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Modeleerlingen Sint-Jozef maken multidisciplinaire kunst Kontich Mode. Het Piazza dell'Arte-team installeerde enkele mobiele
ateliers in het Sint-Jozefinstituut. De leerlingen van de derde graad afdeling mode werkten er vier dagen rond het thema opera. Ze
leerden muziek maken op synthesizer en rude box. Anderen leerden zich uit te drukken met fotografie, ...
Modeleerlingen Sint-Jozef maken multidisciplinaire kunst
Kontich Mode. Het Piazza dell'Arte-team installeerde enkele mobiele ateliers in het Sint-Jozefinstituut. De leerlingen van de derde
graad afdeling mode werkten er vier dagen rond het thema opera. Ze leerden muziek maken op synthesizer en rude box. Anderen
leerden zich uit te drukken met fotografie, dans en grafische vormgeving. Iedereen is enthousiast over het project. "Omdat we in
de mode zitten, zijn we al artistiek bezig, maar dit is anders. Veel vrijer en actiever dan gewone lessen. Wij werkten rond het thema
'marionetten'. Operazangers zijn als marionetten, die zich volgens de richtlijnen van de componist moeten gedragen. Ze willen
losbreken, maar dan zijn ze niemand meer."
Aartselaar
Onkruid. De gemeente- en Mina-raad organiseren in samenwerking met VELT Antwerpen-Zuid een infoavond over milieuvriendelijk
onkruid ruimen op zaterdag 28 maart om 10u in de bejaardenchalet aan de della Faillelaan tegenover het cultureel centrum. De inkom
is gratis.
Antwerpen
Veiligheid. De 17 bands en 7 deejays voor Microob 2009 zijn eindelijk bekend. Microob is een initiatief van het Antwerpse
kunstenfestival Liefhebber. Uit de meer dan 100 inzendingen werden ondertussen 24 acts gekozen. Zij laten tijdens de voorrondes op
27, 28 en 29 maart aan een jury zien wat ze waard zijn. Op 24 april gaan de deejays een heuse battle aan in zaal Trix. De finale gaat
door op 2 mei in Petrol.
www.antwerpen.be/liefhebber
Berchem
Fietsgraveren. Elke eerste dinsdag van de maand kan je in de Junostraat 27-29 tussen 10 en 15u je fiets laten graveren. In het
politiekantoor aan de Grotesteenweg 150 is dat elke tweede donderdag van de maand. Dit is een gratis dienstverlening.
preventie@politie.antwerpen.be
03-202.57.33
Boechout
Verenigingenmarkt. De tweede verenigingenmarkt vindt plaats op en rond de dorpsplaats in Vremde op zaterdag 25 april. Alle
verenigingen van Boechout en inwoners met bijzondere of creatieve hobby's, kunnen hieraan deelnemen. Randanimatie wordt
voorzien.
Inschrijven: vrijetijdsdienst, Jef Van Hoofplein 20, 03-460.06.80
els.vanschaeren@boechout.be
Philip Verstappen, 0473-20.82.46
Boom
Kerstboomverbranding. De jeugdraad oragniseerde in januari de 20ste kerstboomverbranding. Er werd 1.544,02 euro verdiend. Deze
opbrengst gaat naar de jeugdraad (544,02 euro voor de organisatie van de open spelnamiddag), het jeugdhuis dat een aantal Boomse
jongeren willen oprichten (500 euro) en de vzw Pagadderke (500 euro ter ondersteuning van de vakantiewerking voor kansarme
kinderen).
Borgerhout
verkeerscirculatie. Om te zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer in Nieuw Borgerhout, gaat het districtsbestuur
een wijkcirculatieplan opmaken. Als uitgangspunt wil het districtsbestuur uitdrukkelijk tot 'woonstraten met enkel bestemmingsverkeer'
bekomen. Inwoners kunnen een vragenlijst invullen.
http://formulierengenerator.antwerpen.be/main.aspx?nummer=10304
Bornem
Tentoonstelling. De Bornemse kunstenaar Rudy Saey nodigt u uit op zijn tentoonstelling van schilderijen die plaatsvindt in De
Casteleyn in Hingene (D'Urselstraat 5) op 4, 5, 11 en 12 april van 14 tot 19u. De vernissage vindt plaats op vrijdag 3 april om 20u en
Tom De Nijn leidt de kunstenaar en zijn werk in.
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Borsbeek
Tentoonstelling. Nog tot het einde van de maand kan je in de openbare bibliotheek aan de Lindenboomstraat 3 naar een
tentoonstelling van de leerlingen van kunstschool Academia gaan kijken. Zij werkten rond strips en gingen op zoek naar de band
tussen striptekenaar Jef Nys, bekend van Jommeke, en kunstenaar Panamarenko.
Deurne
Plassende honden. Het district vraagt aan hondenbezitters om hun dieren niet meer te laten plassen tegen de eiken aan de
Venneborglaan. Hondenurine bevat zouten die de bomen vatbaarder maken voor schimmels en ziekten. En de bomen zijn nu al ziek.
Edegem
Oorlogsvertellingen. In het kader van de Nacht van de Geschiedenis organiseert Davidsfonds Edegem op dinsdag 24 maart een
avondactiviteit in Fort V. In de vroegere kruitkamer van het fort kan je luisteren naar vertellingen over de Grote Oorlog. Vooraf
inschrijven is noodzakelijk. Inkom bedraagt 10 euro, start om 19.30u, Vestinglaan.
03-457.20.11
jan.vaes@davidsfonds.be
Hemiksem
Sloop. Het gemeentebestuur staat borg voor een lening van 100.000 euro van Igean. Het geld dient voor de sloop van de woningen in
de Steenbakkerijstraat 2, 4 en 6 en voor de aankoop van de woning Heuvelstraat 128. Voorlopig gebeurt met de gronden niets, later
wordt er het woonproject Heuvelstraat-Steenbakkerijstraat gerealiseerd.
Hoboken
Lichtkrant. Er komt een lichtkrant, met mededelingen van de overheid en informatie over evenementen. Het districtscollege is het
daarover eens. Waar deze lichtkranten zullen geplaatst worden, moet nog beslist worden.
Kontich
Waterbeleid. Nog tot en met 15 juni loopt het openbaar onderzoek over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde
en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma voor Vlaanderen. Iedereen kan het plan inkijken en opmerkingen formuleren bij de
milieudienst van Kontich.
Lint
Allemaal KANTJES. Het Davidsfonds en de heemkundige kring slaan de handen in elkaar voor de zevende Nacht van de
Geschiedenis. Onder de titel Allemaal KANTJES kom je vanavond alles te weten over kant, vanaf 20u in zaal Roeland aan de
Duffelsesteenweg 1.
Herman Van Rymenant,
03-455.68.03
Mortsel
Buitenspeeldag. De jonge speelvogels in Mortsel mogen zich stilaan opmaken voor de tweede editie van de Buitenspeeldag. Die vindt
dit jaar plaats op woensdag 1 april in Parkgebied Oude God. Jongelui van 3 tot en met 15 jaar zijn meer dan welkom om mee te komen
ravotten. Op het programma: springballen, airtrack, volksspelen, graffiti-initiaties, workshops henna-tattoo, een klimmuur en veel meer.
De Buitenspeeldag is een initiatief van de jeugddienst en vangt aan om 14u.
www.buitenspeeldag.be
Niel
Davidsfonds. Davidsfonds Niel organiseert vanavond om 20u in de kapel van de Kerkstraat de zevende Nacht van de Geschiedenis.
Deze keer worden de modehuizen onder de loep genomen. Aan de hand van lezingen, interviews, een tentoonstelling en muziek wordt
het modeverleden van de gemeente Niel in de schijnwerpers geplaatst. Werken mee: de Nielse historicus Vic Van Dyck, antropologe
en auteur van verscheidene bekroonde romans Marita De Sterck, een nazaat van het destijds bekende Nielse modehuis De Sterck, en
textielkunstenaar Jelle Spruyt.
Puurs
Investeringen. Puurs gaat investeren in het CC. Er komt een nieuwe audio-mengtafel in de theaterzaal en de polyvalente zaal krijgt in
de keuken een grote vaatwasmachine zodat er bij feesten en grote evenementen efficiënter kan gewerkt worden.
Ranst
Jazz Emblem. Jazz Emblem dat werd opgestart in 1995 krijgt een nieuwe naam maar hoe die juist luidt wordt nog even geheim
gehouden. Die naamswissel komt er omdat de talrijke dansers niet meer alleen in Emblem trainen. Ook de stijl is geëvolueerd van
klassieke jazzdans naar een hedendaagse dans. De vereniging telt nu bijna 200 leden en negen leeftijdsgroepen tussen 6 en 50 jaar.
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Annelies Hiel, 0495-92.31.28
Rumst
Zwerfvuil. Het Rumstse gemeentebestuur gaat in samenwerking met de lokale politie streng optreden tegen vervuilers. Zowel
politieagenten als gemeentelijke ambtenaren zullen boetes uitschrijven die kunnen oplopen tot 250 euro wanneer personen afval op de
straat weggooien.
Schelle
Zonneschakel. Op een nieuwe infoavond rond het Zonneschakel-project worden de nieuwe, sterk gereduceerde prijzen voor de
aankoop van zonnepanelen aangekondigd. Bovendien is dit het laatste jaar dat je kan genieten van de 450 euro subsidie per 1000
KWh gedurende twintig jaar. Vanaf volgend jaar vermindert dit naar 350 euro per 1.000 KWh. De avond vindt plaats op woensdag 25
maart in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool aan de Provinciale Steenweg.
Sint-Amands
Romain De Saegher. In opdracht van de gemeente en in samenwerking met het provinciebestuur van Antwerpen werkte deskundige
Annemie Van den Eynde aan een boek over het leven en het oeuvre van de Sint-Amandse kunstschilder Romain De Saegher. Dit
boek verschijnt eind april en zal 20 euro kosten, maar kan tot 1 april voor 16 euro worden besteld bij de gemeentelijke cultuurdienst.
052-39.98.62
cultuurdienst@sint-amands.be
Wijnegem
Sportdag. Het Wijnegemse gemeentebestuur pakt vrijdag 27 maart uit met een sportdag voor 55-plussers in en rond het sportcentrum
aan de Kasteellei 87. Een team van vrijwilligers staat in voor de begeleiding van karate, tafeltennis, nordic walking en diverse
watersporten.
www.wijnegem.be
Wilrijk
Waterput. De archeologische dienst van de stad Antwerpen heeft het terrein waarop de eerste fase van de werkzaamheden aan de
Bist worden uitgevoerd vrijgegeven. Over de overblijfselen van de eeuwenoude waterput zal een schokwerend doek worden gelegd om
alles zo goed mogelijk te bewaren onder de nieuw aan te leggen parking.
Wommelgem
Olieverfschilderijen. Borsbekenaar Ludo Van der Schoot stelt nog tot 24 april zijn werk tentoon in galerie 't Kallement. Tot de
verbeelding sprekende schilderijen zoals Touareg of De krijger van de Dani stam, behoren tot zijn beste kunstwerken. De galerie vind
je in Sint-Jozef, Kallement 1.
03-354.34.51
Zandhoven
Eeuwelinge. Op zaterdag 28 maart viert Pulle uitbundig de 100ste verjaardag van Martha Jacobs. Om 14.45u gaat iedereen in stoet
naar de kerk, waar om 15u een eucharistieviering begint. Om 16.15u trekt een feeststoet door Pulle en om 16.30u zijn alle inwoners,
vrienden en familie uit Pulle en Pulderbos uitgenodigd op een receptie in feestzaal 't Anker.
Hove
Jobstudenten. Het gemeentebestuur is op zoek naar jobstudenten voor de maanden juli en augustus. Er zijn verschillende vacatures
voor de groendienst, dienst wegen, schoonmaak en er wordt ook gezocht naar een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking.
03-460.33.35
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