
‘t Werkhuys

JANUARI -
JUNI 2021



Voorwoord
Laat ons even zwijgen over wat al meer dan genoeg is ge- zegd. We 
geraken er wel vanaf, al moeten we nog even op onze tanden bijten. 
Het zij zo. Opgeven is sowieso geen optie. Bij ’t Werkhuys oriënteren 
we ons op enkele lichtpuntjes aan de horizon.

Het is voor niemand makkelijk, maar nog minder voor diegenen die 
het al moeilijk hadden. Met dank aan het Kabinet Sociale Zaken van 
Stad Antwerpen en het district Borgerhout kunnen vanaf 11 januari de 
buurtmaaltijden opnieuw opstarten in Take-Away, al blijft de horeca 
gesloten! Voor 3€ kunnen mensen met een verhoogde tegemoet-
koming een volwaardige maaltijd mét soep krijgen. Vijf verschillende 
gerechten per week, elke dag een vegetarisch alternatief én alles 
Halal, om vooral niemand uit te sluiten.

De in 2020 opgerichte Art Club Borgerhout krijgt een vaste basis in 
’t Werkhuys, met een eigen clublokaal dan nog wel! In dit project, 
maken jongeren van 16 tot 26 kennis met beeldende kunst en krijgen 
de kans zich in wekelijkse sessies en twee exposities per jaar te ver- 
diepen in deze wondere wereld. 

Na jaren strijd is het eindelijk zo ver: het grasveld achter ’t Werkhuys 
komt mee in ons beheer en we mogen er een Samentuin van maken. 
We gaan daar rustig aan beginnen. We willen die samentuin vooral 
een verbindend element voor de buurt laten zijn, getrokken door de 
buurt. Wij zorgen in samenwerking met De Kompaan voor begelei- 
ding en materiële ondersteuning. 

Potdichte zalen, een gesloten Kaffee, donkere en korte dagen. Al val-
len er nog geen bommen uit de lucht, een mens wordt er niet vrolijk 
van. Maar kijk, het wordt lente ! Het licht komt terug.

Team ‘t Werkhuys



Hey, Ik ben Vladimir Schetske en ik hoop dat de illustraties die ik heb 
gemaakt je wat genot brengen in deze bizarre donkere dagen, en 
beelden doen oproepen waar je naar kunt uitkijken in 2021.

Ik ben het Werkhuys enorm dankbaar dat ze me de kans hebben ge-
geven om hun boekje te ontwerpen, en dat ik mijn illustraties de wijde 
wereld in kan sturen.

Moest mijn tekenstijl je aanspreken, kan je me terug vinden op mijn 
instagram, stuur me gerust een bericht moest je willen samenwerken!

En omdat ik me beter kan uiten in tekenen dan woorden, ga ik het 
hierbij laten. Meer van mijn werk kan je terug vinden op instagram @
zinc_wit!

Een fijn 2021! 

Voor ons volgende programmaboekje zijn we nog op zoek naar een 
nieuwe vormgever. Ben je jong en kriebelt je (digitale of analoge) te-
kenpen of potlood om dingen te maken? Zin om ons volgende boekje 
een frisse blik te geven? Laat je zien via info@werkhuys.be! 

’t Werkhuys creëert graag kansen voor jonge, opkomende talent-
en. Elk jaar wordt het programmaboekje van het najaar en voorjaar 
vormgegeven door een enthousiaste maker met een unieke blik. Wij 
leveren de tekst, zij maken er een speels en verrassend geheel van, 
met enkel illustraties. Zo hebben we ondertussen een prachtige col-
lectie boekjes, in dertien heel verschillende stijlen. 

Dit programmaboekje werd aan elkaar getekend door 
Vladimir Schetske (@zinc_wit).
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een TOEGANKELIJKE PLEK
’t Werkhuys werkt met zeer democratische prijzen, voor

zaalverhuur, drankjes, en dagvers eten, zodat iedereen de kans 
krijgt om te ontwikkelen, te ontmoeten, te ontplooien.

een WERKPLEK
Op zoek naar een werkplek met een gezellige en losse sfeer? Je 
kan terecht in ’t Kaffee. We voorzien gratis wifi (selecteer netwerk 

‘stad Antwerpen). Een extra vergaderruimte of een
budgetvriendelijke werklunch is zo geregeld.

een BUURTRESTAURANT
Elke weekdag (12u – 14u), kunnen mensen met een verhoogde 

tegemoetkoming lekker komen eten voor €3.

een VOLXKEUKEN
Elke vrijdagavond is iedereen welkom op de Volxkeuken voor een 
gezonde en (h)eerlijke maaltijd. Barst je van de culinaire ideeën of 
heb je gewoon zin om eens een handje toe te steken? Laat dan 

zeker iets van je horen!

een SAMENTUIN
Op ons grasveld tuinieren we samen met de buurtbewoners,
vrijwilligers en voedselatelier De Kompaan. We groeien er op

ecologische wijze lokale groenten en kruiden waar iedereen mee 
van kan genieten. Ook groene vingers en zin om te 

helpen? Geef dan zeker een seintje!

een BUURDERIJ
Wil je vers en lokaal eten volgens ’t seizoen en rechtstreeks van de 
boerderij? Bestel wat je wil, hoeveel je wil en wanneer je wil. Elke 

maandag brengen de boeren je bestelde groenten, fruit, vlees, zuiv-
el, … mee naar Borgerhout. Bestellen kan via

www.boerenenburen.be, afhalen kan elke maandag tussen half vijf 
en zes in ’t Werkhuys. Meer info bij Isabel: 

isabel.holthof@hotmail.com of 0499/164.212

een CONTACTPUNT
Heb je nood aan Heb je nood aan extra raad of een babbel? Heb 
je een moeilijk brief ontvangen, of ruzie gemaakt met je buurman? 

Misschien loop je de muren op van je lastige puber of zit je even niet 
lekker in je vel? Wat je vraag ook is, je bent welkom op het con-

tactpunt van Mobilant in 't Werkhuys. Tijdens de permanentie is er 
een begeleider van MOBILANT aanwezig die je graag verder helpt. 

Afspraak maken? Bel 03/458.42.50 (neem je ID & code mee).

een PLEK VOOR JONG TALENT
Ben je jong, zit je boordevol ideeën, wil je graag een project

uitwerken of een try-out geven: kom dan zeker eens langs en dan 
bekijken we het samen. Dans, theater, muziek, expo,

literatuur, circus, het kan allemaal in ’t Werkhuys. 

’t Werkhuys is…



een BRENGPUNT
Geef je textiel een 2de huis dankzij de ophaling van de Collec-
tie! Andere verzamelpunten en info vind je hier: http://decollec-

tieantwerpen.be/

een BIB-PUNT
’t Werkhuys heeft dagelijks verschillende kranten en maga-

zines, gratis ter inzage.

een A-ZUIL
Verzamel punten op je A-kaart via onze zuil. Alle info over de 

voordelen op https://www.antwerpen.be. 
 

6



‘t KAFFEE
Open van maandag tot vrijdag van 12u00 tot 00u00 

(keuken open tot 19u30).

Je kan elke weekdag terecht in ‘t Kaffee van ‘t Werkhuys voor een 
verse, (h)eerlijke lunch of maaltijd. Naast een uitgebreid assortiment 
aan dranken, serveren wij boterhammen, soep, croques, salades en 

warme gerechten. Al onze gerechten zijn huisgemaakt. 

Zin in een stukje taart met koffie of thee? Geen probleem, elke 
dag serveren wij huisgemaakte taarten en heb je ruime keuze uit 

biologische losse thee van ‘Melange thee’.  

Je kan elke weekdag bij ons terecht voor een buurtmaaltijd aan 
€3, voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming (soep & 

hoofdgerecht). 

Heb je een zaal gehuurd in ‘t Werkhuys en wil je graag lunchen, 
of afsluiten met een receptie? Dat kan: stuur een mailtje voor de 

verschillende opties. 

Bij mooi weer kan je genieten op ons prachtig terras, in de schaduw 
van den Boom. 

Zowel voor het huren van een zaal, alsook je maaltijd in ’t Kaffee 
kan je gemakkelijk en veilig betalen met Bancontact.

Hou zeker onze Facebook-pagina of Instagram in ’t oog voor de 
wekelijkse suggesties, events, of ander nieuwigheden:  

www.facebook.com/tWerkhuys 
https://www.instagram.com/werkhuysvzw.
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’t Werkhuys draait al jaren dankzij de vele vrijwilligers, die 
zich voor of achter de schermen inzetten. Ze zorgen dat 
de borden na de drukke middagshift weer blinken. Tijdens 
Volxkeukens snijden ze de wortels juliennestijl of brengen 
het eten warm tot aan de tafel.Evenementen stralen dankzij 
hun glimlach en sterke voorbereidende armen. Onze koer 
blijft bladvrij dankzij hen. Onze handen bleven ontsmet tij-
dens deze lastige coronatijden dankzij hun opvulkunsten. 
Het is duidelijk: ’t Werkhuys zou niet schitteren zonder al 
die helpende handen. 

Een dikke DANK JE WEL!

’t Werkhuys zoekt altijd nieuwe vrijwilligers…

… voor de Volxkeuken
Elke vrijdagavond is iedereen welkom op de Volxkeuken voor een 
gezonde en (h)eerlijke maaltijd. Barst je van de culinaire ideeën of 
heb je gewoon zin om eens een handje toe te steken? Laat dan 

zeker iets van je horen!

… om af te wassen
In de keuken zijn soms handen tekort, zeker tijdens de drukke 

middagrush van 11 tot 16 uur. Gelukkig kunnen we dan rekenen op 
onze afwassers om de boel proper te houden. 

 ...voor allerhande klusjes
Muren verven, lampen vervangen, onze Boom en de koer onder-

houden, een inventaris maken… Werk genoeg in ’t Werkhuys! 

… voor de SAMENTUIN
Van het grasveld aan de Reizigersstraat maken we dit jaar een 

bloeiende Samentuin. Samen met buurtbewoners, vrijwilligers en 
voedselatelier De Kompaan maken we er een heerlijke oase van. 

We groeien er op ecologische wijze lokale groenten en kruiden waar 
iedereen mee de vruchten kan plukken. Heb jij ook groene vingers 
en zin om je mouwen op te stropen? Geef dan zeker een seintje!

Herken je jezelf in 1 van deze profielen en heb je nog wat tijd over? 
Kom dan eens langs of neem contact op voor meer info: machteld.

deryck@antwerpen.be of 03/432 42 10. 
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ART CLUB BORGERHOUT

In de zomer van 2020 startte kunstenares Eline De Clercq 
samen met ‘t Werkhuys de ART CLUB BORGERHOUT: een 
laagdrempelige, empowerende en artistieke jongerenwerk-
ing voor beeldende kunst. In 2021 gaan we verder met de 

jongeren van de Art Club. Ze krijgen een eigen plek in huis, 
waar ze hun eigen ding kunnen doen. Elke week organiseren 
we samen met hen en met andere kunstenaars sessies rond 
beeldende kunst, maar maken ook kennis met andere kunst-

disciplines.  

De jongeren van de Art Club gaan zelf aan de slag om hun 
werk te tonen aan een publiek. Twee keer per jaar organiseren 

ze een tentoonstelling in de Koepelzaal van ’t Werkhuys. Ze 
bouwen een netwerk op dankzij de contacten onderling, met 
’t Werkhuys, met andere kunstenaars en met cultuurhuizen 

elders in de stad. Met dit project brengen we meer diversiteit 
in de kunst en krijgen jongeren de kracht om hun stem te laten 

horen. De Art Club is een creatieve uitlaatklep en biedt hen 
toekomstperspectief in de beeldende kunst.

Wanneer: Wekelijkse sessies van dinsdagavond tussen 17u30 
en 19u30

Prijs: Gratis

Ben je tussen 16 en 25 jaar oud? Woon je in de buurt?
Heb je zin om je stem te uiten via beeldende kunst?
Wil je met andere jongeren aan de slag?

Laat van je horen via info@werkhuys.be, 0486 165 325 
(Machteld) of 03 432 42 10 (algemeen nummer)!
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ZAALVERHUUR ’t Werkhuys stelt haar ruimtes ter beschikking aan verenigin-
gen, organisaties en individuele artistiekelingen. Wil je één 

van de ruimtes huren, kom dan gerust langs of bel ons om de 
mogelijkheden te bespreken.

’t Werkhuys voorziet flexibele werkruimtes die gebruikt kun-
nen worden voor lessen, workshops, repetities, vergaderingen 

& expo’s. Verder zijn er nog speciale ruimtes o.a. een ruime 
theaterzaal met podium + foyer, 3 dansstudio’s en een bal-

letzaal met spiegels en zwevende vloer, een muzieklokaal en 
een literair salon met comfortabele zachte zetels voor lezin-
gen, filmvertoningen en praatgroepen, koepelzaal voor ten-

toonstellingen, vergaderingen en workshops. 

Wil je een zaal huren? 
(onder voorbehoud coronamaatregelen)

Graag krijgen we vooraf een mailtje. Wil je graag een zaal 
bezichtigen? Maak dan eerst een afspraak via e-mail of 

telefoon. 

 Info & aanvragen voor zaalgebruik: 
https://www.werkhuys.be/zalen
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Theaterzaal met podium (186m2)
De theaterzaal is gelegen op het gelijkvloers. Ze beschikt over een 
groot podium, een houten vloer en heeft centrale verwarming. Dub-
bele deuren monden uit naar de FOYER (gepolierde beton – 143m²) 

en de binnenkoer. Licht –en klankinstallatie zijn niet aanwezig.

Literair Salon (69m2)
Dit warm ingericht salon is zeer geschikt voor lezingen, workshops en 

praatgroepen.

Muzieklokaal (62m2)
Een ruimte met hoge plafonds en een goede lichtinval. Uiterst ges-

chikt voor akoestische repetities van muzikanten en andere groepen.

Tussenlokaal (60m2) 
Dansstudio met spiegels en een zwevende vloer van osb- platen. 

(voor kleine groepen)

Danszaal (79m2)
Een luchtig dansatelier met spiegels en zwevende laminaatvloer.

Zaal Zeven (110m2)
Langwerpige ruimte met zwevende Osb-platenvloer en spiegels. 

De Zolder (90m2)
Polyvalente ruimte voor workshops, vergaderingen en repetities. 

(laminaatvloer)

Balletzaal (112m2)
Een ruime dansstudio met spiegels en een zwevende dansvloer met 

2 mobiele dansbaren.

Klaslokalen 1 & 2 (33m2)
Deze polyvalente ruimtes kunnen gebruikt worden voor workshops, 

vergaderingen of als leslokaal. 

Koepelzaal (185m²)
Een mooie polyvalente ruime zaal voor tentoonstellingen, vergaderin-
gen en andere bijeenkomsten. Ophangsystemen om werken aan de 

muur te bevestigen zijn aanwezig. (gepolierde betonnen vloer).
  

Kaffee (156m²)
’t Kaffee – dé ontmoetingsplek van ’t Werkhuys: elke weekdag ge-

opend van 12u00 tot 00u00, om lekker te eten, te drinken, te praten, 
te lezen… Zaterdag en zondag kan je deze ruimte afhuren voor kleine 

bijeenkomsten (o.a. babyborrel, receptie). 

Onze ruimtes
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‘T WERKHUYS 
ORGANISEERT Hoe organiseer ik een geslaagd evenement?

Een goed evenement vraagt een goede voorbereiding, veel 
creativiteit en een realistisch budget. Maar met de juiste 
middelen en technieken maak je het verschil. Deze vorming 
bekijkt hoe je een evenement succesvol kunt organiseren, van 
het concept tot de uitvoering. Ga naar huis met direct bruik-
bare tips, praktijkvoorbeelden, handige checklists en inzicht in 
huidige trends en valkuilen.

Dag en uur: Maandag 29 maart van 19u00 tot 21u30  
Plaats: Klaslokaal 1 
Lesgever: Jan De Wieuw (Expert Academy) 
Prijs: €10 en €2 VT-tarief
Info & inschrijven: info@werkhuys.be 
Na afloop ontvangt u een vormingsattest. Deze vorming wordt 
georganiseerd i.s.m. district Borgerhout.  
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Hoe maak je een succesvol projectvoorstel?

Om subsidies aan te vragen, heb je een dossier nodig dat ant-
woord geeft op veel vragen. Is je project geloofwaardig? Hoe 
ga je de doelstellingen waarmaken? Klopt het kostenplaatje? In 
deze interactieve workshop leer je een projectvoorstel op maat 
te maken. Voorbereiding, structuur en details: het is allemaal 
belangrijk. We starten deze vorming met een leeg blad en bou-
wen stap voor stap een dossier op. 

Dag en uur: Maandag 10 mei van 19u00 tot 21u30 
Plaats: Klaslokaal 1 
Lesgever: Tomas Baum - www.treffend.be
Prijs: €10 en €2 VT-tarief
Info & inschrijven: info@werkhuys.be 
Na afloop ontvangt u een vormingsattest. Deze vorming wordt georganiseerd i.s.m. 
district Borgerhout.  

GEDICHTENDAG 

We zijn nog nooit zo apart geweest in 2020. En nog nooit 
zoveel alternatieven gezocht om samen te kunnen zijn. Het 
heeft aspirant schrijvers, dichters en performers van de Acad-
emie   Borgerhout geïnspireerd. Ze tonen het resultaat tijdens 
Gedichtendag 2021. In welke vorm dan ook, fysiek of virtueel, 
samen zullen we zijn. 

Dag en uur: Donderdag 28 januari van 20u00 tot 22u00
Plaats: ’t Kaffee, de Foyer of online (afhankelijk van de corona maatregelen) 
Prijs: GRATIS  
I.s.m. Academie Borgerhout 
Meer info: info@werkhuys.be 

Detached separation’ - voorstelling

Collectief 2Deform wordt gevormd door Danielle Huyghe en 
Nathalie Vermeiren. Hun samenwerking werd gevormd door 
hun gemeenschappelijke interesse in de vervreemding van 
het menselijk lichaam, waar zij beide een individueel artistiek 
onderzoek naar deden gedurende het afgelopen jaar.  Deze 
creatie is ontstaan uit het idee van hoe de vervreemding van 
het lichaam, een gevolg kan zijn van een herhalende structuur 
van bewegingen. Deze is geïnspireerd door de agressie en be-
wegingstaal tijdens een boks training. Deze structuur vervormt 
zich meer en meer. Factoren als uitputting en verzadiging van 
agressie leiden tot de isolatie van het individu en de uiteindeli-
jke totale vervreemding van het lichaam.

“Twee individuen geïsoleerd in hun eigen agressie.”

Dag en uur: Vrijdag 9/04 en zaterdag 10/04 om 20u00 
Dans en choreo: Danielle Huyghe en Nathalie Vermeiren
Plaats: Koepelzaal 
Prijs: €5  

REPAIR CAFE  
Heb je een platte band? Werkt je laptop jaar na jaar steeds 
trager? Doet je broodrooster niet meer ‘ping’ wanneer je toast 
klaar is? Is de  voering van je mooie winterjas gescheurd? 
Geen probleem! Breng je kapotte spullen naar ons repair-
café, dan worden ze daar gratis ‘gerepareerd’. Wie weet 
leer je zelf bij hoe je je eigen spullen een nieuw leven kan 
inblazen!
Dag en uur: Zaterdag 29/05 van 13u00 tot 16u00 Plaats: Theaterzaal & Foyer Prijs: GRATIS Info: info@werkhuys.be
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EXPO ‘Sketches of Emotion’ & performance 

Sketches of Emotion is een hybride voorstelling bestaande uit 

een installatie en een hedendaagse dansvoorstelling, waarin 

dans en beeldende kunsten samen komen. We nodigen het 

publiek uit om te komen kijken hoe een dansvoorstelling wordt 

omgezet in een tijdloos kunstwerk en hun eigen interpretatie 

aan de performance te geven. 

JC Choreography i.s.m. beeldend kunstenaar Karen Hendrickx. 

Dag en uur: Vrijdag 26/03 & zaterdag 27/03

PERFORMANCE: Vrijdag om 19u00 en om 20u30

TENTOONSTELLING met werk van beeldend kunstenaar Karen Hendrickx op

Vrijdag vanaf 18u00 (met inleiding om 18u45)

Zaterdag van 11u00 tot 18u00

Plaats: Koepelzaal en Foyer 

Prijs: €5 / performance (zie vrijdag)

Reserveren op voorhand via karenhendrickx84@hotmail.com

Info: http://users.telenet.be/karenhendrickx/ of https://justinecopette.weebly.com/ 

 

Feest van den Boom  

We maken de stilte van 2020 helemaal goed in 2021. De 

eerste zonnestralen verwarmen de takken van den Boom en 

dat vieren we met en duurzaam feest voor jong en oud. Snuis-

ter tussen de handgemaakte, lokale spullen op de markt, be-

wonder kunst in de expozaal, aai dieren op de kinderboerd-

erij, leer hoe je het klimaat kan helpen tijdens een workshop 

of laat je grimeren bij Roodvonk. Geen zin om actief te zijn? 

Geen probleem: proef van gerechtjes met verse groenten en 

kruiden uit onze Samentuin of geniet met een drankje van de 

sfeer rond de Boom. De zon gaat weer onder bij een zomers 

optreden en een (h)eerlijke Volxkeuken.

Dag en uur: Zaterdag 1 mei vanaf 12u00

laats: ’t Werkhuys / overal!  

Prijs: GRATIS
Volxkeuken: €6 of €3 (VT-tarief) – reserveer je bord via https://www.werkhuys.be/

volxkeuken 

Volxkeuken op vrijdag 

Geen zin om te koken op vrijdag? Kom dan gewoon lekker bij 
ons eten. Laat je verwennen met heerlijke, soms exotische, 
vaak verrassende maaltijden! De Volxkeuken wordt grotend-
eels gedragen door vrijwilligers die met passie komen koken 
of een helpende hand toesteken. 

Voor een maaltijd betaal je €6. Je moet reserveren om zeker 
te zijn van een bordje. 

Wat schaft de pot? Kijk even op www.werkhuys.be of check 
facebook/ 

Voel jij je ook geroepen om deze uitdaging als vrijwillige kok 
aan te gaan? Neem dan zeker contact op met ’t Werkhuys! 

Dag en uur: elke vrijdag om 18u30
Plaats: ‘t Kaffee
Prijs: €6 per maaltijd OF €3 VT-tarief
Kookboekje Volxkeuken: €2 (te koop in ’t Werkhuys)
Kadobon Volxkeuken: €6 (te koop in ’t Werkhuys)
Reserveren of info: info@werkhuys.be / www.werkhuys.be / 0473/131.762
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WORKSHOPS &
KAMPEN

VOOR KINDEREN

CIRCUSLES (6 – 14 jaar)

Al spelend ons eigen circus maken, voor elk talent een plaats 
in de circusfamilie. Beweging, expressie, creativiteit, samenw-
erken,…Een combinatie die verrijkend werkt voor elk individu 
en elke groep. Aanbod circustechnieken: van piramide tot één-
wieler, bal lopen, jongleren, koorddansen, trapeze,…

Dag en uur: Woensdag van 14u00 tot 17u00 
De Clowntjes – 6 tot 8 jaar: Van 14u00 tot 15u30
De Harlekijntjes – 9 tot 14 jaar: Van 15u30 tot 17u00
Plaats: Theaterzaal 
Prijs: €250       
Begeleiding: Jan Van Berckelaer
Inschrijving en info: Yanimo@scarlet.be of 0472/244.479

Circomotoriek (kleuters) + 
Ouder/kind curcuslessen (va 4J)  

Circomotoriek: In deze les maken kleuters op een speelse 
manier kennis met circus. Ze leggen circusparcours af, klim-
men, klauteren, springen en leren met elkaar samenspelen.

Ouder/kind circusles: Een les waarbij (groot)ouder en kind 
(vanaf 4 jaar) een heel nieuwe manier ontdekken van samen 
spelen. Het vertrouwen van de kinderen wordt op de proef 
gesteld, een speciale ‘circus’band wordt gevormd.

Dag en uur: Zaterdag van 9u30 tot 13u45
Ouder/kind: Van 9u30 tot 10u30 & van 10u30 tot 11u30 
Circomotoriek: Van 11u45 tot 12u45 & van 12u45 tot 13u45
Plaats: Theaterzaal 
Prijs: €195 (ouder/kind) en €150 (circomotoriek)      
Begeleiding: Ben De Vroey
Inschrijving en info: via www.ecdf.be
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Bollywood Dance met BOLLYFIT Antwerp (3 – 10 j)

Bollywood Dance Class is een combinatie van verschillen-
de dansstijlen uit India. Het is een vloeiende, swingende en          
energieke dans met een flinke dosis kleuren en vrolijkheid. We 
dansen op Nederlandse, Engelse en Bollywood muziek.  

Dag en uur: Zaterdag van 9u30 tot 11u05
Kinderen 3 tot 9 jaar: Van 9u30 tot 10u15
Kinderen + 10 jaar: Van 10u15 tot 11u05
Plaats: Danszaal 
Prijs: €5 / les
Begeleiding: Nikita   
Inschrijving en info: info.bollyfit@gmail.com of 0467/693.968

 

CYCLUSSHOW (10 – 12 j)

Dit is zo’n mijlpaal in je leven. Jonge meisjes worden in          
stijl ingewijd in de wondere wereld der vrouwen. Tijdens een 
workshop van 6u ga je op ontdekkingsreis in je lijf, krijg 
je inzicht waarom vrouwen maandelijks bloeden en hoe 
nieuw leven ontstaat. Je kruipt in de rol van hormonen en 
leert je lichaam écht begrijpen. Dit is zo’n dag waarvan elke 
vrouw denkt “had ik dit toen ook maar gekregen!” Dochters 
samen met hun (plus)mama, meter, oma... wees welkom en 
laat je verwonderen!

Dag en uur: 
Woensdag 17/02 van 12u30 tot 20u00
Zaterdag 6/03 van 9u00 tot 18u00
Vrijdag 9/04 9u00 tot 18u00
Woensdag 12/05 van 12u30 tot 20u00
Plaats: Zolder
Prijs: €60     
Inschrijving en info: mariekehoet@gmail.com of 0473/509.990

KROKUSVAKANTIE 

CIRCUSKAMP (6 – 12 jaar)

Een week vol spelend oefenen en het maken van eigen cir-
cusnummers. Pyramides, jongleren, diabolo, clown, ballopen, 
koorddans, stelten, trapeze, … 
Met een Feestelijk Circusvoorstelling op vrijdag om 14u00.  

Dag en uur: Van maandag 15/02 tot vrijdag 19/02 
Dagelijks van 9u00 tot 16u00
Plaats: Theaterzaal 
Prijs: €130   
Begeleiding: Jan Van Berckelaer
Inschrijving en info: Yanimo@scarlet.be of 0472/244.479

PAASVAKANTIE

CIRCUSKAMP (6 – 12 jaar) 

Een week vol spelend oefenen en het maken van eigen cir-
cusnummers. Pyramides, jongleren, diabolo, clown, ballopen, 
koorddans, stelten, trapeze, … 
Met een Feestelijke Circusvoorstelling op vrijdag om 14u00.  

Dag en uur: Van maandag 12/04 tot vrijdag 16/04
Dagelijks van 9u00 tot 16u00
Plaats: Theaterzaal 
Prijs: €130     
Begeleiding: Jan Van Berckelaer
Inschrijving en info: Yanimo@scarlet.be of 0472/244.479
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DANSEN, 
BEWEGEN & 
SPORTEN

Taiji 37 vorm (soepelheid & evenwicht)

Taiji is een Chinees oefensysteem dat zich vooral richt op 
de ontwikkeling van innerlijke ‘taiji’ krachten. Door de traag 
uitgevoerde bewegingen activeren we de Dantian, het energi-
ecentrum in de buik en zo ook onze vitale energie (Qi). Daardoor 
verbeteren onze houding, evenwicht en concentratievermogen. 
We worden soepeler, opgewekter en rustiger. Dit bevordert een 
goede fysieke gezondheid, sterker mentaal evenwicht en beter 
emotioneel welbevinden.

Taijiwuxigong (gezondheid & geluk) 

Taijiwuxigong® is een Chinees oefensysteem dat zich vooral 

richt op zelfgenezing en -regulering van lichaam en geest. 

We zoeken allereerst de juiste lichaamshouding, die ons in   

staat stelt verbinding te maken met de aardekracht. Daardoor 

activeren we onze Dantian, het energiecentrum in de buik en zo 

ook ons hele lichaam. We gebruiken drie soorten oefeningen: 

- spontane beweging, - daoyin die specifieke lichaamsdelen  

oefenen, - meditatie (meestal staand). Je voelt je lichter, blijer 

en gezonder. 

Dag en uur: 
Taiji: Maandag van 10u00 tot 11u00 – vanaf 4/01

Taijiwuxigong®: Maandag van 11u00 tot 12u00 – vanaf 4/01

Plaats: Theaterzaal
Prijs: 
Taiji: €13 / les of €105 / 10-beurtenkaart (3 md geldig).    

Taijiwuxigong®: €14 / les of €110/ 10-beurtenkaart (3 md geldig).    

Begeleiding: Sofie-Ann Bracke 
Inschrijving en info: sofieannbracke@gmail.com of 0486/931.112
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RHYTHM TAP: muziek maak je met je voeten!

Tappen is dansen én muziek maken. We stappen in de tradi-

tie van dansers als Bill Robinson en de Soft Shoe, maar gaan 

ook de Jazz, Funk, Blues en Bebop niet uit de weg. Op het pro-

gramma staat techniek, een variatie aan Time-Steps, originele 

choreografieën en improvisatie.

Drie niveaus: beginners // beginners + // intermediate

Dag en uur: Maandag van 18u30 tot 21u30

Data reeks: Van 11/01 tot 21/06  

Plaats: Zaal 7
Prijs: €10 (leerlingen & studenten) of €12,50 (regulier tarief) 

Begeleiding: Suzanna Pezo
Inschrijving en info: suzanna@divi-divi.net of 03/271.28.88

 

Zumba, Zumba Gold & BBB

ZUMBA GOLD: Deze lichte versie van zumba is bijzonder ges-
chikt voor wie iets minder soepel is en een mindere conditie 
heeft, maar wel graag beweegt op de tonen van Latijns-Ameri-
kaanse muziek. 

BBB: Met BBB train je gericht de bil-, buik- en beenspieren op 
muziek. Met rustige, eenvoudige oefeningen die geschikt zijn 
voor iedereen werk je aan je conditie en lenigheid.

ZUMBA: Deze groepsles is een combinatie van fitness en dans. 
Beweeg je in groep op Latijns-Amerikaanse invloeden van sal-
sa, cumbia en samba. Een goede basisconditie is vereist.

Dag en uur: 
ZUMBA GOLD: Maandag van 14u00 tot 15u00
BBB: Maandag van 15u15 tot 16u15
ZUMBA: Maandag van 16u30 tot 17u30
Data reeks: Van 1/02 tot 17/05 
Plaats: Balletzaal 
Prijs: €4 / les
Begeleiding: Oliver Kum
Inschrijving en info: sportenbeweegmee@antwerpen.be

Afro-Braziliaanse Dans & Pilates

Afro-Braziliaanse dans: We exploreren de origines van de 
Afro-Braziliaanse danscultuur en worden geïnspireerd door 
elementen, energieën en archetypes van de dansen van de 
Orixás. Verwacht je aan een energieke en dynamische les 
waar expressie, ritmiek en amusement centraal staan. 

PILATES: Deze oefeningen zorgen voor een evenwichtige 
ontwikkeling van alle spiergroepen. Je kweekt een sterk en 
flexibel lichaam. Ook de coördinatie van je bewegingen wordt 
verbeterd. 
Dag en uur: 
Afro-Braziliaanse dans: Maandag van 18u30 tot 19u30
Pilates: Maandag van 19u45 tot 20u45 EN van 21u00 tot 22u00
Data reeks: Van 1/02 tot 17/05 
Plaats: Balletzaal 
Prijs: €4 / les
Begeleiding: Sergio Amorin
Inschrijving en info: sportenbeweegmee@antwerpen.be 

Shakuma

Shakumafitness is een Afrikaanse danswork-out die een-
voudige danspassen combineert met aerobicsoefeningen. De 
oefeningen gebeuren op het ritme van afrobeatmuziek en pak-
ken zowat alle spieren in je lichaam aan.

Dag en uur: Dinsdag van 19u00 tot 20u00 en van 20u15 tot 21u15
Data reeks: Van 2/02 tot 18/05 
Plaats: Balletzaal 
Prijs: €4 / les
Begeleiding: King Franky
Inschrijving en info: sportenbeweegmee@antwerpen.be
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Lindy Hop

Lindy Hop, partnerdans is een populaire Afro-Amerikaanse 
swingdans uit de jaren 30-40. Dancing Sophie en Ivo leren 
U graag deze energieke dans aan. Je kan kiezen tussen 3 
niveaus.

Dag en uur: Dinsdag van 19u00 tot 22u00
Tweedejaars: Van 19u00 tot 20u00
Nieuwe beginners:  Van 20u00 tot 21u00 
Gevorderden: Van 21u00 tot 22u00
Plaats: Theaterzaal 
Prijs & data: zie website - www.dancingsophie.be
Begeleiding: Dancing Sophie en Ivo
Inschrijving en info: s.monheim@scarlet.be of 0496/467.651

 

Hedendaagse Jazzdans

Jazzdans in groep of individueel op “evergreen” ritmen.           
Bedoeld voor alle dansers met een “jazz spirit”. (enkel gevor-
derden)

Dag en uur: Elke woensdag en zondag van 9u00 tot 12u00
Plaats: Danszaal
Prijs: €10
Begeleiding: Raymond Verborgt (universitair, danser, muzikant, internationaal dans-
docent)
Inschrijving en info: raymond.verborgt@pandora.be 

Paaldanslessen

PAALDANSLES… je verlegt je grenzen en ontdekt onver-
moede krachten in een gezellige en vriendschappelijke sfeer. 
Wij geven les aan jong en oud, van beginner tot intermediate. 
Iedereen kan leren paaldansen. Met meer dan 20 jaar ervar-
ing kan je bij Paaldansles rekenen op een ervaren team van 
docenten en professionele begeleiding. Onze lessen bestaan 
telkens uit 90 minuten. Paaldansen is een volledige workout 
voor lichaam en geest. Je werkt max per 2 aan één paal.
Dag en uur: 
Paaldansles OPEN LEVEL: woensdag van 10u00 tot 11u30 – start 6/01
Paaldansles beginners 1 & 2: donderdag van 19u00 tot 20u30 – start 7/01
Paaldansles Intermediate1: donderdag van 20u30 tot 22u00
Paaldansles Intermediate2: zaterdag van 10u30 tot 12u00 – start 9/01
Paaldansles beginners 2 &2+: zaterdag van 12u15 tot 13u45
Paaldansles beginners 1+: zaterdag van 14u00 tot 15u30
Paaldansles Specials - Flex training & Pole exotic: zondag van 14u00 – 15u30
Plaats: Zaal 7
Prijs: Beginners: €160 / 10 weken of bestaande leerlingen: €136 / 10 lessen of €188 
/ 15 lessen
Docenen: Karin Vandaele, Ilana Creve & Lina Cleys
Inschrijving en info: info@paaldansles.be of 0497/450.501
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Dansen Van Eigen Bodem
Wanneer er gefeest werd tussen 1830 en 1900 werd er ged-anst! Tot diep in de nacht werd er schottisch, polka, mazurka, wals, bourée en jig gedanst. Wij houden deze traditie leven-dig door, met respect voor de oude dansfiguren en technieken, deze dansen in een nieuw jasje te steken. 

Dag en uur: Woensdag van 19u30 tot 22u00Danstechniek: Van 19u30 tot 21u00Vrij dansen: Van 21u00 tot 22u00 Plaats: Theaterzaal Prijs: €50 = instapprijs (8 lessen + verzekering) *1ste les = GRATIS Begeleiding: Katrien Van Craenenbroeck (dans) en Modest Vercauteren (accordeon)
Inschrijving en info: katrien.vancraenenbroeck@gmail.com of 0486/539.081
 

JesDansTheater

Dans & BewegingsTheater. We verdiepen ons lichaamsbe-

wustzijn & scherpen onze zintuigen aan. Aarding, houding, 

ruimte, contact, expressie & transformatie staan centraal. We 

onderzoeken de relatie lichaam & natuur, lichaam & geest 

d.m.v.: Butoh(Japanse transformatiedans), Etnische & Rituele 

dans, Sensitieve & Expressiedans, Contact-impro, Yoga, live 

Muziek & Klank. In het theatrale stuk werken we naar toon-

momenten toe. Open voor beginnende, basis & gevor-

derde-dansers, acteurs & levensbewegers.

Dag en uur: 
Dinsdag van 20u00 tot 22u00

Woensdag van 19u45 tot 21u45

Data reeks: 
ERVARING: Dinsdag van 20u00 tot 22u00 

BASIS: Woensdag van 19u45 tot 21u45 

Plaats: Koepelzaal 
Prijs: +/-  €15/les van 2 uur – per seizoen       

Begeleiding: Jessy Driessens

Inschrijving en info: jesdanstheater@telenet.be 

Flamenco dans met La Jori 

Bij flamenco denk je direct aan Spanje, Carmen, bollenrokken 
en bloemen in het haar. En dat is het óók. En nog veel meer. 
Geen rokken nodig om met de voeten percussie te spelen, 
schoenen met hakken en palmas zorgen voor het ritme, arm 
-en heupbewegingen zorgen voor een totale lichaamsbeweg-
ing. De lessen bestaan uit techniek en choreografie. Kom 
mee dansen en ontdek de poëzie van de dans en de muziek. 
Flamenco is sinds 2010 cultureel erfgoed volgens UNESCO.
Dag en uur: Dinsdag van 19u30 tot 21u30
HALF_GEVORDERDEN: dinsdag van 19u30 tot 20u30 – start op 2/02 tot 30/03
GEVORDERDEN: dinsdag van 20u30 tot 21u30 - start op 3/02 tot 30/03
Plaats: Zaal 7
Prijs: €0 (inhaallessen vanwege COVID-lockdown)  
Begeleiding: Jorinde Cielen
Inschrijving en info: info@flamencoantwerp.be – 0486/284.773 - 
www.flamencoantwerp.be

Flamenco met Sporting A 

Bij flamenco denk je direct aan Spanje, Carmen, bollenrokken 

en bloemen in het haar. En dat is het óók. En nog veel meer. 

Geen rokken nodig om met de voeten percussie te spelen, 

schoenen met hakken en palmas zorgen voor het ritme, arm 

-en heupbewegingen zorgen voor een totale lichaamsbeweg-

ing. De lessen bestaan uit techniek en choreografie. Kom 

mee dansen en ontdek de poëzie van de dans en de muziek. 

Flamenco is sinds 2010 cultureel erfgoed volgens UNESCO.

Dag en uur: Woensdag van 19u00 tot 21u15

BEGINNERS MET ERVARING: woensdag van 19u00 tot 20u00 – start op 3/02

NIEUWE BEGINNERS: woensdag van 20u15 tot 21u15- start op 3/02

Plaats: Zaal 7
Prijs: €4 / les  
Begeleiding: Jorinde Cielen

Inschrijving en info: sportenbeweegmee@antwerpen.be 
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Afrikaanse dans 

Fanny Heuten besteedt in haar lessen enerzijds aandacht aan 
het geaard zijn van de dans, de impulsen, het ritmische gevoel 
en de isolatie van de bewegingen. Anderzijds is de repetitiviteit 
van basisbewegingen belangrijk om te komen tot de essentie 
van Afrikaanse dans: het opnemen, laten doorstromen en 
geven van energie. De interactie tussen dansers en muz-
ikanten is zeer belangrijk.

Dag en uur: Donderdag van 19u00 tot 22u15
Beginners: Van 19u00 tot 20u30
Basiservaring: Van 20u45 tot 22u15 
Data reeks: Reeks 1: Van 14/01 tot 1/04, Reeks 2: Van 22/04 tot 17/06  
Plaats: Theaterzaal 
Prijs: €144         
Begeleiding: Fanny Heuten - percussiebegeleiding: Massimo Palumbo, Maxime Hadji, 
Bouba Touré en Julien Burette
Inschrijving en info: info@stagerumours.be of 0478/319.265

 

Bellyfit, Tribal Fusion (buikdans)
Een fijne manier om aan je conditie te werken! We doen 
yoga , fitnesstraining , en buikdans op leuke muziek zodat je je 
ontspannen en goed in je vel voelt ! We oefenen met adem en 
geven je een buikgevoel. Je krijgt een natuurlijke souplesse en 
elegantie. We zijn vrouwen van alle leeftijden en nationaliteiten 
en genieten van elkaars gezelschap .
Dag en uur: Donderdag van 19u30 tot 21u30Data reeks:
Groep 1: Van 19u30 tot 20u30Groep 2: Van 20u30 tot 21u30Plaats: Danszaal Prijs: €10

Begeleiding: Aziza GizehInschrijving en info: azizagizeh@hotmail.be of 0486/982.929

BBB & BODYMIX 

Cardio, krachttraining, stretchoefeningen… bij deze lessen 
komt het allemaal aan bod. Je traint alle lichaamsdelen op muz-
iek.  
Dag en uur: Vrijdag van 18u00 tot 21u30
BBB: Van 18u00 tot 19u00
Bodymix: Van 19u15 tot 20u15 en van 20u30 tot 21u30 
Data reeks: Van 5/02 tot 21/05 
Plaats: Balletzaal 
Prijs: €4 / les
Begeleiding: Fatima Talhaoui 
Inschrijving en info: sportenbeweegmee@antwerpen.be 

Shakuma & Shakuma Abs & Butt

Shakumafitness: is een Afrikaanse danswork-out die een-
voudige danspassen combineert met aerobicsoefeningen. De 
oefeningen gebeuren op het ritme van afrobeatmuziek en pak-
ken zowat alle spieren in je lichaam aan.

SHAKUMA ABS & BUTT: is een Afrikaanse danswork-out die 
eenvoudige danspassen combineert met aerobicsoefeningen. 
De oefeningen gebeuren op het ritme van afrobeatmuziek en 
pakken zowat alle spieren in je lichaam aan. Bil- en buikspieren 
krijgen extra aandacht tijdens deze sessie.

Dag en uur: Vrijdag van 19u00 tot 21u00
Abs & Butt: Van 19u00 tot 20u00
Shakuma: Van 20u15 tot 21u00
Data reeks: Van 5/02 tot 21/05 
Plaats: Zaal 7 
Prijs: €4 / les
Begeleiding: King Franky
Inschrijving en info: sportenbeweegmee@antwerpen.be
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Meditation des Tanzes 

Wij dansen samen in een cirkel. Als je een bovenaanzicht zou 
filmen, lijken onze bewegingen op de figuren in een caleido-
scoop. Het is erg bijzonder om jezelf als deel van dat geheel 
te voelen! Deze dansmeditatie kan een weg zijn om (terug) 
contact te maken met jezelf, een weg om steeds meer te 
worden wie je in wezen bedoeld bent. De nadruk ligt niet 
op prestatie of het perfecte plaatje. Goed of fout bestaat hier 
niet, je kunt telkens opnieuw beginnen in het hier en nu, zonder 
oordeel.

Dag en uur: Zondag van 10u00 tot 12u00 
Data reeks: Van 10/01 tot 6/06  
Plaats: Tussenlokaal 
Prijs: €12 / les          
Begeleiding: Leen De Mulder    
Inschrijving en info: circleofdance@telenet.be of 0497/799.196

 

Bollywood Dance met BOLLYFIT Antwerp

Bollywood Dance Class is een combinatie van verschillende 
dansstijlen uit India. Het is een vloeiende, swingende en ener-
gieke dans met een flinke dosis kleuren en vrolijkheid. Zo is de 
ene dans klassiek geïnspireerd,- de andere volks. Geen dan-
servaring vereist! 

Dag en uur: Zaterdag van 10u00 tot 13u00
Data reeks: 
Groep 1: Van 10u15 tot 11u05
Groep 2: Van 11u10 tot 12u00
Groep 3: Van 12:05 tot 13u00
Plaats: Danszaal 
Prijs: €7 / les 
Begeleiding: Nikita   
Inschrijving en info: info.bollyfit@gmail.com of 0467/693.968

Balletlessen  
Ballet Boho is een dansschool voor kinderen en volwassenen. Tijdens de lessen leer je een betere houding aannemen, coör-dinatie, lenigheid en basistechnieken ballet.  
Dag en uur: Zaterdag van 11u00 tot 12u00 (Vloerbarre)Plaats: Tussenlokaal
Prijs: €115 / 10-beurtenkaart 
Begeleiding: Francesca Gea 
Inschrijving en info: francesca.bodycode@gmail.com of https://www.facebook.com/BalletBorgerhout/
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YOGA &
WELLBEING

Korte intensieve opleiding tot Docent Yin Yoga    

Wat je met andere yoga stijlen niet kunt bereiken, bereik je 
met Yin… Yin geeft ruimte in je hoofd en lichaam. Tijdens Yin 
proberen we te ontspannen om niet de spieren maar juist het 
bindweefsel te beïnvloeden, hiermee stimuleren we het zelf 
herstellend vermogen van het lichaam. Na afronding van deze 
korte intensieve opleiding krijg je het certificaat Docent Yin 
Yoga van QUENO Sportopleidingen en kun je zelfstandig Yin 
Yoga geven.
Dag en uur: Vrijdag 12/03 tot zondag 14/03 
Vrijdag 12/03 & zaterdag 13/03: Van 9u00 tot 16u00
Zondag 14/06: Van 9u00 tot 15u00
Prijs: €598

Korte intensieve opleiding Trainer: 
Fit & gezond zwanger  

De opleiding omvat naast zwangerschapsyoga ook andere 
oefeningen voor ontspanning en oefeningen om klachten die 
samen gaan met zwangerschap te beperken. Na afronding van 
deze korte intensieve opleiding krijg je het certificaat van “Fit 
& gezond zwanger” van QUENO Sportopleidingen en kun je 
zelfstandig lesgeven aan zwangere vrouwen.

Dag en uur: Vrijdag 23/04 & zaterdag 24/04
Vrijdag 23/04: Van 9u30 tot 15u00
Zaterdag 24/04: Van 9u30 tot 15u00
Prijs: €395
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Korte intensieve opleiding tot Docent Yoga Nidra 

Yoga Nidra is een oude techniek waarbij we het onderbe-
wustzijn in een hele diepe rust kunnen beïnvloeden. Regelma-
tige beoefening kan zorgen voor verbetering van fysieke en 
mentale staat vanwege de diepe rust en herstel die hierdoor 
vergroot. Nidra is daardoor heel geschikt bij Yoga, tijdens een 
sessie op het werk, als onderdeel van MindFit en als losse 
ontspanningssessie. Na afronding van deze korte intensieve 
opleiding krijg je het certificaat van QUENO Sportopleiding-
en en kun je zelfstandig Yoga Nidra geven
Dag en uur: Vrijdag 4/06 en zaterdag 5/06  
Vrijdag 4/06: Van 9u30 tot  15u00
Zaterdag 5/06: Van 9u30 tot 15u00
Prijs: €425

Alle opleidingen: Zolder 
Begeleiding: QUENO Sportopleidingen / Annemiek Smegen 
Inschrijving en info: https://quenosportopleidingen.nl/agenda/

 QI GONG – rust en gezondheid in beweging

Qi Gong brengt rust en creëert mentale en fysieke openheid. 
De les bestaat uit een flow van losse, zachte bewegingen, waar 
het hele lichaam aan bod komt. Zo activeer je het zelfhelend 
vermogen van je lichaam en werk je preventief aan je gezond-
heid. Je leert een aantal klassieke oefeningenreeksen aan: 
ba duan jin en shibashi.

Qi Gong is een zachte manier van bewegen, die haalbaar is 
voor mensen van alle leeftijden en aan te passen aan ieders 
fysieke mogelijkheden. 
Je hebt geen voorkennis nodig en kan elk moment instappen 
in de lessen.

Dag en uur: Woensdag van 20u00 tot 21u15 – start 6/01
Plaats: Danszaal 
Prijs: €80 / 10- beurtenkaart of mogelijkheid losse proefles / €12
Begeleiding: Els Mertens (Qi Gong expert) 
Organisatie: Connect & Flow vzw  
Inschrijving en info: els_m@hotmail.com

Mindfulness Yoga 

Met aandacht bewegen of bewust in een lichaamshouding 

(asana) zijn – in combinatie met een rustvolle ademhaling – 

maakt je lichaam gezond, flexibel en sterk, je geest alert en 

kalm. Het voordeel van Mindfulness Yoga is dat het door 

‘iedereen’ kan beoefend worden, naar eigen vermogen, 

zonder vergelijken, prestatiedrang of competitie. Je kan 

dan ook eender welk moment inspringen.

Dag en uur: Donderdag van 19u00 tot 22u00

Data reeks: 
Groep 1: Van 19u00 tot 20u25

Groep 2: Van 20u30 tot 22u00

Plaats: Balletzaal 
Prijs: €12 / les of €100 / 10-opeenvolgende beurtenkaart

Begeleiding: Veerle De Wilde 

Inschrijving en info: veerleyogarage@gmail.com of 0485/929.731

https://yogaborgerhout.wixsite.com/veerle of FB: Yoga Santosha 

Meridiaan Chi Kung  

Meridiaan Chi Kung is een reeks energie-opbouwende oe-

feningen die het lichaam opent via het meridiaan systeem. De 

oefeningen zijn aangepast aan ieders niveau, hebben onmid-

dellijk effect op je vitaliteit en kan je makkelijk verder thuis oe-

fenen. Instromen of proefles is altijd mogelijk!

Dag en uur: Vrijdag van 10u00 tot 12u00

Data reeks: 
Reeks 1: Van 15/01 tot 2/04

Reeks 2: Van 23/04 tot 25/06 

Plaats: Balletzaal 
Prijs: 
Reeks 1: €125 of €75 /5-beurtenkaart (10 lessen)

Reeks 2: €112,50 of €75 /5-beurtenkaart (9 lessen)          

Begeleiding: Hilde Broeckhove

Inschrijving en info: hilde.broeckhove@gmail.com of 0497/469.219
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Yuanqigong, 
een Chinese taoïstische gezondheidstraining

Yuanqigong is een diepgaande Chinese taoïstische ge-
zondheidstraining. Je leert hoe het lichaam werkt en wat je 
ermee kan doen om je goed in je vel te voelen en je gezondheid 
te bewaren. Inhoud lessen: daoyin (taoïstische zachte stretch-
ing), standentraining, bewegingstraining (vanuit vaste standen 
en via loopoefeningen), zelfmassage, ademtraining en alche-
mistische meditatie. 
Dag en uur: Zondag van 9u45 tot 11u45
Data reeks: Van 10/01 tot 20/06
Plaats: Balletzaal
Prijs: €18 / les of €150 / 10-beurtenkaart            
Begeleiding: Gijsbert Ruitenburg  
Inschrijving en info: info@jindanfa.com

 

THEATER &
WOORDKUNST
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Collectief Theater Hart

Collectief Theater Hart levert een bijdrage aan de vrede, 
humaniteit en solidariteit in de wereld. Ze doet dat door uni-
versele voorstellingen te maken. Collectief Theater Hart is 
verbonden met atlas, integratie en inburgering Antwerpen en 
heeft een nauw contact met Hidden Theater en het Open Work-
center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards uit Italië.
Dag en uur: Elke maandag van 19u00 tot 21u00 – start  4/01
Plaats: Danszaal 
Prijs: GRATIS       
Begeleiding: Poppe Boonstra 
Inschrijving & info: info@collectieftheaterhart.be of 0472/368.355

 

FUS! Improcomedy Night! 
Hoera, halleluja, alhamdulillah! Fuck the cola , fuck the pizza, all I want is Fucked Up Shit! FUS! Improcomedy Night!!! Een bende spontane enthousiaste wolvinnen en wolven spelen . Li-jfig, met pak, verhalen uit de duim gezogen, dosissen emotie, drama & comedy!

Onze shows zijn gratis, u geeft wat u wil . MAAR ONS MOT-TO BLIJFT : “Make MONEY, fuck ART!

Dag en uur: Vrijdag van 20u00 tot 22u00Data reeks: vrijdag 19/02, 19/03, 16/04, 21/05 & 18/06 Plaats: Foyer
Prijs: GRATIS 
Info: Link: www.fusimprov.be/improcomedynightwerkhuys

HANDWERK, SPEL
TEKENEN & 
SCHILDEREN 

48 49



Handwerkclubje Chillbox

Heb je zin om je week goed in te zetten? Dan kan je op maandag 

komen handwerken in ’t Werkhuys! Samen met een groepje 

plezante breisters, haaksters  & tetteraars ga je aan de slag. 

Dag en uur: Elke maandag vanaf 14u00

Plaats: Kaffee van ‘t Werkhuys

Prijs: Gratis – eigen materiaal meebrengen

 (inschrijven niet nodig, u kan gewoon aansluiten wanneer u wil)

 

Hart Labeur 

Gezelligheid, breien, haken en een babbeltje: dat is het recept 
van Hart Labeur! Elke dinsdag is kan je de laatste brei-nieu-
wtjes en haak-trucjes uit wisselen. Begint het al te kriebelen als 
je een wollen bolletje ziet? Ontwerp je liever een eigen winters-
jaal? Dan ben je hier aan het juiste adres! Materiaal breng je 
zelf mee… Iedereen welkom! 

Dag en uur: Elke dinsdag van 20u00 tot 22u00
Plaats: ’t Kaffee 
Prijs: Gratis – eigen materiaal meebrengen
 (inschrijven niet nodig, u kan gewoon aansluiten wanneer u wil)

PLAYTIME
Elke 1ste donderdag van de maand is het een avond vol gezel-
ligheid en spelplezier in ’t Kaffee. We spelen de leukste, tofste 
en nieuwste gezelschapsspelen! Iedereen welkom! Wij voor-
zien de spelletjes, U het goed gezelschap?Dag en uur: Elke 1ste donderdag van de maand Plaats: Kaffee

Prijs: €7,5 / jaar (1ste keer gratis)      Inschrijving en info: https://www.facebook.com/PlaytimeWerkhuys/ 

Wekelijkse training – BILJART   

Wekelijks is er een training in ’t Kaffee van ’t Werkhuys en/of 
match. 

Dag en uur: Maandag, woensdag & vrijdag (na afspraak)   
Plaats: ’t Kaffee  
Prijs: Lidgeld biljartclub 
Begeleiding: Willy de Kimpe – Biljartclub de Peperbus
Inschrijving en info: Jos_henderieckx@hotmail.com of 0497/306.892

50 51



Samen Lezen 

Samen Lezen is Samen Genieten van fragmenten, gedichten 
en verhalen uit de wereldliteratuur. We praten in kleine groep 
over bijzondere teksten, wisselen gedachten uit en gaan van 
lezen naar leven. Na het lezen eten we samen soep. Samen 
Lezen is geen Nederlandse les, je niveau is min. bijna-moeder-
taal. 
Dag en uur: Elke dinsdag van 11u00 tot 12u00 
Plaats: Klaslokalen
Prijs: GRATIS       
Begeleiding: Jessica, Hilde, Paul en Lieve  
Inschrijving & info: verderlezen20@gmail.com

 

Fotografen gezocht! 

De nadruk in deze basisopleiding ligt op de fotograaf als beel-
dend kunstenaar. Je wordt inhoudelijk én technisch onders-
teund door ervaren fotografen/kunstenaars. In het atelier kom 
je regelmatig met je docenten én medestudenten samen om 
je eigen beeldtaal verder te ontwikkelen. Er wordt ook over de 
grenzen naar andere kunstdisciplines gekeken. 
Dag en uur: Elke dinsdag van 18u30 tot 22u00 
Plaats: Klaslokaal 1
Begeleiding: Kurt De Wit    
Inschrijving & info: Kurt.DeWit@So.Antwerpen.be of 0477/294.670

 

TAAL & 
VORMING 
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ZANG & 
MUZIEK 

1-2-3-Start Ukelele
Ukelelecursus voor volwassenen (15+). In groep een op ge-zellige manier ukelele leren spelen a.d.h.v. akkoorden en ba-sisharmonieënen. Deze reeks is gestart op 1/10. Wil je alsnog instappen, dan is dat mogelijk. Neem contact op via info@ag-amuzi.be. Geen partituurkennis nodig. Voor absolute begin-ners huur ukelele mogelijk. 

Gitaar Doe Je Zo: Van A tot G
Gitaarcursus voor volwassenen (15+). In een groep op een gezellige manier gitaar leren spelen a.d.h.v. akkoorden en ba-sisharmonieënen. Geen partituurkennis nodig. Voor deelne-mers aan een vorige reeks, maar ook voor gitaristen die niet gewend zijn om akkoorden te spelen of als opfrissingscursus. 

Gitaar à la Django
Gipsy Jazz is een technisch zeer gelaagd genre: de instap voor beginners is erg klein, maar de (expressie)mogelijkheden voor gevorderden zijn oneindig! We gaan in groep aan de slag met het repertoire van Django Reinhardt. Al doende krijg je ba-sistechnieken mee die je helpen onversterkt samen te spelen. Geen partituurkennis vereist / huur gitaar mogelijk.

Dag en uur: 
Ukelele: donderdag van 18u00 tot 18u30 – start 21/01Gitaar Doe Je Zo: donderdag van 18u45 tot 19u25 – start 21/01Gitaar Django Beginners: donderdag van 19u40 tot 20u20– start 21/01Gitaar Django Gevorderd: donderdag van 20u30 tot 21u30 – start 21/01Plaats: Muzieklokaal
Prijs: 
Ukelele: €198 
Gitaar Doe Je Zo: €81 / 10 lessen en €68 / 8 lessen (Na Pasen) Django Beginners: €88 / 10 lessen en €72 / 8 lessen (Na Pasen)  Django Gevorderd: €132 / 10 lessen en €105 / 8 lessen (Na Pasen) Begeleiding: Sfen Van Staeyen
Inschrijving en info: info@agamuzi.be
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Algemeen: 
03/432.42.10
Zaalverhuur: 
03/432.42.12

’t Werkhuys Zegelstraat 132140 Borgerhout Voor inlichtingen, gelieve te bellen 
tijdens de kantooruren (weekdagen 

van 9u tot 17u). 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Schrijf je dan in op de maandelijkse 

nieuwsbrief: www.werkhuys.be 

Joris Willems 
Coördinator 

Joris.Willems@antwerpen.be 

Evi Verrijcken 
Operationeel verantwoordelijke 
Evi.verrijcken@antwerpen.be 

Machteld De Ryck
Vrijwilligersbeleid en communicatie
Machteld.DeRyck@antwerpen.be

Domien De Gruyter & Carine Neuman
Keuken 

Nicole De Groof, Jorinde Cielen & de studenten
Kaffee / bar 

En al onze vrijwilligers – zonder hen geen Werkhuys! 
DANK JE!

PRAKTISCH
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Bereikbaarheid ’t Werkhuys

MET HET OPENBAAR VERVOER
Tram 8 of 10: van metrohalte Astrid rechtstreeks naar 
metrohalte Zegel
VANUIT Centraal Station – Astridplein: Tram 24 (tot aan halte 
de Roma) Bus 410 – 415 – 416 – 417 – 418 – 427 – 429 
(tot aan halte de Roma)
VANUIT station Berchem: Bus 30 (tot aan halte de Roma)
Alle info en routeplanner: www.delijn.be 

TE VOET
Ongeveer 25 minuten lopen vanaf het Centraal Station. Richt-
ing de Roma / Deurne / de Turnhoutsebaan volgen.

MET EEN VELOOKE (of eigen fiets)
Als je geen eigen fiets hebt, kan je een handige fiets van 
’t Stad gebruiken: de Velo. 
INFO: https://www.velo-antwerpen.be/ 
De dichtsbijgelegen stations zijn Fonteinstraat (069), Mont-
gomery (132), Turnhoutsepoort (068) en Krugerpark (108). 

MET DE AUTO
OPGELET: lage-emissiezone: 
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez 
Als u van de Singel komt, draait u aan de 
Stenenbrug richting centrum, 
de Turnhoutsebaan op. Na ongeveer 
20 meter neemt u de eerste straat links, 
de Zegelstraat.
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COLOFON

V.U.: Evi Verrijcken, Zegelstaat 13, 2140 Borgerhout

Samenstelling: Joris Willems, Machteld De Ryck  & Evi Verrijcken 

Concept en vormgeving: Vladimir Schetske (@zinc_wit)

Met de steun van: District Borgerhout & Stad Antwerpen 
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Algemeen: 03/432.42.10
Zaalverhuur: 03/432.42.12

info@werkhuys.be

Facebook.com/’twerkhuys

Deel gerust je moves, 
foto’s van ‘t Werkhuys
en selfies op Instagram

#werkhuys

Zaal huren?
(h)eerlijk eten &
drinken? Gewoon
genieten?

Kom dan naar 
‘t Werkhuys en laat
je verassen aan de 
veelheid die ons
huys te bieden
heeft.


