Gratis en goedkope vrije tijd in Merksem en omgeving
september 2022

Welkom op dinsdag 20 september van 13u tot 16u in
Cultureel Ontmoetingscentrum Merksemdok
Emiel Lemineurstraat 72, Merksem.
We verwelkomen jullie heel graag met een tasje koffie
of thee of een heerlijke kom soep.
!!!NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW!!!
Vanaf nu zal er elke maand ook een avondloket zijn.
Deze worden gepland op de 4’de dinsdag van de maand
telkens van 17u tot 19u. Kan je niet komen op dinsdag
20 september? Kom dan dinsdag 27 september naar
het avondloket.
!!!Er kan NIET met bancontact of Payconiq betaald
worden. Neem voldoende cash mee naar het
Blinkenloket!!!

Wat kan je vinden in deze BLINKENGAZET?
- verhoogde tegemoetkoming
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- Wat is BLINKEN?
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- LEUKE WEETJES
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- Cultuuraanbod
☺ Antwerp women in concert
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☺ Esmé Bos & Bart Voet
☺ Bezoek MAS
☺ Laïs: optreden
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☺ Circus in De Roma
☺ Bas Birker
☺ Volxkeuken en Sterk Onversterkt
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- Sportaanbod
☺ Herfstwandeling
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☺ Bewegen voor kleuters
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☺ Watergewenning
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☺ Let’s dance
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☺ Kleutersport
☺ Vragen over sport en vrije tijd
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- Vrijetijdsaanbod
☺ Een lekkere en gezonde brooddoos
☺ Cursussen Merksemdok
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- VERSLAG UITSTAP
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- Plannetje van merksem
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HEBT U RECHT OP KANSENTARIEF?
Eindigt het nummer op uw kleefbriefje van de mutualiteit op 1? Dan hebt u
recht op kansentarief.

Wonen uw kinderen nog thuis? Dan hebben ook zij recht op kansentarief.
Met het kansentarief betaalt u minder voor gezondheidszorg. Maar u hebt
ook nog andere voordelen.
Met de A-kaart krijgt u kortingen:
0,5 euro per zwembeurt in het zwembad
2 euro voor alle voorstellingen in de cultuurcentra
Een gratis jaarabonnement in de bib
80% korting voor de Antwerpse Sportweken
Hebt u nog geen A-kaart?
Een A-kaart is gratis. Je kan een A-kaart krijgen in de bibliotheek, Schouwburg
Noord, het zwembad, de jeugddienst, CO Merksemdok of tijdens het
Blinkenloket.
Neem mee:
☺ een klevertje van de mutualiteit
☺ uw identiteitskaart
Hebt u al een A-kaart?
Laat uw A-kaart aanpassen in de
bibliotheek, het cultuurcentrum, het
zwembad, jeugddienst of
Blinkenloket.
Een kleefzegeltje van het ziekenfonds is niet meer nodig.
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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 elke derde dinsdag van de maand van 13u tot 16u
en elke 4de dinsdag van de maand van 17u tot 19u in CO 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?
Heb je vragen over Blinken of het aanbod in deze krant? Neem dan contact op
met Hannes: een berichtje 0497/24 65 92 of een mailtje naar
hannes.vandessel@antwerpen.be. Je kan hem bereiken via telefoon of mail
en je kan ook een afspraak maken met hem elke dinsdag tussen 9u en 13u.

Het is altijd leuk om met een vriend(in) te kunnen
afspreken om samen deel te nemen aan een
Blinkenactiviteit.
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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!!
☺ Met je A-kaart met VT statuut kan je goedkoper treintickets in het
station of online kopen. Ook lijnkaarten kaan je goedkoper aankopen in
een lijnwinkel.
☺ CO Merksemdok heeft nieuwe openingsuren: maandag, dinsdag
woensdag en donderdag van 10 tot 13u
☺ Je kan Hannes zeker elke dinsdag bereiken tussen 9u en 13u met alle
vragen in verband met het Blinkenloket. Je kan gewoon langskomen of
hem bellen of mailen.
☺ Alle tickets van Schouwburg Noord (ook voor voorstellingen die niet
vermeld staan in de Blinkengazet) kunnen tijdens het Blinkenloket
aangekocht worden met kansentarief. Er liggen enkele
programmaboekjes klaar om in te snuisteren welke voorstellingen je wil
zien.

Je kan alle stedelijke musea elke eerste dinsdag van
de maand gratis bezoeken.
Als je een VT-statuut hebt kan je altijd gratis
binnen in de stedelijke musea.
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cultuuraanbod
Wat: ANTWERP WOMEN IN CONCERT
‘Antwerp women in concert’, een concert uitgevoerd door 22 van onze
getalenteerde vrouwelijke muzikanten. Zij hebben allemaal een band met
Antwerpen. Speciaal voor deze gelegenheid hebben 4 vrouwelijke
componisten een nieuw werk geschreven.
Jullie kunnen alvast even kennis maken met enkele leden van het orkest
tijdens het Blinkenloket van dinsdag 20 september.

Wie?

Orkest Virago

Waar?

Schouwburg Noord, Nieuwdreef 135, Merksem

Wanneer?
Vrijdag 30 september
Uren?
Prijs?

Openbaar
vervoer

20u tot 22.30u
15€ / 3.5€ tijdens het Blinkenloket van 20
september tussen 13u en 16u of 27 september
tussen 17u en 19u
Bus 651

halte: LAARSEBAAN
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Wat: ESME BOS & BART VOET
Zangeres Esmé bos en muzikant Bart Voet brengen een ode aan het dier met
zelfgeschreven en bestaande dierenliedjes in verschillende talen. Duik mee in
een dierlijke wereld vol klanken en poëzie.
Over een ijdele kalkoen, een geduldige slak, een eenzaam aapje en een
walsende walvis. Over vriendschap, over dansen, over het leven zelf.
Blijf na de voorstelling nog even hangen en doe mee met de gratis creatieve
workshop.

Wie?

Schouwburg Noord

Waar?

Schouwburg Noord, Nieuwdreef 135, Merksem

Wanneer?
Zondag 2 oktober
Uren?
Prijs?

Openbaar
vervoer

14u tot 16u
8€ / 2€ tijdens het Blinkenloket van 20
september tussen 13u en 16u of 27 september
tussen 17u en 19u

Bus 651

halte: LAARSEBAAN
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Wat: BEZOEK AAN HET MAS
Wat kan erfgoed zijn? Wat heeft waarde en wat niet? Een foto-expo
onderzoekt deze vragen. Ze laat de mensen achter erfgoed uit de stad zien.
Een expo aangevuld met online verhalen in de wandelboulevard.

Wie?
Waar?

Blinkenloket
MAS, Hanzestedenplaats 1, Antwerpen (we
spreken af in de hal)

Wanneer?
Dinsdag 4 oktober
Uren?
Prijs?

Wat
meebrengen?
Openbaar
vervoer

10.30u tot je terug naar huis wil
gratis tijdens Blinkenloket van 20 september
tussen 13u en 16u of Blinkenloket van 27
september van 17u tot 19u.
A-kaart en iets om te eten (je kan in de buurt ook
een broodje aankopen als je wil)

Tram 1
Bus 640

halte: NOORDERPLAATS
halte: NOORDERPLAATS
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Wat: LAIS
Eindelijk is het zover: Laïs is terug!! Na een pauze van meer dan 8 jaar, brengt
Laïs een nieuwe plaat uit. Deze tournee luidt een nieuw hoofdstuk in voor
Jorunn en Nathalie, die voortaan als duo verdergaan. Met beide voeten op de
grond hebben ze de succesformule van Laïs herontdekt en uitgediept. Zo
staan ze niet alleen in de Vlaamse klei, maar ook in de wereld.

Wie?

Schouwburg Noord

Waar?

Schouwburg Noord, Nieuwdreef 135, Merksem

Wanneer?
Zaterdag 8 oktober
Uren?
Prijs?

Openbaar
vervoer

20u tot 22.30u
26€ / 5€ tijdens het Blinkenloket van 20
september tussen 13u en 16u of 27 september
tussen 17u en 19u

Bus 651

halte: LAARSEBAAN
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Wat: CIRCUS IN DE ROMA
‘It happens’ is een soloshow van La Campistany die de kunst van trapeze,
muziek en clowning combineert. ‘It happens’ is een creatie die een eigen
leven begint te leiden en een inkijk biedt in het leven van performer Julía.
‘It happens’ is een dialoog tussen succes en mislukking, schoonheid en
schaamte, sereniteit en frustratie.
Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom!

Wie?

De Roma

Waar?

De Roma, Turnhoutsebaan 286, Borgerhout

Wanneer?
Zondag 16 oktober
Uren?
Prijs?

Openbaar
vervoer

15u (deuren open vanaf 14.15u) tot 16.30u
15€ / 3€ tijdens het Blinkenloket van 20
september tussen 13u en 16u of 27 september
tussen 17u en 19u

Tram 8 of 10

halte: ZEGEL
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Wat: stand up comedian: BAS BIRKER
Bas Birker is best sympathiek. Voor een Hollander. Maar schijn bedriegt.
Diep vanbinnen zit een drammerig Duitsertje met een voorliefde voor orde,
stiptheid en bovenal zichzelf. Noem het arrogant, noem het egocentrisch,
maar zelfkennis is het begin van alle wijsheid.

Wie?

Schouwburg Noord

Waar?

Schouwburg Noord, Nieuwdreef 135, Merksem

Wanneer?
Vrijdag 21 oktober
Uren?
Prijs?

Openbaar
vervoer

20.15u tot 22.30u
20€ / 4€ tijdens het Blinkenloket van 20
september tussen 13u en 16u of 27 september
tussen 17u en 19u

Bus 651

halte: LAARSEBAAN
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Wat: VOLXKEUKEN EN STERK ONVERSTERKT
Eclectische percussie duo dat elkaar tegen kwam in Antwerpen in het jaar
2000. Nu, meer dan 20 jaar later, hebben ze een avontuurlijke weg afgelegd
bezaaid met optredens, workshops, opnames, ... Kortom, een percussieve reis
die voortduurt tot op huidige dag!
Vooraf kan je genieten van een vegetarische maaltijd.

Wie?

CO Merksemdok

Waar?

Emiel Lemineurstraat 72, Merksem

Wanneer?
•

Uren?
Prijs?

Openbaar
vervoer

Woensdag 26 oktober

20u tot 22.30u (maaltijd om 19u)
6€ voor de maaltijd; concert is gratis tijdens het
Blinkenloket van 20 september tussen 13u en
16u of 27 september tussen 17u en 19u

Tram 2, 3, 6

halte: GASTHUISHOEVE
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Sportaanbod
Wat: HERFSTWANDELING
We plannen een mooie herfstwandeling in Vordenstein. Elk seizoen heeft hier
zijn charmes en doe je heerlijke indrukken op. Je kan hier geweldig genieten
van al dat prachtige natuurschoon.

Wie?

Blinkenloket

Waar?

Park Vordenstein, Kopstraat, Schoten

Wanneer?
Vrijdag 30 september
Uren?
Prijs?

14u tot 16.30u
gratis tijdens Blinkenloket van 20 september
tussen 13u en 16u of 27 september tussen 17u
en 19u

Wat
meebrengen?

Een flesje water

Openbaar
vervoer

Bus 602

halte: SCHOTEN THURETSTRAAT
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Wat: BEWEGEN VOOR KLEUTERS
Bewegen voor kleuters op een leuke en speelse manier. Elke week iets anders
maar met een groot aanbod zodat iedereen het toch leuk vindt.

Wie?

Gezinsbond Merksem

Waar?

Kleuterschool Groenendaal, Stella Marisstraat 3,
Merksem

Wanneer?

Uren?
Prijs?

Wat
meebrengen?
Openbaar
vervoer

•

Zaterdag 8 – 15 – 22 - 29 oktober, 12 – 19 - 26
november, 3 – 10 – 17 december
2,5-jarigen, 3-jarigen van 9.30u tot 10.30u en 4jarigen en 5-jarigen van 10.30u tot 11.30u
68€ / 24€ tijdens Blinkenloket van 20 september
tussen 13u en 16u of 27 september tussen 13u
en 16u
Turnpantoffeltjes en gemakkelijke kledij (geen
kleedjes of jeansbroeken)

Tram 2, 3
Tram 6

Halte: BURGEMEESTER NOLF
Halte: BREDABAAN
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Wat: WATERGEWENNING
Dolle waterpret begint bij watergewenning. Watergewenning is de
belangrijkste fase in de voorbereiding naar de ‘echte’ zwemlessen. Samen
met leeftijdsgenoten (en vooral, zonder ouders) gaan de kinderen stap voor
stap hun angst voor het water leren overwinnen. De basisvaardigheden
ontspannen, beheersen en uitvoeren vormen de basis naar een eigen
zwemslag. Leren drijven, pijlen, onder water gaan, waterspelletjes, ademen,
stuwen met armen en benen, van de kant springen, …

Wie?

Gezinsbond Merksem

Waar?

Zwembad Park van Merksem, Van
Heybeeckstraat 9, Merksem

Wanneer?
Uren?
Prijs?

•

Zondag 17 – 24 – 31 oktober, 7 – 14 – 21 – 28
november,
5 – 12 – 19 december
Je wordt verdeeld in een groep: de eerste start
om 8.30u, de laatste om 9.30u.
66€ / 22€ tijdens Blinkenloket van 20 september
tussen 13u en 16u of dinsdag 27 september
tussen 17u en 19u.

Wat
meebrengen?

Aanpassende zwemkledij (geen zwemshorts of
badkleedjes), voldoende handdoeken om je
kleuter af te drogen

Openbaar
vervoer

Tram 2, 3, Bus 33, 600, 601, 602, 605, 610, 620,
621, 629, 648, 658, 670, 778
Halte: OUDEBAREEL
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Wat: LET’S DANCE
Dansen voor kinderen jonger dan 12 jaar én voor
jongeren ouder dan 12 jaar!

Wie?

Buurtsport Merksem

Waar?

CO Merksemdok, Emiel Lemineurstraat 72,
Merksem

Wanneer?

Uren?
Prijs?

•

Elke donderdagavond (niet tijdens de
schoolvakanties)
Jonger dan 12 jaar: van 17u tot 18u
Ouder dan 12 jaar: van 18u tot 19u
10€ / 2€ voor een zesbeurtenkaart; aanmelden
tijdens Blinkenloket van 20 september tussen
13u en 16u of dinsdag 27 september tussen 17u
en 19u. Betalen doe je ter plaatse.

Wat
meebrengen?

Sportieve kledij en een flesje water

Openbaar
vervoer

Tram 2, 3

Halte: GASTHUISHOEVE
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Wat: KLEUTERSPORT
Spelen en turnen met leeftijdsgenootjes.

Wie?

Buurtsport Merksem

Waar?

Huis van het Kind, Jaak De Boeckstraat 71,
Merksem

Wanneer?
•

Uren?
Prijs?

Wat
meebrengen?
Openbaar
vervoer

Elke woensdag vanaf 29 september
14u tot 15u voor 2de en 3de kleuterklas, 15u tot
16u voor instappers en 1ste kleuterklas
20€ / 4€ tijdens Blinkenloket van 20 september
tussen 13u en 16u of 27 september van 17u tot
19u.
Sportieve kledij en een flesje water

Tram 2, 3, Bus 33, 600, 601, 602, 605, 610, 620,
621, 629, 648, 658, 670, 778
Halte: OUDEBAREEL
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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

Een babbeltje tijdens het Blinkenloket kan zo’n
deugd doen!!!
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Vrijetijdsaanbod
Wat: EEN LEKKERE EN GEZONDE BROODDOOS
's Middags gezond en lekker eten is niet vanzelfsprekend. Die snel gesmeerde
boterham gaat vlug vervelen, maar mits een goede planning kan het ook
anders. Je kunt variëren in je broodsoort en in je beleg. Of ga voor een
orginele wrapvulling, stel een seizoenslaatje samen of pimp een restje uit de
koelkast. In deze kookles komt al dat lekkers aan bod en tonen we hoe je het
mooi en praktisch verpakt voor onderweg.

Wie?
Waar?
Wanneer?
Uren?
Prijs?

Wat
meebrengen?
Openbaar
vervoer

Gezinsbond Merksem
Huis van het Kind, Jaak de Boeckstraat 71,
Merksem
Zaterdag 29 oktober
10u tot 12u
gratis tijdens Blinkenloket van 20 september
tussen 13u en 16u of Blinkenloket van 27
september van 17u tot 19u.
Uw brooddoos
Tram 2, 3, Bus 33, 600, 601, 602, 605, 610, 620,
621, 629, 648, 658, 670, 778
Halte: OUDEBAREEL
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Wat: CURSUSSEN IN MERKSEMDOK
DE NAAICLUB: onder leiding van Bernadette leer je werken met de
naaimachine. We werken samen aan verschillende projecten. Geen klassieke
cursus maar leren door mee te werken.
Maandag van 9u tot 12u
DE SPINCLUB: een tweewekelijkse cursus om aan de slag te gaan met wol en
een spinnewiel.
Woensdag (om de 2 weken) van 13.30u tot 16.30u
STARTEN MET UKELELE: De ukelele is een klein maar volwaardig instrument.
In kleine groep leer je op gezellige manier musiceren aan de hand van
akkoorden en basisharmonieën.
Dinsdag van 19.30u tot 20.30u
STARTEN MET GITAAR: Gitaarcursus voor beginnende gitaristen met enige
ervaring op hun instrument, die zich al doende verder willen verdiepen in
basisakkoorden en eenvoudige melodieën.
Dinsdag van 20.30u tot 21.30u
STARTEN MET SPAANS: Wil je een eerste contact maken met het Spaans?
Heb je dat altijd al willen doen, maar is het er nooit van gekomen? Dit is nu je
kans!
Donderdag van 19u tot 21.30u
STARTEN MET KLUSSEN: Wil je niet langer wachten op je broer, echtgenoot of
pa om een lekkende kraan te herstellen? In deze cursus krijg je oplossingen
voor veel voorkomende problemen in huis.
Donderdag van 13.30u tot 16u of van 19.30u tot 22u
STARTEN MET ILLUSTRATIE: Leer jouw verhalen en ideeën vertalen in
beelden. In 6 weken maak je kennis met illustratietechnieken, uiteenlopende
materialen en basis ontwerpprincipes. Zo til je jouw tekeningen en illustraties
naar een hoger niveau.
Donderdag van 19u tot 22u
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Wie?

CO Merksemdok

Waar?

CO Merksemdok, Emiel Lemineurstraat 72,
Merksem

Wanneer?
Zie hierboven
Uren?
Prijs?

Zie hierboven
Vraag er naar tijdens het Blinkenloket van 20
september tussen 13u en 16u of 27 september
tussen 17u en 19u

Openbaar
vervoer

Tram 2, 3,6

halte: GASTHUISHOEVE

De volgende Blinkenloketten zijn gepland op
DINSDAG 18 oktober van 13u tot 16u
en
DINSDAG 25 oktober van 17u tot 19u
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Verslag uitstap
We waren met 10 om het museum van Stampe en Vertongen te bezoeken.
Onze gids, zelf een ervaren piloot (heeft met de C130 gevlogen) was super
enthousiast in het vertellen. We kregen uitleg over de vliegtuigen die er
stonden; hoe ze tot vliegen zijn gekomen. Kortom heel de geschiedenis van
het vliegwezen.
Plots landde er een vliegtuig van Tui. Dan kregen we uitleg over het lossen,
schoonmaken en klaarmaken voor de nieuwe vlucht van een vliegtuig. Een
leuke anekdote: wij stonden allemaal aan het venster te waaien toen het
vliegtuig terug zou vertrekken. En wat gebeurde er? Inderdaad, de piloot en
copiloot waaide super enthousiast terug.
Dan maar terug naar de vliegtuigen die in het museum staan: een replica van
het prille begin tot een V1 uit de 2’de wereldoorlog. We kregen over alles een
degelijke uitleg en elke vraag werd met veel vuur beantwoord.
Nog een leuk weetje: leerlingpiloten mogen vliegen met een vliegtuig waar
een pinguin op afgebeeld staat. Waarom? De pinguin is de enige vogel die
niet kan vliegen
. Onze gegidste toer van 1 uur in het museum is
uitgelopen op een toer van meer dan 2 uur waar niemand spijt van had. Dit
was een gids om van te genieten.
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Blinken is een initiatief van
buurtsport
Merksem

en met steun van het district Merksem en de stad Antwerpen
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