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- UiT in Mortsel We rollen de rode loper uit. De modellen op ‘Mortsel showt!’ maken hier gretig gebruik van.
Ze laten je de nieuwe collectie zien, eentje die je hier in Mortsel kan kopen.
We rollen de loper ook uit voor jou. Want vanaf nu ben ook jij VIP, als je een UiTPAS bezit.
De UiTPAS is een spaarkaart. Telkens je deelneemt aan een UiT-activiteit, spaar je punten.
Het is ook een voordeelkaart. Je kan je punten inruilen voor extra voordelen.
Vanaf 1 maart kan je een UiTPAS kopen.
Meer info vind je in M magazine en via www.mortsel.be/uitpas.

De kalender is onderverdeeld in een maandoverzicht, een overzicht van workshops en korte cursussen en een overzicht van de langlopende reeksen. De activiteiten die we als lokaal bestuur zelf
organiseren,
die vind je terug onder de noemer ‘Vrije tijd’.
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 Kerk Sint-Lodewijk, Osylei 74
Kunstgalerij Arttilia, Mechelsesteenweg 7
Mark Liebrecht Schouwburg, Heilig-Kruisstraat 16
Meerminnecampus, Meerminne 6
Opnieuw & Co, Borsbeeksebinnenweg 51
Parkschool, Lusthovenlaan 12
Sporthal Den Drab, Drabstraat 47
Sportlandschap, Gasthuishoeven 1
Sportschuur, Lusthovenlaan 12
Taverne Hof van Rieth, Molenlei 68
Turnhal De Sterre, Drabstraat 47
Vzw De Link Beschut Wonen, Antwerpsestraat 179
WZC Meerminnehof, Hollandse Tuin 3
Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26
Zwembad Den Bessem, Liersesteenweg 15

’t Centrum, Osylei 43
Academie voor Beeldende Kunst, Lieven Gevaertstraat 52
Academie voor Muziek, Woord en Dans, Eggestraat 13
Bibliotheek, Eggestraat 32
De Kobbe (De Brug maatwerkbedrijf), Waesdonckstraat 1
De Populier, Resto & Huis voor de buurt, Guido Gezellelaan 31
De Tandem, Lepelstraat 11
Den Wolschaerder, Liersesteenweg 314
FORT 4, Krijgsbaan 212
Hangar 68 (FORT 4), Neerhoevelaan
Hoeve Dieseghem, Wouter Volcaertstraat 44
In de Buurt, Meerminne 4
JOC Centraal, Lusthovenlaan 10
Johannes XXIII, Heilig-Kruisstraat 18
Kaleidoscoop Kunstencentrum, Molenstraat 50

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
(Bij alle diensten van lokaal bestuur Mortsel kan je enkel betalen met je bankkaart.)
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Mortsel
showt!
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Modeshow op catwalk in openlucht
Presentatie Eline De Munck

zaterdag 28 maart 2020
10.00 - 18.00 uur
Pieter Reypenslei

’t Bazarke
Benjamin
BIS
Bobby Sewing
Bostini
César Menswear
Didish
Edith of Oxford
Formen
Frannje
Goed
Haumaru Fashion
Hejsan Hoppsan
Hunkemöller
Jama Lederwaren
Kousenboetiek
Marga
Marga Pop Up
Mayerline
Metal
Optiek Vanbaeden
OPTI-MINE
Parachute
Plume
Rand
Verhelst Optiek
ZWART
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- VOORSTELLINGEN IN DE KIJKER ZONDAG 1 MAART

THEATER - FAMILIE

SNØW - K.A.K. 3+

Vrije tijd - Beste kløter, De Grote Mensen willen niet luisteren, dus jij
moet mij helpen! Ik smelt! Wij hebben jullie hulp nodig! Help ons! Kom
snel! Nu! Met vriendelijke groeten, De Sneeuwman. ‘Snøw’ gaat over
de opwarming van de aarde op maat van een kleuter. Een pinguïn, een
frigo en een rochelende vuilniszak komen in opstand tegen alle Grote
Mensen die niet willen luisteren. Met ‘Snøw’ wil K.A.K. een nieuwe
generatie publiek warm maken voor toneel, kinderen inspireren en
daaruit zelf inspiratie opdoen.
Mark Liebrecht Schouwburg
van 15.00 tot 15.45 uur
8 euro - reserveren
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - tickets.mortsel.be
WOENSDAG 4 MAART

FILM - FAMILIE

DE BUURTSPION 6+

Vrije tijd - De tienjarige Agathe-Christine is een buitenbeentje én
gek op mysteries. Ze wil graag privédetective worden. Een kantoor
heeft ze al: in hun nieuwe huis in de stad tovert ze de kelder om tot
een klein detectivebureau. Daar bijt ze zich vast in haar eerste zaak. In
de buurtwinkel verdwijnen er voortdurend koekjes uit de rekken. Haar
slungelachtige buurjongen Vincent zorgt voor nog meer mysterie. Telkens
Agathe-Christine (codenaam: AC) hem ziet, krijgt ze een raar gevoel in
haar buik. Dat raadsel is zo mogelijk nog moeilijker op te lossen.
Mark Liebrecht Schouwburg
van 15.00 tot 16.15 uur
7 euro - reserveren
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - tickets.mortsel.be

WOENSDAG 11 MAART

THEATER - FAMILIE

PIT - THEATER M U S T 2,5+

Vrije tijd - Waar komt een plant vandaan? Van een zaad. Hoe ziet dat
eruit? Rond, klein, heel klein. En wat dan? Ik steek het in de grond, in
de wolken, in mijn mond. Ik geef het water, soep. Ik zet het een muts
op. En ik wacht. Ik ga kijken. Na vijf minuten. Na een kwartier ga ik
weer kijken. Ik wacht een halfuur. ’s Avonds ga ik nog eens kijken. En de
volgende morgen opnieuw. Ik ben het bijna vergeten. Maar ik weet dat
het komt. ‘Pit’ is een uitdagende, prikkelende, muzikale voorstelling over
nieuw leven, versgeperst voor kleine kinderen.
Zaal ’t Parkske
van 15.00 tot 16.00 uur
7 euro - reserveren
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - tickets.mortsel.be
ZATERDAG 14 MAART
THEATER

2020 - LUBRICANT FOR LIFE - WOODMAN

Vrije tijd - In ‘2020’ trekken we op onderzoek naar wat houvast biedt.
We bekijken de menselijke soort. Hoe geeft die zich een houding?
In 1891 droomt Paul Otlet van z’n mundaneum: een kabinet dat
alle menselijke kennis moet bevatten. In 1949 wil Alan Lomax alle
volksliederen die er zijn op plaat vastleggen. In 2006 destilleert Daniel
Tammet uit de vijftien talen die hij perfect beheerst een eigen taal en
publiceert een woordenboek. In ‘2020’ nodigen we je graag uit in de
‘Globe’, onze expo room.
Zaal ’t Parkske
van 20.15 tot 22.00 uur, inleiding om 19.15 uur
16,50 euro - reserveren
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - tickets.mortsel.be
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DONDERDAG 26 MAART
THEATER

TUSSEN ZUSSEN - PALJAS PRODUCTIES

Vrije tijd - Isabel bezoekt haar zus Linda. De zussen zijn totaal
verschillend. Linda is moeder van drie kinderen en gelukkig getrouwd
met een tandarts. Isabel is een talentvolle kunstenares met een
voorkeur voor foute mannen. Het duurt niet lang of de strijdbijl wordt
liefdevol opgegraven en ze hervallen in hun kinderachtige typische
zussengekibbel waar verleden en heden cruciaal blijken te zijn. Blijven
ze steken in het verleden of zijn ze in staat hun leven een andere
wending te geven? Blijkt dan ook nog dat Isabel met een bepaalde
missie naar haar zus is gekomen…
Een indringende voorstelling over de moeizame relatie tussen twee
zussen. Humoristisch, herkenbaar en ontroerend.
Van Myranda Jongeling (gebaseerd op een roman van Tessa de Loo) Met Marleen Merckx en Anne-Mieke Ruyten - Regie Els Olaerts.
Mark Liebrecht Schouwburg
van 20.15 tot 22.00 uur
14,50 euro - reserveren
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - tickets.mortsel.be
ZONDAG 29 MAART
THEATER

ALTIJD ZAL IK VAN JE HOUDEN - TOON HERMANS

Vrije tijd - De leukste ‘feel good’ voorstelling voor het hele gezin ter
gelegenheid van de viering van de 20ste sterfdag van Toon Hermans.
Er worden bekende en totaal onbekende liedjes gezongen, er worden
gedichten gelezen om te lachen en anekdotes verteld die hij in de
loop van zijn carrière heeft meegemaakt. En wie kan dat nu beter doen
dan zijn eigen zoon Maurice Hermans, die samen met drie vocalisten
en een pianist deze speciaal gemaakte ‘hommage’ brengen. Een
voorstelling met blije herinneringen en veel lieve bekende en onbekende
Toonliedjes.
Mark Liebrecht Schouwburg
van 14.00 tot 16.00 uur
15 euro - reserveren
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - tickets.mortsel.be

- VOORUITBLIK APRIL VRIJDAG 3 APRIL
THEATER

MISSCHIEN MARIEKE
Greet Jacobs / L. Blancquaert
ZONDAG 5 APRIL
FAMILIE - FILM

GRUWELIJKE RIJMEN 6+
WOENSDAG 8 APRIL
FAMILIE - FILM

RITA EN KROKODIL 3+
VRIJDAG 24 APRIL
MUZIEK

IN STIL MODERNO
J. Lambrechts, N. Verhaert, A. Van Os, R. Vermeulen
ZONDAG 26 APRIL
FAMILIE

KAPOTTEPOPPENKOPPEN 8+
dOFt
WOENSDAG 29 APRIL
FAMILIE

AIAIAI 3+
Theater FroeFroe
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- DEZE

AAND -

ZONDAG 1 MAART

DINSDAG 3 MAART

THEATER

INFOCAFÉ VOOR MANTELZORGERS

MIJN SLAPPE KOMEDIE
van Magne van den Bergh
regie Griet Stevens

KT Streven Mortsel - Twee ex-partners moeten op
restaurant nog één en ander finaal bespreken, wat
vervolgens ge-wel-dig uit de hand loopt, want de
obers werken niet mee en de drank vloeit rijkelijk.
De sfeer wordt alsmaar scherper, de tongen komen
losser en de deftigheid gaat al snel overboord.
De Kaleidoscoop wordt tot een echt restaurant
omgebouwd. Publiek en cast worden één. Je zal
gegeten, gelachen, gedronken en genoten hebben.
Kaleidoscoop Kunstencentrum
van 15.00 tot 17.30 uur
13 euro - 11 euro (jeugd, leden Kaleidoscoop)
25 euro (met eten, tijdig reserveren)
23 euro (met eten, jeugd en leden Kaleidoscoop)
info@kaleidos.be - www.kaleidos.be
ZATERDAG 29 FEBRUARI EN ZONDAG 1 MAART
BEURS

31E TWEEDEHANDSBOEKEN- EN
PLATENBEURS

Davidsfonds Mortsel - Het aanbod tweedehands
boeken/platen/cd’s/dvd’s is opnieuw flink
vernieuwd en aangevuld dankzij vele genereuze
schenkers. Voor prijzen die beginnen aan 20 cent,
over romans aan 1 of 2 euro tot grootformaat
kunstboeken en unieke curiosa aan scherpe prijzen:
iedereen vindt hier zijn gading! De opbrengst gaat
naar de Arkgemeenschap, Groenstraat 46, Mortsel.

MANTELZORGER VOOR EEN
PERSOON MET (JONG)DEMENTIE

Samana provincie Antwerpen - Dementie doet
het leven niet stoppen, het maakt het wel anders.
Bijna vanzelfsprekend zorg je goed voor je geliefde
of naaste met dementie. Het is belangrijk om als
mantelzorger ook goed voor jezelf te zorgen en de
moed niet te verliezen, zodat je een fijne relatie kunt
behouden met de persoon voor wie je zorgt. We
staan stil bij dementie in de wereld, in Vlaanderen
en bij je thuis. Hoe ga je om met moeilijke situaties?
Aanvaarding, respect en humor spelen hierbij een
belangrijke rol. Spreker: Elena de Ru.
Meerminnecampus
van 14.00 tot 16.00 uur
gratis
03 221 95 70
inschrijvingen.antwerpen@samana.be
DINSDAG 3 MAART
FILM

CLEO

Cinema M en vrije tijd - De zeventienjarige Cleo
overleeft een verkeersongeval met vluchtmisdrijf,
waarbij haar ouders om het leven komen. Haar
liefhebbende oma probeert Cleo en haar broertje
een warm nest te bieden, maar moet het ontgelden
met een rebelse tiener. Om het plotse verlies te
verwerken werpt deze laatste zich op het Brusselse
nachtleven, de pianopartituren van Rachmaninov
en de oudere Leos. De film geeft een prachtige
weergave van wat een trauma na een ongeval met

vluchtmisdrijf in een leven kan teweegbrengen.
Zowel bij het slachtoffer als bij de misdadiger.

Basisschool De Tandem - Lepelstraat
zaterdag 29 februari van 09.30 tot 18.00 uur
zondag 1 maart van 09.30 tot 17.00 uur
gratis
mortsel.davidsfonds.be

Mark Liebrecht Schouwburg
van 20.15 tot 22.05 uur
7 euro - 5 euro (leden, vriendenpas, -25, +65)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be

ZONDAG 1 MAART

WOENSDAG 4 MAART
THEATER - FAMILIE

SNØW - K.A.K. 3+

FILM - FAMILIE

DE BUURTSPION 6+

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

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

MAANDAG 2 MAART

DONDERDAG 5 MAART

SPEL

KAARTWEDSTRIJD

ONTMOETING

CREAMIDDAG

Vrije tijd - Ieder speelt voor zich, de inleg is 1,50
euro.

Welzijnsschakels i.s.m. vrije tijd - Een gezellige
middag met een tasje koffie, een babbel, een
handwerk, een breiwerk of leer jij ons iets nieuws?

De Populier, Resto & Huis voor de buurt
van 13.30 tot 16.30 uur
1,50 euro inleg
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be

Meerminnecampus
van 14.00 tot 16.00 uur
gratis
0496 60 99 40

MAANDAG 2 MAART

DONDERDAG 5 MAART

SPORT EN BEWEGING

GO DIVE - DUIKINITIATIE

ONTMOETING

PRAATCAFÉ

Karavaan vzw - Ben jij een echte waterrat? Heb je
altijd al tussen de vissen willen zwemmen? Dan is
deze duikinitiatie iets voor jou! Je maakt er kennis
met de basisbeginselen van het duiken.

Vrije tijd - Kom mee genieten en ontmoet mensen
uit je buurt. Wie weet kom je wel oude bekenden
tegen? Wees er maar zeker van dat je leuke
babbels zal hebben. Voor 1 euro krijg je koffie en
cake, inschrijven is niet nodig.

zwembad Den Bessem
van 20.00 tot 22.00 uur
20 euro
karavaan.be

Meerminnecampus
van 14.00 tot 16.00 uur
1 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be
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DONDERDAG 5 MAART

VRIJDAG 6 MAART

CONCERT

QUIZ

Kaleidoscoop - Gratis inkom! Kampa Kampa!
is een kwartet met een eigenzinnig geluid. Ze
brengen muziek die swingt, ontroert, beweegt en
leeft. Op geheel eigen wijze geven ze vorm aan
Argentijnse tango’s, Franse chansons, zuiderse
ritmes en verhalende luisterliedjes. Eigen werk
wordt afgewisseld met interpretaties van bekende
en minder bekende muziek uit vele windstreken.

Davidsfonds Mortsel - De 30e quiz voor
ploegen van 5 wordt weer een boeiende en
uitdagende avond met spitsvondige vragen
over: aardrijkskunde, actualiteit, film en media,
geschiedenis, godsdienst en mythes, kunst en
cultuur, muziek, sport, wetenschap en techniek, de
alom gevreesde varia en breinbrekers.

KAMPA KAMPA! - JAZZCAFÉ

Kunstencentrum Kaleidoscoop
om 20.00 uur
gratis - reserveren
www.kaleidos.be

30e DAVIDSFONDS MORTSEL QUIZ

Zaal ’t Parkske
van 20.00 tot 23.30 uur
20 euro
03 449 63 05 - johan.boeykens@telenet.be
www.mortsel.davidsfonds.be

VRIJDAG 6 MAART

ZATERDAG 7 MAART

CONCERT

VERTELLING

Kaleidoscoop - TROL brengt Nederlandstalige
folk geschoeid op Keltische roots met ingrediënten
van blues en kleinkunst. Als ‘aankomend’ talent
speelden ze van 1977 tot 1989 in clubs, CC’s,
festivals van Sfinks, Dranouter, Hasselt, Peer…
en tientallen theaters in Nederland, brachten 2
lp’s uit bij Parsifal en zagen dat het goed was. 30
jaren later en nog wat meer ‘aangekomen’ dan
vroeger zien 3 trollen dat het goed wordt. Met een
‘slijpsteentje’ fileren ze hun verleden.

Vrije tijd - 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.

TROL, NEDERLANDSTALIGE FOLK

Kunstencentrum Kaleidoscoop
van 20.00 tot 22.30 uur
12 euro - reserveren
www.kaleidos.be

VERTELHOTEL

Bibliotheek
van 10.00 tot 11.00 uur
gratis
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be
ZATERDAG 7 MAART
FEEST

VOLKSDANSFEEST REINAERT

Volkskunstgroep Reinaert Mortsel - Jaarlijks
Volksdansfeest met op het programma voornamelijk
Vlaamse en West-Europese dansen onder
begeleiding van Folkgroep Dissonant.

VRIJDAG 6 MAART

Zaal ’t Parkske
om 20.00 uur
4 euro
reinaert.mortsel@telenet.be

CONCERT

OUDE MUZIEK CONCERT

Academie voor Muziek, Woord en Dans - In
onze afdeling oude muziek kan je reeds volgende
instrumenten leren: barokviool (bij Nele Verhaert),
blokfluit (bij Nadia Bierinckx), luit (bij Tom Van
Eygen) en zang (bij Nel Vanhee). Jaarlijks verzorgen
we met deze afdeling een concert ‘oude muziek’
waarin we al deze instrumenten solo en in
samenspel aan bod laten komen.

ZATERDAG 7 MAART
BEGELEIDE RONDLEIDING

EDUCATIEVE MILIEUBOOTTOCHT
ALBERTKANAAL

werkgroep ecologie Mortsel - We varen met een
Milieuboot! Onder deskundige begeleiding maak
je kennis met alle aspecten van de waterloop in
eigen streek. In het labo kan je bovendien helpen
om de waterkwaliteit van het kanaal te bepalen.
We varen in de streek van de Grote en Kleine
Nete, een nog erg groen en natuurlijk deel van
de Kempen. We zien zandwinningsputten, voor
glasproductie of tot natuur- en recreatiegebied
omgevormd. We vertrekken op de parking van
FORT 4 MG68 tegenover Neerhoevelaan 70. We
stappen op de boot om 10.00 uur bij Eilandje 2 te
Herentals.

Hoeve Dieseghem
van 19.00 tot 21.00 uur
5 euro (drankje inbegrepen) - kinderen -12: gratis
reserveren
www.amwd-mortsel.be - tickets.mortsel.be
VRIJDAG 6 MAART
POPULIERCAUSERIE

HELDEN, HELDINNEN, BANDIETEN
EN HEILIGEN IN HISTORISCH
ANTWERPEN

Parking FORT 4
van 09.00 tot 14.00 uur
8 euro + 3,25 euro (carpooling)
dirk.verheyen5@telenet.be

Davidsfonds Mortsel - Wie kent ze nog, de
brave Antwerpse helden zoals Godjumenas,
Lohengrin, Hadewych, de Zeven Schaken, Lijn de
Melkboerin en Teun de Eierboer? En de bandieten
en onrustzaaiers zoals Looy de Schaliedekker
en Tanchelijn? En.. en.. ’t Is ook allemaal zo lang
geleden, van lang voor de Franse revolutie. Jos
Van de Poel frist uw geheugen op maar misschien
helpen de echte sinjoren en pagadders onder u
hem op weg.

ZONDAG 8 MAART
FILATELIE

POSTZEGELS & DOCUMENTEN

Kapc - Ruilboekjes liggen klaar ter inzage. We
organiseren geregeld beamerpresentaties over
diverse thema’s filatelistisch bekeken.

Bibliotheek (bovenzaal)
van 14.00 tot 17.00 uur
5 euro
03 455 31 11 - irene.lee@telenet.be
www.mortsel.davidsfonds.be

taverne Hof van Rieth
van 10.00 tot 12.00 uur
gratis
03 281 88 88 - 03 440 47 83
k.a.p.c@telenet.be
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MAANDAG 9 MAART

DONDERDAG 12 MAART

CURSUS

TENTOONSTELLING

LEVENSREDDEND HANDELEN (EHBO)
BIJ BABY’S EN KINDEREN

Delta Healthcare Consulting - Wat als je (klein)
kindje plots in een levensbedreigende situatie
belandt? Leer de correcte eerste hulp toepassen
in het geval van verstikking, stuipen, verbranding,
verdrinking, vergiftiging,... van een baby en kind tot
12 jaar. Deze vorming is in overeenstemming met
de richtlijnen van Kind en Gezin. Er komen dus veel
praktische voorbeelden uit de realiteit aan bod.
Zaal ’t Parkske
van 19.00 tot 22.00 uur
36,90 euro
03 444 05 97 - info@dhcc.eu - www.dhcc.eu
DINSDAG 10 MAART
LEZING

LEESGROEP BESPREEKT PHILIPPE
CLAUDEL

Davidsfonds Mortsel - Onze leesgroep bespreekt
vandaag de veelzijdige en productieve Franse
auteur én filmregisseur Philippe Claudel (°1962). Je
vindt zijn werken, romans in vertaling en origineel,
en zijn films in de bibliotheek: Les âmes grises/
Grijze zielen, Het kleine meisje van meneer Linh, Il y
a longtemps que je t’aime.
Bibliotheek Mortsel
van 14.15 tot 16.00 uur
1,50 euro - 10 euro (jaarprijs)
0473 428 928 - frank.kloeck@live.be
www.mortsel.davidsfonds.be
WOENSDAG 11 MAART
FILM

VERNISSAGE KRIS BRUNEEL

Kaleidoscoop - Ontdek het creatieve proces
doorheen uiteenlopende disciplines. De
verwondering is de kunstenaars’ grootste drijfveer.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
van 20.00 tot 22.00 uur
gratis
www.kaleidos.be
VRIJDAG 13 MAART
FEEST

SENIORENMIDDAG

Karnamor - De seniorennamiddag start met Frieda
Rock, Guy D., Gina, Werner Janssenswillen en de
Dansmariekes van Karnamor. Er is een gratis koffie
en koffiekoek voor elke aanwezige.
Hangar 68 (FORT 4, Neerhoevelaan)
13.00 uur: deuren open - 14.00 uur: start show
gratis - reserveren
03 449 68 72 - albert.vdh@telenet.be
VRIJDAG 13 MAART
THEATERVOORSTELLING

MENTALISME- GILI & PIET KUSTERS

Kaleidoscoop - Na ‘Iedereen paranormaal’,
‘charlatan’, vele andere voorstellingen en opmerkelijke
TV-optredens, is Gili klaar om zijn publiek terug
een loer te draaien. Hij heeft een aantal trucs in
zijn mouw en wil die - op eigen risico - uittesten op
zijn welwillend publiek. Wie durft het aan? Voor de
eerste keer neemt Gili een voorprogramma mee en
dat is niemand minder dan Piet Kusters.
Kunstencentrum Kaleidoscoop
van 20.15 tot 22.30 uur

SIBEL

13 euro - 11 euro (jeugd, leden vzw) - reserveren
www.kaleidos.be

Cinema M en vrije tijd - Sibel is stom geboren
en communiceert met de anderen in een
voorouderlijke ‘gefloten’ taal. Een taal waarmee
men verrassend genuanceerd, fluitend met elkaar
kan communiceren. Ondanks haar inspanningen
wordt ze door de dorpsbewoners gemeden, omdat
die denken dat ze ongeluk brengt. Alleen haar
vader Enim weet haar naar waarde te schatten.
Sibel is erg onafhankelijk en verbeten jaagt ze
met een geweer op een wolf die zich in het woud
zou schuilhouden. Daar kruist ze het pad met een
voortvluchtige. De man blijkt gewond te zijn.

ZATERDAG 14 MAART
STOET

CARNAVALSTOET

Karnamor - Tijdens de internationale carnavalstoet
trekken meer dan 50 groepen langs de straten.
We vertrekken in de Fortstraat. De tribune staat
voor het stadhuis van Mortsel. Personen met een
uitnodiging mogen hier plaatsnemen.
Het traject van de stoet: vertrek om 14.00 uur
in de Fortstraat, Lodewijk Dosfellei, Stadsplein,
Liersesteenweg, Mayerlei, Van Dijckstraat,
Rubensstraat, Lepelstraat, Kerkstraat, SintBenedictusstraat, Stadsplein, Lodewijk Dosfellei,
aankomst in Fortstraat rond 18.00 uur.

Mark Liebrecht Schouwburg
van 20.15 tot 21.50 uur
7 euro - 5 euro (leden, vriendenpas, -25, +65)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be
WOENSDAG 11 MAART

Centrum Mortsel
om 14.00 uur
gratis
0454 35 41 36 - www.karnamor.be

THEATER - FAMILIE

PIT - THEATER M U S T 2,5+

ZATERDAG 14 MAART

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

FEEST

CARNAVALBAL

DONDERDAG 12 MAART

Karnamor - Op het carnavalbal vindt om 23.11
uur de prijsuitreiking plaats voor de Mortselse
carnavalsgroepen.

WORKSHOP

OPFRISSING WEGCODE

KWB St. Lode / H. Kruis Mortsel - Deze
workshop is erop gericht de kennis van de
wegcode op te frissen. Ook worden de laatste
wijzigingen in de wegcode overlopen. De lesgever
weet waarover hij spreekt want hij is erkend.
Inschrijven is noodzakelijk.

Hangar 68 (FORT 4, Neerhoevelaan)
om 20.00 uur
gratis
0454 35 41 36 - www.karnamor.be
ZATERDAG 14 MAART
THEATER

‘t Centrum
van 19.30 tot 22.30 uur
4 euro - 2 euro (Leden KWB en Gezinsbond)
kwbmortsel1@gmail.com

2020 - WOODMAN

Vrije tijd - Meer info bij ‘voorstellingen in de kijker’
(vooraan in deze UiT in Mortsel).
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ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 MAART

ZONDAG 15 MAART
KOFFIECONCERT

THEATERVOORSTELLING

KULDERZIPKEN 6+

Mortsels Jeugdtoneel - Koning Jozef wil op
pensioen, en daarom moet zijn dochter trouwen.
Bovendien zal hij zelf een man voor haar uitkiezen.
Dat wil prinses Prieeltje natuurlijk niet, want ze wil
zelf bepalen op wie ze verliefd wordt. Zo blijkt die
simpele boerenjongen die savooikolen verkoopt heel
wat interessanter dan die gladde baron. En dan heb
je ook nog Moe Duivel en haar zoon die op de loer
liggen om alles in de war te sturen … Een doldwaas
verhaal in een sprookjesachtige kasteelsetting!
Mark Liebrecht Schouwburg
zaterdag en zondag van 15.00 tot 17.15 uur
vrijdag van 19.30 tot 21.45 uur
6 euro - 7 euro (ouder dan 12 jaar)
0468 04 64 35 - info@mjt.be - mjt.be
ZATERDAG 14 MAART
MARKT

RETRODAG

Opnieuw & Co - De Kringwinkels in Vlaanderen
organiseren hun jaarlijkse Retrodag. Klanten kunnen
een duik in het verleden nemen met een uitgebreid
aanbod aan retro- en vintagegoederen. Opnieuw
& Co biedt niet enkel retromeubels aan, maar ook
vintagekleding, brocante, servies en andere unieke
verzamelobjecten. Onze kringloopwinkels zijn
voorzien van grote eigen parkings en fietsstallingen.
Ook met het openbaar vervoer zijn onze winkels
steeds gemakkelijk bereikbaar.
Opnieuw & Co
van 10.00 tot 18.00 uur
gratis
www.opnieuwenco.be

WEZZ.....THE ACOUSTIC HITBOX

De Brug maatwerkbedrijf - Wezz is een
akoestisch duo bestaande uit Wesley
Meynendonckx op akoestische gitaar en vocals
bijgestaan door Sam Versmissen op drums. Samen
brengen ze covers van de beste hits en brengen
medleys die gegroeid zijn op het podium. Deze
band, zo beweren ze zelf, krijgt het publiek telkens
probleemloos op hun hand. Tijd dus om hen eens
naar De Kobbe te halen! We serveren tijdens dit
concert naast drank ook ‘frikadellen met krieken’
aan een democratische prijs.
De Kobbe (De Brug maatwerkbedrijf)
van 10.00 tot 12.30 uur
gratis - reservatie is verplicht
03 449 39 50 - info@debrug.be
DINSDAG 17 MAART
FILM

SORRY, WE MISSED YOU

Cinema M en vrije tijd - Ricky en Abby wonen met
hun kinderen in Newcastle. Sinds de economische
crisis worstelt het gezin om rond te komen. Abby
werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft
zijn baan in de bouw verloren en verdient bij met
verschillende klussen. Hij sluit een franchisedeal
met een groot postorderbedrijf. Als eigen baas gaat
hij aan de slag als pakketbezorger. Maar al snel
is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in
regels en protocollen.
Mark Liebrecht Schouwburg
van 20.15 tot 21.55 uur
7 euro - 5 euro (leden, vriendenpas, -25, +65)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be

ZATERDAG 14 MAART

WOENSDAG 18 MAART

SPORT

TURNSHOW

GRABBELPAS

K.K. Turnkring Deugd en Volharding Mortsel
Kom onze turners, trainers en enkele gasten
bewonderen en toejuichen op onze jaarlijkse
turnshow in sporthal Den Drab! Het belooft naar
jaarlijkse gewoonte weer een spektakel te worden!

KLEUTERPARADIJS (3-6 JAAR)

Vrije tijd - 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. Je kiest zelf wat
je doet en dit samen met onze toffe begeleiders.
Het is een doorlopende activiteit. Meebrengen:
sportieve kledij, reservekledij en drankje.

Sporthal Den Drab
van 19.00 tot 23.00 uur
nele@d-en-v.be - turnkring.d-en-v.be

Sporthal Den Drab
van 13.30 tot 16.30 uur
1 euro - 2 euro (zonder Grabbelpas)
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be/inschrijven

ZONDAG 15 MAART
DANSEN

TANGODANSEN: WORKSHOP EN
MILONGA

WOENSDAG 18 MAART

Kaleidoscoop - We organiseren maandelijks
een milonga. Er gaat een workshop aan vooraf.
Begeleiding: El Ardoroso.

LEZING

POLITIEK CAFÉ: ‘WAT GEBEURT ER IN
DE WETSTRAAT?’

Kunstencentrum Kaleidoscoop
van 15.00 tot 22.30 uur
7 euro (milonga) - 20 euro (workshop)
25 euro (combi) - inschrijven
0478 66 19 02 - www.tangodansen.be

Kaleidoscoop - Een analyse door twee
politieke journalisten: de oude knol Marc Van de
Looverbosch (ex-VRT) en het jonge veulen Matthias
Verbergt (De Standaard).
De gezellige babbel wordt geleid door Bert
Lauwers (VRT). Napraten kan aan de toog.

ZONDAG 15 MAART
FEEST

KINDERCARNAVAL

Kunstencentrum Kaleidoscoop
van 20.00 tot 22.00 uur
5 euro - reserveren
www.kaleidos.be

Karnamor - Vanmiddag is het feest voor de
kinderen met ‘Kinderdisco Splash’. Er is voor elk kind
een verrassingszakje voorzien.
Hangar 68 (FORT 4, Neerhoevelaan)
om 14.00 uur
gratis
0454 35 41 36 - www.karnamor.be
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DONDERDAG 19 MAART

ZATERDAG 21 MAART

ONTMOETING

WORKSHOP

CREAMIDDAG

Welzijnsschakels i.s.m. vrije tijd - Een gezellige
middag met een tasje koffie, een babbel, een
handwerk, een breiwerk of leer jij ons iets nieuws?
Meerminnecampus
van 14.00 tot 16.00 uur
gratis
0496 60 99 40
DONDERDAG 19 MAART
THEATERVOORSTELLING

COMEDY TRY-OUT VAN PHILIPPE
GEUBELS EN JASPER POSSON

Kaleidoscoop - Na weer wat tv-werk in België en
Nederland prikkelt het om opnieuw op podia te
gaan staan. Philippe start in 2020 met enkele tryouts van nieuw materiaal vol Geubels-humor. In de
Kaleidoscoop laat hij Mortsel graag al eens proeven
van de nieuwe moppen. Een dubbele try-out met
Philippe Geubels en Humo’s Comedy Cup finalist
Jasper Posson, elks afzonderlijk op het podium!
Kunstencentrum Kaleidoscoop
van 20.00 tot 22.30 uur
14 euro - 12 euro (jeugd, leden vzw) - reserveren
www.kaleidos.be
VRIJDAG 20 - ZATERDAG 21 - ZONDAG 22 MAART

THEATERVOORSTELLING

KULDERZIPKEN 6+

Mortsels Jeugdtoneel - Meer info, kijk op 14 en 15
maart.

AFRIKAANSE DANS: WORKSHOPS
MET DRAMANE OUATTARA

Won Tanara vzw - We zijn erg trots en in onze
nopjes: na twee jaar komt Dramane graag nog
een keer terug! Dramane is een prachtige danser
en persoonlijkheid. Met veel liefde voor zijn vak
brengt hij creaties van traditionele en hedendaagse
Afrikaanse dans. Een niet te missen ervaring voor
de beginnende én de gevorderde danser.
Parkschool
van 11.00 tot 17.00 uur
25 euro - 35 euro (gevorderden) - inschrijven
rika.broers@telenet.be - www.rikabroers.com
ZONDAG 22 MAART
HOBBYCLUB

FILATELIE - POSTZEGELS &
DOCUMENTEN

Kapc - Ruilboekjes liggen klaar ter inzage. We
organiseren geregeld beamerpresentaties over
diverse thema’s filatelistisch bekeken.
taverne Hof van Rieth
van 10.00 tot 12.00 uur
gratis
03 281 88 88 - 03 440 47 83
k.a.p.c@telenet.be
ZONDAG 22 MAART
WORKSHOP

MOZAÏEK WORKSHOP

Beeldend Mozaïek Atelier - Leer de basistechniek
van mozaïek, proef van het werken met kleuren,
materialen en vormen. Ontspan je in creativiteit. Als
beginner én gevorderde ben je welkom. Je maakt

een paneel, een plateau of een spiegel.

VRIJDAG 20 MAART

Kunstencentrum Kaleidoscoop
van 10.00 tot 17.00 uur
90 euro
0476 40 47 97 - info@beeldendmozaiekatelier.be
www.mozaiekatelier.be

SPEL

KAARTWEDSTRIJD

Vrije tijd - Ieder speelt voor zich, de inleg is 1,50
euro.

ZONDAG 22 MAART

De Populier, Resto & Huis voor de buurt
van 13.30 tot 16.30 uur
1,50 euro inleg
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be

WORKSHOP

MOZAÏEK BISTROTAFEL

Beeldend Mozaïek Atelier - Gedurende 3
zondagen + 2 uur om te voegen (op een zondag of
een dinsdagavond) mozaïek je een bistrotafel van
60cm diameter met mozaïeken rand, voor binnen
én buiten. Je kan een eerste zondag starten tussen
februari en juni.

VRIJDAG 20 MAART
SPEL

SPELLETJESAVOND

Amnesty International Vlaanderen
Gezelschapsspellen bij de vleet. Speel wat je
graag speelt of speel een nieuw spel dat je snel
aangeleerd wordt. We spelen in groepjes van 4,
aansluiten is altijd mogelijk.

Kunstencentrum Kaleidoscoop
van 10.00 tot 17.00 uur
325 euro (3 zondagen + 2 uur)
alle materiaal én tafeltje inbegrepen
0476 40 47 97 - info@beeldendmozaiekatelier.be
www.mozaiekatelier.be

Zaal ’t Parkske
van 19.30 tot 23.00 uur
5 euro
0485 74 62 47

DINSDAG 24 MAART
SPORT EN BEWEGING

BEWEEG@MORTSEL

ZATERDAG 21 MAART

Vrije tijd - Sportief én gezellig, daar gaan we voor!
Kies de geschikte activiteit voor jezelf en je vrienden
uit de lijst met tal van bekende en minder bekende
sporten. Deze beweegnamiddag is het moment
bij uitstek om als 50+’er eens iets nieuws uit te
proberen, of om je conditie te testen. Het is sporten
op eigen tempo en op eigen maat. Ontspannen is
immers even belangrijk als inspannen!

ONTMOETING

MAANDELIJKS SWINGCAFÉ

Kaleidoscoop - Swingcafé met Dance4change en
dj L’Esprit.
Kaleidoscoop Kunstencentrum
om 20.00 uur
gratis
info@kaleidos.be - www.kaleidos.be
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Sporthal Den Drab
van 12.30 tot 16.15 uur
5 euro
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be
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DINSDAG 24 MAART

DONDERDAG 26 MAART

GEMEENTERAAD

LEZING

Lokaal bestuur Mortsel - De gemeenteraad regelt
alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij expliciet
aan de burgemeester of aan het schepencollege
opgedragen. Daarnaast beraadslaagt hij over
elk ander onderwerp dat de hogere overheid
voorlegt. De vergaderingen van de gemeenteraad
zijn openbaar, behalve als de besprekingen over
personen gaan. Je mag de openbare vergadering
bijwonen, maar je mag niet tussenbeide komen.
De gemeenteraad vergadert eenmaal per
maand (behalve in juli en augustus), telkens op
dinsdagavond.
Raadzaal - Meerminnecampus
om 20.00 uur
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be
DINSDAG 24 MAART
FILM

1917

Cinema M en vrije tijd - Op het hoogtepunt van
de Eerste Wereldoorlog krijgen twee jonge Britse
soldaten Schofield en Blake een op het eerste
gezicht onmogelijke missie toegewezen. In een
race tegen de klok moeten ze vijandelijk terrein
betreden en een boodschap afleveren waarmee zij
een dodelijke aanval op honderden soldaten kunnen
voorkomen - waaronder Blake zijn eigen broer.
Gedurende twee uur volgen we de moedige kerels
tijdens hun gruwelijke tocht door een tot puin
herleid gebied.
Mark Liebrecht Schouwburg
van 20.15 tot 22.05 uur
7 euro - 5 euro (leden, vriendenpas, -25, +65)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be

ASSERTIVITEIT EN GRENZEN STELLEN
Markant Mortsel - Tijdens deze voordracht wordt
er aandacht besteed aan wat je kan helpen om
assertief te zijn en hoe je dan vorm kan geven aan
je communicatie.
Johannes XXIII
van 14.15 tot 17.00 uur
15 euro - 10 euro (leden) - inschrijven
0496 60 51 85 - nicole.boyart@gmail.com
DONDERDAG 26 MAART
SCHRIJFACTIE

SCHRIJFACTIE

Amnesty International Vlaanderen - ‘Onze
brieven kunnen levens veranderen’, dat is het
uitgangspunt van wereldwijde schrijfacties van
Amnesty International. We schrijven brieven voor
mensen die bedreigd, vervolgd of opgesloten zitten
in verschillende landen. Je kan kennismaken en
aansluiten bij de groep van de zuidrand Antwerpen.
We komen elke maand een donderdagavond samen
in het Kunstencentrum Kaleidoscoop. Welkom!
Kunstencentrum Kaleidoscoop
van 20.00 tot 21.00 uur
gratis
0485 74 62 47
DONDERDAG 26 MAART
THEATER

TUSSEN ZUSSEN - Paljas Producties

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

WOENSDAG 25 MAART

DONDERDAG 26 MAART

ONTMOETING

LEZING

IN GESPREK MET EEN
SIMILESVRIJWILLIGER

HAMMOERABI: DE OUDSTE WET

Davidsfonds Mortsel - De doodstraf voor het ene
vergrijp en voor het andere. Toch markeren de circa
250 regels van de Codex Hammurabi de overgang
van willekeur naar recht. Gil Michaux, docent en
reisleider voor Davidsfonds Cultuurreizen vertelt er
ons alles over.

Similes - We bieden familieleden en andere
naastbetrokkenen van psychisch kwetsbare
personen de kans om in een vertrouwelijke sfeer
in gesprek te gaan met een vrijwilliger van Similes.
Je bent welkom voor informatie, om een babbel te
slaan, je hart te luchten, …

Johannes XXIII - zaal
van 20.00 tot 23.00 uur
15 euro - 12 euro (leden, studenten)
03 455 09 78 - boekenplaten.dfmortsel@gmail.com
www.mortsel.davidsfonds.be

Vzw De Link Beschut Wonen
van 14.00 tot 16.00 uur
gratis
nl.similes.be
VAN DONDERDAG 26 MAART TOT ZONDAG 29 MAART

VRIJDAG 27 MAART

THEATERVOORSTELLING

CURSUS

Toneelgezellen - Lili en Marleen is gebaseerd op
ware feiten en vertelt de familiegeschiedenis van
Walter Van de Velde. Zijn grootouders baatten
tot in de jaren zestig van de vorige eeuw café
De Lichttoren uit, op de Koolkaai, in het hart van
het Antwerpse Schipperskwartier. Het volkse
leven in en rond het café vormde voor de auteur
een onuitputtelijke bron van inspiratie voor het
toneelstuk en de latere tv-reeks. Maar achter de
fictieve, komische verhalen ging ook een kroniek
van diepmenselijk lief en leed schuil.

Vrije tijd - Bijna iedereen heeft tegenwoordig een
tablet. We organiseren elke laatste vrijdag van de
maand een tabletcafé: we komen samen met onze
tablets en/of smartphones en geven elkaar tips,
wisselen ervaringen uit en leren van elkaar. Deze
bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die al een
basiscursus gevolgd hebben.

TABLETCAFÉ

LILI EN MARLEEN

WZC Meerminnehof
van 14.00 tot 16.00 uur
gratis
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be

Den Wolschaerder
van 20.00 tot 22.00 uur
zondag van 15.00 tot 17.00 uur
11 euro
03 455 17 26
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ZATERDAG 28 MAART EN ZONDAG 29 MAART
ZATERDAG 4 APRIL EN ZONDAG 5 APRIL

ZONDAG 29 MAART

HISTORISCHE WANDELING EN FILM

SPORT EN BEWEGING

HERDENKING VAN HET 100-JARIGE
OVERLIJDEN VAN HENRIËTTE MAYER
VAN DEN BERGH

Vrije tijd - Historische wandeling met gids. Tijdens
de wandeling brengt de gids het verhaal van
Henriëtte van den Bergh, het ontstaan van de 40
huisjes in de Mayerlei, het Mayerhof, de kapel,
het Museum Mayer van den Bergh enz. Op het
einde van de wandeling ben je welkom in één
van de 40 huisjes voor een tasje koffie of thee,
met een lekkere zoetigheid à la Henriette. Je kan
de wandeling ook volgen zonder gids. Er is een
gratis wandelbrochure die je kan ophalen bij het
Stadsonthaal en de bibliotheek of downloaden via
www.mortsel.be/henriette.
In de kapel van het Mayerhof tonen we een film
over het leven van Henriëtte van den Bergh. Auteur
Jeroen Olyslaegers leent zijn stem aan de film om
het verhaal van Henriëtte te vertellen.
Mortsel
van 10.00 tot 16.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
gratis - reserveren
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be/henriette

MOVE BEWEGINGSSCHOOL DAAGT
ALLE KLEUTERS UIT!

Mortsel volley Antwerpen - Bewegen, bewegen
en… bewegen! In een uitdagende arena dagen we
uw kind ongedwongen uit om zoveel mogelijk van
de 12 basisbewegingen uit te voeren tijdens onze
sessie. Daarnaast hebben we ook aandacht voor
het cognitieve leerproces van het kind: door samen
te spelen, om te gaan met een spelstructuur en
vooral te observeren wat andere kinderen doen.
Sporthal Den Drab
van 09.30 tot 11.00 uur
5 euro
info@movebewegingsschool.be
www.facebook.com/MOVEbewegingsschool
ZONDAG 29 MAART
BEGELEIDE UITSTAP

VOGELS, NADER BEKEKEN

VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel - We
trachten de aanwezige vogels te spotten, we
vergelijken en bespreken onze bevindingen.
hoofdingang FORT 4 (tegenover Light Gallery)
van 10.00 tot 12.00 uur
gratis
0474 28 01 61 - info@natuurgidsen-antwerpen.be
www.natuurpunt.be

ZATERDAG 28 MAART

ZONDAG 29 MAART

FEEST

THEATER

MORTSEL SHOWT!

ALTIJD ZAL IK VAN JE HOUDEN TOON HERMANS

Vrije tijd - De vierde editie van ‘Mortsel showt!’.
Een catwalk in openlucht laat je in één oogopslag
kennismaken met het trendy modeaanbod.
Presentatie door Eline De Munck
Programma:
- van 10.00 tot 18.00 uur
Kinderanimatie in de Pieter Reypenslei
- van 13.00 tot 17.00 uur
Straatanimatie in het commercieel centrum
- van 14.30 tot 15.30 uur
Modeshow op catwalk in de Pieter Reypenslei
- van 10.00 tot 18.00 uur
Winkelen in het commercieel centrum.

Vrije tijd - Meer info bij ‘voorstellingen in de kijker’
(vooraan in deze UiT in Mortsel).
DINSDAG 31 MAART
CURSUS

ECOLOGISCHE BLOEMBOLLEN IN DE
TUIN

Velt Koude Beek - De gangbare teelt van
bloembollen is zeer milieuvervuilend. In een
natuurvriendelijke tuin horen uiteraard bollen thuis
die niet alleen weinig extra zorgen vragen en
natuurlijk ogen, maar bij voorkeur ook biologisch
geteeld werden. Velt biedt de gelegenheid
biologisch geteelde bloembollen te kopen. Je krijgt
op deze avond heel wat info over geschikte soorten
voor de natuurvriendelijke tuin, en waar ze het
liefste groeien.

Pieter Reypenslei
van 10.00 tot 18.00 uur
gratis
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be/mortselshowt
ZATERDAG 28 MAART

Hoeve Dieseghem
van 20.00 tot 22.00 uur
4 euro- 2 euro (leden)
jerry.kloeck@hotmail.com - veltkoudebeek.be

CONCERT

UNE BELLE HISTOIRE: POPULAIRE
FRANSE LIEDJES

Kaleidoscoop - Louise Beerts en Dimi Dumo
brengen met UNE BELLE HISTOIRE populaire Franse
liedjes van de jaren ’50 tot ’90. Van Jacques Brel
naar Joe Dassin, van Charles Aznavour naar France
Gall, van Christophe naar Françoise Hardy, …
Kunstencentrum Kaleidoscoop
van 20.15 tot 22.30 uur
15 euro - reserveren
www.kaleidos.be
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DINSDAG 31 MAART

DINSDAG 31 MAART

FILM

CONCERT

AND THEN WE DANCED

Cinema M en vrije tijd - Merab zit al op erg jonge
leeftijd bij de nationale Georgische dansacademie,
samen met zijn danspartner Mary. Zijn wereld
wordt bruusk door elkaar geschud wanneer de
charismatische en zorgeloze Irakli de academie
vervoegt en tegelijkertijd Merabs grootste rivaal en
grootste verlangen wordt. ‘And Then We Danced’
is een teergevoelig, intiem portret van twee jonge
mannen in hun dagelijkse leven.
Mark Liebrecht Schouwburg
van 20.15 tot 22.00 uur
7 euro - 5 euro (leden, vriendenpas, -25, +65)
03 295 36 03 - www.cinema-m.be
DINSDAG 31 MAART
INFOSESSIE

INFORMATIETANK REGLEMENTEN
VERENIGINGEN EN ADVIESRADEN

Vrije tijd - Hoor alles over wat je als vereniging kan
aanvragen. Je krijgt praktische info over wat je als
burger kan doen.
Sessie 1
De Populier, Resto & Huis voor de buurt
om 13.30 uur
Sessie 2
Meerminnehof - Wintertuin
om 20.00 uur
gratis
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be

CALLOT-BLONDEEL - MOZART EN
CLEMENTI OP TWEE PIANOFORTES

Cultuurproject Dieseghem - Het pianoduo
Nicolas Callot - Lucas Blondeel combineert al
jaren succesvol een carrière op zowel moderne
als historische instrumenten. Sinds kort bezitten
beide musici prachtige replica’s van historische
pianofortes waarop ze een spectaculair programma
brengen met werk van Amadeus Mozart en Muzio
Clementi. Je hoort de stukken op de instrumenten
waarvoor ze ooit zijn gecomponeerd! Het
talentvolle pianistenduo Callot-Blondeel zorgt voor
een gedenkwaardige concertavond als afsluiter van
de 39ste cyclus ‘Cultuurproject Dieseghem’.
Kerk Sint-Lodewijk
van 20.15 tot 21.45 uur
12 euro
03 295 02 04 - neuriske@telenet.be
DINSDAG 31 MAART
WORKSHOP

VERSLAVING BEGRIJPEN

Herstelacademie - De herstelacademie biedt
laagdrempelige vormingen voor personen met een
psychische kwetsbaarheid. In deze sessie kom
je meer te weten over verslaving en waarom het
moeilijk is te stoppen.
De Link
van 14.00 tot 16.00 uur
5 euro
0474 88 59 35 - antwerpen@herstelacademie.be
www.herstelacademie.be

- KORTE REEKSEN - notities -

DONDERDAG 19 EN 26 MAART
DONDERDAG 23 EN 30 APRIL
CURSUS

DAVIDSFONDS ACADEMIE:
OVER HEILIGEN, GELEERDEN EN
TOVENAARS

Davidsfonds - Behoort ratio alleen de
wetenschap toe, of speelt de rede ook een rol
in religie en magie? Zijn wetenschap en geloof
strikt gescheiden? Op welke manier heeft de
Kerk de wetenschap bevorderd? Raoul Bauer,
em. hoogleraar cultuurgeschiedenis, zoekt een
antwoord op deze en andere vragen, in het licht
van de vroege middeleeuwen.
Zaal ’t Parkske
van 14.00 tot 16.00 uur
64 euro - 56 euro (leden)
016 310 670 - 0468 10 02 88
VAN WOENSDAG 25 MAART VAN TOT ZONDAG 5 APRIL
TENTOONSTELLING

ART LOVERS

Kunstgalerij Arttilia - Drie kunstenaars stellen
samen tentoon in galerie Arttilia: Anouch Pasques,
Jean-Pierre De Cuyper en Patrick Dewit.
Kunstgalerij Arttilia
van 14.00 tot 17.00 uur
gratis
0497 40 70 18 - info@arttilia.be - www.arttilia.be
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- HET HELE JAAR DOOR IEDERE WOENSDAGVOORMIDDAG

ELKE DINSDAG (BEHALVE IN DE SCHOOLVAKANTIE)

BOODSCHAPPEN DOEN ÉN ONTMOETEN

WORKSHOP

WOENSDAGMARKT

Vrije tijd - 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
OP VRIJDAG
BUURTHUIS - GEEFWINKEL - VOEDSELBEDELING

IN DE BUURT

vzw In de Buurt - Dit buurthuis in Mortsel is er
voor en door buurtbewoners die geloven in de
kracht van een sterk sociaal netwerk. In de Buurt
wordt gedragen door vrijwilligers. Iedereen is
waardevol en we zijn ervan overtuigd dat wat
gekoesterd wordt, groeit.
In de Buurt
van 12.00 tot 16.00 uur
gratis
0494 21 56 46 - idbmortsel@hotmail.com
IEDERE EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND
BEURS

TWEEDEHANDSBOEKENMARKT
Vrije tijd - Bij droog weer kan je hier een

TEKEN- EN SCHILDERATELIER

Vrije tijd - Tijdens het atelier ga je zelfstandig
aan het werk. Je kiest je materiaal, stijl en
onderwerpen zelf. Breng je schildersmateriaal mee,
ook een onderlegger. Dit neem je elke les terug
mee naar huis.
De Populier, Resto & Huis voor de buurt
om 13.30 uur
gratis
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be

ALLE INFO OVER VOLGENDE CURSUSSEN
KAN JE TERUGVINDEN IN DE UIT IN
MORTSEL VAN JANUARI
Alle edities kan je raadplegen op
www.mortsel.be/uitinmortsel
OP MAANDAG
AQUAGYM
AQUAPILATES
LA BLAST SPLASH
AQUADRUMS VIBES
AQUA BOOTCAMP
LIJNDANSEN
TURNEN
QIGONG
YOGA
YOGA

www.denbessem.be
www.denbessem.be
www.denbessem.be
www.denbessem.be
www.denbessem.be
www.mortsel.be
www.mortsel.be
info@rustinbeweging.be
leendewulf@temdewolf.be
info@yoga-rama-saenen.be

uitgebreid en kwaliteitsvol aanbod van
tweedehandsboeken, strips, oude publicaties,
postkaarten, e.d. vinden.

OP DINSDAG
TEKEN- EN SCHILDERATELIER
TAI CHI BIJ REUMA

Gemeenteplein
van 09.00 tot 16.00 uur
hrmnphilippe@gmail.com

www.mortsel.be
info@rustinbeweging.be

OP WOENSDAG

OP ZONDAG

AQUAFITNESS
AQUAZUMBA
AQUA BOOTCAMP
QIGONG
VRIJ ZWEMMEN
YOGA
STOELYOGA
FLAMENCO
WERELDDANS

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.
Wist je dat het reduit een nieuw dak krijgt?
Hierdoor is dit deel tijdelijk niet toegankelijk voor
rondleidingen.

www.denbessem.be
www.denbessem.be
www.denbessem.be
info@rustinbeweging.be
info@flippermortsel.be
info@yoga-rama-saenen.be
leendewulf@temdewolf.be
info@labonanza.be
huizerobyn@telenet.be
OP DONDERDAG

AQUAGYM
AQUAZUMBA
AQUACORE TRAINING
AQUADRUMS VIBES

Bezoekerscentrum FORT 4
ter hoogte van Krijgsbaan 212
14.00 uur
gratis - niet inschrijven
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be/FORT4

www.denbessem.be
www.denbessem.be
www.denbessem.be
www.denbessem.be
OP VRIJDAG

SJOELEN
TURNEN
TABLETCAFÉ

ELKE DAG
SPORT EN BEWEGING

FIETSTOCHT FAIR TRADE ECOCYCLO

www.mortsel.be
www.mortsel.be
www.mortsel.be

(laatste v/d maand)

Met deze Fair Trade Ecocyclo fiets je langs locaties
met een link naar fairtrade en lokale, duurzame
voeding. De brochure kan je aan het Stadsonthaal
verkrijgen.

OP ZATERDAG
VRIJ ZWEMMEN

info@flippermortsel.be
OP ZONDAG

Boechout, Hove, Kontich, Mortsel - lus 2
gratis
www.provincieantwerpen.be (zoekterm: ecocyclo)

MOZAÏEKTAFEL
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www.beeldendmozaiekatelier.be

- UiT in Mortsel - maart 2020 ZONDAG 1 MAART
Mijn slappe komedie

VRIJDAG 6 MAART
30e Davidsfonds Quiz

ZATERDAG 14 MAART
Carnavalbal

VRIJDAG 20 MAART
Kaartwedstrijd

DONDERDAG 26 MAART
Tussen zussen

ZA 29/02 EN ZO 1/03
Boeken- en Platenbeurs

ZATERDAG 7 MAART
VertelHotel

ZATERDAG 14 MAART
2020 - WOODMAN

VRIJDAG 20 MAART
Spelletjesavond

DONDERDAG 26 MAART
Hammoerabi

ZONDAG 1 MAART
SNØW - K.A.K.

ZATERDAG 7 MAART
Volksdansfeest Reinaert

ZA 14 EN ZO 15 MAART
Kulderzipken

ZATERDAG 21 MAART
Maandelijks swingcafé

VRIJDAG 27 MAART
Tabletcafé

MAANDAG 2 MAART
Kaartwedstrijd

ZATERDAG 7 MAART
Educatieve milieuboottocht

ZATERDAG 14 MAART
Retrodag

ZATERDAG 21 MAART
Afrikaanse dans

ZA 28 EN ZO 29 MAART
Henriëtte Mayer

MAANDAG 2 MAART
Go Dive - duikinitiatie

ZONDAG 8 MAART
filatelie - postzegels

ZATERDAG 14 MAART
Turnshow

ZONDAG 22 MAART
filatelie - postzegels

ZATERDAG 28 MAART
Mortsel showt!

DINSDAG 3 MAART
Mantelzorger dementie

MAANDAG 9 MAART
EHBO baby’s en kinderen

ZONDAG 15 MAART
Tangodansen

ZONDAG 22 MAART
Mozaïek workshop

ZATERDAG 28 MAART
Une belle histoire

DINSDAG 3 MAART
Cleo

DINSDAG 10 MAART
Philippe Claudel

ZONDAG 15 MAART
KinderCarnaval

ZONDAG 22 MAART
Mozaïek bistrotafel

ZONDAG 29 MAART
MOVE bewegingsschool

WOENSDAG 4 MAART
De buurtspion

WOENSDAG 11 MAART
Sibel

ZONDAG 15 MAART
Wezz... The Acoustic Hitbox

DINSDAG 24 MAART
Beweeg@mortsel

ZONDAG 29 MAART
Vogels, nader bekeken

DONDERDAG 5 MAART
Creamiddag

WOENSDAG 11 MAART
PIT - theater m u s t

DINSDAG 17 MAART
Sorry, we missed you

DINSDAG 24 MAART
Gemeenteraad

ZONDAG 29 MAART
Altijd zal ik van je houden

DONDERDAG 5 MAART
Praatcafé

DONDERDAG 12 MAART
Opfrissing Wegcode

WOENSDAG 18 MAART
Kleuterparadijs

DINSDAG 24 MAART
1917

DINSDAG 31 MAART
Ecologische bloembollen

DONDERDAG 5 MAART
Kampa Kampa! - Jazzcafé

DONDERDAG 12 MAART
Vernissage Kris Bruneel

WOENSDAG 18 MAART
Politiekcafé

WOENSDAG 25 MAART
gesprek Similesvrijwilliger

DINSDAG 31 MAART
And then we danced

VRIJDAG 6 MAART
Trol, Nederlandstalige folk

VRIJDAG 13 MAART
Seniorenmiddag

DONDERDAG 19 MAART
Creamiddag

DO 26 TOT ZO 29 MAART
Lili en Marleen

DINSDAG 31 MAART
Verenigingen en adviesraden

VRIJDAG 6 MAART
Oude Muziek concert

VRIJDAG 13 MAART
Gili & Piet Kusters

DONDERDAG 19 MAART
Philippe Geubels

DONDERDAG 26 MAART
Assertiviteit en grenzen

DINSDAG 31 MAART
Callot - Blondeel

VRIJDAG 6 MAART
Helden, heldinnen,...

ZATERDAG 14 MAART
Carnavalstoet

VR 20,ZA 21,ZO 22 MAART
Kulderzipken

DONDERDAG 26 MAART
Schrijfactie

DINSDAG 31 MAART
Verslaving begrijpen

