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Deze cultuurgids maakt u wegwijs in het rijke culturele leven in Deurne. 

We vertellen heel kort welke richting we met het cultuurbeleid van Deurne willen uitgaan 
tot 2012. We stellen u ook de belangrijkste spelers voor in het culturele veld. Het verschil 
tussen ‘cultuurdienst’, ‘cultuurcentrum’ en ‘cultuurraad’ wordt nu duidelijk! 

Daarna vindt u de volledige lijst van alle socio-culturele verenigingen die aangesloten zijn 
bij de cultuurraad van Deurne. 

De meest gestelde vragen over subsidies en promotie en andere cultuurweetjes vormen 
een derde luik van deze cultuurgids.

Deze gids is uiteraard in de eerste plaats een naslagwerkje, een handig boekje dat thuis 
binnen handbereik ligt. Maar misschien nodigt het u ook uit om buiten te komen en 
cultureel Deurne te gaan verkennen. 

Veel lees- en cultuurplezier,

Walter Verbruggen
districtsschepen voor cultuur
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Deurne wil via cultuur zoveel mogelijk 
mensen bereiken. Cultuur zet mensen aan 
tot creativiteit: kunstenaars en artiesten, 
maar ook hobbyisten en liefhebbers geven 
het beste van zichzelf. Op die manier zorgt 
cultuur ervoor dat mensen elkaar ont-
moeten in een leuke, ontspannen, soms 
feestelijke sfeer.

Het lokaal cultuurbeleid streeft vier grote 
einddoelen na. Deze geven aan waar 
Deurne met het cultuurleven wil staan in 
2013. Dat vindt het district belangrijk en 
daar gaat het districtsbestuur voor. 

1. Meer inwoners met een diverse achter-
grond nemen deel aan het cultuurleven 
in Deurne.

2. Deurnenaars weten beter wat cultuur 
voor hen kan betekenen en hoe ze zelf 
cultuur kunnen maken en beleven.

3. Het cultuuraanbod wordt beter 
verspreid over het grondgebied van 
Deurne. 

4. Kunstenaars, artiesten en andere 
cultuurmakers kunnen in Deurne hun 
creativiteit uitleven, Deurne is een plek 
waar gefeest wordt.

Om die grote einddoelen te realiseren, 
maakt Deurne werk van heel wat belang-
rijke plannen.

1.1 Meer inwoners met een 
diverse achtergrond nemen 
deel aan het cultuurleven  
in Deurne

• Deurne heeft gewerkt aan een drasti-
sche vereenvoudiging van het subsidie-
beleid. Dat vindt Deurne belangrijk en 
daar gaat het districtsbestuur voor. 
Het district beperkt de papiermolen 
tot een minimum, en geeft duidelijke 
uitleg aan verenigingen en kunstenaars 
die gebruik willen maken van cultuur-
subsidies. 

• Méér mensen kunnen genieten van 
méér cultuur. Dit enerzijds door het 
aanbod van voorstellingen en tentoon-
stellingen beter af te stemmen op de 
wensen van de Deurnenaars en ander-
zijds door de Deurnenaars beter bekend 
te maken met het aanbod. Cultuur 
treedt uit zijn ivoren toren en komt naar 
de mensen toe.

Lokaal cultuurbeleid 
Deurne

Inhoud 
Cultuurgids Deurne �
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Voor alles wat met cultuur te maken 
heeft, zijn de mensen van de cultuur-
dienst uw eerste aanspreekpunt: Marleen 
Baillieul, Jan Pandelaers, Britt Vervliet en 
Ronny Huybrechts. Zij kennen het reilen 
en zeilen van het Deurnse cultuurleven. 
Wanneer ze niet meteen een antwoord 
hebben op uw vraag, zoeken ze mee naar 
andere informatiekanalen of oplossingen.

Wanneer u zelf activiteiten organiseert, 
helpen zij u met de promotie door uw eve-
nement te publiceren op www.deurne.be, 
in de maandelijkse nieuwsbrief of, als het 
even kan, in De|n|Antwerpenaar.
Bent u op zoek naar financiële ondersteu-
ning voor uw evenement, of subsidies 
voor uw vereniging, dan kennen zij de 
mogelijkheden binnen en buiten Deurne.

Deurne is een leuke plek om te wonen, 
te werken of gewoon in rond te fietsen. 
Heeft u interesse in de geschiedenis 
van Deurne, de mooiste architectuur, 
de groene plekjes of de vijf musea? De 
cultuurdienst beschikt over een schat aan 
informatie voor echte toeristen of voor 
wie de eigen buurt beter wil leren kennen. 

Meer info: Marleen Baillieul, Jan Pande-
laers, Britt Vervliet en Ronny Huybrechts
Ontmoetingscentrum Den Tip  
Van den Hautelei79, 2100 Deurne
tel. 03 340 49 69 
cultuurantenne.deurne@stad.antwerpen.be

Ontmoetingscentrum Den Tip

In Den Tip is iedereen welkom om een 
kopje koffie te drinken, de maandelijkse 
tentoonstelling te bekijken, te surfen of 
zijn e-mail te lezen. Dankzij de collega’s  
van bibliotheek Arena liggen in het 
leescafé elke dag vier verschillende 
kranten en heel wat tijdschriften voor 
u klaar. Jongeren en senioren worden 
extra in de watten gelegd met een mooi 
aanbod, soms ook voor kleinkinderen en 
grootouders samen. Het cultuurcentrum 
presenteert cursussen en uitstappen waar 
u ongetwijfeld iets boeiends in terugvindt. 
Bovendien kan u in Den Tip verzorgde 
zalen huren voor uw vergaderingen of 
repetities aan zeer democratische prijzen. 

Meer informatie over ontmoetings- 
centrum Den Tip op www.dentip.be.

• Deurne maakt werk van meer cultuur 
in het straatbeeld en op openbare 
plaatsen (zoals het districtshuis) en 
kunstwerken op de rotondes en plein-
tjes. Het districtsbestuur denkt ook 
aan kleinschalige voorstellingen op 
plaatsen waar veel mensen passeren, 
zoals bijvoorbeeld de wekelijkse markt, 
straatfeestjes, drukke kruispunten.

• Ook de bibliotheek en het cultuurcen-
trum van Deurne doen de nodige in-
spanningen om zoveel mogelijk mensen 
te laten deelnemen aan hun activiteiten 
door het aanbod aan te passen en extra 
activiteiten te organiseren.

• Deurne mag echt wel trots zijn op het 
Rivierenhof en het Openluchttheater. 
Het Openluchttheater moet het klop-
pend hart van zomers Deurne worden. 
Maar daarnaast werkt het district ook 
met de provincie samen voor bijvoor-
beeld wandel- en fietsroutes, speel-
activiteiten…

1.2 Deurnenaars weten beter 
wat cultuur voor hen kan 
betekenen en hoe ze zelf 
cultuur kunnen maken en 
beleven

Deurne wil graag weten hoe jongeren,  
senioren, allochtonen, mensen in kans- 
armoede en zovele andere groepen in 
onze samenleving cultuur ervaren. Het 
is jammer dat cultuur voor nog teveel 
mensen een ‘ver van mijn bed show’ is 
of – nog erger – onbereikbare luxe. Het 
district probeert zoveel mogelijk vormen 
van cultuur en recreatie dicht bij de men-
sen te brengen. 

1.3 Het cultuuraanbod wordt 
beter verspreid over het 
grondgebied van Deurne

Het cultuurcentrum, de musea en de 
bibliotheken willen graag op verrassende 
locaties spelen, zodat men Deurne beter 
leert kennen en meer geniet van deze 
woonomgeving.  
Deurne is ook rijk aan architecturale  
parels. Helaas weten te weinig mensen 
dit. We maken dus ook werk van een  
degelijk erfgoedbeleid, zowel voor (be-
woonde of onbewoonde) monumenten als 
voor het Sint-Fredegandusbegraafpark.

1.4 Kunstenaars, artiesten  
en andere cultuurmakers  
kunnen in Deurne hun  
creativiteit uitleven,  
Deurne is een plek waar 
gefeest wordt

• Het district gaat op zoek naar repetitie- 
of atelierruimte voor kunstenaars.

• Deurne feest graag. Feestelijke  
evenementen brengen mensen bij 
elkaar. Daarom wil het districtsbestuur 
kleinschalige en niet-commerciële 
straat- en buurtfeesten ondersteunen, 
eventueel in samenwerking met  
Opsinjoren. 

• Maar ook de Vlaamse feestdag krijgt 
een belangrijkere plaats, samen met 
andere herdenkingsmomenten zoals  
11 november en natuurlijk de  
Bevrijdingsfeesten. Die vormen ook een 
mooie afsluiter van de zomer en zijn het 
begin van een nieuw cultureel seizoen.

Cultuurdienst
Deurne �
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Cultuurcentra bouwen aan een eigen  
identiteit, wat de keuze van het programma- 
aanbod kleurt. Het invullen van de 
programma’s vertrekt in eerste instantie 
vanuit het artistieke veld. Cultuurcentrum 
Deurne profileert zich op verschillende 
assen.  
Binnen het spectrum muziek opteert het 
voor wereldmuziek en folk ook al komen  
andere genres eveneens bod. 

Bij de podiumvoorstellingen gaat de 
meeste aandacht naar humor: stand-
up comedians, cabaretiers, clowns en 
mimeartiesten.

Ook de films vormen een belangrijke pijler. 
Cultuurcentrum Deurne besteedt  
bovendien bijzonder veel aandacht aan 
scholen en gezinnen met geselecteerde  
podiumvoorstellingen en films. 

Naast cursussen en uitstappen  
organiseert het cultuurcentrum ook  
seniorennamiddagen. CC Deurne werkt 
aan een positieve buurtdynamiek en  
engageert zich in het opzetten en onder-
steunen van buurtprojecten. 

De lokalen van het cultuurcentrum staan 
ter beschikking van verenigingen uit 
Deurne en omgeving voor vergaderingen, 
voorstellingen en tentoonstellingen. 

Cultuurcentrum
Deurne
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CD Podium 
hoofdlocatie, ticketbalie en secretariaat
Frans Messingstraat 36 
2100 Deurne 
tel. 03 360 85 50 
fax 03 360 85 55 
ccdeurne@stad.antwerpen.be 

Administratie en info, tel. 03 360 85 50 
Zaalverhuur, tel. 03 360 85 51

Ticketbalie 
Maandag tot vrijdag: 9 tot 16 uur
Donderdag: 9 tot 19 uur (avondopening 
tot en met april, daarna enkel tot 16 uur) 
Telkens 1 uur voor aanvang van een 
voorstelling 

Secretariaat: 
Maandag tot vrijdag: 9 tot 16 uur

CD Rix 
filmzaal en polyvalente ruimte,  
cursuslokalen 
De Gryspeerstraat 86 
2100 Deurne 
reserveringen en info via CD Podium

Den Tip 
Cursuslokalen 
Van den Hautelei 79
2100 Deurne 
tel. 03 340 49 50
fax 03 340 49 62
dentip@stad.antwerpen.be
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Stedelijke academie voor muziek en 
woordkunst – Jozef Van Poppel

�
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In de stedelijke academie voor muziek en 
woordkunst – Jozef Van Poppel voelt u 
zich onmiddellijk thuis. Getalenteerde pre-
professional of geïnteresseerde amateur, 
jongere of volwassene: iedereen komt er 
aan zijn trekken. Na drie tot vier jaar kan u 
een keuze maken tussen klassieke muziek 
enerzijds of jazz/popmuziek anderzijds. 
Gemotiveerde leraren helpen u groeien in 
de kunst die u wil beoefenen. Dit resul-
teert in prachtige concerten en in een 
evenement waarin alle disciplines aan bod 
komen.

De academie heeft veel grote leslokalen, 
een klein auditiezaaltje en een grotere 
concertzaal. Het vormt de thuisbasis  
voor vele ensembles die ook buiten de 
academie hun weg vinden en bewijzen  
dat samenspel een hoge prioriteit heeft. 
Een bloeiende woordafdeling verzorgt 
regelmatig prachtige voorstellingen. 
Kortom: de stedelijke academie voor  
muziek en woordkunst - Jozef Van Poppel 
is een aangename ontmoetingsplek voor 
al wie van muziek of woord houdt.

Stedelijke academie voor muziek en 
woordkunst – Jozef Van Poppel 
Boshovestraat 173, 2100 Deurne
tel. 03 324 70 71 en 03 324 33 46
fax 03 325 78 32
acad.muziek.deurne@stad.antwerpen.be

te bereiken met tram 10, 12, bus 19, 20

directeur Eric Donvil

wijkafdeling/filiaal
Sint-Rochusstraat 124, 2100 Deurne
tel. 03 321 58 68

te bereiken met bus 33, 42, 42b, tram 8, 
11, 24

� Bibliotheken
in Deurne

Deurne telt twee ‘ankerbibliotheken’: 
Arena en Couwelaar. Dat zijn goed 
uitgeruste bibliotheken, met een volle-
dig aanbod aan materialen en diensten: 
boeken, multimedia, internetfaciliteiten 
en ontmoetingsplekken. Daarnaast zijn er 
nog de kleinere filialen Morckhoven  
en Zwarte Arend. In het Vertelhuis  
Ter Rivieren vinden op afspraak vertel- en 
voorleesmomenten plaats.

Openbare bibliotheek Arena
Arenaplein 62A, 2100 Deurne 
tel. 03 322 12 22 - fax 03 322 63 91

Maandag: 8.30 tot 12.30 uur en  
van 13 tot 16.30 uur
Dinsdag en donderdag: 13 tot 20 uur
Woensdag: 13 tot 16.30 uur
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur
Zaterdag: 9 tot 12 uur
In juli en augustus sluit de bibliotheek op 
donderdag om 16.30 uur in plaats van  
om 20 uur.

Openbare bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne 
tel. 03 360 97 77 - fax 03 360 97 79

Maandag: 12 tot 20 uur 
Dinsdag: 9 tot 16.30 uur 
Woensdag: 12 tot 20 uur 
Donderdag: 12 tot 20 uur 
Vrijdag: 9 tot 12 uur
Zaterdag: 9 tot 12 uur
In juli en augustus sluit de bibliotheek op 
woensdag en donderdag om 16.30 uur  
in plaats van om 20 uur.

Openbare bibliotheek Morckhoven
Joseph Deckerslaan 2A, 2100 Deurne
tel. 03 366 06 78

Dinsdag: 8.30 tot 12.30 uur
Woensdag: 13 tot 16.30 uur
Donderdag: 17 tot 20 uur

Openbare bibliotheek Zwarte Arend
Schotensesteenweg 138, 2100 Deurne
tel. 03 325 66 11

Maandag: 8.30 tot 12.30 uur
Woensdag: 13 tot 16.30 uur
Donderdag: 17 tot 20 uur

Feestdagen waarop alle vestigingen 
en filialen gesloten zijn:
• 1 en 2 januari 
• paaszaterdag, Pasen, paasmaandag 
• 1 mei 
• Hemelvaartsdag 
• pinksterzaterdag, Pinksteren,  

pinkstermaandag 
• 11 en 21 juli 
• 15 augustus 
• 1 en 11 november 
• 25 en 26 december 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn er geen 
avondsessies tot 20 uur, geen enkele  
vestiging is langer open dan tot 16.30 uur.



Museum Stampe en Vertongen
Het museum Stampe en Vertongen biedt onderdak aan militaire vliegtuigen uit de Eerste 
Wereldoorlog, waarmee en waartegen Jean Stampe vloog en vocht. Tevens bezit het mu-
seum nu de in de Tweede Wereldoorlog zo beruchte V1. Hitlers ‘Vergeltungswaffe Einz’ 
dat zoveel ellende en verdriet zaaide in Antwerpen en omstreken, een aandenken aan iets 
dat nooit meer zou mogen gebeuren. En er is nog veel meer geschiedenis te verzamelen. 
Het museum ligt in een mooie tuin met zicht op de startbaan van de luchthaven van 
Deurne. 

Museum Stampe en Vertongen
Luchthavenlei 1, 2100 Deurne
tel. 0474 87 73 66 
paul.soons@pandora.be
www.stampe.be

Open: elke zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Toegangsprijzen (korting voor jeugd en 65+)
- Individueel: € 2,50 
- Geleid groepsbezoek: € 2 per persoon, na afspraak (min. 20 deelnemers)

Bus 14 en 33 

Musea
in Deurne �
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Deurne telt vijf musea, met elk een heel eigen specialiteit en aanpak. Het Renaat Braem 
Huis en het Zilvermuseum (“Sterckshof”) werken met professionele krachten. Turninum, 
Boekenberg en Stampe en Vertongen bogen op het enthousiasme van een ploeg vrijwil-
ligers. U kan een museumboekje aankopen in het districtshuis.

Renaat Braem Huis
Renaat Braem (1910-2001) geldt als één van de belangrijkste naoorlogse architecten in 
België. Zijn eigen woning met atelier uit 1958, die hij kort voor zijn dood aan de Vlaamse 
Gemeenschap schonk, werd zorgvuldig gerestaureerd. Een bezoek aan het Renaat Braem 
Huis brengt de optimistische sfeer van het moderne wonen in de jaren 1950 opnieuw tot 
leven en biedt een blik achter de schermen van de architectuur. In het met eigentijds 
design bemeubeld interieur, zorgen een verfrissende openheid en een functioneel kleur-
gebruik voor een unieke ruimtelijke ervaring. Alledaagse sier- en gebruiksvoorwerpen, 
exotische objecten, stenen en schelpen die van over de hele wereld werden samenge-
bracht, vertegenwoordigen het geheugen van 40 jaar leven en werken. 

Renaat Braem Huis
Menegemlei 23, 2100 Deurne
tel. 03 314 58 49 
Jozef.Braeken@rwo.vlaanderen.be
http://braem.onroerenderfgoed.be

Open: geleide bezoeken op afspraak,  
max. 15 personen 
Volwassenen € 6 - Studenten € 3 
Tram 8 en 11 – Bus 33 

�



Volksmuseum Turninum 
Het Volksmuseum Turninum is gevestigd in een paar oude dorpswoningen en een wagen-
smidse in Deurne Dorp. Het vormt een getrouwe reconstructie van het leven en werken 
van de gewone werkman en landarbeider in het begin van vorige eeuw. Het museum 
omvat een heuse werkmanswoning, een smidse, een schoolklas, een schildersatelier, 
een dorpsherberg en een diamantslijperij. Verder zijn er zaaltjes gewijd aan de oudste 
geschiedenis van Deurne, het verenigingsleven, de twee wereldoorlogen, aan verloren 
ambachten en aan bekende Deurnenaars zoals Leopold Vermeiren en John Lundström. 

Volksmuseum Turninum
Koraalplaats 2, 2100 Deurne
tel. 03 326 75 98 
peetersludo@skynet.be 
www.turninum.ch.vu 

Open: elke zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 
Andere dagen op afspraak 
Inkom: € 1 
Tram 10 – Bus 410 - 411 - 412 

Musea
in Deurne �
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Natuurhistorisch Museum Boekenberg 
Het Natuurhistorisch Museum Boekenberg is sinds 1963 ondergebracht in het 18de eeuw-
se grottencomplex van het Boekenbergpark te Deurne. De onderaardse gangen en zalen 
herbergen een permanente tentoonstelling met als hoofdthema’s paleontologie (een 
zeer uitgebreide verzameling fossielen van dieren en planten vanaf het pré-cambrium tot 
het quartair uit het Antwerpse), mineralogie (meer dan 300 verschillende mineralen en 
gesteenten in al hun kleuren en verscheidenheid), archeologie (resultaten van recente 
opgravingen) en prehistorie (voorwerpen uit de oertijd, stenen werktuigen en wapens). 

Natuurhistorisch Museum Boekenberg 
Boekenbergpark, 2100 Deurne
tel. 03 449 27 49 
marcella.maes@scarlet.be 

Open: van mei tot oktober, elke zondag van 14 tot 18 uur, gesloten op feestdagen 
Rondleidingen voor scholen en groepen op afspraak, max. 20 personen 
Inkom: € 1, kinderen tot 7 jaar gratis 
Tram 8 en 11 – Bus 19 - 20 - 33 

�



Musea
in Deurne
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Zilvermuseum Sterckshof
Het Zilvermuseum in Deurne heeft het kasteel Sterckshof als thuisbasis. Zoals het een 
kasteel betaamt, heeft het Sterckshof vele kamers en vooral ‘ruimte voor zilver’.  
De collectie is bijzonder gevarieerd en toont kunstvoorwerpen die dateren van de 16de 
eeuw tot het heden. De objecten worden thematisch gepresenteerd, waarbij de techniek, 
de merken, de stijl en het gebruik van de voorwerpen in hun context aan bod komen. 
Een binnenplaats met wensput, een Franse tuin, een ruïne en andere stemmige hoekjes 
zorgen voor de gepaste sfeer om te genieten van antiek en hedendaags zilver. 
Het Zilvermuseum Sterckshof profileert zich daarnaast ook als onderzoeks- en  
promotiecentrum voor de edelsmeedkunst. Thematische of tijdsgebonden tentoon-
stellingen en publicaties vullen de hiaten in de Belgische geschiedenis van de edelsmeed-
kunst op. Ook verschillende themadagen zoals de zilverexpertisedagen, zilverzondag, 
colloquia, publieke nocturnes en wandelingen worden regelmatig georganiseerd.  
Met aangepaste programma’s rond het thema zilver richt het museum zich tot scholen 
en groepen. Het Zilvermuseum stimuleert ook de creativiteit van hedendaagse zilver-
ontwerpers en zilversmeden en werkt op deze manier dus actief mee aan het behoud van 
eigentijdse zilverobjecten! 

Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen
Bezoekersingang: Cornelissenlaan, 2100 Deurne
Postadres: Hooftvunderlei 160, 2100 Deurne 
tel. 03 360 52 52 - fax 03 360 52 53 
info@zilvermuseum.be

Open: van dinsdag t/m zondag van 10 tot 17.30 uur. Open op paas- pinkstermaandag. 
Gesloten op maandag, 25 en 26 december, 1 en 2 januari. 
Inkom: € 6 per persoon, € 4 per persoon voor houders van een kortingskaart op vertoon 
van hun badge. 
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In de cultuurraad van Deurne komen 
zowel socio-culturele verenigingen als 
kunstenaars of professionele cultuurinstel-
lingen samen. Het is in de eerste plaats 
een adviesraad die ‘goede raad’ geeft aan 
het districtsbestuur. Maar misschien is 
voor u de communicatierol van de cultuur-
raad nog belangrijker. Wie lid is wordt 
ongeveer twee keer per jaar uitgenodigd 
op een Algemene Vergadering. Daar 
wordt naast de infomomenten veel tijd 
en ruimte gemaakt om op een informele 
manier de andere cultuurpartners te leren 
kennen. 

Als lid van de cultuurraad krijgt u ook alle 
informatie over subsidies en evenementen 
die op stapel staan uit eerste hand. 

Lidmaatschap is gratis, en de papierwinkel 
wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden. 
Voor meer info mailt u naar  
cultuurraad.deurne@stad.antwerpen.be 
of belt u naar 03 340 49 69.

De cultuurraad heeft een negenkoppig 
bestuur: 
a. Gina Daems, voorzitter
b. Jan Prinsen, ondervoorzitter 
c. Eva De Hondt, secretaris
d. Jeannine Ergo-De Braekell, Tristan  

Minami, Danielle Vermeulen, Ludo  
Peeters, Marleen Kauwenberghs en 
Hafida Dalaa, bestuursleden

Socio-culturele verenigingen kunnen met 
vragen steeds terecht bij Gina Daems of 
Jeannine Ergo-De Braekell. Wie cultuur in 
zijn eigen buurt of straat wil brengen, kan 
goede raad vragen aan Tristan Minami. 
Wil u een gesprekspartner als het gaat 
over het sociale luik van cultuur (buurt-
werk, minderheden…), dan bent u bij Mar-
leen Kauwenberghs en Hafida Dalaa aan 
het juiste adres. Kunstenaars Jan Prinsen 
en Danielle Vermeulen kunnen u een eind 
op weg zetten als het gaat om tentoon-
stellingen en beeldende kunst. Wie zijn 
weg zoekt in woordkunst of muziek, mag 
Eva De Hondt steeds aanspreken. Bent u 
gefascineerd door de geschiedenis of het 
schitterende erfgoed dat Deurne rijk is, 
dan staat Ludo Peeters u graag te woord. 

Cultuurraad 
in Deurne �
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De Nat in Natjes
Denise Deneef
Zwarte-Arendlaan 4
2100 Deurne
stoopsdeneef@skynet.be

De Reuzen van Deurne
Marc Vos
Jos Van Geellaan 79a
2100 Deune
tel. 03 321 63 13
marcvos.deurne@skynet.be

De Spontane Glimlach
Guy Van de Casteele
Koraalplaats 21
2100 Deurne
info@depoesje.be

De Stripvrienden vzw
Frank Van Bergen
Lakborslei 435
2100 Deurne
tel. 03 325 45 60
frank.van.bergen@pandora.be

De verademing vzw 
Martine Fesingher
Vroenhofstraat 52
2100 Deurne
tel. 03 248 25 22

Deurnse Kunstkring
Suzanne Courboin
Lakborslei 147
2100 Deurne
tel. 03 325 86 02

Drumband De Concurrent
Leentje Vermeeren
Dassastraat 2/4 bus 1
2100 Deurne
tel. 03 326 95 09
jurgenheuten@hotmail.com

Easy Moving Bewegingscentrum en  
Danstheater
Majika Beffie
Menegemlei 30
2100 Deurne
tel. 03 321 35 07 of 03 366 29 90
info@easymoving.be
easymoving@pandora.be

A2O - cultuur(t)huis
Philip Demeester
August Van de Wielelei 63/65
2100 Deurne
tel. 03 324 20 91
philip.demeester@belgacom.net

Antwerp Collectioner Club (ACC)
Herman Geuskens
Knyffstraat 26
2100 Deurne
tel. 03 322 47 73
geus@skynet.be

Antwerp Stampe Center
Danny Cabooter
Luchthavenlei 1 bus 3
2100 Deurne
tel. 03 663 22 42
stampe@skynet.be

BBAT vzw
Ludo Segal
Basseliersstraat 30
2100 Deurne
tel. 03 366 24 22
ludosegal@hotmail.com

Culturele Centrale Sofik
Louis Vekemans
Corneel Franckstraat 40
2100 Deurne

Cultuurcentrum Deurne
Erwin Eestermans
Frans Messingstraat 36
2100 Deurne
tel. 03 360 85 50
ccdeurne@stad.antwerpen.be 
www.cdcultuur.be 

Danskant
Els De Roover
Arthur Matthyslaan 36 bus 2
2140 Borgerhout
tel. 03 321 34 21 of 03 345 36 63
elsderoover@euphonynet.be
volksdans@skynet.be

Dansstudio Arabesque vzw
Irma Swynen
Thibautstraat 41
2100 Deurne
tel. 03 321 13 90
info@studio-arabesque.com 
www.arabesque.be 

Davidsfonds afd. Deurne-Noord
Paul Mortelmans
August Van de Wielelei 81/83 b 4
2100 Deurne
tel. 03 324 16 97
pmortelmans@skynet.be

Davidsfonds Menegem
Yvette Louïs
Jaak Embrechtsstraat 43
2100 Deurne
tel. 03 321 52 41
yvette.louis@skynet.be

DAVO vzw
Joseph De Beucker
Dassastraat 13 b 6
2100 Deurne
tel. 03 366 57 46
joseph.de.beucker@telenet.be

De Hartjes vzw
Emiel Hansen
Buizerdlaan 1
2100 Deurne
tel. 03 325 12 47

Socio-culturele verenigingen 
en organisaties in Deurne �
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KAV Sint-Jozef
Gina Daems
Oudedonklaan 64
2100 Deurne
tel. 03 322 28 49
ginadaems@skynet.be

KAV Sint-Rumoldus
Frieda D’Helft-Van den Broeck
Venneborglaan 97
2100 Deurne
tel. 03 324 85 52
frieda.dhelft@myonline.be

KIDS
Ellen Hendriks
Sint-Rochusstraat 106
2100 Deurne
tel. 03 321 18 19
ellen.deurne@kidsvzw.be

Kon. Belg. Balletschool J. Nicola vzw
Marleen Vandervelden
Hertstraat 2
2100 Deurne
tel. 03 322 79 04
kbbjn@fulladsl.be

Kon. Harmonie de Dry Koningen vzw
Chris Morael
Corbletstraat 41
2100 Deurne
tel. 03 366 38 92
chris.Morael@telenet.be

Kon. Harmonie-Orkest “Door Eigen 
Kracht”
Bob van Dael
Van Loenoutstraat 43
2100 Deurne
tel. 03 325 27 69 of 03 202 62 16
bob.vandael@skynet.be
harmonie-orkest.dek@skynet.be

Kunstkamer “Manebrugge”
Ivo Bakelants
Manebruggestraat 247
2100 Deurne
tel. 03 321 09 81

KWB Heilige Familie Deurne
Leopold Despiegelaere
Tweemontstraat 375
2100 Deurne
tel. 03 324 67 17

KWB Montfort Deurne
Bart D’haenens
Herentalsebaan 127
2100 Deurne
bart.d.haenens@telenet.be

Majorettegroep de Diamantjes
Christel Tummers
Van Nevelestraat 54  
2100 Deurne
tel. 03 325 79 66
de-diamantjes@hotmail.com

Moving Emotions - Symphonic Pop  
Orchestra
Sofie Lotry
De Roest d’Alkemadelaan 10 bus F3
2600 Berchem
tel. 03 281 57 52
gsm 0486 73 31 50
moving_emotions@skynet.be

Musicerende Jeugd Deurne
René Blommaerts
Plankenbergstraat 61
2100 Deurne
tel. 03 324 90 34

Elckerlyc
Rita Ryssaert
Confortalei 146
2100 Deurne
tel. 03 353 35 02
r.ryssaert@tijd.com

EWT-theater
Theo Van Baarle
Hertstraat 2
2100 Deurne
tel. 03 324 52 42
info@ewt.be

Fotoclub JEP Deurne
Bart De Pooter
Kemmelbergstraat 24
2600 Berchem
tel. 03 218 48 39
fotoclubjep@scarlet.be

Gjakova vzw
Burim Shehu
Herentalsebaan 261  
2100 Deurne
tel. 03 454 18 09

Harmonie Ontwaking
Ronald De Weger
Bursebekestraat 3
2150 Borsbeek
tel. 03 324 79 12
roland.hermans@delijn.be

Het Deurnes Palet
Marie-Claire Pieren
Ruggeveldlaan 702 bus 1
2100 Deurne
tel. 03 324 33 49

HVV Humanistish Verbond Deurne
Gerarda Van Bavel
HVOC “Ons Huis”
Cogelsplein 2
2100 Deurne
tel. 03 324 85 00

Jong KAV Heilig Hart
Lieve Dierickx
Frans Van Dijckstraat 19/21
2100 Deurne
tel. 03 324 72 33
lieve.dierickx@skynet.be

Julian
Guido Verbruggen
Hoevenstraat 31 
2160 Wommelgem
tel. 03 353 08 93

KAV Frelus
Rit Ooms
Thisiusstraat 33
2100 Deurne
tel. 03 325 08 41

KAV Heilig Hart
Monique Vlaeminck
August Van de Wielelei 57
2100 Deurne
tel. 03 324 20 78

KAV Heilige Familie Deurne
Betty Liberton
Van Dornestraat 214  
2100 Deurne
tel. 03 325 80 16
verlaakj@scarlet.be

Socio-culturele verenigingen 
en organisaties in Deurne �
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Sibylles Toverschool
Sibylle Snoeck
Alfons Schneiderlaan 145
2100 Deurne
tel. 03 326 49 76
sibyllesnoeck@hotmail.com

Sint-Rumoldus Vriendenkring
Paul Leyder
Louis Van Craenstraat 11
2100 Deurne
paul.leyder@skynet.be

Soc. Kring ‘Kultuur’ afd. toneel  
“Kulttheater”
Frank De Plukker
Antoon Van den Bosschelaan 34
2100 Deurne
tel. 03 325 40 68

Socialistisch zangkoor De Ram
Ronny Verelst
Frits van den Berghelaan 66
2630 Aartselaar
tel. 03 887 82 25

Socialistische Senioren Deurne
François Matheyssen
Velduilstraat 29
2100 Deurne
tel. 03 324 51 06

Spelbunker
Stefan De Vos
Boekenberglei 81
2100 Deurne
stefan.de.vos@telenet.be

Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woordkunst Jozef Van Poppel
Eva De Hondt
Leeuwlantstraat 77  
2100 Deurne
tel. 03 324 60 81
evadehondt@telenet.be

Steunpunt Samenlevingsopbouw 
Deurne
Marleen Kauwenberghs
Sint-Rochusstraat 106  
2100 Deurne
tel. 03 320 26 70
marleen.kauwenberghs@samenlevings-
opbouw.be

Studio Imago
Luc Baeten
Ter Rivierenlaan 148
2100 Deurne
tel. 03 325 67 98
luc.baeten@agfa.com

The Swinging Posse
Rosemarie Noens
Ruggeveldlaan 550
2100 Deurne
tel. 03 324 16 22
hermans.noens@pandora.be

‘t Vliegerke - buurtorganisatie
Amandus Sprengers
Drakenhoflaan 42
2100 Deurne
tel. 03 290 92 95
sprengers.peremans@pandora.be

Nuard vzw
Minasian, Shagnur
Van Heetveldelei 101
2100 Deurne
tel. 03 325 95 01
minasian@hotmail.com

O.V.M.-Deurne
Rudolf Bynoe
Baggenstraat 19 bus 2
2140 Borgerhout
tel. 03 321 89 47

Oxfam Wereldwinkel Deurne
Hilde Bosschaert
Vosstraat 7
2140 Borgerhout
tel. 03 321 17 71
hilde.bosschaert@telenet.be

RSMB
Alfred Maes
Secretariaat RSMB
Van Leentstraat 23
2140 Borgerhout
rsmb@telenet.be
danalf@telenet.be

S.E.C.C.
Freddy Lorent
Eduard Van Steenbergenlaan 11
2100 Deurne
tel. 03 355 12 50
fb670693@skynet.be

Samir
Boterbaarlaan 252 b  
2100 Deurne
samedition@hotmail.com

Sensla - De Ketting vzw
Fattouma Ziani
Sint-Rochusstraat 106
2100 Deurne
tel. 03 321 23 35

Showballet Malisa
Jenny Van den Eeden
Ten Eekhovelei 83
2100 Deurne
tel. 03 326 11 89
jenny@malisa.be

Socio-culturele verenigingen 
en organisaties in Deurne �
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Tejaterkonvent + jongeren
Marleen Broeckaert-Plasmans
Bosschaert de Bouwellei 12
2100 Deurne
tel. 03 325 33 06
mark.broeckaert@pandora.be

Theater ‘t Bolleke
Ronny Pauwels
Waterbaan 134  
2100 Deurne
ronny.pauwels1@telenet.be

Tsjaplin gcv
Jules De Borgher
Herentalsebaan 227
2100 Deurne
tel. 03 321 34 90
julesdeborgher@telenet.be

Turninum - Volksmuseum Deurne vzw
Ludo Peeters
Clara Snellingsstraat 14  
2100 Deurne
tel. 03 326 75 98
peetersludo@skynet.be

Unizo - afd. Deurne
August Minner
Dassastraat 81
2100 Deurne
tel. 03 321 97 92

VIVA/SVV Noord
Ina Wolles
Antoon Van den Bosschelaan 114 
2100 Deurne
tel. 03 324 15 36

VIVA/SVV - Zijkant/SV Fresia
Jeannine Ergo-De Braekell
Lode Sellaan 31 
2100 Deurne
tel. 03 324 55 18
walterergo@hotmail.com

Vlaamse Federatie van  
Gehandicapten
Marcel Coppens
Alfons Schneiderlaan 321
2100 Deurne
tel. 03 325 30 03
mcop127@scarlet.be

Vrienden van de Academie  
Jozef Van Poppel
Freddy Arteel
Parklaan 20 a
2970 ‘s Gravenwezel
tel. 03 658 88 68
f.arteel@skynet.be

VTB Kultuur Deurne
Kris Van Pelt
De Gryspeerstraat 28
2100 Deurne
tel. 03 324 29 73
kris.vanpelt@skynet.be
www.vtb.be/deurne 

VVKB Den Dries
Anne-Mie De Potter
Regenbooglei 11
2100 Deurne
tel. 03 326 27 05
VVKB_dendries@hotmail.com

Socio-culturele verenigingen 
en organisaties in Deurne �
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Werkgroep Natuurhistorisch Museum  
Boekenberg vzw
Paul Buelens
Timmerdonckstraat 6
2650 Edegem
tel. 03 449 27 49
marcella.maes@scarlet.be

Wijkcentrum ‘t Pleintje vzw
Jesse Lemmens
Sint-Rochusstraat 106
2100 Deurne
tel. 03 320 26 70
jesse.lemmens@samenlevingsopbouw.be

Willemsfonds Deurne
Freddy Lorent
Eduard Van Steenbergenlaan 11
2100 Deurne
tel. 03 322 22 79
fb670693@skynet.be

WSV Club 76
Herman Van Elsacker
Muggenberglei 311
2100 Deurne
tel. 03 321 47 23
h.vael@telenet.be

Zangkoor Sint-Paulus
Hugo De Keyser
Alfons Schneiderlaan 87
2100 Deurne
tel. 03 353 19 15
hugodekeyser@pandora.be

Zangkring Kultuur
Agnes Léautaud
Corneel Vermijlenlaan 63 b 1  
2100 Deurne
tel. 03 324 69 24
vnascimento@belgacom.net

Ziekenzorg “Frelus”
Ida Helsen
Turnhoutsebaan 459/72 
2140 Borgerhout
tel. 03 326 11 72
idahelsen@hotmail.com

Ziekenzorg Heilig Hart Ruggeveld 
Deurne
Solange Lermytte
Lammergierstraat 58 b 2
2100 Deurne
tel. 03 325 28 46

Ziekenzorg Pius X
Francine Janssens
Silsburgstraat 77
2100 Deurne
tel. 03 321 73 66

Ziekenzorg Sint-Rochus
Benny Blommen
Jaak Embrechtsstraat 66/1
2100 Deurne
tel. 03 322 33 75
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Vanaf 2009 zal Deurne de subsidieregle-
menten drastisch vereenvoudigen. Naast 
een aantal premies voor sporters en senio-
ren zijn er nog maar twee reglementen:
• Ofwel vraagt u financiële ondersteuning 

van het district voor een project dat u 
wil organiseren in de toekomst: dit is 
een projectsubsidie. 

• Ofwel vraagt u financiële ondersteuning 
voor de werking van uw vereniging 
gedurende het voorbije werkjaar: dit is 
een werkingssubsidie.

Een projectsubsidie vraagt u aan in de 
planningsfase, dus lang voor u met de 
concrete organisatie van start gaat of 
promotie gaat maken. Voor het districts-
bestuur is belangrijk dat uw project 
‘gemeenschapsvormend’ is, in de brede 
betekenis van het woord. Een project valt 
per definitie buiten de gewone werking 

van uw vereniging. 
Een werkingssubsidie vraagt u steeds aan 
nadat uw vereniging het voorbije werkjaar 
heeft afgesloten. Voor het districtsbestuur 
is het belangrijk een realistisch overzicht 
te krijgen van de jaarlijkse activiteiten 
van uw vereniging. Alleen leden van de 
cultuurraad, sportraad, seniorenraad of 
jeugdraad hebben in Deurne recht op 
werkingssubsidies.

De subsidies worden beoordeeld door een 
jury en goedgekeurd door het districts-
college. Daarom is het belangrijk om de 
formulieren die u op Den Tip kan krijgen, 
zorgvuldig en volledig in te vullen. 

De volledige subsidiereglementen en de 
invulformulieren vindt u ook terug op 
www.deurne.be. Voor meer info kan u ook 
bellen naar Den Tip, 03 340 49 50.

Heeft u een feestzaal nodig, een repetitiekot, een tentoonstellingsruimte of een atelier? 
Als de Gouden gids geen uitweg biedt, kan de cultuurdienst u misschien verder helpen. 

Zij hebben een overzicht van de bestaande infrastructuur in Deurne en trachten die altijd 
up-to-date te houden. 

Subsidies
in Deurne

Infrastructuur
in Deurne ��
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Verschillende kunstdisciplines kunnen aan 
bod komen: beeldende kunst, theater,  
muziek, dans, fotografie, literatuur,  
circus, film, audiovisuele kunsten,… 
Wanneer? Tijdens de week van 1 mei.

Cultuurmaand
Wat? Tijdens de cultuurmaand trekt het 
culturele leven in Deurne alle registers 
open. Elk jaar staan schitterende eve-
nementen op het programma, zoals de 
Kunstroute, het Rozenfeest, de huiskamer-
concerten De Salons en De Salons voor 
kinderen, het middeleeuws kampement 
De Quaeye Werelt,… Maar elk jaar zijn er 
ook nieuwe activiteiten, en komen kunste-
naars en hobbyisten ruimschoots aan hun 
trekken. 
Wanneer? Elk district in Antwerpen or-
ganiseert beurtelings een cultuurmaand. 
Voor Deurne is dat tijdens de maand juni.

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Wat? 11 juli is allang veel méér dan een 
vrije dag met veel toespraken en officiële 
plechtigheden. Deurne viert feest met een 
groots gratis concert in Openluchtthea-
ter Rivierenhof. Wie het liever intiemer 
houdt, kan in een aangepast kader genie-
ten van kamermuziek of poëzie. Op deze 
dag staat uiteraard alleen Nederlandstalig 
repertoire op het programma. 
Wanneer? De vrijdag voor 11 juli.

Vrijdagconcerten in het Rivierenhof
Wat? Het Openluchttheater in het  
Rivierenhof heeft naam en faam tot in 
het buitenland. Maar het districtsbestuur 
wil ook alle bewoners van Deurne – en 
omstreken – van deze prachtige muziek-
tempel laten genieten. Deurne trakteert 
een hele zomer lang op een schitterende 
concertenreeks, met voor elk wat wils. 
Jong en oud vindt zijn gading, want  

Deurne organiseert zowel avond- als 
namiddagconcerten, met telkens een aan-
gepast programma! En het kost u… niets!
Wanneer? Elke vrijdag tijdens de maanden 
juli en augustus.

Bevrijdingsfeesten / Den Tip Feest!
Wat? Op het programma van de Bevrij-
dingsfeesten staan jaarlijks een gigantisch 
vuurwerk, een Reuzenstoet met meer dan 
120 reuzen uit heel België en de buurlan-
den, een liveoptreden van een topgroep 
in het Openluchttheater, ‘Den Tip Feest!’, 
waarmee het nieuwe seizoen in Den Tip 
en het cultuurcentrum wordt ingeluid, 
en de braderijen op de Gallifortlei en de 
Herentalsebaan. 
Wanneer? Tijdens het eerste weekend van 
september viert Deurne de bevrijding van 
Deurne door de geallieerden op 5 septem-
ber 1944.

Deurne Wintert!
Wat? Het kan koud en donker zijn in de 
winter. In deze sombere periode steekt 
Deurne vuur en licht aan. Twee grote 
winterparades vertrekken uit Noord en 
Zuid met veel muziek en fakkels, en tref-
fen elkaar in Deurne Dorp. Daar wordt 
gefeest in een prachtig winters decor, met 
veel optredens en uiteraard ook eten en 
drinken.
Wanneer? Als Deurne de lichtjes van de 
kerstboom aansteekt, ergens midden 
december.

Hier vindt u een overzicht van de jaarlijks 
weerkerende (en niet te missen) evene-
menten in Deurne. De juiste data verschil-
len uiteraard van jaar tot jaar. Maar die 
vindt u vast terug in De|n|Antwerpenaar, 
‘Uit in Deurne’ of www.deurne.be. 

Erfgoeddag
Wat? Een hele dag lang kan u in heel 
Vlaanderen en Brussel terecht voor een 
fantastisch en veelzijdig erfgoedaanbod. 
Uw gastheren zijn onder andere musea, 
archieven, bibliotheken, kerkfabrieken en 
verzamelaars.
Wanneer? Op een zondag in april.

Open Monumentendag (OMD)
Wat? Open Monumentendag Vlaanderen 
is een evenement dat zijn bezoekers in 
zoveel mogelijk steden en gemeenten laat 

kennismaken met het bouwkundig, land-
schappelijk en archeologisch erfgoed. Het 
doel is het brede publiek en de overheden 
op de diverse niveaus bewust te maken 
van de rol en betekenis van het erfgoed, 
dat bewustzijn te versterken en zo de soli-
dariteit rond erfgoedzorg te vergroten.
Wanneer? OMD heeft elk jaar een ander 
thema en vindt sinds 1989 plaats op de 
tweede zondag van september.

Liefhebber! Kunstenfestival
Wat? Iedereen die in zijn vrije tijd bezig is 
met kunst en cultuur in een vereniging, 
groep, organisatie of als individu, kan 
meedoen met deze week. Man of vrouw, 
jong of oud, kunstliefhebbers, artistieke 
talenten of gewoonweg geïnteresseerden 
die graag eens willen deelnemen aan een 
artistiek project… iedereen is welkom als 
deelnemer of als publiek.

Evenementen 
in Deurne ��
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Wil u graag op de hoogte blijven van het 
rijke culturele leven in Deurne? Bent u op 
zoek naar informatie over de meer dan  
150 socio-culturele werkingen in Deurne? 

De nieuwsbrief ‘Uit in Deurne’ is een 
geschikte bron van informatie. Leuke 
voorstellingen of workshops voor kinde-
ren, een avondje toneel of muziek, een 
tentoonstelling of rommelmarkt, alles 
vindt z’n plaats in de nieuwsbrief.

Waar vindt u de nieuwsbrief?
• De nieuwsbrief kan u eerst en vooral le-

zen op www.deurne.be, en doorklikken 
naar Ontspannen in Deurne > Cultuur in 
Deurne > Activiteitenkalender

• Daarnaast kan hij u ook worden door-
gestuurd via e-mail of post. Daarvoor 
stuurt u een mailtje met de boodschap 
‘ik ontvang graag Uit in Deurne’ naar 

cultuurantenne.deurne@stad.antwerpen.be.  
Of u geeft uw postadres door aan:

 Ontmoetingcentrum Den TIP 
 cultuurdienst 
 Van den Hautelei 79 
 2100 Deurne
 tel. 03 340 49 69

Wil u zelf één of meerdere  
activiteiten laten opnemen in  
‘Uit in Deurne’?
Mail de gegevens over uw activiteit dan 
naar  
mijnactiviteiten.deurne@stad.antwerpen.be. 
Of bezorg ze per post op de cultuurdienst.   
De cultuurdienst stuurt u nadien maan-
delijks een activiteitenfiche door die u 
kan gebruiken om uw activiteit voor de 
nieuwsbrief aan te melden.

Nieuwsbrief
‘Uit in Deurne’

3130


