
 

Gratis en goedkope vrije tijd in Merksem en omgeving 
Oktober 2020 
 

Ook nu worden we nog steeds geplaagd met het coronavirus en moeten we nog steeds 
voorzichtig zijn in de omgang met anderen.  En toch plannen we een Blinkenloket op dinsdag 
20 oktober van 13u tot 16u.  We moeten wel de coronamaatregelen strikt volgen.  Er mogen 
maar 50 personen gelijktijdig aanwezig zijn in Merksemdok dus wees een beetje geduldig als 
je aan de deur moet wachten.  Wij proberen iedereen zo vlug mogelijk te helpen. 
Er zijn voldoende tickets voor alle activiteiten dus je kan ook later komen, de vrijwilligers van 
het Blinkenloket zijn er tot 16u om jullie te helpen.  
 
Durf je toch niet echt te komen maar heb je toch vragen over vrijetijdsbesteding dan kan je 
altijd contact opnemen voor een individuele afspraak. 

03/292 95 80 (van maandag tot en met vrijdag tussen 11u en 16u),  
merksemdok@antwerpen.be  
of sms of stuur een whatsapp naar Hannes (0497 24 65 92).  

 

 
 
Activiteiten in bubbel 
Voor verschillende activiteiten kan je inschrijven per bubbel zodat je zeker altijd bij elkaar zit 
en blijft. Je zit dan ook op een veilige afstand van andere mensen.  
Wil je met bepaalde mensen samenzitten in je bubbel spreek dan met mekaar af om te 
bestellen want de bubbels zijn zoals er besteld wordt. 
Vraag er maar naar bij de inschrijvingen en de vrijwilligers zullen je op weg helpen. 
 
 
LET OP: voor ALLE activiteiten moet ingeschreven worden vanwege de strenge 
coronamaatregelen.  Niet ingeschreven = niet deelnemen!!! 
 

 
 
 
 
 

Blinken biedt kansen om drempels richting cultuur, sport en vrije tijd te 
overwinnen.  Tijdens het vrijetijdsloket staat er een heel team van vrijwilligers 
klaar om, tijdens een gezellige babbel, mee te zoeken naar antwoorden op 
vragen rond cultuur en vrije tijd.  Blinken biedt ook zelf uitstappen aan, waar je 
ook tijdens het loket meer informatie over krijgt. 
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Blinken is een initiatief van  

 
 

 

 
Buurtsport Merksem 

 
 

en met steun van Sta-an vzw , het district Merksem en de stad Antwerpen  
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HEBT U RECHT OP KANSENTARIEF? 
 

Je hebt recht op het kansentarief in volgende drie gevallen: 

 Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming (het nummer op uw kleefbriefje 
van de mutualiteit eindigt op 1). 

 Je zit in een traject van schuldhulpverlening via een advocaat, CAW of een sociaal 
centrum van de stad Antwerpen (vroeger OCMW) 

 Je hebt een actief dossier bij een sociaal centrum van de stad Antwerpen: leefloon, 
voorschotten op sociale uitkeringen, … 

  
Wonen uw kinderen nog thuis?  Dan hebben ook zij recht op kansentarief. 
 
Voordelen met het kansentarief: 

 0,5 euro in het zwembad 

 2 euro voor alle voorstellingen in de cultuurcentra 

 2 euro voor een jaarabonnement in de bib 

 80% korting voor de Antwerpse Sportweken 
 
Bezoekers met een kansentarief betalen ook minder op het Blinkenloket.  Je krijgt korting op 
alle activiteiten. 
Ook bezoekers zonder verblijfsvergunning krijgen korting. 
 
Heb je geen kansentarief?  Dan kan je enkel goedkoper inschrijven op de groepsuitstappen. 
 
Het kansentarief op je A-kaart? 
Laat het kansentarief aanvinken op je A-kaart.  Een A-kaart met kansentarief ziet er helemaal 
hetzelfde uit als een gewone A-kaart.  Het enige verschil is dat je minder betaalt voor 
bepaalde activiteiten op vertoon van je A-kaart. 
 
Neem mee:  

- een klevertje van de mutualiteit 
- uw identiteitskaart 

 
Heb je nog geen A-kaart? 
Een A-kaart is gratis.  Je kan een A-kaart met 
kansentarief krijgen in Merksemdok,  de bibliotheek, 
het cultuurcentrum, het zwembad, jeugddienst, … 
 
Neem zeker mee: een klevertje van de mutualiteit en 
je identiteitskaart! 
 
Heb je al een A-kaart? 
Laat uw A-kaart aanpassen in Merksemdok, de bibliotheek, het cultuurcentrum, het 
zwembad, jeugddienst, … 
 
Vergeet niet om elk jaar je kansentarief op je A-kaart te vernieuwen! 
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WAT IS BLINKEN? 

 
Betaalbare en toegankelijke vrije tijd voor iedereen.  Dat is Blinken. 
 
Blinken werkt hieraan op twee manieren. 
 
Ten eerste publiceren we de   
Daarin vind je een overzicht van goedkope of gratis activiteiten. 
 

Ten tweede organiseren we het . 
Heb je vragen over vrije tijd?  Over de A-kaart?  Ben je op zoek naar goedkope 
tickets of gratis activiteiten voor jezelf, je gezin of je kinderen? 
Dan helpen we je daar verder. 
 
Het BLINKENLOKET is er, onder normale omstandigheden en zonder corona,  
elke derde dinsdag van de maand van 13u tot 16u in Cultureel 
Ontmoetingscentrum Merksemdok, Emiel Lemineurstraat 72-74, Merksem. 

 
Wil je meer weten over BLINKEN? 
Of wil je helpen op het BLINKENLOKET? 
Of heb je aanbod voor BLINKEN? 
 
Neem dan contact op met Hannes Van Dessel op 0497/24 65 92 of 
hannes.vandessel@antwerpen.be  
 
 
 
 

  

 

mailto:hannes.vandessel@antwerpen.be
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CULTUURAANBOD 
 

Wat: WANDELING WILLEM ELSSCHOT 
 

We volgen in de stad de 'citatenroute' en ontdekken zo het verhaal van de roman 'Het 
Dwaallicht', een mix van fantasie en realiteit. Willem Elsschot zei zelf dat hij geen fantasie 
had om een volledig verhaal uit het niets te verzinnen. Al zijn werken zijn autobiografisch 
geïnspireerd. Hij gebruikte de werkelijke gebeurtenissen uit zijn leven, paste die aan en 
gebruikte ze in zijn verhaal. Zijn persoonlijke ervaringen waren het uitgangspunt en kregen 
tijdens het schrijven een eigen fictieve realiteit.  
We volgen het verhaal van het boek doorheen Antwerpen, lezen passages en koppelen die 
aan het leven van Elsschot.  
Wees op tijd want de gids wacht niet op telaatkomers.  
 

Wie: Blinkenloket                                                                                                                                     

Waar: we starten de wandeling aan het 

Conscienceplein, Antwerpen                                                                                               

Wanneer: dinsdag 3 november                                                                                                                                 

Uren: van 14u tot 17u                                                                                                                             

Voor wie: volwassenen                                                                                                                        

Inschrijven: 2€ tijdens  Blinkenloket van 20 oktober 

tussen 13u en 16u                                                                                                                                           

Openbaar vervoer: we nemen samen de tram en spreken daarom af om 13.15u aan de halte 

BURGEMEESTER NOLF 

 
 

Wat: DE GROTE SCHIJN   
 

Voor het derde jaar op rij opent het Rivierenhof in de herfst zijn deuren voor een 

zinnenprikkelende tocht door het donker. Een feeëriek verlicht pad leidt de weg, 

fluisterende bomen genieten met je mee. Een stukje magie, verborgen aan de rand van de 

stad.  De Grote Schijn wordt ook in 2020 een unieke totaalbeleving zonder woorden, met 

innoverende snufjes en lumineuze emoties. Laat je tijdens dit omni-zintuigelijk spektakel 

leiden langs een volledig nieuw parcours met indrukwekkende technieken en mysterieuze 

verrassingen. 
Wie:  OLT Rivierenhof                                                                                                                                           
Waar: Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne                                                                                                                                                                                          
Wanneer: donderdag 5 november                                                                                                                                    
Uren: 17.45u tot 20u                                                                                                                               
Voor wie:  iedereen                                                                                                                  
Inschrijven: 16€ / 2€ tijdens Blinkenloket van 20 
oktober tussen 13u en 16u     
Openbaar vervoer: Tram 10           Halte: 

VENNEBORG; of tram 5         halte: RUGGEVELD 
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Wat: GERS PARDOEL   

Zowel Nederland als België zijn met Gers Pardoel meegegaan en achterop zijn 
‘Bagagedrager’ gesprongen. Sinds 2009 scoort hij hit na hit en worden zijn nummers 
meegezongen door jong & oud. Gers werd populair door zijn succesvolle samenwerking met 
The Opposites met de single “Broodje Bakpao”. Deze hit werd vervolgd door vele andere 
meezingers, zoals “Ik neem je mee”, “Bagagedrager”, “Zo Bijzonder”, “Zomer”, “Hey Jij!!” en 
“Met Mij Mee”. In België is hij bij het grote publiek vooral bekend geworden door zijn 
deelname aan “Liefde voor muziek 2017”, met als exponent zijn hit “Zo bijzonder”. Hij is zo 
populair dat hij zelfs drie keer de Lotto Arena in Antwerpen heeft uitverkocht. 

Wie: CC Merksem                                                                                                                                       
Waar: Nieuwdreef 135,  Merksem                                                                                           
Wanneer: vrijdag 6 november                                                                                                                      
Uren: 18.30u tot 20u                                                                                                                                   
Voor wie: volwassenen                                                                                                                                
Inschrijven: 20€ / 2€ tijdens Blinkenloket van 20 oktober 
tussen 13u en 16u                                                                                                                     
Openbaar vervoer: bus 651 (rijdt maar tot 20u)    halte: 
LAARSEBAAN, bus 650 en 640                halte: OVERHOUT;           
bus 640 en 642                halte: DE VLASSCHAARDSTRAAT;                                                
bus 779         halte: REYENLANDDREEF 

 

 

Wat:  VAN GOGH, THE IMMERSIVE EXPERIENCE  
 

Dankzij de meest recente virtuele projectietechnologie zult u ondergedompeld worden in 

het spectaculaire universum zonder weerga van Vincent Van Gogh.  U volgt een parcours dat 

u het leven van de artiest op een nieuwe manier laat ontdekken: zijn tijd in het klooster en in 

Arles, de geheimen uit de brieven die hij schreef aan zijn broer en nog veel meer.  U maakt 

een groots klank- en lichtspektakel mee, dat u op sleeptouw neemt aan de hand van de 

wereldbekende en vertrouwde beelden van Vincent Van Gogh.  Dit laat geen mens 

onberoerd.                                                                                                                                                                  

Van Gogh: the immersive experience is een 360 graden beleving in  het universumvan één 

van de grootste genieën van de vorige eeuw.  Een evenement dat u niet mag missen!                    

Wie: Waagnatie Expo & Events                                                                                                                                             

Waar: Waagnatie, Rijnkaai 150, Antwerpen         

Wanneer: zaterdag 7 november                           

Uren: 14u tot 17u                                                                                                                                     

Voor wie: gezinnen                                                                                                                                

Inschrijven: 16,50€ / 2€ via Blinken                                                                                                     

Openbaar vervoer: Tram 3,  tot GROENPLAATS, 

daar overstappen op tram 7 halte: EINDHALTE MAS 
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Wat:  STANGENPOPPENTHEATER KLEIN MAAR MOEDIG    

De tovenaar van Babbeljam: Kobe wil heel graag alle arme kinderen van het land helpen en 
is op zoek naar goud. 
Op deze zoektocht komt hij vreemde wezens tegen, zoals een pratende ezel, een stelende 
kabouter, een fee, een reus, twee gekke boeven en nog veel meer rare wezens in dit nieuw 
sprookje vol humor en spanning. 

Wie: Poppentheater Klein maar moedig                                                                                                                                             

Waar: Fakkeltheater, Hoogstraat 12, Antwerpen                                                                                             

Wanneer: maandag 2 november                                                                                                                         

Uren: 15u tot 16.30u                                                                      

Voor wie: gezinnen met kinderen vanaf 5 jaar                                                                                                                                

Inschrijven: 11€ / 2€ tijdens Blinkenloket van 20 oktober 

tussen 13u en 16u                                                                                                                       

Openbaar vervoer: Tram 3  halte: GROENPLAATS 

 

 

 

 

 

 

Wat: APERITIEFCONCERT LIQA’   

Liqa’ (Ontmoeting) staat al enkele jaren bekend om zijn originele mix van folk, 
wereldmuziek, klassiek en jazz.  Onder leiding van artistieke duizendpoot Wouter 
Vandenabeele verweven de warme klanken van de jonge getalenteerde celliste Damla Aydın 
zich met de swingende folk van Naomi Vercauteren en de harmonieën van gitarist Jeroen 
Knapen.  De viool van Shalan Alhamwy en de Arabische luit van Elias Bachoura geven het 
gevarieerde repertoire van Liqa’ een betoverend Syrisch accent.                                            
Naast eigen werk van Elias en Wouter, brengt Liqa’ ook muziek van gerenommeerde 
Arabische componisten als Munir Bachir en Anouar Brahim en traditionele Belgische en 
Griekse melodieën.  Dit alles wordt in het programma ‘Hiraeth’ vermengd met beklijvende 
taksims en verrassende improvisaties waarbij de diverse stijlen van de muzikanten prachtig 
tot uiting komen.  

Wie: CC Merksem                                                                                                                                       
Waar: Nieuwdreef 135,  Merksem                                                                                           
Wanneer: zondag 8 november                                                                                                                      
Uren: 11.30u tot 13u                                                                                                                                   
Voor wie: volwassenen                                                                                                                                
Inschrijven: 16€ / 2€ tijdens Blinkenloket van 20 
oktober tussen 13u en 16u                                                                                                                     
Openbaar vervoer: bus 651 (rijdt maar tot 20u)    
halte: LAARSEBAAN, bus 650 en 640                halte: OVERHOUT;           bus 640 en 642                
halte: DE VLASSCHAARDSTRAAT;                                   bus 779         halte: REYENLANDDREEF 
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Wat: GUIDO BELCANTO, ISABELLE A  & KLAAS DELRUE 

Het is nu tien jaar geleden dat Bobbejaan Schoepen overleed. Tijd voor een herdenking. 
Deze keer slaan Isabelle A, Guido Belcanto en Klaas Delrue (Yevgueni) de handen in elkaar 
om zijn wereld te doen herleven.                                                                                                     
Bobbejaan was onze eerste ‘vedette’ die een ongelooflijk muzikaal parcours heeft afgelegd. 
Hij was “onze” cowboy, maar ook veel meer dan dat. We kennen allemaal ‘Lichtjes van de 
Schelde’, ‘Eerbied voor Jouw Grijze Haren’, ‘Café Zonder Bier’ en vele andere van zijn 
grootste hits. Ze zijn allemaal in ons collectief geheugen gegrift. 

Wie: CC Merksem                                                                                                                                       
Waar: Nieuwdreef 135,  Merksem                                                                                           
Wanneer: vrijdag 27 november                                                                                                                      
Uren: 14u tot 17u                                                                                                                                   
Voor wie: volwassenen                                                                                                                                
Inschrijven: 20€ / 2€ tijdens Blinkenloket van 20 oktober 
tussen 14u en 16.30u                                                                                                                     
Openbaar vervoer: bus 651 (rijdt maar tot 20u)    halte: 
LAARSEBAAN, bus 650 en 640                halte: OVERHOUT;           
bus 640 en 642                halte: DE VLASSCHAARDSTRAAT;                                                
bus 779         halte: REYENLANDDREEF 

 

 

 

 

 

Wat: JELLE CLEYMANS   

Meer dan 30 jaar fantaseerde ik erover hoe het zou voelen om vrij te zijn. Niet op een 
manier dat je vrij bent om te beslissen of je nu op zaterdag- dan wel op zondagochtend 
pistolets bij de bakker gaat halen, of eventueel zelfs op beide ochtenden onder het motto 
“Doet ne keer zot!”. Nee, écht vrij zijn. Louter en alleen afgaan op mijn instinct. Niet weten 
waar het moment me zou brengen. Of misschien moest ik het moment wel ergens brengen…  
Via liederen en verhalen vertelt hij ons over loslaten en weer terugvinden. Of hoe de liefde 
altijd net dat tikkeltje sterker is. 

Wie: CC Merksem                                                                                                                                       
Waar: Nieuwdreef 135,  Merksem                                                                                           
Wanneer: zaterdag 5 december                                                                                                                      
Uren: 19u tot 20.30u                                                                                                                                   
Voor wie: volwassenen                                                                                                                                
Inschrijven: 16€ / 2€ tijdens Blinkenloket van 20 oktober 
tussen 13u en 16u                                                                                                                     
Openbaar vervoer: bus 651 (rijdt maar tot 20u)    halte: 
LAARSEBAAN, bus 650 en 640                halte: OVERHOUT;           
bus 640 en 642                halte: DE VLASSCHAARDSTRAAT;                                                
bus 779         halte: REYENLANDDREEF 
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Wat:  TONEEL: DWAALLICHT  

Wanneer hun plezierjacht plots zinkt, komen de opvarenden terecht op een onbewoond 

eiland.  Zonder contact met de buitenwereld, en niemand die weet waar ze zitten.  Terwijl ze 

wanhopig een uitweg zoeken uit deze hopeloze situatie, weerklinken er elke nacht 

verontrustende geluiden en schijnt er mysterieus licht vanuit de schijnbaar verlaten 

vuurtoren op het eiland…                                                                                                                                        

Dwaallicht is de 19de komische thriller van Wies Geerts.                                                                                                

Met: Wies Geerts, Glenn Verbeke, Dennis Cools, Jessica Vervecken, Iris Peters, Shana 

Peeraerts, Jeroen Cornille, Debby Verhoeven en Sonja Van Tichelen.  Licht en geluid worden 

verzorgd door Kevin Verbeke. 
 

Wie: toneelgroep Sous-Fleurs                                                                                                                                     

Waar: zaal Familia, Karel Govaertsstraat 53, Deurne                                                               

Wanneer: zondag 6 december                                                                                                                     

Uren: 15u tot 18u                                                                                                                               

Voor wie: volwassenen                                                                                                                                

Inschrijven: 17€ / 4€ (met 2 drankjes inbegrepen) 

tijdens Blinkenloket van 20 oktober tussen 13u en 

16u                                                                                                                                           

Openbaar vervoer: tram 2 tot halte PLANTIN en dan overstappen op tram 9                               

Halte: EKSTERLAAR 

 

 

 

Wat: THE MOONLOVERS EN MIREILLE VAESSEN 

The Moonlovers en Mireille Vaessen dompelen je onder in de wereld van de blues en 
soul. Geweldige muziek waar de passie van afspat. 
Een rauwe, eerlijke,krakende, schurende belevenis met nummers van klasbakken als Etta 
James, Bonnie Raitt, Eartha Kitt, Sippie Wallace, ... 

Wie: CO Merksemdok                                                                                                                                     

Waar: CO Merksemdok, Emiel Lemineurstraat 72, 

Merksem                                                                 

Wanneer: zaterdag 12 december                                                                                                                     

Uren: 20.15u tot 22u                                                                                                                               

Voor wie: volwassenen                                                                                                                                

Inschrijven: 10€ / 2€ tijdens Blinkenloket van 20 

oktober tussen 13u en 16u                                                                                                                                           

Openbaar vervoer: ·tram 2, 3, 6                                 

Halte: GASTHUISHOEVE 



 
 

 Pagina 11 
 

Aankoop filmtickets Kinepolis  
 

Je kan tijdens het Blinkenloket filmtickets aankopen: je kan voor 

elk gezinslid 1 ticket per jaar aankopen.  Alleen inwoners van 

Merksem en Luchtbal kunnen tijdens het Blinkenloket filmtickets 

aankopen.  Inwoners van andere districten moeten naar het 

plaatselijk vrijetijdsloket om hun filmtickets aan te kopen.  De 

tickets zijn ongeveer 1 jaar geldig en je mag de film die je wil 

gaan zien vrij kiezen als ook de dag en het uur! 

Je betaalt 2€ in plaats van 11,65€ voor 1 ticket.   

 

 

Interessant om te weten: we hebben al 
tickets gereserveerd voor China light: Alice 
in Wonderland.  We hebben tickets 
gereserveerd voor zaterdag 2 januari dus 
hou de volgende Blinkengazet in het oog!  

 

Leuke weetjes  

- Zowel bij Kinepolis als bij de Zoo kan je de dag van je verjaardag gratis naar binnen.  

Je moet natuurlijk je identiteitskaart en A-kaart meebrengen en dan kan je genieten 

van een heerlijk ontspannen dagje!  Voor Kinepolis moet je je wel eerst inschrijven op 

de nieuwsbrief!! 

- Er is terug een weggeefkast in het Cultureel Ontmoetingscentrum Merksemdok.  Dus 

als je iets wil weggeven kan je dit altijd komen afgeven tijdens de openingsuren van 

Merksemdok. 

 

 

 

 
 

Je kan alle stedelijke musea elke laatste woensdag van de 

maand gratis bezoeken. 

Als je een VT-statuut hebt kan je altijd gratis binnen in de 

stedelijke musea. 
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Sportaanbod 
 

 Wat:  LET’S DANCE   

 

Jongens en meisjes vanaf 9 jaar die graag dansen kunnen nu volledig uit de bol gaan. 
 

Wie: Buurtsport                                                                                                                                            

Waar: CO Merksemdok, Emiel Lemineurstraat 72 in 

Merksem                                                                     

Wanneer: elke donderdag                                                                                                                        

Uren: jonger dan 12 jaar: 17u tot 18u, ouder dan 

12 jaar: 18u tot 19u                                                                                                                                    

Voor wie: voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar                                                                                                                               

Inschrijven: 20€ voor 12 beurten/ 4€ voor 12 

beurten tijdens Blinkenloket van 20 oktober tussen 

13u en 16u                                                                                                     

Openbaar vervoer: Tram 2, 3, 6                                                         Halte: GASTHUISHOEVE 

 

 

 

Vragen over SPORT of VRIJE TIJD in jouw buurt? 
 

 
                         

     Te duur?  

Begeleiding op maat naar sport, jeugd of cultuur? 

Een sportclub voor je kinderen?  

Sportkamp tijdens de schoolvakantie? 

Sport, koken, … voor jezelf?  
 

Stel jouw vraag tijdens het Blinkenloket aan Sofie! 
 

Individuele trajectbegeleiding op maat 

Sofie Merckelbagh 

tel. 0470 20 65 27 

sofie.merckelbagh@antwerpen.be 
 

 

 

 

mailto:sofie.merckelbagh@antwerpen.be
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vrijetijdsaanbod 
 

Wat: WORKSHOP BABYMASSAGE    

Is het niet leuk om met je baby bezig te zijn?  Een ontspannende massage te geven?  Maar je 

weet niet hoe je er aan moet beginnen want dat hummeltje is toch zo klein.  Kom dan naar 

onze workshop Babymassage; mama en papa zijn welkom met hun baby tussen 6 weken en 

6 maanden.  Eerst krijg je een beetje uitleg over hoe, waarom, wanneer en worden je vragen 

beantwoord.  Daarna is het aan jullie om je baby te masseren.                                                     

De workshop wordt begeleid door Martina.                                                                                  

NIET VERGETEN: breng een grote badhanddoek mee!!         

Wie: Gezinsbond                                                                                                                               

Waar: Huis van het Kind, Jaak De Boeckstraat 71 in Merksem                                                                         

Wanneer: zaterdag 31 oktober                                                   

Uren: van 14u tot 16u                                                               

Voor wie: iedereen met een baby tussen 6 weken en 6 maanden                                                                                                                                          

Inschrijven: inchrijven verplicht maar gratis tijdens Blinkenloket van 20 oktober van 13u tot 

16u                                                                                                                                                        

Openbaar vervoer: Tram 2, 3, Bus 33, 600, 601, 602, 605, 610, 620, 621, 629, 648, 658, 670, 

778                                     Halte: OUDE BAREEL 

Wat: MEGABOUNCE    

Het trampolinepark heeft een totale oppervlakte van 2000m2 en is onderverdeeld in 
verschillende zones waarin je steeds het gevecht aangaat met jezelf en de zwaartekracht.  
Megabounce is een permanent trampolinepark in Antwerpen.  Onze uiteenlopende 
attracties en uitdagingen zorgen voor mega adrenaline kicks. 
Minderjarigen moeten altijd een ingevuld verantwoordelijkheidsdocument bij zich hebben 
waarin een ouder of voogd uitdrukkelijk de toestemming geeft om te springen bij 
MegaBounce. Vraag het juiste document tijdens het Blinkenloket en breng het ingevuld mee.  
Kinderen tot en met 13 jaar zijn STEEDS vergezeld van een volwassene (18 jaar of ouder).                                    
Let op: Zonder dit document mag je niet springen! 
Wie: Sta-an vzw 
Waar: Megabounce, Hertoglei 1, Hoboken  

Wanneer: de dag dat je zelf kiest (best reserveren maar dat 

kunnen we samen doen tijdens het Blinkenloket) 

Uren: die je zelf kiest  

Voor wie: kinderen vanaf 8 jaar 

Inschrijven: 12,50€ / 2,50€ tijdens Blinkenloket van 20 oktober van 13u tot 16u                                                                                                           

Alleen voor diegene die nog niet genoten hebben van deze actie! 

Openbaar vervoer: tram 2                   halte: KIOSKPLAATS 
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Wat: SPEELTUIN DEN DEUGENIET    
 

Een binnenspeeltuin van maar liefst 5000m² vol met fantastische avonturen! Den Deugeniet 
is een binnen- en buitenspeeltuin met oog voor zowel jong als oud.  
Wie: Sta-an vzw 
Waar: speeltuin Den Deugeniet, Leugenberg 189, 

Ekeren  

Wanneer: de dag dat je zelf kiest  

Uren: die je zelf kiest  

Voor wie: iedereen 

Inschrijven: voor kinderen tussen 2 jaar en 13 jaar 

betaal je 9,50€ / 2€ tijdens Blinkenloket van 20 

oktober van 13u tot 16u                                                

Alleen voor diegene die nog niet genoten hebben van deze actie! 

Openbaar vervoer: bus 778                   halte: KLEIN HEIKEN 

 

 

 

 

 

Wat: WEBPUNT COMPUTERLESSEN 

Kan je nog niet met de computer werken? Of wil je bijleren? 

In Merksemdok is er elke maandag van 9u tot 12u en van 13.30u tot 17u computerles. Er 

zijn lessen voor beginners en gevorderden.  Vooraf inschrijven is verplicht! 

Op dinsdag en woensdag is het vrije inloop en kan je met al je vragen terecht tussen 9u en 

12.30u en van 13.30u tot 14.45u  Wil je meer weten?  Wanneer wordt er welke les 

gegeven? 

Bel naar 03 286 85 85 (Buurtwerk Posthof / dot.kom). 

Surf naar https://www.webpunt.net/index.php/opleidingen. 

Vergeet zeker niet je identiteitskaart mee te brengen samen met je pincode. 
 

Wie: CO Merksemdok 

Waar: CO Merksemdok, Emiel Lemineurstraat 72, 

Merksem 

Wanneer: elke dinsdag en woensdag 

Uren: zie hierboven 

Voor wie: volwassenen 

Inschrijven: 1€ per les tijdens Blinkenloket van 20 

oktober tussen 13u en 16u 

Openbaar vervoer: tram 2, 3, 6         halte: GASTHUISHOEVE 

 

https://www.webpunt.net/index.php/opleidingen
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Wat: WORKSHOP VOOR JONGE EN OUDE SPINNERS 

Spinnen, kaarden, twijnen…  Klinken deze woorden vreemd in de oren of behoren ze al tot je 
vaste woordenschat? Heb je al ervaring of moet je nog beginnen met spinnen? Onder 
begeleiding van Gaby kan je gratis bij ons aan de slag met wol en een spinnenwiel. 

De Spinclub is geen klassieke cursus, maar een tweewekelijkse workshop (niet tijdens de 
schoolvakanties) vanaf 23 september waar we praktisch aan de slag gaan, uitwisselen en 
leren van elkaar. 
En heb je nog geen materiaal? Geen nood, wij stellen enkele spinnenwielen ter beschikking 
aan beginnende spinners. 
 

Wie: CO Merksemdok 

Waar: CO Merksemdok, Emiel Lemineurstraat 72, Merksem 

Wanneer: tweewekelijks op woensdag (eerstvolgende keer is 

woensdag 21 oktober) 

Uren: 13.30u tot 15u 

Voor wie: volwassenen 

Inschrijven: gratis via Blinken 

Openbaar vervoer: tram 2, 3, 6                       halte: GASTHUISHOEVE 

 

 

 

 

 

Volgende Blinkenloketten: 

- Dinsdag 17 november in CO Merksemdok 

- Dinsdag 15 december in CO Merksemdok 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.merksemdok.be/upload/18/event/medium/spinclub_beeld.jpg
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