Gratis en goedkope vrije tijd in Merksem en omgeving
November 2020
Op dinsdag 17 november 2020 verwelkomen we jullie graag allemaal tussen 13u en 16u
tijdens het Blinkenloket in Merksemdok.
Jullie zijn van harte welkom voor een babbel, een koffie en eventueel een heerlijk kommetje
soep aan 1 euro van onze soephelden Luske en Carla.
De vrijwilligers helpen jullie verder met al jullie (vrijetijds)vragen en dit met de grootste zorg
en oog voor de gouden coronaregels.
Was jullie handen, houd voldoende afstand en draag een mondmasker, zodat we er samen
een gezellige namiddag van kunnen maken.
Als je ziek bent, blijf dan zeker thuis en contacteer ons via e-mail of telefoon om je tickets te
reserveren.
De medewerkers van Merksemdok helpen jou met de glimlach verder van maandag tot en
met vrijdag tussen 11u en 16u via 03/292 95 80 en merksemdok@antwerpen.be. Een
berichtje sturen via whatsapp naar het nummer 0497 24 65 92 mag ook altijd.’
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.

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.

Wat kan je vinden in deze BLINKENGAZET?
- Volgende blinkenloketten
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- verhoogde tegemoetkoming
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- Wat is BLINKEN?
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- Cultuuraanbod
o Info over ‘Moordspel’ en ‘2 Zussen’
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o Rondleiding in het Havenhuis
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o Film: Het varken, de vos en de molen
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o Aperitiefconcert
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o Toneel: Just asking?
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o Musical: Madagascar
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o Toneel: Happy
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o China Light: Alice in Wonderland
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o Kinepolis
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o Leuke weetjes
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o Stedelijke musea
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- Sportaanbod
o Zwemlessen voor volwassenen
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o Vragen over sport en vrije tijd
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- Vrijetijdsaanbod
o Sinterklaasfeest

- Verslag activiteiten
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Volgende Blinkenloketten:
- Dinsdag 15 december in CO Merksemdok
- Dinsdag 19 januari in CO Merksemdok

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 de 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 voor 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
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CULTUURAANBOD
Wie tickets had om naar ‘Moordspel’ in het Fakkeltheater te gaan kijken in het voorjaar 2020
kan zijn / haar tickets omruilen voor de voorstelling van december 2020. De juiste datum zal
nog worden meegedeeld zodra we weten wanneer de voorstelling mag plaatsvinden.
De voorstelling ‘2 Zussen’ in CC Merksem van maart 2020 is ook verplaatst naar donderdag
25 maart 2021. Wie hier tickets voor heeft besteld kan deze ook omruilen.
Als je niet meer naar deze voorstellingen wil gaan, dan betalen wij jullie tickets terug.

Wat: RONDLEIDING HAVENHUIS
De nieuwste architecturale parel van Antwerpen is het Havenhuis. Dit hippe gebouw met
wortels in het verleden is de nieuwe hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen. Het
Havenhuis is een innovatieve werkplek voor de ruim 500 medewerkers. In het Havenhuis
komen verleden en toekomst van de haven van Antwerpen samen. Het onderste deel was
vroeger een brandweerkazerne die op het uiterste punt van de haven stond. Bij de
renovatie is deze prachtige kazerne behouden en nu wordt deze plek als begin van het
uitgestrekte havengebied aangeduid. Een duidelijker symbool van de groei van de haven van
Antwerpen is er niet. Het onderste gedeelte somt samen met de opvallende en
hedendaagse bovenbouw in de vorm van een diamant het volledige Havenhuis.
Een monumentaal ontwerp van het befaamde architectenbureau Zaha Hadid Architects. Zo
is het een metafoor voor de haven van de 21ste eeuw: een haven met een rijk verleden, die
klaar is voor de toekomst.
Wie: Blinkenloket
Waar: Havenhuis, Zaha Hadidplein,
Antwerpen
Wanneer: zaterdag 5 december
Uren: van 11u tot 13u
Voor wie: volwassenen
Inschrijven: 2€ tijdens Blinkenloket van 17
november tussen 13u en 16u
Openbaar vervoer: tram 2, 3, 6
halte:
ASTRID, daar overstappen op tram 24
halte: HAVENHUIS
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Wat: FILM: HET VARKEN, DE VOS EN DE MOLEN
Boven op de berg woont een klein varkentje met zijn papa. Rond de bergtop zweeft een
dreigende zwarte wolk. Wanneer papa op pad gaat om die boosdoener te verjagen, blijft
het varkentje alleen achter. Hij is nu verantwoordelijk voor de molen en eigenlijk voor het
hele dorp. Dat is veel last op de schouders van één kleine big. Maar … hij krijgt hulp van zijn
beste maatje, de vos. Deze handgetekende animatie sleept je mee in een surreële wereld.
De emoties van het vertederende biggetje voelen levensecht.
De charme van de eenvoud.
Wie: CC Merksem
Waar: Nieuwdreef 135, Merksem
Wanneer: woensdag 9 december
Uren: 14u tot 16u
Voor wie: gezinnen met kinderen vanaf 3 jaar
Inschrijven: 5€ / 2€ tijdens Blinkenloket van 17 november
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: APERITIEFCONCERT: OSAMA ABDULRASOL QUINTET
Osama Abdulrasol verrijkt met zijn magische spel op de qanun (schootharp) al jaren de
Belgsiche en internationale wereldmuziekscene. Hij toerde met ronkende namen als Goran
Bregovic, Sidi Larbi Cherkaoui, Lula Pena en vele anderen zowat de hele wereld rond. Osama
Abdulrasom’s composities hebben duidelijk hun wortels in zijn geboorteplaats, het oude
Babylon in Irak, maar worden verrijkt met invloeden van over heel de wereld. Met qanun,
zang, accordeon, cello en percussie toont zijn ensemble hoe de toekomst er kan uitzien, hoe
verschillende achtergronden, stijlen en talen kunnen vermengen tot een nieuw uniek geluid.
Wie: CC Merksem
Waar: Nieuwdreef 135, Merksem
Wanneer: zondag 13 december
Uren: 11.30u tot 13u
Voor wie: volwassenen
Inschrijven: 16 / 2€ tijdens Blinkenloket
van 17 november tussen 13u en 16u
Openbaar vervoer: bus 651 (rijdt maar
tot 20u) halte: LAARSEBAAN, bus 650 en 640
halte: DE VLASSCHAARDSTRAAT;

halte: OVERHOUT; bus 640 en 642
bus 779
halte: REYENLANDDREEF
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Wat: TONEEL: JUST ASKING
Bewerken Peter Van Seynaeve en Oscar Van Rompay Padget Powells boek vol vragen voor
theater? Klopt het dat de titel van de voorstelling just asking is? Gaat het om een
monoloog? Vind jij dat Shakespeare gelijk had toen hij zei ‘de wereld is een schouwtoneel’?
Heb jij je verbeelding onder controle? Ben je bereid je verbeelding uit handen te geven en
deze te laten sturen door een acteur? Hou je van barokke decors? Heeft tapijt voordelen?
Hoe klinkt de zin “de voorstelling probeert een landschap van mogelijkheden op te roepen”?
Bevind jij je op het spectrum? Bevindt de man die op scène staat en de vragen stelt zich op
het spectrum? Is het duidelijk wat ik hiermee bedoel? Zijn dingen over het algemeen
duidelijk voor jou? Of helemaal niet? Of een beetje duidelijk? Neem jij vitamines? Hou jij
van spreuken? Is dit een tekstfragment uit de voorstelling? Of niet? Zou je liever hebben
dat ik alleen mezelf lastigval met deze vragen? Zal ik stoppen? Wil je dat ik stop?
Wie: Het Toneelhuis
Waar: Devrièrestraat 36, Antwerpen
Wanneer: donderdag 17 december
Uren: 20u tot 22.30u
Voor wie: volwassenen
Inschrijven: 17€ / 2€ tijdens Blinkenloket van 17 november tussen
13u en 16u
Openbaar vervoer: Tram 3 tot GROENPLAATS, daar overstappen op bus 182
TROPISCH INSTITUUT

halte:

Wat: MUSICAL: MADAGASCAR
Zelfs al zag je de film nog nooit, deze wervelende adaptatie zal je op staande poot inpalmen.
Het hele verhaal, met al je favoriete personages uit de animatiefilm, komt tot leven in
één hilarische feelgoodmusical. Laat je meeslepen door een kleurrijke kliek jungleheersers in
knappe dierenkostuums en geniet van de weelderige enscenering die meteen tot de
verbeelding spreekt. Producent Geert Allaert en regisseur Christophe Ameye leiden alles in
goede banen en serveren een 100 minuten durend muzikaal spektakel waar het hele
gezin gelukkig van wordt! Zing, dans en lach mee met de avonturen van de uitzinnigste
beestenbende die je ooit hebt ontmoet.
Wie: Music Hall
Waar: Koningin Elisabethzaal, Astridplein 26,
Antwerpen
Wanneer: zaterdag 19 december
Uren: 16.30u tot 18.30u
Voor wie: iedereen
Inschrijven: 49€ / 3€ tijdens Blinkenloket van 17
november tussen 13u en 16u
Openbaar vervoer: tram 3
halte: ASTRID
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Wat: HAPPY
HAPPY is als een cadeau dat zichzelf heel langzaam uitpakt. Wat zou erin zitten? Een wals
van sneeuw. Een wervelwind van inpakpapier. Kerstslingers in extase. Een gigantisch
haardvuur waar heel het publiek van kan genieten. Be carefull what you wish for … HAPPY
speelt met ons onverzadigbare verlangen naar geluk. Een voorstelling die hypnotiseert,
manipuleert, verleidt en op de proef stelt. Een turbulente gelukservaring voor de donkerste
dagen van het jaar, waarin ons verlangen naar nieuwe dingen het meest wordt
aangewakkerd. Happy is een voorstelling zonder acteurs. Waarin voor één keer de dingen
de kerstshow stelen. Denk zot, denk groot, denk HAPPY.
Wie: Het Paleis
Waar: Theaterplein 2, Antwerpen
Wanneer: zondag 20 december
Uren: 15u tot 16.30u
Voor wie: gezinnen met kinderen vanaf 6
jaar
Inschrijven: 15€ voor volwassenen en 8€
voor kinderen/ 2€ tijdens Blinkenloket van
17 november tussen 13u en 16u
Openbaar vervoer: Tram 3 halte: MEIR

Wat: CHINA LIGHT: ALICE IN WONDERLAND
Volg het konijn en duik in de heerlijke, knotsgekke droomwereld van Alice in Wonderland.
Een wondermooi lichtfeest waar echt alles mogelijk is. Van de makers van China Light ZOO.
Wie: Zoo Antwerpen
Waar: Astridplein 20, Antwerpen
Wanneer: zaterdag 2 januari
Uren: 17u tot 19u
Voor wie: iedereen
Inschrijven: 17€ / 2€ tijdens Blinkenloket
van 17 november tussen 14u en 16.30u
Openbaar vervoer: tram 2, 3, 6
halte: ASTRID
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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 alsook de dag en het uur!
Je betaalt 2€ in plaats van 11,65€ voor 1 ticket.

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.

Pagina 10

Sportaanbod
Wat: LEREN ZWEMMEN VOOR VOLWASSENEN
Ben je ouder dan 18 jaar en wil je leren zwemmen? Schrijf dan in voor een reeks van
15 zwemlessen bij Buurtsport
Wie: Buurtsport
Waar: zwembad Park van Merksem, Van Heybeeckstraat 9, Merksem
Wanneer: woensdag (start 20 januari) of donderdag (start 21 januari)
Uren: woensdag van 11.15u tot 12u en donderdag van 20u tot 21u
Voor wie: iedereen die ouder is dan 18 jaar
Inschrijven: 67,50€ / 13,50€ tijdens Blinken loket van 17 november tussen 13u en 16u
Openbaar vervoer Tram 3, Bus 600, 601, 602, 605, 610, 620, 621, 629, 648,
650, 658, 670, 778
Halte: OUDEBARREEL

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
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vrijetijdsaanbod
Wat: SINTERKLAASFEEST
Samen met de Roetpieten moeten de kinderen eerst Professor Appelflap beetnemen want
die heeft helemaal geen zin in een kinderfeest.
De Sint vraagt ook een positieve opmerking om een persoonlijke aanpak te garanderen .
De mama’s en papa’s blijven natuurlijk bij hun kapoen om het bezoek van de Sint mee te
beleven en foto’s te trekken!
Wie: Gezinsbond
Waar: CO Merksemdok, Emiel Lemineurstraat 72, Merksem
Wanneer: zondag 29 november
Uren: van 14u tot 16.30u
Voor wie: gezinnen met kinderen tot 9 jaar
Inschrijven: 12€ / 3€ tijdens Blinkenloket van 17 november van
13u tot 16u
Openbaar vervoer: Tram 2, 3, 6
Halte: GASTHUISHOEVE

VERSLAG ACTIVITEITEN
Wat: UITSTAP STREET ART WANDELING
6 oktober, 14 uur, afspraak aan de bib, waar we de muren konden bewonderen ivm Merho
(de verf was nog nat). Een eerste kunstwerk ‘een grootvader met zijn kleinzoon’ bevond zich
op de muur van de Academie voor Beeld. De tweede muurschildering ‘The odd couple’
zagen we in de Speelpleinstraat. Toen we langs het Runcvoortpark wandelden konden we
tekeningen uit Mexico aanschouwen. Daar was er
eveneens een buurttuin te bewonderen. Daarna
ging het verder naar Stella Maris met de
kunstwerken ‘Happy Bunch’ en ‘Puzzled Beauty’.
We stapten daarna het hoekje om om dan de dame
achter het masker en de Deugniet te ontdekken.
We waren een beetje moe en ook gehandicapt,
Lieve in rolstoel, Carla met kruk, Erna met rugpijn
zodat we niet de hele wandeling hebben
uitgelopen.
Maar iedereen was tevreden en er werd daarna nog menig pintje (Karmeliet) verzet.
Waren aanwezig: Rudy, Nathalie, Lieve, Lia, Hilde, Luske, Carla, Erna en verslaggever en
fotograaf van dienst Frieda.
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