE JAAR DOOR

ELKE MAANDAG

SPORTACTIVITEIT

BADMINTON
Badminton club Poona Mortsel - Jeugdspelers van 
8 tot en met 18 jaar zijn welkom op de trainingen bij 
Poona. Wil je eerst eens proberen? Je mag tot drie 
keer komen proberen voor je inschrijft. Je betaalt dan 
3 euro per training.

  Sporthal Den Drab
  van 18.00 tot 19.30 uur
  100 euro (lidgeld/seizoen incl. T-shirt en pluimpjes)

      inschrijven
  0473 74 06 23 - poona@telenet.be - www.poona.be

MAANDAG, DINSDAG OF WOENSDAG 

LESSENREEKS

QIGONG
Rust in Beweging - Qigong (Werken met je Energie) 
is een oeroude Chinese gezondheidspraktijk. Het 
wordt gezien als de fundering van Tai Chi. De 
eenvoudige, zachte en meditatieve bewegingen 
heffen blokkades op, brengen je energetisch 
systeem in balans en voorkomen zo ziekte en stress. 
Geen enkele basiskennis is vereist. Je kan gedurende 
het hele jaar doorlopend instappen.

  Het Atrium
  maandag en dinsdag van 09.30 tot 10.30 uur 

      woensdag van 10.45 tot 11.45 uur 
  95 euro 
  0478 31 56 33 - info@rustinbeweging.be 

      www.rustinbeweging.be/qgong 
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ELKE MAANDAG 

DANS

BIODANZA, DANS VAN HET HART
Biodanza - In deze tijden waar veel angst en 
verdeeldheid gezaaid wordt hebben we het meer 
dan ooit nodig om ons te verbinden, met elkaar 
en met ons Ware Zelf. Biodanza nodigt je uit voor 
een ontdekkingstocht naar jouw eigen Waarheid, 
je innerlijke Kracht, je verbondenheid met Al Wat 
Leeft. In Biodanza mogen we opnieuw de Vreugde 
van het Leven ervaren en zo ons Licht verspreiden 
in de wereld. Dans, muziek, contact en streling zijn 
onze instrumenten om ons volle potentieel tot bloei 
te brengen. Biodanza is de dans van het leven, een 
pad van vreugdevolle verbinding. 

  Walpurgis
  van 20.00 tot 22.00 uur
  30 euro (proefabonnement voor 3 lessen)  

      150 euro (tienbeurtenkaart)  
  info@hartekracht.be

ELKE DINSDAG

SPORTACTIVITEIT

BEWEEG MEE MET ONZE 
SHERBORNE-SESSIE
De Maanwandelaars - Sherborne is een vorm 
van therapeutische interventie. Dit gebeurt 
door gedeelde bewegingservaringen. Op maat, 
zelfontplooiing, succeservaring zijn belangrijke 
termen binnen deze bewegingspedagogiek. 
Sherborne bieden we aan binnen onze dagbesteding, 
dit als een van onze pijlers. Je kan hier aan 
deelnemen samen met onze gebruikers. Wees 
welkom. Draag gemakkelijke kledij. Inschrijvingen 
graag minimum een week van tevoren. Je krijgt een 
bevestiging indien je kan deelnemen.

  De Stappe
  van 09.30 tot 10.30 uur
  gratis
  uitpas@demaanwandelaars.be

ELKE DINSDAG

LESSENREEKS

NEDERLANDS EN INTEGRATIE VOOR 
ANDERSTALIGE VROUWEN
WIMM - Wimm, de Werkgroep Integratie 
Migrantenvrouwen Mortsel biedt lessen Nederlands 
aan aan  anderstalige vrouwen in verschillende 
niveaugroepen. We zorgen voor een gemoedelijke 
sfeer en hebben oog voor het welbevinden van 
iedereen. Geen les tijdens de schoolvakanties.

  Zaal ‘t Parkske
  van 09.00 tot 11.30 uur
  10 euro per semester
  wimm.mortsel@gmail.com

      03 455 52 51 - 0497 44 33 44

ELKE DINSDAG

DUIKEN

DUIKINITIATIE
Duikschool Aquanauten - Altijd al eens willen 
proeven van de duiksport? Kom deze geweldige 
sport gratis eens proberen.

  zwembad Den Bessem
  van 20.00 tot 21.00 uur
  gratis 
  clubduiken.aquanauten@gmail.com
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ELKE DINSDAG

DANS

VOLKSDANS VOOR VOLWASSENEN
Volkskunstgroep Reinaert  - Een groep enthousiaste 
volwassenen met volksdans als gemeenschappelijke 
hobby. Naast Vlaamse volksdans, hebben we 
ook aandacht voor Europese en internationale 
volksdansen.  Tevens organiseren we regelmatig 
allerhande culturele, sportieve en ontspannende 
nevenactiviteiten. Interesse? Kom eens vrijblijvend 
kennismaken.

  Dieseghemhof (voorheen ’t Centrum), 
  van 20.30 tot 22.30 uur
  jaarlijks lidgeld: 70 euro. Eerste kennismaking gratis.
  reinaert.mortsel@telenet.be

ELKE DINSDAG

SPEL

KAARTMIDDAGEN
VL@s - De Vlaamse actieve senioren (VLAS) zijn terug 
aan het kaarten geslagen. Na het kaarten is er tijd 
om een gezellige babbel te doen en te scrabbelen.

  Theatercafé
  van 14.00 tot 17.30 uur 
  gratis 
  octave.bollaert@gmail.com

ELKE DINSDAG (NIET TIJDENS SCHOOLVAKANTIES)

LESSENREEKS

GEZONDHEIDSWANDELINGEN - 
RUSTIG TEMPO
Vrije tijd - Tijdens de gezondheidswandelingen 
ontdek je samen met anderen de groene plekjes in 

Mortsel. Het startpunt van de wandelingen varieert, 
de startpunten krijg je na inschrijving. Beweging, 
sociaal contact en frisse buitenlucht vormen de 
ideale feelgoodmix. Een wandeling duurt een uur. 
Begeleiding: Kathleen Van Den Steen.

  Mortsel
  rustig tempo van 10.00 tot 11.00 uur

      vlot tempo van 11.00 tot 12.00 uur
  15 euro voor het hele jaar, 10 euro vanaf januari
  3 euro
  onthaal@mortsel.be - 03 444 17 17

      www.mortsel.be/inschrijven

ELKE DINSDAG

GEEFWINKEL

IN DE BUURT
vzw In de Buurt - Een plek waar je welkom bent als 
je nood hebt aan kleding, keukengerei,  speelgoed,…. 
De vereniging  wordt  volledig  gedragen  door 
vrijwilligers. Iedereen is waardevol  en we zijn ervan 
overtuigd dat wat gekoesterd  wordt,  groeit  tot  
een  sterk  sociaal netwerk.

  In de Buurt Geefwinkel - Neerhoevelaan loods 
  van 10.00 tot 15.00 uur
  0489 06 66 48 - info@indebuurtvzw.be

ELKE VIERDE WOENSDAG VAN DE MAAND

CURSUS MET OPEN SESSIES

BABYBRABBEL
Lokaal bestuur Mortsel - Ben je zwanger of heb je 
een kind tussen 0 en 2,5 jaar? Kom dan langs elke 4e 
woensdag van de maand. Je wisselt ervaringen uit 
met andere ouders, je helpt elkaar, stelt vragen. De 
kinderen spelen in een rustige omgeving. Bij elke
bijeenkomst is vroedvrouw Bie aanwezig.
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  Raadzaal Meerminne
  van 09.30 tot 11.30 uur
  gratis
  marina.palmers@mortsel.be

ELKE WOENSDAGVOORMIDDAG

BOODSCHAPPEN DOEN ÉN ONTMOETEN

WOENSDAGMARKT
De woensdagmarkt is één van de grootste en 
meest succesvolle markten uit de regio. Makkelijk te 
bereiken met het openbaar vervoer. Wie met de auto 
komt, kan terecht in de ondergrondse parkeergarage 
van het Stadsplein. Ook fietsenstallingen zijn ruim 
aanwezig.

  Stadsplein
  woensdagvoormiddag
  03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

ELKE WOENSDAG

DANSEN

VOLKSDANS VOOR VOLWASSENEN 
De Gazellen - Twee uurtjes volksdans in een 
ontspannen sfeer, louter voor het eigen plezier. Alle 
passen en figuren worden uitgelegd. We putten 
uit een internationaal programma met daarin ook 
vele rustige dansen, zodat ook wat minder jonge 
mensen kunnen meedansen. Kom eens meedansen, 
de eerste twee keer zijn gratis.

  Den Wolschaerder
  van 19.30 tot 20.30 uur
  jaarlijks lidgeld: 45 euro
  huizerobyn@telenet.be

ELKE WOENSDAG

LESSENREEKS

STOELYOGA
temdewolf - Stoelyoga is voor mensen die net 
een moeilijke of minder actieve periode achter de 
rug hebben en heel rustig terug willen beginnen 
bewegen, voor mensen met chronische pijn of 
ziekte, voor iedereen die van zachtheid houdt! De 
les is te volgen vanop een stoel en vanop de mat. 
Zo is iedereen welkom en kan iedereen deelnemen.

  Gaanderij Vapole
  van 09.30 tot 10.30 uur
  12 euro - 10 euro (met een tienbeurtenkaart)
  0474 89 88 70 - leendewulf@temdewolf.be

      www.temdewolf.be

WOENSDAG EN ZATERDAG

SPORTACTIVITEIT

GEZINSZWEMCLUB, WAAR IEDEREEN 
WELKOM IS
Flipper - Bij zwemclub Flipper Mortsel VZW zijn 
mensen van alle leeftijden welkom. Kinderen tussen 
2,5 en 18 jaar kunnen terecht voor zwemlessen op 
zaterdag. Voor alle leden (ook voor volwassenen 
zonder kinderen die bij ons les volgen) is er de 
mogelijkheid om op woensdag vrij te zwemmen.

  zwembad Den Bessem
  woensdag van 20.00 tot 21.00 uur

      zaterdag van 17.00 tot 19.30 uur
  zwemles: 115 euro 

      zwemles 3e en 4e kind: 110 euro
      vrij zwemmen: 65 euro
      begeleider: 25 euro

  0499 51 39 70 – 0496 87 44 34 
      www.flippermortsel.be - info@vzwflippermortsel.be
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ELKE WOENSDAG EN ZATERDAGNAMIDDAG

SPORT

SPEELZWEMMEN
Lokaal bestuur Mortsel - Elke woensdag en 
zaterdagnamiddag wordt zwembad Den Bessem 
omgetoverd tot een speelparadijs: banden, ballen, 
glijbaan en een reuzegroot springkasteel gaan dan 
het water in. Het perfecte moment om je eens goed 
uit te leven.

  Zwembad Den Bessem
  van 13.30 tot 16.30 uur
  normale tarief. Kijk op www.denbessem.be voor alle  

      tarieven en abonnementsformules.
  www.denbessem.be

ELKE TWEEDE DONDERDAG EN DERDE ZONDAG VAN DE 
MAAND

NATUUR

NATUURBEHEER KLEIN-ZWITSERLAND
Natuurpunt Mortsel - De beheerploeg van 
Natuurpunt Mortsel trekt twee keer per maand het 
natuurgebied Klein-Zwitserland in. We maaien de 
graslanden, doen aan hakhoutbeheer, onderhouden 
de poel, houden de paadjes open, enzovoort. Zin 
om je handen uit de mouwen te steken voor de 
natuur in Mortsel? Geef ons een seintje als je graag 
wil meehelpen.

  Hoeve Dieseghem
  van 09.00 tot 12.00 uur
  gratis
  klein-zwitserland@natuurpunt.be

+12+12

AGENDA JANUARIAGENDA JANUARI
MIDDAGINSTUIFMIDDAGINSTUIF  
MIDDAGPAUZE IN HET JOC 
Weekdagen behalve woensdag  
van 12.00 tot 13.45 uur. 

JOC LOUNGEJOC LOUNGE    
JONGERENCAFÉ  
Vrijdagen van 19.00 tot 23.00 uur. 

HANGOUTHANGOUT  
KOM CHILLEN 
elke woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. 

ZAALVOETBALZAALVOETBAL 
Woensdagen van 17.00 tot 19.00 uur. 

SAMEN KOKENSAMEN KOKEN
Vrijdag 13 januari om 17.00 uur

FILMAVONDFILMAVOND  
MET WARM SEZZEKE... EN POPCORN.  
vrijdag 27 januari van 20.00 tot 22.00 uur
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ELKE DONDERDAG (NIET TIJDENS SCHOOLVAKANTIES)

SPORTACTIVITEIT

BLIJF FIT MET CONDITIETRAINING 
EN VOLLEYBAL
Turnkring Deugd en Volharding - Elke donderdag 
werken we met onze blijf-fit groep van volwassenen 
aan onze conditie (eerste uur) en spelen we volleybal 
(tweede uur). Je kan kiezen om in te schrijven voor 
beide uren of één van beide. 

  Sporthal GTI
  van 20.30 tot 21.30 uur en/of van 21.30 tot 22.30 uur
  80 + 50 euro (jaarbijdrage)
  bestuur@turnkring.d-en-v.be – turnkring.d-en-v.be 

      Facebook: TurnkringDV

ELKE VRIJDAG

CURSUS

DIVERSITEITSKOOR ALIECO
De Feniks - Diversiteitskoor Alieco heet je wekelijks 
welkom in de Feniks, Walpurgis. Ben je of ken je 
iemand die graag zingt? Iemand die vaak overdag 
vrij is? Iemand die mensen met een beperking een 
warm hart toedraagt? Ongeacht welke beperking je 
misschien zelf hebt, iedereen is welkom. 

  De Feniks Walpurgis
  van 13.30 uur tot 15.00 uur
  5 euro - 110 euro (jaarbijdrage) 
  0497 41 10 00 - info@walpurgis.be

ELKE VRIJDAG

VOEDSELBEDELING

IN DE BUURT
vzw In de Buurt - Een plek waar je welkom bent als 
je nood hebt aan extra voedselhulp. De vereniging 

wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Iedereen 
is waardevol en we zijn ervan overtuigd dat wat 
gekoesterd wordt, groeit tot een sterk sociaal netwerk.

  In de Buurt Voedsel - Meerminne 6
  van 13.00 tot 16.00 uur
  gratis
  0489 06 66 48 - info@indebuurtvzw.be

 
VRIJDAGEN EN ZONDAGEN

SPORTACTIVITEIT

ZWEMLESSEN VOOR KINDEREN
Creactief Zwemmen - Voor kinderen van 3 tot 
+/- 18 jaar. Je kan kiezen uit groeps- of privélessen. 
Een lessenreeks loopt ongeveer gelijk met de 
schooltrimesters. Er staat een team lesgevers ter 
beschikking.

   zwembad Den Bessem
   vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur 

       zondag van 12.00 tot 16.30 uur
   basistarief: 95 euro
   www.creactief.be/zwemlessen

ELKE EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND BIJ DROOG WEER

BEURS

TWEEDEHANDSBOEKENMARKT
Een kwaliteitsvol aanbod van tweedehandsboeken, 
strips, oude publicaties, postkaarten, enz.

  Gemeenteplein
  van 09.00 tot 16.00 uur
  hrmnphilippe@gmail.com



26

ELKE ZATERDAG

LESSENREEKS

CREATIEF LABO
Kreamo - Kreamo is een jeugdatelier: een plek waar 
kinderen en jongeren ontdekken wat er gebeurt als 
je een hoop klei, een stapel hout, een buitenspel, 
een improvisatie, film en een soldeerbout mengt op 
een zaterdagvoormiddag. En dit op een speelse en 
ongedwongen manier!

  Jeugdatelier Kreamo
  van 09.30 tot 12.00 uur
  48 euro (jaarbijdrage) 
  1,60 euro (jaarbijdrage) 
  hoofdleiding@kreamo.be - www.kreamo.be

ELKE ZATERDAG EN ZONDAG

SPORTACTIVITEIT

RECREATIEF EN JEUGDVOETBAL 
KIJKEN OP CANTINCRODE
Cantincrode - Cantincrode is een multisportclub 
ontstaan uit recreatief voetbal, het oude KVV. 
Voetbal is nog steeds ons uithangbord. Elk weekend 
wordt er op zaterdag door 10 jeugdploegen en een 
damesploeg gespeeld en op zondag zijn dat er 4 
waaronder alternerend onze eerste ploeg of de eerste 
damesploeg. Al deze wedstrijden kan iedereen gratis 
komen bekijken op ons eigen mooie sportcomplex.

  Sportlandschap
  zaterdag van 09.30 tot 18.00 uur

      zondag van 10.30 tot 15.00 uur
  gratis 
  www.cantincrode.be - inf@cantincrde.be

 
ELKE ZONDAG

LESSENREEKS 

WERELDDANS EN LIJNDANS 
Danszo - Onze nieuwe dansgroep biedt een variatie 
aan van werelddans, kringdans, lijndans, kringdans 
met wissel van partner. Dit alles op vrolijke moderne 
en volkse internationale muziek. Er is geen ervaring 
nodig, ook geen partner. Iedereen danst met 
iedereen. We zoeken plezier, beweging, ambiance. 

   Sportschuur 
   zondag van 10.30 tot 12.00 uur 
   40 euro per half jaar
   0485 60 88 38 - 0496 75 81 80

ELKE DAG

SPORTACTIVITEIT

TENNISSEN IN EEN GEZELLIGE CLUB
VZW Cantincrode - Tennissen bij Cantincrode is 
tennissen op onze zeer gezellige club waar iedereen 
zich welkom voelt! Door onze 2 all weather terreinen 
kan je de hele winter tennissen bij droog weer.

  Sportlandschap
  0473 21 00 59 - www.cantincrode.be 

      tennis@cantincrode.be
 
ELKE MAANDAG OF WOENSDAG

LESSENREEKS

FLAMENCO DANSLES
La Bonanza - Flamencolessen voor beginners en 
gevorderden. Maak kennis met deze prachtige 
dansvorm. Leer handbewegingen, sierlijke armposities 
en wat stevig voetenwerk. Gevoel voor ritme of niet, 
je kan het hier aanleren! Er wordt gewerkt in kleine 
groepen waar plaats is voor individuele aandacht.
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OP MAANDAG
AQUAGYM

AQUAPILATES
 AQUA DRUMS VIBES 

AQUA BOOTCAMP
AQUAZUMBA

OP WOENSDAG
AQUAFITDANCE
AQUAFITNESS

AQUA BOOTCAMP

OP DONDERDAG
AQUAFITDANCE

AQUADRUMS VIBES

Meer info via: www.denbessem.be

  kaleidoscoop kunstfabriek
  van 26 september 2022 tot 22 mei 2023

      maandagen van 19.30 tot 21.00 uur
      woensdagen van 20.00 tot 21.00 uur

  10 euro
   www.martinehaesen.be

ELKE WOENSDAG OF VRIJDAG

LESSENREEKS

TAIKO (JAPANSE DRUM)
Araumi Daiko - Taiko drum is de ultieme activiteit 
waarbij lichaam en geest aangesproken worden. 
Aanstekelijke ritmes van de Japanse trommels 
zorgen voor een energiek maar harmonieus 
samenspel. Wekelijks - niet tijdens vakanties.

  Araumi Daiko Dojo
  woensdagen van 16.00 tot 17.30 uur

      vrijdagen om van 19.00 tot 20.30 uur
  377,52 euro lesgeld + 42,35 euro lidgeld
  info@araumidaiko.com - araumidaiko.com

 
ELKE ZATERDAG

SPORTACTIVITEIT

BABYBALLERS/MINIBALLERS/BALLERS
BabyBallers - Hé jij daar! Samen met je papa, mama, 
opa of oma ga jij elke week weer verlangen om te gaan 
BabyBallen! Sport, spel en plezier met zijn tweetjes, 
geanimeerd door een enthousiaste coach en assistent. 
Je kan inschrijven voor het najaar 2022 (sept-dec) en/
of voor het voorjaar 2023 (jan-mei). Schrijf je in voor 
het volledige schooljaar, dan krijg je korting! Er zijn 
ongeveer 15 lessen ingepland per sessie en ongeveer 
30 lessen voor een volledig schooljaar. De lesjes gaan 
door gedurende het schooljaar, uitgezonderd de 
schoolvakanties en feestdagen. Vanaf de leeftijd van 
1,5 jaar kan je al meedoen en zodra je 5 jaar wordt, 
ben je groot genoeg om in een ‘echte’ sportclub in 
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te schrijven en zal je je altijd je BabyBallers periode 
blijven herinneren! 

  Sportschuur
  van 14.00 tot 16.30 uur
  50 euro voorschot - 24,75 euro per maand
  056 96 04 45 - info@sportskids.be

      www.ledenbeheer.be/public/BabyBallers

 
ELKE DERDE ZONDAG VAN DE MAAND

WANDELEN EN HISTORISCHE RONDLEIDING

WANDELEN IN FORT 4
Fortgidsen - De gidsenwerking van FORT 4 
organiseert een rondleiding. Je kan hieraan 
deelnemen zonder op voorhand in te schrijven. Trek 
stevige schoenen en een jas aan en breng eventueel 
een zaklamp mee. Honden zijn niet toegelaten 
in de gebouwen. De wandeling is bijna volledig 
toegankelijk voor rolstoel en buggy. Het reduit 
krijgt een nieuw dak en is tijdelijk niet toegankelijk. 
De gidsen geven meer info over de werken aan het 
dak en in het bezoekerscentrum hangen  foto’s ter 
verduidelijking.

 Bezoekerscentrum FORT 4 
 ter hoogte van Krijgsbaan 212

 14.00 uur
 gratis
 03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be 

 www.mortsel.be/FORT4

ELKE VRIJDAG

CURSUS MET OPEN SESSIES

NEEM DEEL AAN ONZE 
IMPROVISATIEWORKSHOP
De Maanwandelaars - Of het nu gaat over 
gevoelens, dromen, fantasie of eigen interpretatie 
van de realiteit, even iemand anders zijn... In ons 

expressie atelier staan we open voor alles. Op een 
speelse en creatieve manier leren we onszelf en 
anderen beter kennen. Het is niet de bedoeling om 
de beste acteur te zijn, het gaat meer over hoe je 
jezelf inleeft in bepaalde situaties en gevoelens kan 
herkennen. Samen dragen we zorg voor een warme 
en respectvolle sfeer waar iedereen de oefening 
kan ervaren. Zo gebruiken we voorwerpen om bij te 
vertrekken, verkleden we ons, gebruiken we emoties 
enzovoort. Graag minimum een week van tevoren 
reserveren. Je krijgt een bevestigingsmail voor je 
deelname.

  De Stappe
  van 09.30 tot 11.30 uur
  gratis
  uitpas@demaanwandelaars.be
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LBC Mortsel - Popel jij om iets bij te leren? 
LBC Mortsel heeft voor jou een cursus- en 
opleidingsaanbod om je vingers bij af te likken. 
Je kan op ontdekking gaan in de wereld van de 
computer, zorg, techniek, keuken, mode, foto, tuin, 
talen, toerisme, administratie, verkoop enz. Beginner 
of gevorderde, jong of oud: bij ons ben je aan het 
juiste adres om levenslang en levensbreed te leren.
Bekijk het volledige aanbod op onze website.

  CVO LBC Mortsel, Mechelsesteenweg 32
  03 449 06 27 - mortsel@lbconderwijs.be

      www.lbconderwijs.be/locaties/antwerpen/mortsel

FOTOGRAFIE
Digitale fotografie module 2

Fotograferen en fotoboeken maken met je 
smartphone

TALEN 
Spaans voor op reis
Italiaans voor op reis

COMPUTER
Werken met Microsoft Office 365

Werken met tablet of smartphone (Android)

Aan de slag met Internet

Computercursus voor beginners (Windows 11)

Cursus Excel (werken met cijfers)

Apps ontwikkelen (vanaf 16 jaar)

Mac iWork (Pages, Numbers, Keynote)

iPad of iPhone voor gevorderden

Nieuw in Windows 11

Documenten delen en samenwerken met Google

Presentaties maken met MS PowerPoint

Aan de slag met je computer - Windows 11 voor 
beginners

Mac en multimedia

Cursus MS Access (gegevens verwerken)

AANBOD VOLWASSENONDERWIJSAANBOD VOLWASSENONDERWIJS
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DE POPULIER, HUIS VOOR DE BUURT
Rap op Stap kantoor
Reiskantoor voor mensen met een beperkt inkomen. Samen zoeken we naar een leuke uitstap 
of vakantie via ’Iedereen verdient vakantie’ of we kijken naar het vrijetijdsaanbod van Mortsel. 
Hulp nodig voor het inschrijven in een vereniging of sportclub? We kunnen ook een UiTPAS 
aanmaken.

 elke maandag   elke eerste vrijdag van de maand 

  van 10.00 tot 12.00 uur   van 14.00 tot 16.00 uur of op afspraak

Klaptafels
Klaptafels zijn ontmoetingsmomenten. Je volgt geen les maar je krijgt de kans om onder leiding 
van vrijwilligers Nederlands te praten en te oefenen.

 elke maandag   elke donderdag

  van 14.00 tot 15.30 uur  van 19.00 tot 20.30 uur

Open Leersalon Ligo 
Wil je een formulier leren invullen? Wil je online een afspraak maken? Vind je werken met 
Smartschool moeilijk? Wil je graag een CV opstellen? Of wil je iets anders leren? Kom langs 
met je vraag. We zoeken samen een antwoord.

 elke dinsdag       van 09.30 tot 12.00 uur

Spelletjesmiddag
Leuke spelletjes voor iedereen! En nu ook petanque!

 elke dinsdag    van 14.00 tot 16.00 uur

Bingo
Tijdens de Spelletjesmiddag spelen we één keer per maand bingo.

 elke eerste dinsdag van de maand   van 14.00 tot 16.00 uur
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DE POPULIER, HUIS VOOR DE BUURT Guido Gezellelaan 31
Goede Morgen!
Gezellige babbel met koffie, cake, buren en een buurtwerker.

 elke donderdag    van 10.00 tot 12.00 uur 

Crea i.s.m. Welzijnsschakel
Neem je eigen gerief mee.

 elke eerste en derde donderdag van de maand 

  van 14.00 tot 16.00 uur

Vuile vingers 
Crea voor kinderen (van 3 tot 8 jaar) en hun (groot)ouders. Als kers op de taart 
sluiten we iedere workshop af met een (zoete) traktatie. 
.

 woensdag 18 januari     van 15.00 tot 16.30 uur 

Praatgroep voor nieuwkomers
Ben je ook nieuw in Mortsel? Kom dan samen praten, muziek maken of luisteren naar 
elkaar. De bijeenkomst start met een maaltijd om 18.00 uur. Later aansluiten kan ook.

 dinsdag 10 en 24 januari     van 18.00 tot 21.30 uur

BuurThuisavonden
Vrije inloop in het buurthuis voor een praatje of info. Je kan ook een UiTPAS laten 
maken om aan het voordeeltarief te eten in het buurtrestaurant. 

 elke eerste donderdag van de maand 

  van 16.00 tot 19.00 uur

Al deze 

activiteiten

zijn gratis!

Iedereen is welkom in het buurtrestaurant. 
Een gezonde maaltijd aan een redelijke prijs!
maandag tot en met vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur



VRIJDAG 27 JANUARI
De Gemoederen

VRIJDAG 27 JANUARI
Gezelschapsspellenavond 

ZATERDAG 28 JANUARI
Verslaafd (Erik Van Looy)

ZONDAG 29 JANUARI
Vogeltelweekend en 
nieuwjaarsdrink

30 JANUARI TOT 1 FEBRUARI
Fluistergedichten in de bib

DINSDAG 31 JANUARI
Tsaar Poetin - Bert De Craene

DINSDAG 31 JANUARI
Triangle of sadness

DINSDAG 31 JANUARI
Gemeenteraad      

NOG TOT 2 FEBRUARI
Weesgedicht zkt adoptieraam

DINSDAG 3 JANUARI 
Onze natuur, de film

WOENSDAG 4 JANUARI
Kerstfeest

DONDERDAG 5 JANUARI
Jazzcafé met Vincent Dierickx

VRIJDAG 6 JANUARI
Diervriendelijk vuurwerk
 

VRIJDAG 6 JANUARI
Neveldieren
Spinvis & Saartje Van Camp

ZATERDAG 7 JANUARI
Vertelhotel 

ZONDAG 8 EN 22 JANUARI
Ruilbeurs en filatelie

ZONDAG 8 JANUARI
Wandeling oude schelde Bornem

ZONDAG 8 JANUARI
Winterwandeling 
Nachtegalenpark

MAANDAG 9 JANUARI
Wijktournee - wijk Oude-God

DINSDAG 10 JANUARI
Leesgroep viert poëzieweek met 
Hilde Keteleer

DINSDAG 10 JANUARI
Piccolo corpo

WOENSDAG 11 JANUARI                                                  
De Winter Gruffalo - 3+

DONDERDAG 12 JANUARI
Namenproject Frank Seberechts

13 EN 14 JANUARI
Z V I Z D A L

ZATERDAG 14 JANUARI
Move daagt alle kleuters uit!

ZONDAG 15 JANUARI
A matter of time -  8+

ZONDAG 15 JANUARI
Nieuwjaarsconcert Desguin 
kwartet + receptie

DINSDAG 17 JANUARI
Rebel

WOENSDAG 18 JANUARI                                                  
Vuile vingers 

WOENSDAG 18 JANUARI
Aya - klimaatfilm en debat

DONDERDAG 19 JANUARI
De gouden eeuw van Antwerpen

 
DONDERDAG 19 JANUARI
Amnesty - Schrijf met ons mee!

VRIJDAG 20 JANUARI
Kijk! - Begijn Le Bleu

VRIJDAG 20 JANUARI
Infosessie phishing

VRIJDAG 20 JANUARI
89e prijsuitreiking junior 
journalistwedstrijd

DINSDAG 24 JANUARI
Zillion

DONDERDAG 26 JANUARI
Senne & lokko (try-out)

DONDERDAG 26 JANUARI
Namiddagwandeling Uilenbos 
Hove

27 JANUARI TOT 5 FEBRUARI
Reigen - pure theater-viagra

UUiiT IN MORTSEL - JANUARI 2023T IN MORTSEL - JANUARI 2023


