
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

KOMEDIE ‘Frank wordt Francine’: Zaterdag 4 maart 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Aanvang: 15 uur 

   Waar:  Fakkeltheater – Rode zaal – Hoogstraat 12 – 2000 Antwerpen 

   Prijs:  € 25 

 
 

BEZOEK KMSKA MET GIDS: Dinsdag 7 maart 2023  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bijeenkomst:   13.50 uur  (Aanvang bezoek om 14 uur)   
Waar: KMSKA, Leopold De Waelplaats 1, 2000 Antwerpen 

Prijs:   € 26 (inkom + gids)    
            € 6 (mét museumpas) 

Inschrijven en betalen vóór 27 februari of tot volzet.  
Geef bij inschrijving door of u een museumpas heeft of niet! 

 

Adres: Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen 
                    Tel: 03/206 36 54  -  0499/52 06 44 

www.vief.be/vief-antwerpen-in-beweging   
 info@viefantwerpen.be 

Rekeningnummer: IBAN BE64  3200 0502 2852  
 

PROGRAMMA: FEBRUARI - JUNI 2023 
 

 

Verwondering delen: het maakt elke ervaring extra belevingsvol. Bezoek het KMSKA daarom zeker 
eens met Vief! 
Met de rondleiding 'De Schoonste Tour' neemt de gids je mee op ontdekkingstocht door het 
vernieuwde gebouw en langs de highlights uit de kunstcollectie van het museum. 
De gids vertelt niet alleen. Hij of zij daagt je ook uit om met een andere blik naar de werken te kijken. 
En om je impressies en mening te delen. Zo beleef je de werken op een actieve manier. Sta jij open 
voor verrassende invalshoeken en inspirerende ontmoetingen met de kunstenaars en hun verhaal? 

Ben jij klaar voor De Schoonste Tour samen met Vief? 

 

Cast: Peter Bulckaen – Danni Heylen – Leen Dendievel – 
         Jeroen Maes – Lennart Lemmens 
 

Frank Jacobs lijkt gelukkig: een goed huwelijk, toffe baan, een zoon die in 
zijn voetsporen treedt, wat wil een man nog meer? In Frank zijn geval 

‘vrouw zijn’! Een geheim dat hij al jaren met zich meedraagt. 
 

Een heerlijke transformatiekomedie met misverstanden, knotsgekke 
personages en onverwachte wendingen, maar met respect voor het 

thema. 
 



 
RONDLEIDING STADHUIS VAN ANTWERPEN: Donderdag 16 maart 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schitterende stadhuis, een groots paleis waarin de Antwerpenaren zich terecht trotse 
wereldburgers voelen. 

We ontdekken niet alleen de prachtige zalen op het Schoon Verdiep van dit Unesco erfgoed maar 
mogen ook een kijkje nemen waar het college van burgemeester en schepenen wekelijks en de 

gemeenteraad maandelijks debatteert over het beleid van de stad. 
 
Bijeenkomst: 13.50 uur aan de boom ter hoogte van Grote Markt 13 - Antwerpen  

Aanvang rondleiding: 14 uur 
Prijs: € 10 

Inschrijven en betalen vóór 9 maart of tot volzet.  
 

 
 

BEZOEK ROZE HUIS TE ANTWERPEN: Donderdag 23 maart 2023 
 

vv 
 
 
 
 
 
 
 
Hiermee proberen we taboes te doorbreken zodat ouderen die behoren tot de 
LGBTQI+gemeenschap kunnen zijn wie ze zijn en respectvol worden behandeld. In elke provincie 

vindt er een activiteit plaats, deze staan open voor iedereen (à zie bijgevoegde flyer). 
In Antwerpen bezoekt Vief op donderdag 23 maart het Roze Huis en wordt er in groep een 

ganzenbordspel met vragen en antwoorden over het LGBTQI+thema gespeeld.  
 

Bijeenkomst:   14.00 uur  
Waar: Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 

Prijs:   Gratis 
   Wel inschrijven vóór 10 maart 

LGBTQI+, holebi, queer, transgender,... je hoort 
deze termen misschien wel eens voorbijkomen, 
maar wat houdt het net allemaal in?  
 

Vief organiseert van 20 tot 24 maart 2023 een 
eigen regenboogweek waarbij aandacht gaat naar 

seksuele diversiteit en genderidenteit. We 
werken hiervoor samen met de 

regenboogambassadeurs die door eigen ervaring 
expert zijn in deze thematiek.  

 

 

Voor diegene die vorig jaar niet konden deelnemen aan de 
rondleiding in het stadhuis van Antwerpen, is er een nieuwe 

mogelijkheid om deel te nemen. 
Deze uitgebreide rondleiding (1u45) start met de renaissance 

buitenzijde van het Stadhuis van Antwerpen. Vervolgens brengen 
we een bezoek aan de gerenoveerde gelijkvloerse verdieping 

waar de gids ons langs een leuke audiovisuele opstelling leidt over 
de geschiedenis en restauratie van dit indrukwekkende historisch 

gebouw. Tot slot verkennen we de mooiste verdieping, het 
vermaarde ‘Schoon Verdiep’, en maken we  kennis met de 

monumentale pracht, de sociale en culturele betekenis en de 
huidige politieke functie van dit schitterende stadhuis, een groots 
paleis waarin de Antwerpenaren zich terecht trotse 
wereldburgers voelen. 



 
BEZOEK MUSEUM RED STAR LINE: Dinsdag 4 april 2023 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
De rondleiding door het Red Star Line Museum brengt je naar verschillende bestemmingen. Vanuit 

Warschau reis je via Antwerpen naar Amerika, waar je hopelijk een beter leven wacht. Je treedt in 
de voetsporen van landverhuizers en ervaart hun enthousiasme en angst, hun spanning en 

onzekerheid. Je beleeft het afscheid en de obstakels, maar ook het avontuur, de ontdekkingen en 
de hoop op een nieuw leven aan de andere kant van de oceaan. 

 
Bijeenkomst: Om 13.50 uur aan de ingang van het museum, Montevideostraat 3 – Antwerpen 

Aanvang rondleiding: 14 uur 
Prijs: € 16 

Inschrijven vóór 29 maart 

 
 

 
 

WORKSHOP Aan de slag met Facebook: Maandag 17 april 2023 

Facebook is het grootste sociale netwerk ter wereld en heeft meer dan 1,79 miljard actieve 
gebruikers wereldwijd, waarvan 8 miljoen in België. Dat het een belangrijk medium is, staat hiermee 

buiten kijf. Maar eens je een Facebook-account hebt aangemaakt, wat kan je er dan allemaal mee 
doen? Hoe maak je vrienden? Wat kan je allemaal online zetten van tekst, foto’s en video’s? En hoe 

zorg je ervoor dat niet heel de wereld jouw persoonlijke informatie te zien krijgt? 
Deze workshop biedt je een kennismaking met Facebook zodat je er zelf verder mee aan de slag 

kunt. Het is nl. belangrijk dat je met een veilig gevoel kan beginnen ‘Facebooken’.  
 

Belangrijk: U brengt uw eigen smartphone of tablet mee waarop uw eigen Facebookprofiel al 
geïnstalleerd staat. 
 
U bent niet vrij op 17 april? Geen nood, deze workshop wordt hernomen op donderdag  
28 september 2023. 

 
Waar: LM Plus Antwerpen, zaal “De Meirminne”,  

            Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen 
Aanvang: 9u - einde: 12u 

Prijs: € 7 (syllabus inbegrepen) 
 

 
 

 
 

 

 

Het Red Star Line Museum in Antwerpen is een reis naar 
het verleden en een ontmoeting met het heden. 
Migratie mag ondertussen een ander gezicht hebben 
gekregen, de menselijke kant van migratie is tijdloos en 
universeel. 

 



 

 

WORKSHOP Veilig online winkelen: Maandag 17 april 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neem je smartphone of tablet (Android of Apple) mee zodat je ook zelf na het theoretische luik 
meteen aan de slag kan met enkele oefeningen.  
 

U bent niet vrij op 17 april? Geen nood, deze workshop wordt hernomen op donderdag  
28 september 2023. 

 
Waar: LM Plus Antwerpen, zaal “De Meirminne”, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen 

Aanvang: 14u - einde: 16u 
Prijs: € 7 (syllabus inbegrepen) 
 
 
 

FLAMENCONAMIDDAG: Zondag 23 april 2023 
 
Het flamencodansen en de bijbehorende muziek komen uit het zuiden van Spanje 

en bevatten invloeden uit de Griekse, Romeinse, Indiaase, Moorse en joodse 
culturen. Toen de Moren en de joden naar het Iberisch Schiereiland kwamen, 

werden invloeden uit deze nieuwe culturen opgenomen in de bloeiende muziek- en 
danswereld van Andalusië. De hedendaagse flamencodans en -muziek zijn het 
resultaat van de eeuwenlange samenmengging van al deze culturen. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Een nieuwe rugzak of jas bestellen vanuit je zetel? Het 
kan dankzij het grote aanbod aan online winkels vandaag 
de dag. Tijdens de verschillende lockdowns van het 
alombekende virus maakte je hier misschien zelf weleens 
gebruik van. Echter schuilen er hierin ook een aantal 
gevaren. 
Tijdens deze workshop zullen we stilstaan bij concrete 
tips inzake veiligheid waar je best rekening mee houdt 
tijdens online winkelen. 

Zin in een namiddag vol spaanse dans en muziek? 

Op zondag 23 april krijgt u een uitgebreide demonstratie van flamenco door Remi Esquiliche-

Esquinas en partner. Op deze dag mogen uiteraard spaanse wijn en hapjes niet ontbreken! 

  

Deze namiddag wordt ingericht door Willemsfonds Antwerpen waarop Vief uitgenodigd is. 

  

Waar: Out of a Box, De Burburestraat 11, 2000 Antwerpen 

Te bereiken: Tram 1 – 4 – 10 of bus nr. 13 – 14 – 22 – 180 – 181 – 182 - 183 
Aanvang: 14.30 uur (deuren open om 14.00 uur) 

Prijs: € 25 (leden Vief Antwerpen in beweging) 

          € 30 (niet leden) 

Inbegrepen: Spaanse wijn en hapjes 

Inschrijven vóór 1 april 

  



 

MUSICAL ‘Red Star Line’: Zondag 7 mei 2023 
 
Red Star Line —dé grote opvolger van de iconische musical 40-45— is een spektakel-musical vol 

drama en humor, spanning en ontroering waarin de zoektocht naar een beter leven centraal staat. 
Laat je onderdompelen in een wonderlijk spektakel dat je meeneemt in ongezien avontuur, van 

Antwerpen tot New York, op het land en op het water. 
De combinatie van rijdende tribunes, indrukwekkende decors en een zeer straffe cast zorgen voor 

een onvergetelijke once-in-a-lifetime musicalbeleving. 
 

➔ Opgelet: de inschrijving voor deze musical is reeds afgelopen! Diegene die ingeschreven zijn, 

krijgen weldra hun toegangsticket toegestuurd alsook de juiste afspraken voor het 
busvervoer.  

 
Waar: Pop-up Theater te Puurs 

Aanvang: 15 uur 
Prijs: € 69 

          € 85 mét busvervoer  
 

 
 

 
 

 

CURSUS Handige applicaties op je smartphone/tablet: Maandag 5 – 12 & 
19 juni 2023  
 
De basisfuncties en de handelingen heb je reeds onder de knie. Maar wat kan je smartphone/tablet 

nog meer?  
Tijdens deze cursus wordt duidelijk dat er nog meer te beleven valt met je digitaal toestel: muziek 

beluisteren, tv-kijken, boeken lezen, woorden vertalen… en zo veel meer. 
Breng je eigen smartphone (Android of Apple) of tablet mee zodat je zelf alles ter plekke kan 

uitproberen en je de nodige vragen kan stellen. 
 

Waar: LM Plus Antwerpen, zaal “De Meirminne”, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen 
Aanvang cursus voor smartphone: 9u - einde: 12u 

Aanvang cursus voor tablet: 13.30u – einde: 16.30u 
Duur: 3 sessies van 3 uur 
Prijs: € 15 voor 3 lessen  (syllabus inbegrepen) 
➔ Gelieve door te geven of u voor de cursus smartphone of de cursus tablet inschrijft. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
3DE EDITIE VIEF-FOTOZOEKTOCHT: Van 1 juni t.e.m. 30 september 2023 
 
Na het grote succes van onze vorige twee edities, richt onze provinciale organisatie Vief 

Antwerpen vzw, een 3de editie in van deze zoektocht. 
Er zijn weer 50 foto’s te zoeken over een parcours van zo’n 5 km in de binnenstad van Antwerpen 

en er is weer een mooie prijs te winnen!  
 

Vraag het zoektochtboekje zeker aan en trek er vanaf 1 juni op uit in 
de binnenstad van Antwerpen. 
Zoektocht gedaan en alle foto’s gevonden? Stuur dan het 
antwoordformulier vóór 15 oktober op naar: 
Vief Antwerpen vzw – Lange Nieuwstraat 109 – 2000 Antwerpen of 
mail het naar info@viefantwerpen.be of geef het af in een plaatselijk 
LM Plus-kantoor in de provincie Antwerpen. 
U maakt kans op een mooie prijs. Alle deelnemers krijgen eveneens 
in november de antwoorden toegestuurd. 

 
 

Wanneer: van 1 juni t.e.m. 30 september 2023 
Waar: Antwerpen met vertrek op de Grote Markt en aankomst op de Groenplaats 

Prijs: gratis 
Het boekje is gratis te verkrijgen vanaf 1 juni bij : 

➔ Vief Antwerpen vzw, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen, 03 206 36 54 of aan te 
vragen per e-mail: info@viefantwerpen.be 

➔ Een plaatselijk LM-Plus kantoor in de provincie Antwerpen  
 

 
 

LEUVEN VOOR LEVENSGENIETERS: Donderdag 1 juni 2023 
 
Een bezoek aan Leuven zal ons leren dat deze stad meer is dan een studentenstad. Leuven is 

namelijk een stad voor levensgenieters. Vandaag staat er een wandeling door Leuven op het 
programma vol smakelijke verhalen. Van middeleeuwse feesten tot de dagelijkse kost van Jeroen 

Meus, van armoedige maaltijden in colleges tot de huidige culinaire hoogstandjes. En natuurlijk 

proef je onderweg ook van al dat Leuvense lekkers      
 
Bijeenkomst: Om 10.30 uur in de grote inkomhal van het Centraal station  
                          (vertrek trein om 10u49 – gelieve uw ticket al op voorhand aan te kopen)  
In Leuven aangekomen is er nog eerst de mogelijkheid om iets te eten (eigen rekening). 
 

Start geleide wandeling: Om 14.00 uur  
Einde wandeling: 16 uur 

 
Prijs: € 18 (leden Vief Antwerpen in beweging) 

          € 22 (niet leden) 
Inbegrepen: Gids + hapjes tijdens de wandeling 

Inschrijven en betalen vóór 12 mei 
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KARTING: Dinsdag 6 juni 2023 
 
U gelooft het of niet, maar op vraag van enkele leden, richten we deze activiteit in! 

We racen (op ons eigen tempo) op groene energie bij AB E-Karting op linkeroever.  
De rijbaan is volledig van ons zodat we dus enkel tegen elkaar racen (in onze eigen groep dus niet 

tegen anderen). 
Maar vooraleer we in zo’n race-auto stappen, krijgen we eerst de nodige uitleg hoe alles in elkaar 

zit en wat we juist moeten doen. 
Geen ervaring, maar toch de nodige pit om dit eens uit te proberen?  Schrijf dan zeker in! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

VIEF-LEDENDAG TE PAIRI DAIZA: Dinsdag 13 juni 2023 

 
De provinciale Vief-ledendag gaat dit jaar door in Pairi Daiza, dat meermaals werd uitgeroepen tot 

"Beste Zoo van Europa". Reuzenpanda's, olifanten, ijsberen, neushoorns, walrussen, gorilla's, 
orang-oetans, vissen, zeldzame vogels, ... Meer dan 700 buitengewone diersoorten wachten op u 
in unieke en authentieke leefgebieden.  

Tijdens onze ledendag bent u de hele dag vrij om het park op uw eigen tempo te bezoeken. 
 
Busvervoer wordt ingelegd met verschillende opstapplaatsen in de provincie Antwerpen  
(ook vertrek te Antwerpen).  

 
Vertrek: + 8 uur 

Locatie: Pairi Daiza, Brugelette 
Prijs: € 48 

Inbegrepen: Inkom + busvervoer (heen/terug) 
➔ Opgelet! Deze uitstap is enkel voor Vief-leden!  

 

 

 

 

 

Bijeenkomst: Om 14u45 bij Antwerp Bowling E-Karting - Blancefloerlaan 181 te 2050 Antwerpen 
Aanvang karting: 15 uur 
Te bereiken:  Tram 3 – 5 – 9 of 15 (halte Sporthal) Ga dan via de parking helemaal tot achteraan 
voor de ingang. 
Prijs:  € 17,50 (leden Vief Antwerpen in beweging)    
           € 20      (niet leden) 
Inbegrepen: 1 sessie + helmmuts (verplicht bij helm) 
Inschrijven & betalen vóór 1 juni  
(gelieve gemakkelijke kledij te dragen) 

 

     (lidkaart 2023) 
Inschrijven & betalen vóór 15 mei 2023 



Bijeenkomst: 10u           Einde: 12u      
Waar: LM Plus Antwerpen, zaal “De Meirminne”, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen 
Prijs zonder snack:   €  1,50 pp (leden Vief Antwerpen in beweging)                 
                                     €  2,50 pp (niet leden) 
Prijs met snack:   € 10,00 pp (leden Vief Antwerpen in beweging)                 

              € 12,00 pp (niet leden)         
Inschrijven: Gelieve uw deelname op voorhand te bevestigen tijdens een voorgaande les of via  

                       03/206 36 54 of info@viefantwerpen.be  

 
 

 

                                     
 

 
 

 

BEWEGINGSLESSEN  

 
De bewegingslessen leggen het accent op het beweeglijk maken en soepel houden van spieren en 

gewrichten.   
De conditie wordt op peil gehouden door aangepaste oefeningen.   

Tijdens de pauze krijgt u een drankje aangeboden.  Na afloop kunt u nog gezellig napraten met een 
lekkere snack (wel op voorhand inschrijven!).  

 
 

Wanneer: 
Maandag 27 maart ’23        Dinsdag 2 mei ’23   

Dinsdag 30 mei ’23                         Dinsdag 27 juni ’23 
Dinsdag 16 mei ’23   

                                                                                          
    

     

 

 

 

 

 

 

BEWEGINGSLESSEN MET FITBAL  

 
Dit voorjaar staan er ook weer 2 lessen fitbal op het programma.  

Oefeningen doen op en met een fitbal zorgt naast de spiertraining  
ook voor wat extra training van stabiliteit en evenwicht.  
Dit gebeurt onder deskundige begeleiding! 

 
Wanneer: 
Dinsdag 28 februari ’23 (Fitbal) – 13.30u / einde 15u  (uitzonderlijk geen snack na afloop mogelijk) 
Dinsdag 18 april ‘23 (Fitbal) – 10.30u / einde 12u        

 
Waar: LM Plus Antwerpen, zaal “De Meirminne”, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen 

 
Prijs zonder snack:   €  1,50 pp (leden Vief Antwerpen in beweging)                 

                                     €  2,50 pp (niet leden) 
Prijs met snack:   € 10,00 pp (leden Vief Antwerpen in beweging)                 

              € 12,00 pp (niet leden)         
Inschrijven: Gelieve uw deelname op voorhand te bevestigen tijdens een voorgaande les of via  

                       03/206 36 54 of info@viefantwerpen.be  
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OEFENLES BIJ MOJO  

 
Uitonderlijk gaan we eens éénmalig een oefenles bijwonen bij MOJO (de zaak van Jelle, onze 

begeleider van de fitballessen). 
 

Wanneer: 
Maandag 13 maart ’23 (MOJO) – 14u     

 
Waar: MOJO, Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen 

Prijs:   € 8,00 pp (leden Vief Antwerpen in beweging) 
            € 9,00 pp (niet leden) 

Inschrijven: Gelieve uw deelname op voorhand te bevestigen tijdens een voorgaande les of via  
                       03/206 36 54 of info@viefantwerpen.be  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

Begeleide fietstocht door Antwerpen : zondag 21 mei ‘23 
                                   Bij het drukken van deze kalender is deze activiteit nog niet volledig 
                                   uitgewerkt. 

                                   Wat we al wel kunnen zeggen is dat het een fietstocht wordt o.l.v.  
                                   een gids die ons op een uitgestippelde route van zo’n 37 km  

                                   doorheen heel Antwerpen loodst. Er wordt regelmatig halte    
                                   gehouden voor uitleg. ’s Middags houden we uiteraard halte om iets 

te eten en in de namiddag is er nog een drankstop voorzien in het Nachtegalenpark. 
Geen fiets? Geen probleem, wij zorgen ervoor! 

 

Bijeenkomst: Voor de hoofdingang van het Centraal Station (kant Kon. Astridplein) om    
                          9.45 uur 
Aanvang fietstocht: 10 uur     Einde fietstocht: rond 16 uur 
Vertrek en einde aan Centraal Station. 

 
 

Musical Les Misérables : zaterdag 21 oktober ‘23 
 

       Aanvang: 15 uur 
                               Waar: Stadsschouwburg Antwerpen 

                               Prijs: € 67 
                               Tickets kunt u nu al bestellen! 

 
Interesse voor bovenstaande activiteiten? Geef dan zeker uw naam al op! 

 

  Hou volgende data al vrij in uw agenda:  
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Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Het is daarom belangrijk dat je als lid van Vief goed 

verzekerd bent. Vief biedt u in samenwerking met verzekeringsmaatschappij Arena vrijblijvend de 
optie om een verzekering lichamelijke ongevallen af te sluiten. Voor deze verzekering betaalt u € 5 

per kalenderjaar. Meer info omtrent deze verzekering kan u bekomen op het Vief-secretariaat. 
Indien u deze verzekering voor 2023 wenst, gelieve het bedrag van € 5 te betalen tijdens een 

activiteit of te storten op rekeningnummer van Vief Antwerpen in beweging: BE64 3200 0502 2852 
met vermelding ‘Verzekering LO 2023’. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vind ons leuk en volg ons op www.facebook.com/viefantwerpen 

 

Met uw Vief-lidkaart heeft u 

10% korting bij Lunch Garden 
en  

8% introductiekorting op een 
nieuwe museumpas! 

 
 

http://www.facebook.com/viefantwerpen

