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UiT in Mortsel
Een kleerkast vol en niets om aan te doen. Kleuren die niet passen bij de prints die in de etalages hangen.
Schoenen die je in de donkere maanden comfortabel warm hielden, mogen nu stillaan plaats ruimen voor
luchtigere exemplaren.
Hup naar buiten, geniet van de lente. Doe eens zot en stop nog snel een bloembol in de grond. Ga de winterkilo’s
te lijf met een extra rondje op de fiets. Of koop jezelf een nieuwe (ruimere) outfit op de modeshow eind maart in
de Pieter Reypenslei. Je vindt er vast wel inspiratie.

De kalender is onderverdeeld in een maandoverzicht, een overzicht van workshops en korte cursussen en
een overzicht van de langlopende reeksen. Ten slotte is er, op de voorlaatste bladzijden, een overzicht van
de activiteiten in de dienstencentra. De activiteiten die we als lokaal bestuur zelf organiseren,
die vind je terug onder de noemer ‘Mortsel beleeft’.
De adressen waar alles georganiseerd wordt, vind je hieronder.
En op het allerlaatste blad een kort overzicht.
Veel plezier als je UiT - in Mortsel - gaat.
ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN

- ADRESSEN LOCATIES Academie voor Beeldende Kunst, Lieven Gevaertstraat 52
Academie voor Muziek, Woord en Dans, Eggestraat 13
Araumi Daiko Dojo, Deurnestraat 239
Artilla, Mechelsesteenweg 7
Atrium, Sint-Bernadettestraat 7
Bibliotheek, Eggestraat 32
De Feniks, Deurneleitje 6
Demowoning, Mayerlei 53
De Wolschaerder, Liersesteenweg 314
Dienstencentrum De Populier, Guido Gezellelaan 31
Dienstencentrum Meerminne, Meerminne 6
GTI, Dieseghemlei 60
Hangar 68, Neerhoevelaan
Hoeve Dieseghem, Wouter Volcaertstraat 44
Hof van Rieth, Molenlei 68
JOC Centraal, Lusthovenlaan 10
Johannes XXIII, Heilig-Kruisstraat 18
Kerk Heilig-Kruis, Heilig-Kruisstraat 26

Kerk Sint-Lodewijk, Osylei 73
Koninklijk Atheneum, Mechelsesteenweg 194
FORT 4, Krijgsbaan 212 en Fortstraat 100
Johannes XXIII, Heilig-Kruisstraat 18
Kunstencentrum Kaleidoscoop, Molenstraat 50
Mark Liebrecht Schouwburg, Heilig-Kruisstraat 16
Minisporthal, Osylei 86
Opnieuw & Co, Borsbeeksebinnenweg 51
Parkschool, Lusthovenlaan 12
Rode Kruis Mortsel, Heirbaan 51
Sint-Jozefschool, Liersesteenweg 314
Sporthal Den Drab, Drabstraat 47
Sportschuur, Lusthovenlaan 12
Tandem 2, Lepelstraat 7
’t Centrum, Osylei 43
Turnhal De Sterre, Drabstraat 47
Woonzorgcentrum Meerminnehof, Hollandse Tuin 3
Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26

UiT in Mortsel is een uitgave van lokaal bestuur Mortsel.
Verantwoordelijke uitgever: burgemeester Erik Broeckx, Boechoutselei 95, 2640 Mortsel.
Eindredactie en coördinatie: Marjan Duchesne, Ann Van Steenwinkel, Gert Willems.
Lay-out: Thomas Van Hees - Foto’s: Tomas Digneffe.

Contact:

Stadsonthaal, Stadsplein 2, tel. 03 444 17 17, e-mail onthaal@mortsel.be, www.mortsel.be
open: ma 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.00 uur, di-do 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur, vrijdag 09.00 - 12.30 uur

- DEZE MAAND DONDERDAG 1 MAART

VRIJDAG 2 MAART

THEATER

QUIZ

ER WORDT NAAR U GELUISTERD
WIM HELSEN (uitverkocht)

Mortsel beleeft - Voor ‘Er wordt naar u geluisterd’
legde Wim Helsen zijn oor te luisteren bij jouw
binnenste. Hij luisterde naar je eenzaamste gedachten,
je meest verborgen pijn en je diepste angsten. Kent hij
die dan? Ja hoor.
Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

DONDERDAG 1 MAART

JAARLIJKSE AMNESTY QUIZ

Amnesty International Vlaanderen - Test je parate
kennis samen met vrienden en familie. Klassieke
thema’s, actua, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek
en sport komen aan bod. Een avondje om samen
plezier te maken en met een hart voor mensenrechten.
Zaal ’t Parkske
20.00 uur
5 euro
kristiaan.mortelmans@telenet.be
VRIJDAG 2 MAART

CONCERT

JAZZCAFÉ- MILAN VERBIST TRIO

Kaleidos - In Antwerpen en omstreken hebben
deze jonge jazzcats intussen terecht al enige faam
opgebouwd! Ze tonen hun kunnen tijdens dit concert
met jazzstandards en eigen werk.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
20.00 uur
gratis
info@kaleidos.be - www.kaleidos.be

SAMEN ZINGEN

POPULIERCAUSERIE:
IEDER VOGELTJE ZINGT

Davidsfonds Mortsel (Brabo) - Ieder vogeltje zingt
zoals het gebekt is. En er zijn heel veel liedjes die je je
zonder partituurgeblader herinnert. Tensie Pellaerts
leidt alles in goede banen. Tijdens de pauze is er
een drankje om je keel te smeren. Reserveer je plek
telefonisch!
Dienstencentrum De Populier
13.45 uur
5 euro
03 455 31 11 - irene.lee@telenet.be
www.davidsfonds.be

DONDERDAG 1 MAART EN DONDERDAG 15 MAART

VRIJDAG 2 MAART

HOBBY

SPEL

CREAMIDDAGEN
WEMO VOOR IEDEREEN

Mortsel beleeft - Kan je haken, breien, knutselen,
noem maar op? Of wil je het leren? Of wil je gewoon
een gezellige babbel komen doen? Kom eens
kennismaken, drink een tasje koffie en maak nieuwe
vrienden. Iedereen welkom!
Dienstencentrum Meerminne
14.00 uur
gratis
03 443 94 59 - www.mortsel.be
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be
DONDERDAG 1 MAART

ONTMOETING

MARTHA’S PRAATCAFÉ

Mortsel beleeft - Vanmiddag kom je oude bekenden
tegen en ontmoet je nieuwe mensen. Kom mee
genieten van een tas koffie en gebak en ontmoet de
mensen uit je buurt!
Dienstencentrum Meerminne
14.00 uur
1 euro voor gebak en koffie
03 443 94 59 - www.mortsel.be
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

BINGO MET GEBAK

Mortsel beleeft - Ons maandelijks spelletje vindt
plaats op de eerste vrijdag van de maand. Je betaalt
voor bingo 1 euro, voor koffie en gebak erbij betaal je
3 euro. Schrijf je in!
Dienstencentrum Meerminne
14.00 uur
1 euro - 3 euro voor gebak en koffie
03 443 94 59 - www.mortsel.be
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be
VRIJDAG 2 MAART EN ZATERDAG 3 MAART
THEATER

TORENHOOG

Sint-Jozefschool - Torenhoog speelt zich af op het
dak van de hoogste toren van de wereld. Bij de
opening zijn veel beroemde gasten aanwezig, ook een
beroemde vlogger. Bovenop de toren kan het echter
flink stormen, zo ook tijdens het officiële moment.
Sint-Jozefschool
18.30 uur (vrijdag)
13.30 en 17.00 uur (zaterdag)
10 euro
03 455 49 13

ZATERDAG 3 MAART

MAANDAG 5 MAART

BEGELEIDE UITSTAP

WANDELGROEP:
OOSTMALLE ‘DE RENESSE’

Davidsfonds Mortsel (Brabo) - Wandelgroep
DaMoFit wandelt in Oostmalle “De Renesse”. De
wandeling is ongeveer 10 km, met een rustige variant
van 5 km. Wandelschoenen zijn aangeraden. Vertrek:
hoek Hollandse Tuin/Liersesteenweg. Zorg voor eigen
vervoer of ga mee als kostendelend passagier.
Hollandse Tuin (vertrek)
13.30 uur
gratis
www.davidsfonds.be
ZATERDAG 3 MAART

ETEN EN DRINKEN

SAMEN GEZELLIG ONTBIJTEN

Mortsel beleeft - Is er een betere manier om de dag
te starten dan met een heerlijk en gezellig ontbijt?
Wij dekken voor jou de tafel en zorgen voor een
evenwichtige start van de dag.
Dienstencentrum Meerminne
09.15 uur
4 euro
03 443 94 59 - www.mortsel.be
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be
DINSDAG 6 MAART

FEEST

VOLKSDANSFEEST REINAERT

Reinaert Mortsel - Jaarlijks volksdansfeest met op het
programma voornamelijk Vlaamse en West-Europese
dansen onder begeleiding van live muzikanten.
Zaal ’t Parkske
20.00 uur
4 euro
reinaert.mortsel@telenet.be
ZATERDAG 3 MAART
CONCERT

OIARTZUN
ODE AAN DIRK VAN ESBROECK

Kaleidos - Sinds 2011 treedt Oiartzun elk jaar op
in Kaleidoscoop. Ze brengen nu een vernieuwd
programma met liedjes van Dirk Van Esbroeck.

LEZING

MANTELZORGCAFÉ
I.S.M. SAMANA: INCONTINENTIE

Mortsel beleeft - Deze infosessie geeft informatie
over de soorten urine-incontinentie, de diagnose,
behandeling, praktische tips en oefeningen om
de bekkenbodemspieren te versterken. Je kan
kennismaken met praktische hulpmiddelen.
Spreker Ingrid Verbeelen (Assist Thuiszorgwinkel).
Schrijf je in.
Dienstencentrum Meerminne
14.00 uur
gratis
03 443 94 59 - www.mortsel.be
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

Kunstencentrum Kaleidoscoop
20.30 uur
12 euro - 10 euro (leden vzw, jeugd)
0474 56 78 31 - info@kaleidos.be - www.kaleidos.be
ZONDAG 4 MAART
TENTOONSTELLING

NU OU JAMAIS

Artilla - Tot en met 4 maart kan je de
duotentoonstelling bekijken van Ann Verboven en
Karin Janssens. De mens in zijn naaktheid inspireerde
hen bij de creatie van beelden, schilderwerken en
foto’s.
Artilla
14.00 tot 17.00 uur (dinsdag, donderdag en vrijdag)
10.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 17.00 uur (woensdag)
10.00 tot 17.00 uur (zaterdag en zondag)
gratis
info@arttilia.be - www.arttilia.be
MAANDAG 5 MAART
CURSUS

OPLEIDING AED-TOESTEL

Rode Kruis Mortsel - Samen met lokaal bestuur
Mortsel organiseert het Rode Kruis een opleiding
om met een AED-toestel te leren werken. Dit is een
Automatische Externe Defibrilator. Dit draagbaar
toestel dient een elektrische schok aan het hart toe bij
levensbedreigende hartritmestoornissen.
Rode Kruis Mortsel
19.00 uur
gratis
vorming@mortsel.rodekruis.be - act.rodekruis.be

WOENSDAG 7 MAART
FILM

YOU WERE NEVER REALLY HERE

Cinema M en Mortsel beleeft - Joe, Irak-veteraan
met mentale problemen, is huurmoordenaar. Om
zijn moeder te beschermen, doet Joe alles om zijn
‘professioneel’ leven en zijn privéleven gescheiden te
houden. Hij geeft schurken hun verdiende loon door
hen te bewerken met zijn favoriete wapen: een hamer.
Alle geweldscènes gebeuren op de achtergrond en
worden dus niet expliciet getoond.
Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
7 euro - 5 euro (leden, -25, vriendenpas)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be
WOENSDAG 7 MAART

FILM

FILMNAMIDDAG:
DOCTOR ZHIVAGO

Mortsel beleeft - Geniet op het grote scherm van
deze miniserie. Tegen de roerige achtergrond van
de Russische Revolutie voltrekt zich de intense en
hartverscheurende liefdesgeschiedenis. Deze dokter
en dichter wordt verscheurd door zijn liefde voor 2
vrouwen. Met in de hoofdrollen Keira Knightley en
Sam Neill. Schrijf je in.
Dienstencentrum Meerminne
14.00 uur
gratis
03 443 94 59 - www.mortsel.be
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

DONDERDAG 8 MAART

VRIJDAG 9 MAART

THEATER

THEATER

ONE WOMAN COMEDY SHOW
MET VEERLE MALSCHAERT
(n.a.v. Internationale Vrouwendag)

Mortsel beleeft - It takes two to tango… Vrouwen
en drama’s! Big boys don’t cry? Clichés zijn passé…
Het tij keert, ik voel het! Vrouwen en snorren?
Mannen en rokken? Testosteron en eierstokken!
Met ondersteuning van het Agentschap Integratie en
Inburgering.
Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
5 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
DONDERDAG 8 MAART
HOBBY

LENTEBLOEMSTUK MAKEN

Samana - Wij zorgen voor bloemen en groen, jij
brengt een potje mee om je bloemstuk in te maken en
een mesje.
Zaal Johannes XXIII
14.00 uur
2 euro
0474 92 11 84 (Frieda Moulaert)

M.A.D. - THEATER - ZUIDPOOL &
ARSENAAL/LAZARUS

Mortsel beleeft - 2029. Beijing, China.
Een nucleair conflict zonder voorgaande lijkt
onafwendbaar. De laatste hoop is gevestigd op
topoverleg tussen de presidenten van de V.S. en China.
‘John’ en ‘Mi’ spreken elkaar onder vier ogen.
De wereld houdt de adem in. Een al te menselijke
ontmoeting in een al te onmenselijke context.
Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
15,50 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
VRIJDAG 9 MAART
INFOSESSIE

STARTAVOND DUURZAME
RENOVATIE DEMOWONING

Milieu Mortsel - De Mayerlei 53 wordt duurzaam
gerenoveerd. Je kan alles van nabij volgen zodat je kan
leren hoe je zelf zo’n werken aanpakt: het plaatsen van
dak/zoldervloerisolatie, isolatie van het kelderplafond,
een groendak en een nieuwe hoogrendementsketel.
Ook minder ingrijpende maatregelen zijn belangrijk,
zoals het gebruik van energiezuinige verlichting en
keukentoestellen. Op de startavond krijg je alvast meer
uitleg. Inschrijven kan tot 7 maart via
milieu@mortsel.be.
Demowoning
19.30 uur
gratis
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

VRIJDAG 9 MAART

VRIJDAG 9 MAART

QUIZ

CARNAVAL

28

STE

DAMOQUIZ

Davidsfonds Mortsel (Brabo) - Een spetterende
multimediale avond voor ploegen van vijf. De quiz
bestaat uit schriftelijk antwoorden op vragen die
peilen naar je algemene kennis. Als toetje serveren we
twee reeksen ‘breinbrekers’! Voor elke deelnemer is er
een mooie prijs.
Zaal ’t Parkske
20.00 uur
20 euro (per groep van 5 personen)
www.davidsfonds.be

SENIORENFEEST

Karnamor - Het weekend start in Hangar 68 met
een dansfeest. Samen met Frieda Rock, Guy D. Rudy
Jones en Werner Janssens Willen feesten we een
hele middag lang. Je krijgt een gratis koffie en een
koffiekoek. Schrijf je in als je erbij wil zijn.
Hangar 68
13.00 uur
gratis
03 449 68 72 - www.karnamorvzw.com
VRIJDAG 9 MAART

VRIJDAG 9 MAART
CONCERT

UNE BELLE HISTOIRE
FRANSE LIEDJES

Kaleidos - Louise Beerts en Dimi Dumo (Les Øffs)
brengen met UNE BELLE HISTOIRE populaire Franse
liedjes van de jaren ’50 tot vandaag. Van Joe Dassin
naar Edith Piaf, van Jacques Brel naar Patricia Kaas,
van Adamo naar Zaz, …
Kunstencentrum Kaleidoscoop
20.30 uur
15 euro
dimidumo@telenet.be - www.kaleidos.be

CARNAVAL

AANSTELLING JEUGDPRINS OF
JEUGDPRINSES

Karnamor - Tijdens het carnavalsbal wordt de nieuwe
prins of prinses van de jeugd voorgesteld.
Hangar 68
21.00 uur
gratis
03 449 68 72 - www.karnamorvzw.com

ZATERDAG 10 MAART

ZONDAG 11 MAART

CARNAVAL

CARNAVAL

INTERNATIONALE
CARNAVALSSTOET

Karnamor - De stoet vertrekt aan de Neerhoevelaan.
Aan het stadhuis staat de tribune. Zorg dat je een goed
plekje hebt, want er zal genoeg snoep te rapen zijn.
Vertrek aan Hangar 68
vanaf 14.00 uur
gratis
03 449 68 72 - www.karnamorvzw.com

KINDERCARNAVALSBAL

Karnamor - Kom verkleed naar de middagshow.
Er wordt gedanst en je kan meerijden op de
carnavalswagen door het fort.
Hangar 68
14.00 uur
gratis
03 449 68 72 - www.karnamorvzw.com
ZONDAG 11 MAART

ZATERDAG 10 MAART
CARNAVAL

CARNAVALSBAL

Karnamor - Tijdens de stoet staat een jury opgesteld.
Ze kiezen de vereniging die het meeste werk gestoken
heeft in uitvoering, bouw van de wagens en uitstraling.
De prijzen worden op het bal ’s avonds verdeeld.
Hangar 68
20.00 uur
gratis
03 449 68 72 - www.karnamorvzw.com
ZATERDAG 10 MAART
SPORT

TURNSHOW D&V

Deugd en Volharding - De turn(st)ers van Deugd en
Volharding Mortsel verrassen je met een geweldige
show. Samen met gastoptredens wordt dit een
spektakel om nooit te vergeten!

THEATER

LAMPIONAIO - SPROOKJES ENZO
(vanaf 3 jaar)

Mortsel beleeft - Een magische, interactieve
circustheatervoorstelling voor kleuters. Luister
naar het verhaal van Marco die later ‘lampionaio’,
lantaarnaansteker, wil worden. Hij zal licht kunnen
veranderen in donker en donker in licht. Want hij is
niet bang meer voor het donker en droomt met de
ogen open. In samenwerking met Cultuurcentrum
Asse met steun van stad Antwerpen.
Mark Liebrecht Schouwburg
13.30 uur en 15.30 uur
10 euro - 7 euro (kinderen)
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

Sporthal Den Drab
19.00 uur
10 euro - 9 euro (voorverkoop)
0473 35 58 49 - turnkring.d-en-v.be
ZATERDAG 10 MAART
WORKSHOP

SEMINARIE: VIND JE BALANS

Mortsel beleeft - Werk, hobby’s, relaties, een partner
en ook kinderen. Het leven kan soms hectisch zijn.
In dit seminarie met inhoudelijke en praktische
yogaoefeningen leer je je eigen mogelijkheden
aanvoelen. Vanuit een sterk midden bewaar je een
klaar overzicht.
Hoeve Dieseghem
08.00 uur
10 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
ZATERDAG 10 MAART
MARKT

RETRODAG

Opnieuw & Co - Duik in het verleden en zoek tussen
het uitgebreid aanbod van retro- en vintagegoederen.
Zin in een hapje en een drankje? Voor slechts 1 euro
geniet je vandaag van limonade of popcorn. Met de
bon uit onze papieren of digitale nieuwsbrief of op de
website is de limonade gratis.
Opnieuw & Co
10.00 uur
gratis
www.opnieuwenco.be

ZONDAG 11 MAART
BEGELEIDE UITSTAP

OP ZOEK NAAR DE IJSVOGEL

VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel - Er wordt
regelmatig een ijsvogel gezien in het fort. Zal het ons
ook vandaag lukken om hem te spotten?
Hoofdingang FORT 4
10.00 uur
gratis
0474 28 01 61 - info@natuurgidsen-antwerpen.be
www.natuurpunt.be
MAANDAG 12 MAART

FEEST

CARNAVAL MET MUZIEK

Mortsel beleeft - DJ Hubert maakt er weer een
swingende middag van. Schrijf je op tijd in voor een
gebakje!
Dienstencentrum De Populier
14.00 uur
3 euro
03 440 46 24 - www.mortsel.be
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be

DINSDAG 13 MAART

WOENSDAG 14 MAART

CONCERT

CONCERT

FOUR ACES GUITAR QUARTET
‘FOR ACES’

Cultuurproject Dieseghem - Vier kanjers in maatpak.
Alsof ze elk moment een koffie met George Clooney
gaan drinken. Hipper dan dit wordt klassiek niet.
Perfect op elkaar ingespeeld en in staat tot een
legendarische wall of sound. Daar staat Four Aces
Guitar Quartet voor. Niet voor niets wonnen ze deze
zomer in Italië de kamermuziekcompetitie Paola
Ruminelli.
Kerk Sint-Lodewijk
20.15 uur
12 euro
03 295 02 05 - neuriske@telenet.be

LEERLINGENCONCERT

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Geniet
van een gevarieerd concert door de leerlingen van de
AMWD. Verschillende instrumenten, grote en kleine
bezettingen: beginners en gevorderden geven het beste
van zichzelf!
Academie Muziek Woord Dans
19.30 uur
gratis
03 449 72 77 - amwd.mortsel@telenet.be
www.academie-mwd-mortsel.be
WOENSDAG 14 MAART
FILM

DINSDAG 13 MAART
WORKSHOP

LEESGROEP BESPREEKT
J.M. COETZEE

Davidsfonds Mortsel (Brabo) - De leesgroep
“DaMoLit” bespreekt elke tweede dinsdag van de
maand een auteur, vandaag: J.M. COETZEE (°1940).
Je vindt zijn belangrijkste werken in de Mortselse
bibliotheek.
Bovenzaal bibliotheek Mortsel (lift)
14.15 uur
gratis
www.davidsfonds.be

THE DAY WILL COME

Cinema M en Mortsel beleeft - Twee broertjes, Erik
en Elmer, worden, als hun moeder te ziek is om voor
hen te zorgen, in weeshuis Gudjberg geplaatst. Hier
zijn de omstandigheden onmenselijk: mishandeling,
vernedering en misbruik zijn dagelijkse rituelen. Ze
klampen zich vast aan hun fantasie en aan de gedachte
dat zij ooit aan deze hel zullen ontsnappen. De film
laat zien hoe je alle hoop op een goed einde kunt
verliezen, maar toch kunt blijven dromen over reizen
naar de maan.
Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
7 euro - 5 euro (leden, -25, vriendenpas)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be

DINSDAG 13 MAART

WOENSDAG 14 MAART

LEZING

INFOSESSIE

Mortsel beleeft - Op 5 april 1943 droppen
Amerikaanse bommenwerpers hun ijzeren tranen
boven Mortsel. De vliegtuigfabriek Erla is het doelwit,
maar wordt amper getroffen. De drukke woonkern in
de wijk Oude-God krijgt de volle laag. Tranen over
Mortsel gaat niet over de grote oorlogspolitiek of
militaire strategieën, maar vertelt het verhaal van de
mensen die het meemaakten. Kom luisteren, schrijf je
wel in!

Mortsel beleeft - CVS is geen ziekte. Het is een
diagnose voor mensen die te maken hebben met
een scala aan klachten. Dit belemmert hun normaal
functioneren. Kom naar de infosessie en ontdek wat
CVS is en wat niet. Spreker: Riet Van den Sande.

BOEKVOORSTELLING PIETER
SERRIEN: ‘TRANEN OVER MORTSEL’

Dienstencentrum Meerminne
14.00 uur
gratis
03 443 94 59 - www.mortsel.be
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

HET CHRONISCH
VERMOEIDHEIDSSYNDROOM

Dienstencentrum De Populier
14.00 uur
gratis
03 440 46 24 - www.mortsel.be
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be
WOENSDAG 14 MAART

THEATER

DINSDAG 13 MAART EN ZONDAG 18 MAART
TENTOONSTELLING

TENTOONSTELLING
FRANÇOIS VAN GEENHOVEN

Cultuurproject Dieseghem - François Van
Geenhoven stelt zijn werken tentoon: monoprint ,
houtsneden, lino en etsen. Vernissage op dinsdag 13
maart 2018. De tentoonstelling kan je bezoeken op
zondag 18 maart van 11.00 tot 17.00 uur.
’t Centrum
11.00 uur - 17.00 uur
gratis
03 449 97 18 - jeanluyckx@telenet.be

BLANCHE EN FORZA - SOFIE
PALMERS & KATRIEN PIERLET
(vanaf 6 jaar)

Mortsel beleeft - Blanche en Forza wonen naast elkaar,
maar elkaar spreken doen ze niet. Blanche kookt van
‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Forza fantaseert
altijd over het allermooiste lied. Blanche en Forza (een
kakofonie) is een muzikaal culinaire voorstelling over
vriendschap en eenzaamheid. Deze voorstelling kwam tot
stand met de hulp van Vrijstaat O. in het kader van OXO.
Zaal ’t Parkske
13.30 uur en 16.00 uur
10 euro - 7 euro (kinderen)
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

DONDERDAG 15 MAART

ZONDAG 18 MAART

TONEEL

BEURS

Kaleidos - Na zijn bestseller over Napoleon komt
Bart van Loo nu met een voorstelling over de kleine
keizer. Tijdens de chansontournee leerde hij gitarist en
singer-songwriter Geert Hellings kennen, die een even
verrassende soundtrack componeerde. Met unieke
beelden van kunstenaar Koen Broucke.

Gezinsbond Mortsel - Kom snuisteren tussen
baby- en kinderkleding voor de zomer. Je kan er ook
buggies, kinderwagens en bedjes vinden. Wil je zelf
mee verkopen? Alle info vind je op onze website.

NAPOLEON,
SCHADUW VAN DE REVOLUTIE

Kunstencentrum Kaleidoscoop
20.30 uur
14 euro - 12 euro (leden vzw)
info@kaleidos.be - www.kaleidos.be

TWEEDEHANDSBEURS VOOR BABYEN KINDERKLEDING EN GROTE
STUKKEN

Zaal ’t Parkske
13.30 uur
gratis
03 455 59 77 - gezinsbondmortsel.be/kledingbeurs
ZONDAG 18 MAART

DONDERDAG 15 MAART
LEZING

ROOFVOGELS EN UILEN IN DE
ZUIDRAND VAN ANTWERPEN

Open Milieuadviesraad - Joris van Reusel en Marc
Hofman informeren je tijdens de lezing over de
roofvogels en uilen. Meer specifiek spreken ze over het
slechtvalkennest op de schouw van Agfa.
Via www.agfa.be/slechtvalken kan je alvast een kijkje
nemen.
Mark Liebrecht Schouwburg (Rode Zaal)
20.00 uur
gratis
koen.famcuypers@gmail.com
www.milieuraadmortsel.be

LEZING

BEA CANTILLON: DE NIEUWE
ONGELIJKHEIDSGOLF EN DE
SOCIALE VERZORGINGSSTAAT

HVV Vrijdenkend Mortsel - Bea Cantillon is een
gerenommeerd onderzoeker naar de mechanismen
achter armoede. In deze lezing wordt naar de nieuwe
ongelijkheidsgolf in de wereld gekeken en wat dat
voor ons betekent.
Koninklijk Atheneum Mortsel
11.00 uur
gratis
vrijdenkend.mortsel@gmail.com

VAN 15 MAART TOT 24 MAART

DINSDAG 20 MAART

THEATERVOORSTELLING

LEZING

WTS Mortsel - Een tragikomedie: Mie en Nicole
delen een kamer in het ziekenhuis. Ze zijn op vele
vlakken elkaars tegenpool en toch ontstaat tussen hen
een hechte vriendschapsband. Beide vrouwen zijn
noodgedwongen aan hun bed gekluisterd. Bezoekers
en personeel zorgen voor verstrooiing, met soms
hilarische, dan weer ontroerende bezoekjes.

Neos - Politicoloog Hendrik Vos legt tijdens deze
lezing uit hoe buitengewoon groot de impact van
de Europese Unie is geworden en waar vandaag de
problemen zitten. Waarom lukt het op sommige
vlakken wél en op andere helemaal niet? En hoe moet
het nu verder zonder de Britten?

DE CARAÏBISCHE ZEE
VAN RENÉ VERHEZEN

De Feniks
20.30 uur
10 euro
reservatie@wtsmortsel.be - www.wtsmortsel.be

HOE EUROPA ONS LEVEN
BEÏNVLOEDT- HENDRIK VOS

Kunstencentrum Kaleidoscoop
14.00 uur
11 euro - 8 euro (leden Neos)
0476 50 55 45 - rene.masquille@telenet.be
www.kaleidos.be

VRIJDAG 16 MAART

DINSDAG 20 MAART

VERZORGING

FILM

KASO:
HAND- EN BAARDVERZORGING

Mortsel beleeft - Laat je verwennen door de studenten
van de KaSO! De 6e jaarsstudenten komen hun
laatste technieken perfectioneren en verzorgen je
geheel gratis. Schrijf je in! Informeer even in het
dienstencentrum naar de juiste uren.
Dienstencentrum Meerminne
09.00 uur
gratis, maar op afspraak
03 443 94 59 - www.mortsel.be
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

DIE GOTTLICHE ORDNUNG

Cinema M en Mortsel beleeft - In Zwitserland kregen
vrouwen pas in 1971 stemrecht! Nora is een jonge
huisvrouw en moeder, die samen met haar twee
zoontjes en echtgenoot in een vredig dorpje woont.
Nora’s leven is na de gebeurtenissen van mei ’68
onveranderd gebleven. Totdat ze zich realiseert dat
poetsen en sokken stoppen ook wel eens gaat vervelen.
Nora mag geen baantje nemen zonder dat haar man
daarvoor tekent. Zo besluit ze op te komen voor haar
rechten als vrouw.
Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
7 euro - 5 euro (leden, -25, vriendenpas)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be

DINSDAG 20 MAART

DONDERDAG 22 MAART

LEZING

WORKSHOP

NACHT V/D GESCHIEDENIS:
LITERATUUR EN RELIGIE

Davidsfonds Mortsel (Brabo) - Vanuit het Engelse
literaire klimaat van de 19e en 20e eeuw, kijken we
naar banden tussen literatuur en religie. Waarom
schrijft een gelovige auteur? Schrijft God mee?
Delen schrijver en lezer dezelfde spiritualiteit? Bart
Willemen schreef in 2014 het spirituele boek van
het jaar ‘The Lord of Tolkien’ en neemt je mee op
ontdekkingstocht.
Dienstencentrum De Populier
20.00 uur
6 euro - 5 euro (leden)
www.davidsfonds.be
WOENSDAG 21 MAART

SPORT

GRABBELPAS:
KLEUTERPARADIJS (3-6 jaar)

Mortsel beleeft - Hou je van bewegen? Dan is dit
een echte aanrader! Lopen, klimmen over en onder
de blokken, springen op de airtrack, trampoline en
springkastelen. Keuze genoeg! Zorg voor sportieve
kledij, reservekledij en een drankje.
Sporthal Den Drab
13.30 - 16.30 uur
2 euro - 1 euro (met Grabbelpas)
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

CONTACTKOOR

WZC Meerminnehof - Zang en muziek zijn een
magische sleutel tot het geheugen. Zelfs wanneer
de spraak bijna weg is door dementie, kan er terug
contact gemaakt worden dankzij muziek. Zingen
maakt gelukkig. Ook bij personen met dementie. Zing
jij graag? Dan is het contactkoor iets voor jou.
WZC Meerminnehof
14.30 uur
gratis
03 613 23 50 - meerminnehof@ocmwmortsel.be
www.mortsel.be
DONDERDAG 22 MAART
LEZING

MUZIEKNAMIDDAG:
DE HEER JULES DE BEULE

Markant - Netwerk van Ondernemende Vrouwen
De heer Jules De Beule geeft een lezing over Arvo
Pärt, een nog levende musicus. Deze componist uit
Estland schrijft klassieke en religieuze muziek. Eén
van zijn gekende stukken is ‘Spiegel im Spiegel’.
Johannes XXIII
14.15 uur
15 euro - 10 euro (leden)
0496 60 51 85 - nicole.boyart@gmail.com

WOENSDAG 21 MAART

VRIJDAG 23 MAART
CONCERT

QUIZ

LENTEWEETJES

Mortsel beleeft - Na een lange winter, zijn we blij met
de eerste tekenen van de lente. Maar hoeveel weet je
eigenlijk over dit seizoen? Schrijf je in met een groep
van maximum 4 personen. Er zijn leuke prijzen te
winnen, de moeite waard om mee te doen.
Dienstencentrum De Populier
14.00 uur
2,50 euro
03 440 46 24 - www.mortsel.be
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be
DONDERDAG 22 MAART

UIT DE MUZIEKDOOS VAN EEN
TRIO - IN SAMENWERKING MET
AMWD MORTSEL

Mortsel beleeft - We toveren uit onze muziekdoos
klanken uit verschillende tijden en landen. De doos
opent met muziek van de tijdloze J. S. Bach. Verder
genieten we van de Franse charme bij Mel Bonis en
Jaques Ibert, proeven de energie van de muziek van
Nino Rota en dansen op de zoete melodieën van
Shostakovich... Laat je verrassen door wat nog meer
uit onze muziekdoos verschijnt.
Academie Muziek Woord Dans
20.15 uur
12,50 euro - 8,50 euro (studenten AMWD)
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

STADSDEBAT

STADSGESPREKKEN

De adviesraad wonen, de milieuraad en de commissie
ruimtelijke ordening (GECORO) - Geef je mening
over wonen, leven en werken in Mortsel. Mortsels
acteur en verteller Warre Borgmans zorgt voor een
inleiding. Daarna wisselen we onder begeleiding
van VZW De Wakkere Burger van gedachten rond
uitdagende stellingen. Doel is een inspiratienota voor
het volgende stadsbestuur op te maken.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
19.00 uur
gratis
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

VRIJDAG 23 MAART EN ZATERDAG 24 MAART
THEATERVOORSTELLING

4 ZUSTERS, DÉ MUSICAL

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Een
bewerking van het beroemde toneelstuk van Claire
Swyzen door Myriam Mulder en Stéphane Threis
gebracht door toneelstudenten, begeleid door
ensemble van de academie o.l.v. Nick Van Elsen.
Academie Muziek Woord Dans
20.00 uur
10 euro - 8 euro (voorverkoop)
03 449 72 77 - amwd.mortsel@telenet.be
www.academie-mwd-mortsel.be

VAN 23 MAART TOT 25 MAART

ZATERDAG 24 MAART

THEATERVOORSTELLING

WORKSHOP

Toneelgezellen - Marcel is een oude politicus die van
geen wijken wil weten. Bij de komende verkiezingen
staat de concurrent volgens de peilingen ver boven
hem. Om deze afgang te ontwijken verzint hij een
plan. Zwarte humor met een knipoog naar Molière.

Transitie Mortsel - Heb je spullen die je, mits een
kleine reparatie, nog perfect kan gebruiken? Onze
vrijwillige reparateurs doen (kleine) herstellingen
aan kleding, elektrische apparaten, elektronische
toestellen, houten speelgoed of meubels, fietsen, ...
voor een vrijwillige bijdrage. Heb je niets te herstellen?
Kom gewoon langs om iets te leren, eten of drinken.

VERKIEZINGSKOORTS

De Wolschaerder
20.00 uur (23 en 24 maart) en 15.00 uur (25 maart)
11 euro
reservatietoneelgezellen@gmail.com
tickets.roodfluweel.be

REPAIR CAFÉ

Opnieuw & Co
van 13.00 tot 17.00 uur
gratis toegang
transitiemortsel@gmail.com - www.repaircafe.be

ZATERDAG 24 MAART
RONDLEIDING

PARKSCHOOL OPENDEUR

Parkschool - Kom eens kijken in de nieuwe school.
Je kan een rondleiding volgen. Er is een parcours
uitgewerkt zodat je niets hoeft te missen.
Parkschool Mortsel
van 17.00 tot 18.30 uur
gratis
03 449 77 41 - parkschool@mortsel.be
www.parkschoolmortsel.be
ZATERDAG 24 MAART

JEUGDBOEKENMAAND

DO VAN RANST (9 tot 12 jaar)

Bibliotheek Mortsel - Ontmoet Do van Ranst,
kinder- en jeugdboekenschrijver. Een uur lang heeft

ZONDAG 25 MAART
WORKSHOP

MOZAÏEK WORKSHOP

Beeldend Mozaïek Atelier - Een kennismaking met
mozaïek of een verdieping! Je mozaïekt een paneel van
25x25cm of een spiegel. Je kiest tussen verschillende
materialen en technieken en gaat met een afgewerkte
mozaïek naar huis.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
10.00 uur
90 euro
0476 40 47 97 - www.beeldendmozaiekatelier.be

hij het over schrijven, theater, zoenen, vriendschap,
familiegeheimen en al wat mooi is op de wereld.
Schrijf je op voorhand in.
Bibliotheek Mortsel
van 10.30 tot 11.30 uur
gratis
03 440 18 20 - bibliotheek@mortsel.be - www.mortsel.be
ZATERDAG 24 MAART
MODESHOW

MORTSEL SHOWT!

Mortsel beleeft - Lokaal bestuur Mortsel organiseert
de 2de editie van Mortsel Showt!, samen met de lokale
handelaars. Zij stellen er hun zomercollectie voor.
Pieter Reypenslei
14.30 uur
gratis
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
ZATERDAG 24 MAART
PARTICIPATIE

EARTH HOUR

Mortsel beleeft - Meer dan een miljard mensen
doen het licht uit op 24 maart. Doe dus voor één
keer mee met de massa. Toon dat de strijd tegen de
klimaatverandering iedereen aangaat. Ook lokaal
bestuur Mortsel doet mee. De verlichting van het
stadhuis, de Sint-Benedictuskerk en het Lieven
Gevaertmonument wordt gedoofd.
Mortsel
20.30 uur
niets te betalen, enkel besparen
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

DINSDAG 27 MAART
FILM

NOCTURNAL ANIMALS

Cinema M en Mortsel beleeft - Susan baat een
kunstgalerij uit en woont in een modern designhuis
dat even kil en strak oogt als zijzelf. Ze ontvangt er
het manuscript van ‘Nocturnal Animals’, een roman
die haar ex-man aan haar heeft opgedragen. We zien
hoe het boek van haar ex voor haar geestesoog vorm
krijgt. Susan is een product van haar opvoeding en
maatschappelijke onzekerheid, maar haar straf kan ze
daarmee niet ontlopen.
Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
7 euro - 5 euro (leden, -25, vriendenpas)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be
DINSDAG 27 MAART

LEZING

INFOSESSIE: WAT ALZ?

Mortsel beleeft - Het vooruitzicht van een leven met
dementie maakt niet bepaald gelukkig. Maar klopt dat
beeld wel? Onderzoeker Kasper Bormans (KULeuven)
startte een project op en kwam als ‘wetenschappelijke
dromenvanger’ tot verrassende inzichten en brengt je
nu deze inzichten op zijn manier.
WZC Mayerhof
14.00 uur
gratis
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

DINSDAG 27 MAART

DONDERDAG 29 MAART
CONCERT

FEEST

PAASFEEST

Mortsel beleeft - Patrick De Deken komt voor
de eerste keer naar De Populier. Hij brengt een
gevarieerd programma, populaire muziek voor alle
leeftijden. Schlagers, rock-’n-roll, evergreens, disco,
crooners en countrymuziek. Schrijf je op tijd in voor
koffie en gebak.
Dienstencentrum De Populier
14.00 uur
3 euro
03 440 46 24 - www.mortsel.be
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be
WOENSDAG 28 MAART

CLASSICO STRING TRIO

Neerdorpen Klassiek - Voor een strijktrio bestaat
een prachtig repertoire, dat té weinig is gekend en
nog zelden wordt gespeeld. Drie jonge talenten uit
Armenië brengen klassieke strijktrio’s van Schubert en
Beethoven.
Het Classico string trio bestaat uit: Hrayr Karapetyan
(viool), Dmitri Ryabinin (altviool), Mikayel Grigoryan
(cello)
Heilig-Kruiskerk
20.15 uur
14 euro - 5 euro (-26 jaar)
03 449 16 87 - info@orfeo.be - www.orfeo.be
DONDERDAG 29 MAART
SPORT

THEATER

IN DE WOLKEN - SPROOKJES ENZO (vanaf 2 jaar)

Mortsel beleeft - Ga mee naar een wereld waar alles
vederlicht is. Verdwaal tussen de wolken. Laat je
wiegen door de wind. Kom, aarzel niet. Hier geven wij
je vleugels. Kom, en vlieg met ons mee! ‘In de wolken’
is een interactieve productie zo licht als lucht, zo
luchtig als de wolken. Eén acteur neemt je mee en een
circusmeisje toont haar kunsten.
Mark Liebrecht Schouwburg
13.30 uur en 16.00 uur
10 euro - 7 euro (kinderen)
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

BEWEEG@MORTSEL

Mortsel beleeft - Sportief en gezellig, daar gaan we
voor. Kies de geschikte activiteit voor jezelf en je
vrienden. Deze middag is de ideale moment om als
50+’er iets nieuws uit te proberen of om je conditie te
testen. Sport op je eigen tempo en ontspan, want dat is
even belangrijk als je inspannen.
Sporthal Den Drab
van 12.30 tot 16.15 uur
5 euro per halve dag
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

WOENSDAG 28 MAART

VRIJDAG 30 MAART
WORKSHOP

INFOSESSIE

MET PENSIOEN

Mortsel beleeft - 5 minuten voor opening bij de
supermarkt, een propvolle agenda, om 17.00 uur met
de tram gaan rijden (gratis én zittend), uit nostalgie
op zaterdag in dezelfde supermarkt aanschuiven aan
de kassa. Geen twijfel mogelijk, je bent met pensioen.
Tijdens deze infosessie bekijken we het stelsel dat dit
allemaal mogelijk maakt.
Dienstencentrum De Populier
13.30 uur
gratis
03 440 46 24 - www.mortsel.be
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be
WOENSDAG 28 MAART
FILM

DEMAIN

Fietsersbond Edegem en de milieuraden van Mortsel,
Edegem, Kontich en Hove - De klimaatverandering
is een feit, maar je kan zelf kleine dingen doen die
een verschil maken. In de film worden inspirerende
voorbeelden uit de hele wereld getoond. Er wordt
een kleine financiële bijdrage gevraagd. De opbrengst
wordt besteed aan een klimaatproject.
Mark Liebrecht Schouwburg
20.00 uur
2 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

TABLETCAFÉ

Mortsel beleeft - Wie gebruikt er welke apps?
Waarvoor gebruik jij je tablet zoal? Kan je ergens
niet aan? Onze vrijwillige lesgevers ondersteunen
het tabletcafé om vragen te beantwoorden die niet in
groep kunnen opgelost worden.
Dienstencentrum Meerminne
14.00 uur
gratis
03 443 94 59 - www.mortsel.be
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be
VRIJDAG 30 MAART

WORKSHOP

PAASCREA

Mortsel beleeft - We maken een versierd paasei
met koord. Schrijf je op tijd in, zodat we voldoende
materiaal kunnen voorzien
Dienstencentrum De Populier
14.00 uur
9 euro
03 440 46 24 - www.mortsel.be
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be

- KORTE REEKSEN VAN DONDERDAG 15 MAART
TOT VRIJDAG 23 MAART

VAN WOENSDAG 7 FEBRUARI
TOT WOENSDAG 28 MAART

WORKSHOP

DANS - WORKSHOP

Mortsel beleeft - Tijdens deze workshop leer je
de fijne kneepjes van straatfotografie. Je legt het
alledaagse leven vast en dat kan hele bijzondere
foto’s opleveren. Wat veel mensen tegenhoudt, is
het ongevraagd fotograferen van mensen. Hoe ga je
als straatfotograaf tewerk? Hoe maak je een goede
straatfoto?

De Gazellen - Werelddans uit alle landen. Zin in
een avondje dansen… zoals de Grieken in rijen, in
kring zoals in Israël, met paren zoals de Engelsen, of
stampdansen zoals de stoere Roemenen, met pittige
muziek op zijn Servisch, Macedonisch, Bulgaars,
Turks?

STRAATFOTOGRAFIE

Mark Liebrecht Schouwburg
19.30 tot 22.00 uur (donderdag 15 maart)
10.00 tot 16.00 uur (vrijdag 23 maart)
30 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
VAN DONDERDAG 8 MAART
TOT DONDERDAG 5 APRIL
CURSUS

PC

Mortsel beleeft - Op 5 lessen leer je werken met een
pc.
Dienstencentrum Meerminne
13.30 tot 16.00 uur
25 euro
03 443 94 59 - www.mortsel.be
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

WERELDDANS

De Wolschaerder
20.00 tot 22.00 uur
gratis
luc.struye@skynet.be
VAN WOENSDAG 7 MAART
TOT WOENSDAG 4 APRIL
CURSUS

IPAD OF IPHONE (Apple)

Mortsel beleeft - In zes lessen ontdek je welke
mogelijkheden een iPad of iPhone heeft en waarvoor
je hem vlot kan gebruiken. Je moet je eigen iPad of
iPhone meebrengen!
Dienstencentrum Meerminne
09.30 tot 12.00 uur
25 euro
03 443 94 59 - www.mortsel.be
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

VAN ZATERDAG 17 MAART
TOT ZATERDAG 26 MEI

VAN DINSDAG 6 MAART
TOT DINSDAG 10 APRIL

CURSUS

CURSUS

Magenta - Voor ouders van kinderen (12-26j) met en
zonder beperking. Een gesprek loopt niet altijd zoals
je wilt. En als je een goede babbel hebt gehad, wil je
dat heel graag meer meemaken. In deze reeks werken
we rond coachende en communicatieve vaardigheden.
Daarin ontdekken we hoe je tot meer inspirerende
gesprekken kan komen met je opgroeiende kind
(+12j) en met de mensen rondom je kind.

Mortsel beleeft - In zes lessen ontdek je welke
mogelijkheden een tablet allemaal heeft en waarvoor
je hem vlot kan gebruiken. Je moet je eigen tablet of
smartphone meebrengen!

HEB JE EVEN TIJD?

Dienstencentrum Meerminne
09.30 tot 12.30 uur
100 euro
0485 03 37 41 - 0468 51 53 22
hilde.broekaert@outlook.com - hivalys@gmail.com
VAN DONDERDAG 8 MAART
TOT DONDERDAG 17 MEI
SPORT EN BEWEGING

START TO RUN

Mortsel beleeft - Wij voorzien voor jou een
loopprogramma op maat! We gaan rustig van start
met als doel dat je na 10 weken zonder rustpauzes 5
km kan lopen (+/- 30 minuten). Je loopt 1 keer per
week onder begeleiding. Wel raden we aan om op
eigen initiatief nog 2 keer per week te trainen. Doel
= deelname aan ‘Mortsel loopt!’, afstand 5 km, op
vrijdag 18 mei 2018.
Sporthal Den Drab
19.00 tot 20.00 uur
10 euro
03 444 17 70 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

TABLET OF SMARTPHONE (Android)

Dienstencentrum Meerminne
09.30 tot 12.00 uur
30 euro
03 443 94 59 - www.mortsel.be
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be
VAN WOENSDAG 21 FEBRUARI
TOT WOENSDAG 23 MEI
SPORT - WORKSHOP

SPORT EN SPEL MORTSEL OP EEN
CREATIEVE MANIER!

Sport en spel Mortsel - Kom 10 weken lang
sporten op een originele manier! Ben je tussen 1215 of 16-19 jaar oud? Hou dan zeker je agenda op
woensdagnamiddag vrij de komende 10 weken want
met Sport en spel Mortsel beleef je sport op een
andere manier! Via spellen leer je stilaan verschillende
sporten kennen en krijg je technieken onder de knie
op een creatieve manier.
GTI
13.00 tot 16.00 uur
4 euro
0496 51 37 58 - www.sportmortsel.be

- HET HELE JAAR DOOR OP MAANDAG

OP MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG

GEZONDHEID EN BEWEGEN

SPORT

Mortsel beleeft - In deze lessen werken we aan
reactievermogen, evenwicht, conditie, coördinatie,
kracht, lenigheid, motoriek, … op aangepaste muziek.
Kortom, sportief bewegen in een ontspannen sfeer.

Araumi Daiko - Taiko is drummen op grote Japanse
trommels. Taiko is muziek maken, sporten en plezier
tegelijkertijd! Ervaar de opzwepende en helende
energie van het drummen!

GYM+ SPORT

Turnhal De Sterre
van 09.30 tot 10.30 uur
20 euro
03 444 18 60 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
OP MAANDAG

TAIKO

Araumi Daiko Dojo
kijk op de website
190 euro
annick_robberecht@hotmail.com - araumidaiko.com
OP DINSDAG
DANS

GEZONDHEID EN BEWEGEN

TEMPOWANDELEN

Okra St. Bernadette - OKRA St. Bernadette start de
week met een sportieve wandeling. De eerste groep
maakt een deugddoende wandeling van 50 minuten
aan een hoog tempo. De tweede groep maakt er een
tragere wandeling van. Je put veel voldoening uit de
mooie omgeving van FORT 5.
Atrium
om 09.30 uur
0,20 euro
03 449 66 63

ARGENTIJNSE TANGOCURSUS

Encuentro vzw - Sensuele blikken, flitsende benen,
maar vooral de connectie tussen twee mensen,
dat is waar het bij tango om gaat. Het is een
improvisatiedans, de heer leidt zijn dame als een ware
gentleman en geeft haar de kans om haar elegantie te
tonen.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
van 19.30 tot 20.30 uur
van 20.30 tot 21.30 uur
van 21.30 tot 22.30 uur
150 euro - 120 euro (<26 & uitkeringsgerechtigden)
0478 66 19 02 - info@tangodansen.be

OP MAANDAG

OP DINSDAG

GEZONDHEID EN BEWEGEN

TAI CHI

Rust in beweging - Dr. Paul Lam ontwikkelde speciaal
voor mensen met reuma en artrose een Tai Chi
aanbod. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het
een veilige en effectieve bewegingsvorm is.
Het programma wordt ondersteund door een heleboel
verenigingen voor mensen met reuma en artrose van
over heel de wereld.
Atrium
van 19.30 tot 20.30 uur
130 euro (voor 15 lessen)
0478 31 56 33 - info@rustinbeweging.be
www.rustinbeweging.be

ONTMOETING

CLUBMIDDAG

Okra St. Bernadette - In het Atrium kan je tonnen
(een spel dat al eeuwen oud is), scrabbelen, kaarten.
Je kan deelnemen aan de hobbyclub, rummikub
en leuke babbels. Om 15.00 uur wordt er koffie
gedronken met af en toe een verjaardagstraktatie.
Kom gerust eens kijken!
Atrium
van 13.00 tot 17.00 uur
1 euro voor de koffie
03 449 50 80

OP MAANDAG

OP DINSDAG

GEZONDHEID EN BEWEGEN

CREATIEF

yoga-rama-saenen - Neem deel aan de yogalessen
voor beginners en voor niet-beginners. Tijdens de
schoolvakantie gaan de lessen niet door.

Beeldend Mozaïek atelier - Jong of minder jong,
beginner of gevorderde, je kan het hele jaar door
instappen. Een spiegel, dienblad, schaal of vaas, maar
ook tafels, wandpanelen of een muurmozaïek. Je kiest
zelf wat je wil maken. Neem contact op en we plannen
samen een startdatum.

YOGA

De Tandem 2
JOC Centraal
Koninklijk Atheneum
van 14.00 tot 15.30 uur (JOC Centraal en De Tandem 2)
van 19.15 tot 20.30 uur (Koninklijk Atheneum)
van 20.30 tot 22.00 uur (Koninklijk Atheneum)
45 euro voor 5 namiddaglessen
40 euro voor 5 avondlessen
03 449 40 89 - info@yoga-rama-saenen.be
www.yoga-rama-saenen.be

MOZAÏEK LESSEN

Kunstencentrum Kaleidoscoop
van 19.00 tot 21.30 uur
13 euro
0476 40 47 97 - info@beeldendmozaiekatelier.be
www.beeldendmozaiekatelier.be

OP DINSDAG EN VRIJDAG

OP DONDERDAG

GEZONDHEID EN BEWEGEN

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Mortsel beleeft - Ga je mee wandelen? Iedereen heeft
dagelijks nood aan lekker eten, bewegen én samenzijn.
We wandelen in de buurt van ons groene fort en
stappen al babbelend de tijd weg. Geschikt voor
iedereen!
in en rond FORT 4
Groep 1: van 10.00 tot 11.00 uur: vlot tempo
Groep 2: van 11.00 tot 12.00 uur: rustig tempo
10 euro
03 444 18 60 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

SPORT

BADMINTON+

Mortsel beleeft - Liefhebbers van pluimpjes slaan,
kunnen zich bij deze activiteit één keer per week eens
goed uitleven. Van techniek en tactiek tot recreatieve
wedstrijdjes, alles komt aan bod.
Sporthal Den Drab
van 09.45 tot 11.15 uur
van 11.15 tot 12.45 uur
30 euro
03 444 18 60 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

IEDERE WOENSDAGVOORMIDDAG
BOODSCHAPPEN DOEN ÉN ONTMOETEN

MARKT

Mortsel beleeft - De woensdagmarkt is één van
de grootste en meest succesvolle markten uit de
regio. Gemakkelijk 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
gratis
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

OP DONDERDAG
GEZONDHEID EN BEWEGEN

BODYBOOST - RUGFIT CURSUS

Mortsel beleeft - Bodyboost voorkomt en geneest
lage rug- en nekklachten. De lessen bestaan uit mindwarming up, een body-warming up, een kracht- en
cardiooefening op muziek met losse gewichtjes en een
mind-cooling down, zodat je ontspannen en voldaan
naar huis gaat.
Turnhal De Sterre
van 14.00 tot 15.00 uur
20 euro
03 444 18 60 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

OP WOENSDAG

OP DONDERDAG

GEZONDHEID EN BEWEGEN

TAI CHI

Rust in beweging - Dr. Paul Lam ontwikkelde speciaal
voor mensen met reuma en artrose een Tai Chi
aanbod. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het
een veilige en effectieve bewegingsvorm is.
Het programma wordt ondersteund door een heleboel
verenigingen voor mensen met reuma en artrose van
over heel de wereld.
Atrium
van 10.45 tot 11.45 uur
130 euro (voor 15 lessen)
0478 31 56 33 - info@rustinbeweging.be
www.rustinbeweging.be

SPORT EN BEWEGING

TURNEN

Okra St.-Bernadette Mortsel-Edegem - Onze
turnlerares Monik besteedt de nodige aandacht aan
elk spiertje en gewrichtje in ons lichaam. Voldoende
beweging houdt ons fit.
Atrium
om 09.00 uur
2 euro
03 449 66 63
OP VRIJDAG

OP WOENSDAG
GEZONDHEID EN BEWEGEN

SPORT EN BEWEGING

Yoga-rama-saenen - Neem deel aan de yogalessen
voor beginners en voor niet-beginners. Tijdens de
schoolvakantie gaan de lessen niet door.

Okra St.-Bernadette Mortsel-Edegem - Onze
danslerares Yvonne leert ons hele leuke danspasjes op
zwierige muziek. Kom eens meedoen, je zal er plezier
aan beleven.

YOGA

Koninklijk Atheneum
van 19.30 tot 20.45 uur
van 20.45 tot 22.00 uur
40 euro voor 5 avondlessen
03 449 40 89 - info@yoga-rama-saenen.be
www.yoga-rama-saenen.be

LIJNDANSEN

Atrium
om 09.30 uur
2 euro
03 440 47 94

IEDERE 1STE ZATERDAG VAN DE MAAND

IEDERE 3DE ZONDAG VAN DE MAAND

TWEEDEHANDSBOEKENMARKT

WANDELEN EN HISTORISCHE RONDLEIDING

Mortsel beleeft - Iedere eerste zaterdag van de
maand kan je hier bij droog weer een uitgebreid en
kwaliteitsvol aanbod van tweedehandsboeken, strips,
oude publicaties, postkaarten, e.d. vinden.
Gemeenteplein
van 09.00 tot 16.00 uur
gratis
hrmnphilippe@gmail.com
OP ZONDAG
HOBBY

FILATELIE EN OPZET VAN
THEMAVERZAMELING
POSTSTUKKEN

KAPC - Kom snuisteren in ruilboekjes.
We organiseren beamerpresentaties over diverse
thema’s, filatelistisch bekeken.
Hof van Rieth
van 10.00 tot 12.00 uur
gratis
03 827 55 59 - k.a.p.c@telenet.be - www.kapc.be

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 aan en breng eventueel een zaklamp mee.
Honden zijn niet toegelaten in de gebouwen.
De wandeling is bijna volledig toegankelijk voor
rolstoel en buggy.
Bezoekerscentrum FORT 4
ter hoogte van Krijgsbaan 212
om 14.00 uur
gratis
03 444 17 17 - fort4@mortsel.be - www.mortsel.be

OP ZONDAG
DANS

AFRIKAANSE DANS - LESSENREEKS
MET LIVE PERCUSSIE

Won Tanara vzw - Afrikaanse dans doet je intensief
bewegen. Elke les leer je andere bewegingen.
Er wordt ook een groepschoreografie uitgewerkt.
Deze is traditioneel geïnspireerd met hedendaagse
accenten. Techniek en dansplezier gaan onmiskenbaar
samen! Ervaring is meegenomen, niet vereist.
Met live percussie!
Sportschuur
van 20.00 tot 21.30 uur
108 euro
0495 72 64 42 - rika.broers@telenet.be
OP ZONDAG
GEZONDHEID

GESPREKSGROEP AUTISME

PASS Mortsel - Iedere maand houden we een
gespreksgroep over autisme gerelateerde onderwerpen
zoals diagnosestelling, werk, literatuur, vakantie.
Je kan actief deelnemen of gewoon komen luisteren.
Ook partners, kinderen, ouders en familie zijn
welkom.
Zaal ’t Parkske
van 14.30 tot 16.30 uur
gratis
0497 85 49 91 - ellen.vandergucht@telenet.be
passgroepen.com/groepen/mortsel

- notities -

- DIENSTENCENTRA - Meerminne Pedicure

MAANDAG

Voormiddag - op afspraak
14 euro

DONDERDAG

Tai-Chi voor gevorderden

10.00 - 11.00 uur
5,50 euro per les - op voorhand inschrijven en betalen

Kaartwedstrijd

Tai-Chi voor beginners

Lijndans voor beginners

Bib met grootletterboeken

14.00 uur - 05/03 en 19/03
inschrijven vanaf 13.30 uur
14.00 uur
gratis

11.00 - 12.00 uur
5,50 euro per les - op voorhand inschrijven en betalen
11.00 uur - oneven weken
Meerminnehof

Lijndans voor gevorderden
15.00 uur
gratis

Zumba Gold

Gym voor 60+

DINSDAG

09.30 uur
6,50 euro per les en 60 euro voor 10 beurtenkaart

Petanque

Sjoelen

14.00 uur

Tabletcafé

WOENSDAG

Namiddag - op afspraak, om de 2 weken
12 euro

Kerkhoftoer

09.30 uur
gratis

vrijdag 23 februari
gratis

14.00 uur

Voetreflexologie

VRIJDAG

14.00 uur
1e woensdag van de maand - op voorhand inschrijven

Dienstencentrum Meerminne

Meerminne 6 - 2640 Mortsel
03 443 94 59
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

- De Populier Turnen

MAANDAG

09.30 uur
gratis

14.00 uur

Sjoelbakwedstrijd
14.00 uur

Lijndans

10.30 uur
gratis

DINSDAG

Engels voor beginners

09.15 uur - september tot juni
1 euro/les

Engels voor gevorderden

10.30 uur - september tot juni
1 euro/les

Teken- en schilderatelier
14.00 uur
gratis - eigen materiaal

Voetreflexologie

WOENSDAG

Voormiddag - op afspraak, om de 2 weken
12 euro

Kerkhoftoer

1e woensdag van de maand - inschrijven
14.00 uur

KUBB spel voor jong en oud
14.00 uur
gratis

DONDERDAG

Gezelschapsspelen

Pedicure

VRIJDAG

Voormiddag - op afspraak
14 euro

Spaans voor beginners
10.00 uur - september tot juni
1 euro/les
Spaans voor gevorderden
11.00 uur - september tot juni
1 euro/les
Crea
14.00 uur
Petanque
14.00 uur
Kleine heerlijkheden
14.00 uur
1,50 euro

Dienstencentrum De Populier

Guido Gezellelaan 31 - 2640 Mortsel
03 440 46 24
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be

- UiT in Mortsel - maart 2018 donderdag 1 maart
Wim Helsen

vrijdag 9 maart
Damoquiz

woensdag 14 maart
Leerlingenconcert

van 23 maart tot 24 maart
4 zusters, dé musical

donderdag 1 maart
Jazzcafé

vrijdag 9 maart
Une belle histoire

woensdag 14 maart
The day will come

van 23 maart tot 25 maart
Verkiezingskoorts

donderdag 1 en 15 maart
Creamiddagen WEMO

vrijdag 9 maart
M.A.D.

woensdag 14 maart
CVS

zaterdag 24 maart
Do Van Ranst

donderdag 1 maart
Martha’s Praatcafé

vrijdag 9 maart
Duurzame renovatie

woensdag 14 maart
Blanche en forza

zaterdag 24 maart
Parkschool Opendeur

vrijdag 2 maart
Jaarlijkse Amnesty Quiz

vrijdag 9 maart
Seniorenfeest

donderdag 15 maart
Napoleon

zaterdag 24 maart
Mortsel showt!

vrijdag 2 maart
Ieder vogeltje zingt

vrijdag 9 maart
Jeugdprins of jeugdprinses

donderdag 15 maart
Roofvogels en uilen

zaterdag 24 maart
Earth hour

vrijdag 2 maart
Bingo met gebak

zaterdag 10 maart
Internationale carnavalsstoet

van 15 maart tot 24 maart
De Caraïbische zee

zaterdag 24 maart
Repair Café

vrijdag 2 en zaterdag 3 maart
Torenhoog

zaterdag 10 maart
Carnavalsbal

vrijdag 16 maart
Hand- en baardverzorging

zondag 25 maart
Mozaïek workshop

zaterdag 3 maart
De Renesse

zaterdag 10 maart
Turnshow D&V

zondag 18 maart
Tweedehandsbeurs

dinsdag 27 maart
Nocturnal animals

zaterdag 3 maart
Volksdansfeest Reinaert

zaterdag 10 maart
Vind je balans

zondag 18 maart
Bea Cantillon

dinsdag 27 maart
Infosessie: Wat Alz?

zaterdag 3 maart
Oiartzun

zaterdag 10 maart
Retrodag

dinsdag 20 maart
Hendrik Vos

dinsdag 27 maart
Paasfeest

zaterdag 3 maart
Nu ou jamais

zondag 11 maart
Kindercarnavalsbal

dinsdag 20 maart
Die gottliche ordnung

woensdag 28 maart
In de wolken

maandag 5 maart
Opleiding AED

zondag 11 maart
Lampionaio

dinsdag 20 maart
Nacht v/d Geschiedenis

woensdag 28 maart
Met pensioen

maandag 5 maart
Samen gezellig ontbijten

zondag 11 maart
op zoek naar de ijsvogel

woensdag 21 maart
Grabbelpas: Kleuterparadijs

woensdag 28 maart
Demain

dinsdag 6 maart
Mantelzorgcafé

maandag 12 maart
Carnaval met muziek

woensdag 21 maart
Lenteweetjes

donderdag 29 maart
Classico string trio

woensdag 7 maart
You were never really here

dinsdag 13 maart
Four Aces

donderdag 22 maart
Stadsgesprekken

donderdag 29 maart
Beweeg@mortsel

woensdag 7 maart
Doctor Zhivago

dinsdag 13 maart
J.M. Coetzee

donderdag 22 maart
Contactkoor

vrijdag 30 maart
Tabletcafé

donderdag 8 maart
One woman comedy show

dinsdag 13 maart
Tranen over Mortsel

donderdag 22 maart
Jules de Beule

vrijdag 30 maart
Paascrea

donderdag 8 maart
Lentebloemstuk maken

van 13 maart tot 18 maart
François Van Geenhoven

vrijdag 23 maart
muziekdoos van een trio

