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UiT in Mortsel
Een maandelijkse kalender, een bundeling van activiteiten, evenementen, cursussen,
ontmoetingsmomenten en feestjes … Hoe handig is dat?
Want of je nu 8, 38 of 83 bent, je kan elke dag iets beleven in Mortsel.
En dus maakten we dit papieren overzicht.
En we deden nog meer. We klopten er een gat in. Papieren overzichten hebben de neiging om uit het zicht
te verdwijnen. Gebruik het gat, steek er een duimspijker door en pin de kalender ergens vast.
Maar vooral, gebruik de kalender en dan komen we elkaar wel eens ergens tegen
op één van de evenementen.

Je zal je weg snel vinden in de kalender, maar we zetten je toch even op weg.
De kalender is onderverdeeld in een maandoverzicht, een overzicht van workshops en korte cursussen en
een overzicht van de langlopende reeksen. Dat laatste zijn cursussen die reeds in september gestart zijn,
maar waar je een heel jaar lang kan aansluiten.
Ten slotte is er, op de voorlaatste bladzijden, een overzicht van de activiteiten in de dienstencentra.
De adressen waar alles georganiseerd wordt, vind je hieronder.
En op het allerlaatste blad een kort overzicht.
En daarmee hebben wij genoeg gezegd, voorlopig.
Veel plezier als je UiT - in Mortsel - gaat.

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN

- ADRESSEN LOCATIES Academie voor Muziek, Woord en Dans, Eggestraat 13
Araumi Daiko Dojo, Deurnestraat 239
Atrium, Sint-Bernadettestraat 7
Bibliotheek, Eggestraat 32
De Feniks, Deurneleitje 6
Dienstencentrum De Populier, Guido Gezellelaan 31
Dienstencentrum Meerminne, Meerminne 6
Hoeve Dieseghem, Wouter Volcaertstraat 44
Hof van Rieth, Molenlei 68
JOC Centraal, Lusthovenlaan 10

FORT 4, Krijgsbaan 121
Johannes XXIII, Heilig-Kruisstraat 18
Kunstencentrum Kaleidoscoop, Molenstraat 50
Mark Liebrecht Schouwburg, Heilig-Kruisstraat 16
Minisporthal, Osylei 86
Sporthal ‘Den Drab’, Drabstraat 47
Sportschuur, Lusthovenlaan 12
Turnhal De Sterre, Drabstraat 47
Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26
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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 DINSDAG 2 JANUARI

DONDERDAG 4 JANUARI

FILM

ONTMOETING

Cinema M en Mortsel beleeft - De film speelt zich af
in het Brusselse misdaadmilieu. Het is liefde op het
eerste gezicht tussen de raadselachtige Gino “Gigi” en
de beloftevolle racepilote Bénédicte “Bibi”. Maar Gigi
draagt een geheim met zich mee. De film is een ode
aan de liefde: schud de letters van fidèle maar eens
door elkaar!

Kaleidoscoop - Zet het jaar in samen met de andere
atelierhuurders, leden van de vzw en sympathisanten.
Om 21.00 uur is er de spetterende burlesque-act “Parlé
texas”.

LE FIDELE

Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
7 euro - 5 euro (leden, - 25, vriendenpas)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be
WOENSDAG 3 JANUARI

FILM (EN WORKSHOP)

BUURMAN & BUURMAN

Mortsel beleeft - Buurman & Buurman gaan op hun
gekende manier aan de slag. Niets in huis is veilig en
de ravage blijkt enorm. Ze hebben voor elke klus een
oplossing en lossen samen de mankementen weer op.
Na de film kan je een dans-, muziek- en beeldende
workshop volgen.
Mark Liebrecht Schouwburg
14.30 uur
10 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

NIEUWJAARSRECEPTIE

Kunstencentrum Kaleidoscoop
20.00 uur
gratis
0474 56 78 31 - info@kaleidos.be - www.kaleidos.be
VRIJDAG 5 JANUARI

ONTSPANNING

BINGO

Mortsel beleeft - Het spel is gekend, maar toch elke
keer anders. De prijzen ken je nog niet, het zijn telkens
grappige en originele verrassingen. Je betaalt 1 euro
om deel te nemen en 3 euro extra voor koffie met
gebak (op voorhand inschrijven).
Dienstencentrum Meerminne
14.00 uur
1 euro voor deelname
3 euro voor koffie met gebak
03 443 94 59
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

WOENSDAG 3 JANUARI

VRIJDAG 5 JANUARI
DANS

WORKSHOP

KIDSCREA

Mortsel beleeft - In de kerstvakantie is het gezellig om
samen met je kinderen of kleinkinderen te knutselen.
We bouwen het dienstencentrum om tot atelier voor
een leuke middag knutselplezier. Schrijf je in, zodat we
zeker voldoende materiaal bestellen.
Dienstencentrum De Populier
14.30 uur
2,50 euro
03 440 46 24
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be

SALSAHAPPENING

Kaleidoscoop - Traditiegetrouw start Salsa Con Walter
het jaar met een swingende fuif. Iedereen is welkom,
ook als je geen salsa-ervaring hebt.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
20.00 uur
gratis
0474 56 78 31 - info@kaleidos.be - www.kaleidos.be
VRIJDAG 5 JANUARI

ONTSPANNING
DONDERDAG 4 JANUARI

WORKSHOP

CREA-MIDDAG

Mortsel beleeft - Doe-het-zelf is helemaal terug
van weggeweest. Op Pinterest zijn tal van ideetjes
te sprokkelen om zelf leuke dingen te maken. In
samenwerking met Welzijnsschakel Mortsel ga
je creatief aan de slag. En het is nog gezellig ook.
Iedereen welkom!
Dienstencentrum Meerminne
14.00 uur
gratis
03 443 94 59
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

KAARTWEDSTRIJD

Mortsel beleeft - Elk speelt voor zich, diegene met de
meeste slagen wint. Er wordt een troostprijs verloot
onder alle deelnemers. Je kan je inschrijven voor de
wedstrijd vanaf 13.30 uur.
Dienstencentrum De Populier
14.00 uur
1,50 euro
03 440 46 24
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be

VRIJDAG 5 JANUARI

MAANDAG 8 JANUARI

FEEST

NIEUWJAARSDRINK - VUURWERK

Stad Mortsel - Wacht niet op ‘den bloemekee’ om op
vrijdag 5 januari af te zakken naar de nieuwjaarsdrink
want dan mis je al de pret. Spreek om 19.30 uur af
met al je vrienden, buren en kennissen om samen te
klinken op het nieuwe jaar in de shelter van FORT 4.
Shelter FORT 4
19.30 uur
gratis
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
ZATERDAG 6 JANUARI
MUZIEK

EEN NIEUW JAAR
EEN NIEUWE FRANK

Kaleidoscoop - Frank Vander Linden is stichtend lid
van “De Mens”. In 2018 verschijnt een nieuw soloalbum. De try-out van deze nieuwe toernee is in ons
kunstencentrum. Frank laat zich hier bijstaan door
een duomuzikant.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
20.30 uur
15 euro (leden: 13 euro)
0474 56 78 31 - info@kaleidos.be - www.kaleidos.be

ONTSPANNING

VERLOREN MAANDAG

Mortsel beleeft - Op Verloren Maandag eet iedereen
worstenbrood en appelbollen. Maak van deze verloren
dag de schoonste dag van januari. Vergeet die goede
voornemens van minder suiker eventjes. Een appel,
met een koekje errond, is gezond, toch? Schrijf je op
tijd in, je betaalt 3 euro incl. koffie of thee.
Dienstencentrum De Populier
14.30 uur
3 euro
03 440 46 24
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be
Dienstencentrum Meerminne
14.30 uur
3 euro
03 443 94 59
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be
DINSDAG 9 JANUARI

ONTMOETING

KNABBEL EN BABBEL

Mortsel beleeft - De feesten zijn gepasseerd maar
wij zijn nog lang niet uitgebabbeld. We zetten de
koffie klaar en verwelkomen jullie voor een gezellig
samenzijn. Want ook in het nieuwe jaar maken we veel
ruimte voor ontmoeting en fijne momenten.
Dienstencentrum Meerminne

ZONDAG 7 JANUARI

THEATER

HUIS OP HOL

Mortsel beleeft - Mevrouw Stipt woont in een huis
vol met uitvindingen. Zo gaat alles zoals zij het wilt.
Tot de ochtend dat de dingen anders gaan dan anders:
de zeep ontsnapt en de eieren vliegen in het rond.
Verrassend, elegant en behendig circustheater. Na de
voorstelling is er een Hula Hoop Instuif voor iedereen
die wil.
Mark Liebrecht Schouwburg
15.00 uur
10 euro - 7 euro voor kinderen
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
MAANDAG 8 JANUARI

ONTMOETING

ONTBIJTEN IN HET
DIENSTENCENTRUM

Mortsel beleeft - Elke eerste maandag van de maand
kan je ontbijten in dienstencentrum Meerminne. Je
schuift aan onze gastentafel aan, en kan rekenen op
een ontbijt een koning waardig. Schrijf je in voor 4
januari.
Dienstencentrum Meerminne
09.15 uur
4 euro
03 443 94 59
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

14.00 uur
gratis
03 443 94 59
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be
DINSDAG 9 JANUARI
LITERATUUR

LEESGROEP BESPREEKT ELENA
FERRANTE

Davidsfonds Mortsel (Brabo) - De leesgroep
“DaMoLit” bespreekt elke tweede dinsdag van de
maand een auteur. In januari bespreken we Elena
Ferrante (°1943). Je vindt haar belangrijkste werken in
de Mortselse bibliotheek.
Bovenzaal bibliotheek Mortsel (lift)
van 14.15 tot 16.30 uur
gratis
www.davidsfonds.be
DINSDAG 9 JANUARI
FILM

CARGO

Cinema M en Mortsel beleeft - Leon Broucke valt
overboord uit zijn vissersboot, recht voor de ogen
van zijn oudste zoon Jean. Hij verzeilt in een diepe
coma en laat Jean achter met het familiebedrijf
en een enorme schuldenberg. De film gaat over
generatieverschillen, het in stand houden van wat
eigen en bekend is in een wereld die vooruitgaat.
Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
7 euro - 5 euro (leden, - 25, vriendenpas)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be

WOENSDAG 10 JANUARI

VRIJDAG 12 JANUARI
VOORDRACHT (MUZIKAAL)

INFORMATIEMIDDAG

TERUG IN BALANS NA DE
FEESTDAGEN

Mortsel beleeft - Vier tot vijf kilo, zo veel kom je bij
na de feestdagen. Het goede nieuws is dat de lente nog
even weg is, en dat je dus nog tijd genoeg hebt om
hier iets aan te doen. Ga samen met ons de uitdaging
aan, om ter eerste terug in de lentekleedjes! We geven
enkele tips!
Dienstencentrum De Populier
14.00 uur
gratis
03 440 46 24
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be
WOENSDAG 10 JANUARI
THEATER- HUMOR

QUARTER-LIFE CRISIS

Mortsel beleeft - Drie zaalshows en een best-of show
op één decennium. Je zou er volwassen van kunnen
worden. Maar is dat ook zo? Heeft Xander De Rycke
wat geleerd? Met een hoofd vol kronkels, een hoop
kleurrijke referenties en met een blik op de toekomst
staat Xander De Rycke er. Een voorstelling met
herkenbaarheden over het leven.
Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
16,50 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

LUISTEREN NAAR MUZIEK:
MUZIEKGALA 2018

Davidsfonds Mortsel (Brabo) - Werner Van
Krunkelsven begeleidt de muzikale verkenning van
2018. Met beeld en klank worden componisten,
hun werken, legendarische musici en de muzikale
actualiteit van 2018 voorgesteld. Praktische
inlichtingen volgen in Mortseliana van januarifebruari.
Dienstencentrum De Populier
van 13.45 tot 16.30 uur
www.davidsfonds.be
ZONDAG 14 JANUARI
MUZIEK

HOMMAGE AAN TOOTS
VRT BIGBAND

Mortsel beleeft - De VRT Bigband is een jazzorkest
samengesteld uit VRT-personeelsleden. De swingende
gloriedagen van het BRT jazzorkest en de BRT
Bigband herleven. Met Hommage aan Toots brengen
ze hulde aan Toots Thielemans, ’s werelds meest
bekende jazzmuzikant.
Mark Liebrecht Schouwburg
14.00 uur
16,50 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

DONDERDAG 11 JANUARI

MAANDAG 15 JANUARI

ONTMOETING

CAFE-AVOND

Kaleidoscoop - Spreek af in een gezellige sfeer met
vrienden om gemoedelijk wat te keuvelen.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
20.00 uur
gratis inkom
0474 56 78 31 - info@kaleidos.be - www.kaleidos.be
DONDERDAG 11 JANUARI
VOORDRACHT

HET DAGELIJKS LEVEN IN EUROPA
VAN 1850-1999

Markant Mortsel - Na de Franse revolutie
verandert het dagelijkse leven. Door de
verstedelijking ontstaan nieuwe omgangsvormen,
een aangepaste gezondheidsleer en een verrassend
consumptiepatroon. Veel van die ontwikkelingen zijn
ons vertrouwd en herkenbaar actueel!
Johannes XXIII
van 14.15 tot 17.00 uur
10 euro
0496 60 51 85 - nicole.boyart@gmail.com

ONTSPANNING

NIEUWJAARSRECEPTIE

Mortsel beleeft - Danny Van Acker komt het jaar
feestelijk inzetten in De Populier. We heffen het
glas samen op het nieuwe jaar met Evergreens op
de achtergrond, lekkere hapjes en een glaasje cava.
Iedereen welkom, schrijf je wel in, dan weten we met
hoeveel we zijn.
Dienstencentrum De Populier
15.00 uur
gratis
03 440 46 24
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be
DINSDAG 16 JANUARI
FILM

GET OUT

Cinema M en Mortsel beleeft - Een jonge zwarte
fotograaf rijdt met zijn blanke liefje naar het
platteland om er kennis te maken met haar familie.
Het woord slavernij valt in de film geen enkele
keer, maar alles verwijst ernaar: het grote landhuis
met schommelstoelen op het portiek - alleen
de katoenplantage ontbreekt nog - en vooral de
aanwezigheid van het zwarte huispersoneel. Een
horrorfilm die de Amerikaanse rassenkwestie tegen
het licht houdt…
Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
7 euro - 5 euro (leden, - 25, vriendenpas)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be

DINSDAG 16 JANUARI

VRIJDAG 19 JANUARI

MUZIEK

ONTSPANNING

Mortsel beleeft - Het Franse lied klinkt altijd wat
nostalgisch. We gaan naar een optreden en genieten
vanuit roodfluwelen zetels van het Franse lied. De
Franse hoofdstad is veelal het decor van de talloze
liefdesliedjes, geniet van de emotie en de melancholie.

Mortsel beleeft - Elk speelt voor zich, diegene met de
meeste slagen wint. Er wordt een troostprijs verloot
onder alle deelnemers. Je kan je inschrijven voor de
wedstrijd vanaf 13.30 uur.

LA VIE EST RIGUELLE

Vertrek met openbaar vervoer bij DC De Populier
13.30 uur vertrek
8 euro
03 440 46 24
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be
DONDERDAG 18 JANUARI

KAARTWEDSTRIJD

Dienstencentrum De Populier
14.00 uur
1,50 euro
03 440 46 24
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be
VRIJDAG 19 JANUARI
THEATER

VITALSKI & VESTON

WORKSHOP

CREA-MIDDAG

Mortsel beleeft - Doe-het-zelf is helemaal terug
van weggeweest. Op Pinterest zijn tal van ideetjes
te sprokkelen om zelf leuke dingen te maken. In
samenwerking met Welzijnsschakel Mortsel ga
je creatief aan de slag. En het is nog gezellig ook.
Iedereen welkom!
Dienstencentrum Meerminne
14.00 uur
gratis
03 443 94 59
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be
DONDERDAG 18 JANUARI
THEATER

Kaleidoscoop i.s.m. ‘t Periodiekske - Op een
gezellige maar avontuurlijke avond kruisen de
bloedbroeders Don Vitalski en Steven Van Gool
hun vriendschappelijke degens. Steven met zijn
Vlaamstalige folk-roest- en rockband “Veston”, Don
Vitalski met zijn kennis van volstrekt nutteloze feiten.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
19.30 uur
12 euro (leden 10 euro)
0474 56 78 31 - info@kaleidos.be - www.kaleidos.be
ZATERDAG 20 JANUARI

FILM EN ONTBIJT

CHAUFFAGE CENTRAAL

CAMUS - ARSENAAL/LAZARUS

Mortsel beleeft - Wat te doen met de slechte mop
die ‘leven’ heet? We gaan op zoek naar verwantschap,
ontroering en engagement, naar opstand en
aanvaarding, naar trefzekere woorden en kraakheldere
gedachten, naar de geur van gebakken vis en de
geluiden van een zomernacht aan zee.
Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
16,50 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
DONDERDAG 18 JANUARI
ONTMOETING

CAFE-AVOND

Kaleidoscoop - Spreek af in een gezellige sfeer met
vrienden om gemoedelijk wat te keuvelen.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
20.00 uur
gratis inkom
0474 56 78 31 - info@kaleidos.be - www.kaleidos.be

VRIJDAG 19 JANUARI

INFORMATIEMIDDAG

ONLINE BANKIEREN EN VEILIG OP
HET INTERNET

Mortsel beleeft - Wat houdt online bankieren in? Wat
is cashless betalen? Wat is phishing? Kom luisteren, je
steekt er vast het één en ander van op.
Dienstencentrum Meerminne
14.00 uur
gratis
03 443 94 59
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

Mortsel beleeft - Solan en Ludwig, De
sneeuwmachine. De brutale eend Solan en lieve egel
Ludwig wonen in een klein Noors dorpje, waar met
kerst normaal een dik pak sneeuw ligt. Maar dit jaar
laat de sneeuw op zich wachten...
JOC Centraal
09.30 uur
5 euro (-12 jaar) en 7 euro (+12 jaar)
03 443 79 60 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
ZATERDAG 20 JANUARI
MUZIEK

SWINGCAFE MET ‘DANCE4CHANGE’

Kaleidoscoop - Een Dance4Change-dansfeest nodigt
uit tot dansen en bewegen in een open sfeer en dit op
kleurrijke muziek uit alle continenten.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
20.00 uur
9 euro (leden 5 euro)
0474 56 78 31 - info@kaleidos.be - www.kaleidos.be
ZONDAG 21 JANUARI

THEATER

ARABELLA

Mortsel beleeft - Arabella is nog heel klein als
Federico haar vindt in een mandje. Arabella kan
dingen die andere mensen niet kunnen. En… ze heeft
een glazen bol. De allerkleinsten genieten van deze
magische voorstelling: vreemde muziekinstrumenten,
poppen en beweging in een wonderlijk decor.
Zaal ‘t Parkske
11.00 uur
10 euro - 7 euro voor kinderen
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

ZONDAG 21 JANUARI

WOENSDAG 24 JANUARI

WORKSHOP

MOZAÏEK

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
van 10.00 tot 17.00 uur
90 euro
0476 40 47 97 - info@kaleidos.be
www.beeldendmozaiekatelier.be
DINSDAG 23 JANUARI

INFORMATIEMIDDAG

SCHENKINGEN EN ERFRECHT

Mortsel beleeft - Notaris Wellens gaat in mensentaal
in op de problematiek van overlijden en hoe je je
naasten kan beschermen op fiscaal en niet-fiscaal
vlak. Het gaat om zeer efficiënte tips voor gehuwden,
samenwonenden en alleenstaanden. Er is tijd voorzien
om vragen te stellen.
Dienstencentrum Meerminne
14.00 uur
gratis
03 443 94 59
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

FILM

THE CIDER HOUSE RULES INLEIDING DOOR WERNER VAN
KRUNKELSVEN

Mortsel beleeft - De wees Homer Wells wordt
opgevoed door de dokter van een weeshuis omdat
hij niet kan aarden in adoptiegezinnen. ‘Vader’ en
‘zoon’ raken na verloop van tijd in conflict met elkaar
en Homer trekt de wijde wereld in, een wereld vol
verrassingen en openbaringen.
Dienstencentrum De Populier
14.00 uur
gratis
03 440 46 24
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be
WOENSDAG 24 JANUARI
THEATER

NAAMLOZE GEBEURTENIS

Mortsel beleeft - Beer, Prinses en Travolta zijn zes
jaar na een mislukte moordpoging weer op elkaar
aangewezen. Ze willen het vooral niet over vroeger
hebben. In dit absurd stuk gaat auteur Mathias Sercu
(Marsman) andermaal op zoek naar de humor van ons
al te ernstig bestaan.
Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
15,50 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

DINSDAG 23 JANUARI

DONDERDAG 25 JANUARI

ONTMOETING

VOLWASSENENCAFE

AMWD - Geniet van muziek en woord gebracht door
volwassen leerlingen van de AMWD. De hapjes en
drankjes zorgen voor extra sfeer.
Academie voor Muziek, Woord en Dans
van 19.00 tot 23.00 uur
gratis
03 449 72 77
DINSDAG 23 JANUARI
FILM

MAUDI

Cinema M en Mortsel beleeft - Maud Lewis werd
geboren met een ernstige vorm van reuma, waardoor
haar gewrichten steeds meer vervormen en ze haar
lichaam met moeite onder controle kan houden.
Ze beseft dat ze financieel onafhankelijk moet
zijn. Daarom besluit ze een baan aan te nemen als
huishoudelijke hulp bij visboer Everett Lewis.
Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
7 euro - 5 euro (leden, - 25, vriendenpas)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be

ONTSPANNING

KUNSTVEILING

Mortsel beleeft - Tijdens de verbouwingen van de
Meerminne maakte een buurtbewoner prachtige
kunstwerken met afbraakmateriaal. We veilen deze
werken ten voordele van het goede doel. In januari kan
je een bod doen en op 25 januari worden alle stukken
officieel geveild.
Dienstencentrum Meerminne
14.00 uur
gratis
03 443 94 59
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be
DONDERDAG 25 JANUARI
ONTSPANNING

CAFE-AVOND
MET INFO ZUIDTRANT

Kaleidoscoop - Op het dak van Kaleidoscoop zullen
zonnepanelen geplaatst worden voor de productie
van groene stroom. De coöperatieve vereniging
Zuidtrant coördineert dit project, dat gebaseerd is op
burgerparticipatie. Heb je interesse? Kom zeker langs !
Kunstencentrum Kaleidoscoop
19.30 uur
gratis inkom
0474 56 78 31 - info@kaleidos.be - www.kaleidos.be

VRIJDAG 26 JANUARI

MAANDAG 29 JANUARI

LITERATUUR

JUNIOR JOURNALIST:
84E PRIJSUITREIKING

Davidsfonds Mortsel (Brabo) - De Junior Journalistwedstrijd is dé schrijfwedstrijd voor jongeren.
Vandaag volgt de prijsuitreiking van onze afdeling
Davidsfonds-Mortsel. Alle deelnemers zijn samen
met hun familie, vrienden en leerkrachten van harte
welkom. Elke deelnemer krijgt een boek. De muzikale
omlijsting gebeurt door drie Mortselse jongeren :
Samuel Cooremans, Tom Corbett en Wouters Hans.
Zaal ‘t Parkske
van 20.00 tot 22.30 uur
gratis
www.davidsfonds.be
VRIJDAG 26 JANUARI

ONTSPANNING

BINGO

Mortsel beleeft - Het spel is gekend, maar toch elke
keer anders. De prijzen ken je nog niet, het zijn telkens
grappige en originele verrassingen. Je betaalt 1 euro
om deel te nemen en 3 euro extra voor koffie met
gebak (op voorhand inschrijven).
Dienstencentrum De Populier
14.00 uur
1 euro voor deelname
3 euro voor koffie met gebak
03 440 46 24
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be
DINSDAG 30 JANUARI

THEATER

TRANEN VAN EEN CLOWN

Kaleidoscoop i.s.m. Paljasproductie - Luc Caals
wordt 65 en staat al 45 jaar op de planken, een ideale
gelegenheid om zich helemaal te geven in dit boeiend,
geestig en hilarisch theaterstuk van Ron Aldridge.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
20.30 uur
13 euro (leden 11 euro)
0474 56 78 31 - info@kaleidos.be - www.kaleidos.be

ONTMOETING

RUMMIKUB

Mortsel beleeft - Iedereen is welkom voor een spelletje
Rummikub. Je hoeft je niet in te schrijven.
Dienstencentrum Meerminne
10.00 uur
gratis
03 443 94 59
dienstencentrum.meerminne@ocmwmortsel.be

ZATERDAG 27 JANUARI

DINSDAG 30 JANUARI

THEATER

FILM

Tejater Toeternitoe - Paul Torfs (den Bobo) schreef
en regisseerde reeds 29 theaterstukken waaronder 3
standups. Zijn 30e productie wordt zijn afscheidsshow
en is een stand-upcomedy.

Cinema M en Mortsel beleeft - De film begint met
honderden Britse en geallieerde troepen die omringd
worden door vijandelijke troepen. Ze zijn gevangen op
het strand met hun rug naar de zee, terwijl de vijand
steeds dichterbij komt. Deze film moet je echt op een
groot scherm zien, daar is hij voor gemaakt!

MENS ERGER JE NIET

Kunstencentrum Kaleidoscoop
20.30 uur
8 euro
0476 33 27 73 - paul.torfs@pandora.be - www.kaleidos.be
ZONDAG 28 JANUARI

MILONGA

Kaleidoscoop - Maandelijks organiseren Steven en
Marleen een tangonamiddag. Na een initiële workshop
kan je je vrij uitleven op de dansvloer.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
van 15.00 tot 22.30 uur
gratis
0474 56 78 31 - info@kaleidos.be - www.ardoroso.be

DUNKIRK

Mark Liebrecht Schouwburg
20.15 uur
7 euro - 5 euro (leden, - 25, vriendenpas)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be
WOENSDAG 31 JANUARI

WORKSHOP

VAN JEANS TOT…

Mortsel beleeft - Breng een oude jeans mee en we
maken er de hipste schorten en zakjes voor je gsm
mee! Schrijf je in, dan voorzien we zeker voldoende
materiaal! Zelf mee te brengen: oude jeans, dikke
stopnaald, dik garendraad, een lapje stof en strasjes.
Dienstencentrum De Populier
14.00 uur
gratis
03 440 46 24
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be

- KORTE REEKSEN VAN DINSDAG 16 JANUARI
TOT DINSDAG 10 APRIL

VAN DONDERDAG 18 JANUARI
TOT DONDERDAG 1 FEBRUARI

GEZONDHEID EN BEWEGING

GEZONDHEID - WORKSHOP

NIA ENERGIE-DANS-WORKSHOP

Amana Dance Theatre - Nia is fitness voor lichaam
en ziel, een bruisende mix van dans, krijgskunst en
lichaamsbewustzijn. Nia bevordert je lichamelijke
en mentale fitheid, ondersteunt de natuurlijke
intelligentie van je lichaam, intensiveert je vitaliteit,
gezondheid en levensvreugde.
De Feniks
dinsdag - 19.00 tot 20.00 uur
80 euro
0494 12 12 80 - vera@amania.be - www.amania.be
VAN DINSDAG 16 JANUARI
TOT DINSDAG 10 APRIL
DANS - WORKSHOP

BUIKDANS:
BEGINNERS EN BASISERVARING

Amana Dance Theatre - Egyptische buikdans is een
oeroude kunst die lichaam en ziel verrijkt. In deze
reeks neemt Amana Dance Theatre je mee voor een
fascinerende, sensuele en feestelijke reis naar een
prachtige dans. Voor beginners en mensen met basiservaring.
De Feniks
dinsdag - 20.15 tot 21.45 uur
155 euro
0494 12 12 80 - a@buikdans.net - www.buikdans.net

HOOFD-, NEK- EN
SCHOUDERMASSAGE

Mortsel beleeft - Hoofd-, nek-, en schouderklachten
… je kent het? Als je je nek overbelast, ontstaat er
chronische spanning. Er worden ontspannende
massagetechnieken aangereikt waarmee je op een
eenvoudige manier jezelf en anderen verlichting kan
bieden.
Hoeve Dieseghem
donderdag - 19.00 tot 22.00 uur
40 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
VAN DONDERDAG 18 JANUARI
TOT DONDERDAG 12 APRIL
DANS - WORKSHOP

BUIKDANS: GEVORDERDEN

Amana Dance Theatre - In deze reeks neemt Amana
Dance Theatre gevorderde of half-gevorderde
danseressen mee voor een fascinerende, sensuele en
feestelijke reis naar een prachtige dans, met als focus
gegronde techniek en bezield bewegen, improvisatie
en choreografie.
De Feniks
donderdag - 20.30 tot 22.00 uur
155 euro
0494 12 12 80 - a@buikdans.net - www.buikdans.net

VANAF DINSDAG 23 JANUARI
DANS - WORKSHOP

TANGO

Kaleidoscoop - Mis de start niet van de nieuwe
reeks Argentijnse tango met Steven en Marleen: voor
beginners, middengroep en gevorderden.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
dinsdag
0474 56 78 31 - info@kaleidos.be - www.ardoroso.be
VAN WOENSDAG 10 JANUARI
TOT WOENSDAG 14 FEBRUARI
KOKEN - WORKSHOP

DE AZIATISCHE KEUKEN

Mortsel beleeft - De Aziatische keuken heeft zo veel
troeven! In deze 4 lessen maken we kennis met de
typische ingrediënten. We experimenteren met tal van
kooktechnieken uit het Oosten. Oefen alvast maar met
je eetstokjes.
Zaal ‘t Parkske
woensdag - 19.30 tot 22.00 uur
90 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
VANAF WOENSDAG 10 JANUARI
DANS - WORKSHOP

SALSA

Kaleidoscoop - voor beginners, middengroep en
gevorderden.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
woensdag
0474 56 78 31 - info@kaleidos.be
www.salsaconwalter.be

VAN DONDERDAG 18 JANUARI
TOT DONDERDAG 12 APRIL
DANS - WORKSHOP

MAGHREB: TRADITIONELE DANSEN

Amana Dance Theatre - Traditionele dansen uit
Marokko, Algerije en Tunesië zijn familie van de
Egyptische buikdans, maar hebben een heel eigen
energie en ritme. Repetitief en (schijnbaar) eenvoudig,
spiritueel en aards, meditatief en uitbundig:
Maghrebdansen zijn goed voor je humeur!

De Feniks
donderdag - 19.00 tot 20.15 uur
55 euro
0494 12 12 80 - a@buikdans.net - www.maghrebdans.net
VAN DONDERDAG 11 JANUARI
TOT JUNI
MUZIEK - WORKSHOP

TAIKO

Araumi Daiko - Taiko is drummen op grote Japanse
trommels. Taiko is muziek maken, sporten en plezier
tegelijkertijd!
Araumi Daiko Dojo
donderdag - 19.30 tot 22.00 uur
190 euro
annick_robberecht@hotmail.com

- HET HELE JAAR DOOR VAN MAANDAG 8 JANUARI
TOT MAANDAG 18 JUNI

VANAF DINSDAG 9 JANUARI
CREATIEF

MOZAÏEK LESSEN

GEZONDHEID EN BEWEGEN

GYM+ 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.
Turnhal De Sterre
maandag - 09.30 tot 10.30 uur
20 euro
03 444 18 60 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
VANAF MAANDAG 8 JANUARI
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
maandag - 09.30 uur
0,20 euro
03 449 66 63

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.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
dinsdag - 19.00 tot 21.30 uur
13 euro
0476 40 47 97 - info@beeldendmozaiekatelier.be
www.beeldendmozaiekatelier.be
VANAF DINSDAG 9 JANUARI
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 4
en stappen al babbelend de tijd weg. Geschikt voor
iedereen!
Groep 1: van 10.00 tot 11.00 uur: vlot tempo
Groep 2: van 11.00 tot 12.00 uur: rustig tempo
in en rond FORT 4
dinsdag
10 euro
03 444 18 60 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

VANAF DINSDAG 23 JANUARI

VANAF DONDERDAG 11 JANUARI

DANS

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
dinsdag - 19.30 tot 20.30 uur
20.30 tot 21.30 uur - 21.30 tot 22.30 uur
150 euro
120 euro (<26j & uitkeringsgerechtigden)
0478 66 19 02 - info@tangodansen.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’
donderdag
9.45 tot 11.15 uur en 11.15 uur tot 12.45 uur
30 euro
03 444 18 60 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

VANAF DINSDAG 9 JANUARI

VANAF DONDERDAG 11 JANUARI

ONTMOETING

GEZONDHEID EN BEWEGEN

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!

Mortsel beleeft- Bodyboost voorkomt en geneest lage
rug- en nekklachten. De lessen bestaan uit mindwarming up, een body-warming up, een kracht- en
cardio-oefening op muziek met losse gewichtjes en een
mind-cooling down, zodat je ontspannen en voldaan
naar huis gaat.

CLUBMIDDAG

Atrium
dinsdag - van 13.00 tot 17.00 uur
1 euro voor de koffie
03 449 50 80

BODYBOOST- RUGFIT CURSUS

Turnhal De Sterre
donderdag - 14.00 tot 15.00 uur
20 euro
03 444 18 60 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

VANAF DONDERDAG 11 JANUARI

VANAF ZONDAG 21 JANUARI

SPORT

DANS

TAIKO

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!
Araumi Daiko Dojo, Deurnestraat 239, Mortsel
donderdag - 19.30 uur
190 euro
annick_robberecht@hotmail.com
VANAF VRIJDAG 15 JANUARI
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 4
en stappen al babbelend de tijd weg. Geschikt voor
iedereen!
Groep 1: van 10.00 tot 11.00 uur: vlot tempo
Groep 2: van 11.00 tot 12.00 uur: rustig tempo.
in en rond FORT 4
vrijdag
10 euro
03 444 18 60 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

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
zondag - 20.00 tot 21.30 uur
108 euro
0495 72 64 42 - rika.broers@telenet.be

VANAF ZATERDAG 13 JANUARI
SPORT

DRUMS ALIVE - GROEPSLES

Mortsel beleeft - Tijdens deze groepsfitnessles beweeg
je op muziek terwijl je met drumsticks op een zitbal
trommelt. Een vrolijke work-out voor een boost van
je humeur en je conditie. Je hoeft echt geen ‘danser’
te zijn om mee te kunnen met deze lessen. Iedereen
die het leuk vindt om te bewegen op muziek kan
meetrainen.
minisporthal
zaterdag - 13.00 tot 14.00 uur
35 euro
03 444 18 60 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be
VANAF ZONDAG 14 JANUARI
HOBBY

FILATELIE EN OPZET VAN
THEMAVERZAMELING
POSTSTUKKEN

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

- 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

13.30 uur - op 08/1 en 22/1
inschrijven vanaf 13.15 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 26 januari
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 - januari 2018 dinsdag 2 januari
Le fidèle

woensdag 10 januari
Quarter-life crisis

woensdag 3 januari
Buurman & buurman

donderdag 11 januari
Café-avond

woensdag 3 januari
Kidscrea

donderdag 11 januari
Dagelijks leven in Europa van 18501999

donderdag 4 januari
Crea-middag
donderdag 4 januari
Nieuwjaarsreceptie
vrijdag 5 januari
Nieuwjaarsdrink - Vuurwerk
vrijdag 5 januari
Bingo
vrijdag 5 januari
Salsahappening
vrijdag 5 januari
Kaartwedstrijd
zaterdag 6 januari
Een nieuw jaar, een nieuwe Frank
zondag 7 januari
Huis op hol
maandag 8 januari
Ontbijten in het dienstencentrum
maandag 8 januari
Verloren Maandag
dinsdag 9 januari
Knabbel en babbel
dinsdag 9 januari
Leesgroep bespreekt Elena Ferrante
dinsdag 9 januari
Cargo
woensdag 10 januari
Terug in balans na de feestdagen

zondag 21 januari
Arabella
zondag 21 januari
Mozaïek
dinsdag 23 januari
Schenkingen en erfrecht

vrijdag 12 januari
Muziek: Muziekgala 2018

dinsdag 23 januari
Volwassenencafé

zondag 14 januari
Hommage aan Toots

dinsdag 23 januari
Maudi

maandag 15 januari
Nieuwjaarsreceptie

woensdag 24 januari
The cider house rules

dinsdag 16 januari
Get out

woensdag 24 januari
Naamloze gebeurtenis

dinsdag 16 januari
La vie est riguelle

donderdag 25 januari
Kunstveiling

donderdag 18 januari
Crea-middag

donderdag 25 januari
Café-avond met info Zuidtrant

donderdag 18 januari
Camus - ARSENAAL/LAZARUS

vrijdag 26 januari
Junior Journalist: 84e Prijsuitreiking

donderdag 18 januari
Café-avond

vrijdag 26 januari
Tranen van een clown

vrijdag 19 januari
Online bankieren, veilig op het internet

zaterdag 27 januari
Mens erger je niet

vrijdag 19 januari
Kaartwedstrijd

zondag 28 januari
Milonga

vrijdag 19 januari
Vitalski & Veston

maandag 29 januari
Bingo

zaterdag 20 januari
Chauffage Centraal

dinsdag 30 januari
Rummikub

zaterdag 20 januari
Swingcafé met ‘Dance4change’

dinsdag 30 januari
Dunkirk
woensdag 31 januari
Van jeans tot…

