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‘t Werkhuys
Als socio-cultureel huis in het superdiverse Borgerhout biedt ’t Werkhuys ruimte aan groepen en
individuen om te creëren, repeteren, les te geven, na te denken of gewoon samen te komen. Het is een
gastvrije plek waar heel wat verenigingen en organisaties thuis zijn. ’t Werkhuys biedt meer dan enkel
ruimte voor diverse culturele activiteiten. Het is een kruispunt voor uiteenlopende educatieve, sociale
en culturele activiteiten waar professionelen en amateurs mekaar ontmoeten en waar er ruimte is
voor een kruisbestuiving tussen verschill ende disciplines.
Waar ’t Werkhuys in de eerste plaats een receptieve werking heeft waar i nitiatiefnemers
verschillende activiteiten kunnen ontplooien, ondersteunt het huis cultuurmakers, organisaties en
lesgevers ook door toonmomenten, samenwerking, overleg, debat en vorming te organiseren.
’t Werkhuys staat open voor iedereen. Bezoekers vertoeven graag in ’t Kaﬀee, een plaats voor ontmoeting,
maar je kan er ook van een hartige maaltijd genieten. Als cultureel ontmoetingscentrum hanteert het
huis democratische prijzen - zowel voor de zaalverhuur als op de menukaart - om zo laagdrempelig
mogelijk te zijn. Deze manier van werken is van meet af aan organisch gegroeid, gebaseerd op de noden
van gebruikers en de context.
Cultuur en ontmoeting voor en door Borgerhout stimuleren door er plaats voor te maken, dat is ons
recept om het cement van het Borgerhoutse samenlevingsweefsel te versterken en laten floreren.

2 019 IN ’T KORT

-

’t Werkhuys is een betrouwbare speler in het lokaal cultuurbeleid van Borgerhout en Antwerpen.
Talrijke - vooral lokale - organisaties boden we ruimte voor het organiseren van culturele activiteiten,
vorming en ontmoeting.

-

’t Werkhuys ontving ca. 65.000 deelnemers aan activiteiten in 2019

-

’t Werkhuys is een co-creatieve organisatie. 87 % van de deelnemers komen naar activiteiten die
derde partijen in ’t Werkhuys organiseren. We creëren samen met verschillende initiatiefnemers een
aanbod voor diverse doelgroepen.

-

’t Werkhuys zette de reorganisatie die in 2018 werd opgestart voort in 2019. Stapsgewijs willen
we de werking moderniseren en professionaliseren zonder echter aan de laagdrempeligheid en de
charmes van het huis inbreuk te doen.
- Voor het tweede jaar op rij werden er belangrijke personeelswissels doo rgevoerd. In het Kaffee
werden twee personeelsleden vervangen. Op niveau van de coördinatie was er een tweede wissel
van coördinator op een goed jaar tijd.
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WAT E R L E E F T

’t Werkhuys biedt plaats aan allerhande initiatieven. Zowel voor professionelen als
voor amateurs. D e z e initiatieven werken op verschillende manieren: cultuur als
participatie in workshops of lessen, het zelf maken van voorstellingen of
werkstukken, of het komen kijken naar optredens of evenementen.

DEELNEMEN D O O R TE D O E N : W O R K S H O P S E N
CURSUSSEN

Cultuurparticipatie in de letterlijke zin, deelnemen
dus. Daarvoor moet je in ’t Werkhuys zijn. Activiteiten
die rekenen op actieve participatie vormen het
kloppende hart van ’t Werkhuys, ook in 2019. Het
gaat om verschillende soorten workshops en
cursussen die op wekelijkse basis plaatsvinden in de
loop van het schooljaar.

In 2019 waren er 52 personen of organisaties in huis
actief om hun kennis en kunde aan de man en vrouw te
brengen tijdens diverse activiteitenreeksen: Dansen,
Bewegen & Sporten; Yoga & Wellbeing; Handwerk,
Tekenen & Schilderen & Spel; Taal & Vorming; Theater &
Woordkunst; Zang & Muziek. Dit is onze manier om de
veelheid aan opportuniteiten voor deelname aan cultuur
te groeperen.
Meer info over het aanbod en de partners die deze
activiteiten
op
regelmatige
(wekelijkse)
basis
organiseerden in de loop van 2019 staat in bijlage 1.

Fus Comedy Night

Vele mensen en organisaties vinden ook de weg naar het huis om er hun eigen ding te komen doen of om te
repeteren voor een voorstelling. De enige activiteiten die niet mogelijk zijn in huis zijn partijpolitieke of religieuze
evenementen. In 2019 waren er meer dan 300 individuele personen die een zaal afhuurden. Denk hierbij vooral aan
dansers of acteurs. Daarnaast organiseerden een 200-tal organisaties occasionele activiteiten. Een greep uit deze
groep gebruikers: Kras Jeugdwerk, CAW, JES, CO-HOUSING, SAM vzw, VAGGA, etc.
Daarnaast waren er informatieavonden, debatten en vormingen door bijvoorbeeld Femma, FURIA
(vrouwendag), Oxfam, Apache, Studio Sesam, Wooncoop, Danspunt. Wekelijks wordt er in het
4

Kaffee aan handwerk gedaan, r egelmatig zijn er avonden met gezelschapsspelletjes en we hebben onze
eigen biljartclub in ’t Kaﬀee.
Tijdens de schoolvakanties was er een ruim aanbod voor kinderen en jongeren. Inleefkampen, muzikale
en wetenschappelijke exploratie, circusinitiatie of tekenen,… het kon allemaal. Een volledige lijst van
2019 vind je in bijlage 2.
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DEELNEMEN
DOOR
TE
KIJKEN:
VOORSTELLINGEN EN EVENEMENTEN
Samen iets beleven of iets mee-maken. Dat werkt verbindend. A ls sociocultureel centrum dat zich
vooral op de buurt richt, maken we plaats voor kleinschalige evenementen waar (lokaal) talent zijn
kunst(en) kan tonen.

Feest van den Boom

Het jaarlijkse Feest van den Boom
op 1 mei is een hoogtepunt, met als
thema ‘duurzaamheid’. Op de
verjaardag van de boom en de
oﬃciële
opening
van
het
zomerterras, is iedereen welkom!
D e hele dag komen buren en verre
vrienden gratis genieten van een
waaier
aan
activiteiten:
kinderworkshops, muziek, ‘weef
wijven’ (Stormkop), grime, eten,
boerderijdieren,
IK-BOKS,
toonmoment ‘podium met helden’
& een ode door Klimaatzaak. Een
dag voor jong en oud!

Daarnaast organiseerden we bij de aanvang van het schooljaar een Open Huys met een infomarkt en
proeflessen waarbij het uitgebreide cursus en workshop aanbod in de kijker wordt gezet.
D e academie van Borgerhout is een graag
geziene gast wanneer het gaat om publieke
optredens van hun leerlingen, zowel in woord
als muziek.
Ballonnenvrees brengt talent op ons podium.
Van poëzie tot cabaret, van stand-up comedy tot
theater,
ja
zelfs
kortﬁlm.
Oo k
improvisatietheater
door
FUS!
krijgt
regelmatig een plaats in ’t Werkhuys. Een
overzicht van alle evenementen staat in bijlage
3.
Feest van den Boom
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LOKALE INBEDDING
’t Werkhuys is een stevige partner van het lokaal cultuurbeleid in Borgerhout en Antwerpen. Het
gaat daarbij niet alleen om ruimte voor ontplooiingskansen voor kunstenaars, groepen en
gezelschappen op amateur of professioneel niveau. We ondersteunen ook ontmoetingskansen voor
socioculturele verenigingen, zelforganisaties en individuen, eventueel in samenwerking met andere
actoren, ter bevordering van het samenlevingsweefsel.

Open repetitie Boho Strings

Drie organisaties hebben een vaste stek in ’t Werkhuys. ‘De Dagen’ zet in op de kracht van
verhalen, lezen, schoonheid en het belang van verbondenheid, traagheid, solidariteit, stilte en zorg
voor elkaar. ‘Boho strings’ streeft door middel van muziek naar een meer inclusieve en begripvolle
samenleving. ‘Mobilant’ ondersteunt mensen met een beperking ondersteunt en heeft sinds
het najaar van 2019 een contactpunt in ’t Werkhuys. Deze organisaties zijn actief binnen én
buiten de muren van ’t Werkhuys.
In samenwerking met het district en de culturele partners van Borgerhout (Rataplan, D e Roma, de
Bib & de Academie Borgerhout ) maakten we het culturele aanbod van het district toegankelijker
voor anderstalige nieuwkomers via het cultuurtraject. Nieuwe Antwerpenaars kwamen ook
regelmatig langs om tijdens de Stadsklap (Atlas ) het woord te nemen over hun gewoontes, familie,
cultuur, waarden en normen.
Verschillende scholen en hogescholen uit de buurt gebruiken de infrastructuur van ’t werkhuys voor
activiteiten: van een denkdag tot het bijwonen van een try-out. O o k onthaalklassen voor
anderstalige nieuwkomers vonden hun weg naar ’t Werkhuys voor een bad in taal en cultuur.
We zorgden - zoals elk jaar - als goede gastvrouw voor de nodige backstageruimte en catering voor
de artiesten van Borgerrio.
Daarnaast zijn we een hub voor activiteiten van lokale verenigingen. Gaande van Borgerblad tot
BOHO2140 en het Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen. Gezien Borgerhout geen
buurtrestaurant heeft zorgden wij, met ondersteuning van het district, elke week op maandag en
woensdag voor buurtmaaltijden aan een sociaal tarief.
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IN CIJFERS
D e convenant die de stad Antwerpen afsloot met ’t Werkhuys voor de periode 2014-2019 beschrijft
resultaatsindicatoren voor de jaarlijkse werking. In onderstaande tabel worden de cijfers van 2019
uitgezet tegen deze indicatoren. Bij het luik bezoekers en gratis activiteiten geven we bijkomende
toelichting.
Aantal deelnemers ’t Werkhuys

Resultaatsindicatoren
CATEGORIE

STREEFCIJFER CONVENANT

CIJFER 20191

Bezoekers

20.000

64.9562

Voorstellingen

15

28

Tentoonstellingen

3

9

Schoolvoorstelling

5

1

10

28

Gratis activiteiten

150

233

Verschillende
gebruikers

100

300+

Workshops
kinderen
kampen)

‘t Werkhuys

Eigen activiteit
Receptieve
activiteit
TOTAAL

voor
(incl.

Deelnemers
2017

2018

2019

6.902

10.442

8.236

54.301

59.646

56.720

61.203 70.088

64.956

Toelichting bij deze cijfers
In 2019 vonden 64.956 deelnemers de weg naar activiteiten in ’t Werkhuys. D i t is een lichte daling
ten aanzien van 2018. Deze daling valt enerzijds te verklaren door de “succescijfers” van 2018
waarmee op quasi alle vlakken recordcijfers werden behaald door ’t Werkhuys. Anderzijds kan het
niet anders dan dat de personeelswissels én bovenal het gebrek aan kaderpersoneel gedurende een
viertal maanden in 2019 gevolgen hebben gehad voor de realisatie van activiteiten.
87 % van de deelnemers komen naar activiteiten die derde partijen in ’t Werkhuys ontplooien. 13 %
van de deelnemers komen naar activiteiten die we zelf organiseren. Denk hierbij zowel aan
occasionele evenementen zoals het ‘Feest van den Boom’, als aan de wekelijkse activiteiten met een
sterke buurtbetrokkenheid zoals de Volxkeuken op vrijdag.
Wat betreft de schoolvoorstellingen is 2019 een dieptepunt geweest. De actieve scholenwerking
van andere cultuurpartners in Borgerhout maakt wellicht dat scholen hun weg daarnaartoe
vonden in plaats van naar ’t Werkhuys. De bovengenoemde personeelswissels maakten ook dat ’t
Werkhuys zich noodgedwongen moest terugplooien op haar receptieve werking. Naar de
toekomst toe stelt zich de vraag of het zin heeft om bovenop het reeds bestaande aanbod voor
scholen actief in te zetten op deze schoolvoorstellingen. Volledigheidshalve dienen we te

1

Deze cijfers zijn gebaseerd op eigen berekeningen op basis van beschikbare gegevens. Definitieve cijfers (na analyse door
de stedelijke diensten) waren nog niet beschikbaar voor alle rubrieken bij de publicatie van dit verslag.
2
Definitief cijfer ontvangen van stedelijke diensten.
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vermelden dat scholen nog wel gebruik hebben gemaakt van de infrastructuur van ‘t Werkhuys,
maar dat we die niet onder schoolvoorstellingen hebben gecatalogeerd.

Aan de positieve kant behaalt ‘t Werkhuys meer dan drie keer zoveel deelnemers als de convenant
met de Stad Antwerpen vereist. Enkele verklaringen hiervoor:

-

we zetten sterk in op receptieve werking: meer dan vier vijfde van de deelnemers bezoeken
activiteiten die andere personen of organisaties in ’t Werkhuys organiseren (zie bijlage 2)

-

we kiezen voor een laagdrempelige administratie waar we met weinig paperassen ﬂexibel
inspelen op noden van onze gebruikers;

-

we zijn open tijdens schoolvakanties en sluiten slechts twee weken in de zomervakantie
zaalverhuur is mogelijk elke werkdag van 9 tot 22 uur en in het weekend van 9 tot 18 uur.

Toelichting bij gratis activiteiten

Het gaat hier zowel om eenmalige evenementen, optredens of voorstellingen met gratis toegang die
in ’t Werkhuys plaatsvinden (15) als om recurrente activiteiten zoals hard labeur (36), samen lezen
(36), deelmarkt (2), infomarkt (1), United Objects (8), Stadsklap (55), co-housinginformatie (9),
Chill-box (36), Playtime (24), de luierhoek (11) en diverse andere . Dat maakt een totaal van 233
volledig gratis activiteiten.

United Objects
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0RGANISATIE
PERSONEEL
‘t Werkhuys werd door een klein team vaste medewerkers gerund. Verschillende ingrijpende
personeelswissels maakten dat ’t Werkhuys in 2019 andermaal door woelige wateren ging. Van de zes vaste
personeelsleden werd de helft vervangen: in februari werd een vaste medewerker toog vervangen, in mei
kwam er een andere kok in dienst en na het vertrek van de strategisch verantwoordelijke in juni, was het
wachten tot oktober vooraleer er een nieuwe coördinator in dienst kwam.
Eind 2019 bestond het team uit: één coördinator (1 VTE), één operationeel verantwoordelijke (0,8 VTE), één
stafmedewerkster (1 V T E ) , twee koks (0,8 V T E + 0,65 V T E ) , één vaste medewerker toog (0,60
V T E ) en verschillende jobstudenten voor de toog ’s avonds.
Op kant oor :
To m as Baum (to t juni 2 0 1 9): Strategie en B eheer
Jo ris Willem s ( v anaf okto ber 2 01 9 ): Co ö rdinato r
Ev i Verrijcken: Operationeel verantwoordelijke
Jamila Boukchour: Stafmedewerker en vrijwilligerswerking
I n het Kaff ee :
Claude Kokodoko (tot april 2019): Chef-kok
Domien De Gruyter (vanaf mei 2019): Chef-kok
Carine Neuman: Kok
Hedwig Vaes (tot februari 2019): Toog en onthaal
Jorinde Cielen (vanaf februari 2019): Toog en onthaal
Nicole De Groof (via bijklusregeling): Toog en onthaal
De studenten (via interim): Toog en onthaal

VRIJWILLIGERS
‘t Werkhuys zou ook in 2019 zichzelf niet geweest zijn zonder de enthousiaste vrijwilligers: Werner,
Miek, Willy, Ann, An, Arianne, Erwin, Peggy, Ruben, Steven, Jaak, Sandra, Nic k, Mohjedin, Nicole,
Stijn en de Volxkeukenploegen.
O o k de leden van de Raad van Bestuur hebben zich als vrijwilliger ingezet in 2019: Els Mertens
(voorzitter), Frank Olbrechts (ondervoorzitter), Kathelijne Verlinden (secretaris-penningmeester)
Jeroen Vanluyten (commissaris, ambtshalve vervangen door Astrid Thoné), Stefan Gevaerts, Inne
Peeters, Camille Reynders, Christel Kumpen en Guido D e Brabander.
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BELEID
Het vertrek van medewerkers liet ons toe opnieuw te rekruteren, maar door de ontslagregelingen
lagen de personeelskosten in 2019 zeer hoog. Financiële en administratieve verantwoordelijkheden
werden herverdeeld met het oog op eﬃciëntie. In het voorjaar werd tijdens een gebruikersdag
stil gestaan bij de verwezenlijkingen en uitdagingen voor ’t Werkhuys. In het najaar werden
stappenplannen opgesteld voor een modernisering van het verhuurbeleid van de zalen en het
vrijwilligersbeleid binnen ‘t Werkhuys. Daarnaast werd een gebruikersoverleg georganiseerd
over de te renoveren theaterzaal en heeft een grote opruimactie plaats opgeleverd voor de
optimalisering van de niet -publieke ruimtes die gebruikt worden voor stockage en logistiek.

COMMUNICATIE

In 2019 werden twee programmaboekjes ontworpen door respectievelijk Laura Vargas (periode
januari-juni) en Katrien Van Breedam (periode september-december).
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INFRASTRUCTUUR
’t Werkhuys heeft verschillende zalen en lokalen ter beschikking voor creatieve ontplooiingskansen
en ontmoeting.

-

vier danszalen, een theaterzaal
met een foyer, een muzieklokaal,
een literair salon, een koepelzaal
(expo-ruimte), een zolderruimte
en twee klaslokalen.
- drie bureauruimtes worden
gebruikt door organisaties die ook
in huis actief zijn.

-

een café met keuken en terras

D e totale oppervlakte van alle
zalen en lokalen bedraagt meer
dan 1.000 m2.
Pasdesoucis: You’reWelcome

Het kookatelier dat in 2018 werd gerealiseerd naast de Foyer heeft in 2019 verschillende
kookworkshops mogen verwelkomen (i.s.m. VELT) en betekent een belangrijke aanwinst voor het
huis.
D e gebouwen van ’t Werkhuys zijn eigendom van de stad Antwerpen. Het rapport over de staat
van de gebouwen volgend op de uitgebreide controle van 2018 toont ontegensprekelijk aan dat
er aanzienlijke investeringen nodig zijn om voldoende veiligheid evenals een hedendaags en
duurzaam comfort te bieden aan de gebruikers van de zalen en lokalen. Onze infrastructuur schiet
daar op dit moment ernstig in tekort. Eind 2019 kwam het goede nieuws dat er in de komende
meerjarenbegroting een budget werd ingeschreven voor noodzakelijke renovaties van de
gebouwen.
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FINANCIËLE GEGEVENS
D e rekeningen zijn nagekeken door een bedrijfsrevisor en werden goedgekeurd door de algemene
vergadering van vzw ’t Werkhuys op 20 april 2020.
Aan de uitgavezijde maken de onkosten voor personeel in 2019 het overgrote deel uit. De
ontslagregelingen met ex-werknemers zijn hiervoor in belangrijke mate verantwoordelijk. Positief is
dat deze regelingen in 2019 werden afgerond en dat deze niet zullen blijven doorwegen in 2020.
Aan de inkomstzijde zijn de voornaamste bronnen het Kaffee, diverse subsidiebronnen (Stad
Antwerpen, District Borgerhout en diverse projectsubsidies) en de zaalverhuur. Om de
geanticipeerde buitenproportionele personeelskost uit 2019 te dekken dienden voor het tweede jaar
op rij de reserves te worden aangesproken.

Inkomsten 2019
Inkomsten 2019

Andere

0% 4%

Subsidies

241.733 €

Verkoop horeca

254.615 €

Verhuur zalen

74.550 €

Andere

20 €

Onttrekking aan reserve

21.514 €

TOTALE INKOMSTEN

592.432 €

Onttrekking
aan reserve
43%

41%

Subsidies
Verhuur zalen

12%
Verkoop horeca

Uitgaven 2019
Uitgaven 2019

Personeel (incl.
uitzendkrachten)

2%

Personeel (incl. uitzendkrachten)

374.550 €

Aankopen horeca

93.922 €

Werking

56.545 €

Huisvesting en energie

56.082 €

Programmatie

11.333 €

TOTALE UITGAVEN

592.432 €

9%

Aankopen
horeca

10%

Werking
16%

63%

Huisvesting en
energie
Programmatie
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Yim Kwan Lan - Taichi
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BIJLAGEN
1.
OV E R Z I C H T
RECURRENTE
TIJDENS HET S C H O O L J A A R

ACTIVITEITEN

Dansen, Bewegen & Sporten


Ardorante vzw: Dansateliers



Flamenco Antwerp: Jorinde Cielen



Aziza Gizeh: Fusion Buikdans



Dancing Sophie: Lindy Hop



Dansen van eigen bodem: Dansgroep Lange Wapper



Divi-Divi: Rhythm Tapdans



JesDansTheater: Danstraining – Improvisatie – Creatie – Sensitieve Dans



Q U E N O Sportopleidingen: Dans/bewegingsvorm voor peuters



R AW Dancehall Skool: Jamaican Dancehall



Rayart Dance Company: Hedendaagse dans en Jazz dans



Rots & Water: Actieve en fysieke training voor jongens en meisjes



Bollyfit, Bollywood dance (kinderen en volwassen): Nikita



Paaldanslessen: Karin Vandaele



WISPER: AFRO-HOUSE (4-delige reeks)



EIGHTIES AEROBICS: Saartje Van Broekhoven



Sporting A : Sport voor volwassenen/ Afro-Braziliaanse Dans, BBB, Shakuma, Zumba, Pilates



STUDIO Mbody SUBTITEL: beweging – Danscoaching (maandelijks)



Stage Rumours vzw: Afrikaanse dans met live percussiebegeleiding



Yanimo: Circus & Circustechnieken



ECDF: Kleutercircus & circusmotoriek ouder – kind

Yo g a & Wellbeing


Bewust Bewegen: Meridiaan C h i Kung en 5 elementen yoga



Circle of Dance: Meditatieve cirkeldans



Jindanfa: Yuanqigong, een Chinese meditatieve gezondheidstraining



Karel Hermans: Biodanza, de Dans van het leven



Paul Schuur: Diverse yogastijlen



Santosha: Mindfulness Yoga



Soﬁe-Ann Bracke: TaiJi 37 vorm & Taijiwuxigong



AcroYoga: Ruslan North & Saar Wouters
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Handwerk, Tekenen & Schilderen


D e Ysfabrik vzw: Modeltekenen



Hart Labeur: Gezelligheid, breien, haken en een babbeltje



CHILLBOX: Handwerkclubje op maandag



Jelle Kindt: Striptekenen



Kopke-t vzw: Crea-ateliers

Taal & Vorming


D e Dagen: Samen lezen en leven.



Docentenopleiding dreumesdans & kidsdance (éénmalig)



Lessen Arabisch (tot 12 jaar)



Lucas Verhaegen: Verbindende Communicatie



Fus! Spreken voor groepen (4-delige reeks)



Mariano Rubio Fernandez: Spaans voor beginners en gevorderden



Agentschap Integratie en Inburgering: Inburgeringscursus voor nieuwkomers

Theater & Woordkunst


Academie voor Spel en Theater: Theatertraining



Collectief Theater Hart vzw: Universele theater voorstellingen



WISPER: Acteren voor Beginners



Fus! Reeks improtheater / comedy



Fus! Flirtklas: 22/11



Fus! Niet de Poezie van uw oma: 24/11

Z a n g & Muziek


agaMuzi: Gitaar en Ukelele doe je zo



A ir & B: Stemcoaching



Art Tout Productions: Muzikale activiteiten, zang en didgeridoo-cursussen



Art Tout Productions: TakeTiNa (4 dagen)



Koor Notches: Koorzang van klassiek tot wereldmuziek



Muziek en kunst in het Spaans (3+): Amorika

Andere
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Boeren en buren: Samen lokaal lekkers ontdekken.



D e Luierhoek: Alles over wasbare luiers



Playtime: Gezelschapsspelletjes en gezelschap



Schaken: competitief en recreatief



’t Werkhuys biljart: Onze eigen biljartclub

2. OV E R Z I C H T ACTIVITEITEN TIJD ENS DE
SC HOOLVAKANTIES


Knallend Kidslab - 6/03



Crea yoga driedaagse - 4/06 tot
6/03



WRKSHP Striptekenen - 4/03
tot 8/03 & 8/04 tot 12/04



Circuskamp - 4/03 tot 8/03 &
8/04 tot 12/04



Toneel- en Filmkamp - 15/04
tot 19/04



Sport en Beweeg Mee (juli &
augustus)



THEATRE Musical Stage – 1/07
tot 5/07



Jeugd & Poëzie kamp – 1/07
tot 5/07



Rots & Water Training – 8/07
tot 10/07



Zomerkamp
modeltekenen
(ysfabrik) – 22/07 tot 26/07



Doenja Kampen – van 8/07 tot
12/07 & 15/07 tot 19/07



Filmkamp Asjemenu – 15/07
tot 19/07



Doenja Kampen – 5/08 tot
9/08



Rots & Water Training (+ yoga)
– 12/08 tot 14/08 ++ 19/08 tot
23/08 ++ 26/08 tot 29/08



Crea – Atelier (kopke-t) –
19/08 tot 21/08



Filmkamp Asjemenu – 26/08
tot 30/08



Kleuter- kinder Crea Atelier:
28/10 tot 30/10



WRKSHP Striptekenen: 28/10
tot 31/10



Toneel / Improvisatie kamp:
28/10 tot 1/11



Beresterk
weerbaarheidstraining:
tot 30/10

28/10 Boeren & Buren

17

3. OVERZIC HT EVENEMENTEN
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Bo ekv o o r ste ll i ng : pren te n bo ek v o o r pr aat an g st do o r V ere n ig i ng S e lect ie f m u tism e
& St u d io S es am



FUS! Improcomedynight (maandelijks)



O P E N repetitie B O H O Strings - 4/01 + 14/11



Gedichtendag 'Vrijheid', i.s.m. Academie Borgerhout – 31/01



Ballonnenvrees - 6/02



Vorming: Communiceren in groep i.s.m. district Borgerhout – 21/02



Sterk Onversterkt @Speakeasy Afternoons - 24/02



Vorming: Vzw-beheer i.s.m. district Borgerhout – 21/03



Deelmarkt en Repaircafé - 23/03



Jam@Werkhuys i.s.m. Academie Borgerhout (JazzPopRock) – 25/03



Sterk Onversterkt @Speakeasy Afternoons - 31/03



Sterk Onversterkt @Speakeasy Afternoons - 21/04



Vorming: Sociale Media i.s.m. district Borgerhout – 25/04



F E E S T van den Boom - 01/05



Sterk Onversterkt @Speakeasy Afternoons - 19/05



Eindpresentatie Flamenco Antwerp - 16/06



Eindpresentatie JesDansTheater ‘L’eAu-thentique’ - 18/06



Try-out ‘Uit Balans Straattheater’ (Yanimo) – 26/06



Zomersluit met Nonkel Tony - 28/06



Borgerrio - 22/06



Body & Soul festival – Made With Love Projects vzw - 31/08 & 1/09



Open Huys Infomarkt & proeflessen - 7/09



L’ Afrique c’est chic – Afrikaanse Volxkeuken – 11/10



WITSAND uitgevers Auteursfestival - 12-13/10



EEN STAD! Multicultureel project A-koor - 20/10



Cultuur als koken: voor alleenstaanden - 30/09 & 4/11 i.s.m. VELT



Cultuur als koken: budgetvriendelijk en gezond - 15 – 22 – 29/09 i.s.m. VELT



Deelmarkt en Repaircafé - 27/10



Vorming Crowdfunding - 17/10 i.s.m. district Borgerhout



Vrouwendag – Samen Feminist Nu voor Morgen (Furia) - 11/11



O P E N repetitie B O H O Strings – 14/11



Vorming: projectvoorstel i.s.m. district Borgerhout - 16/11



Sint-Cecilia – fanfare ’t Akkoord & Majoretski – 29/11



Jamouche toonmoment a la Django – 13/12



Filmavond Ik stop wapenhandel (Vredesactie) - 19/12



Slotfeest Bollywood Dance - 23/12



United Objects: kunstproject van Hans Bossmann (wekelijks)

Expo’s


Expo ‘Forever Broke’ - YASKO van 15/02 tot 17/02



Expo ‘the week of the Scum’ – Art of Us (Scum Studios) op 13/03



Al.Arte vzw / project Popart van 14/03 tot 28/03



Expo Michel Franssens van 6/10& 11-13/10



11.11.11. / Uganda’s Special Needs van 2/11 tot 29/11



Pasdesoucis: You’reWelcome: 6-7/12

Repaircafé
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CONTACTGEGEVENS
Je vindt ’t Werkhuys in de Zegelstraat 13 in Borgerhout.

Je kan ons telefonisch bereiken op 03/432.42.10

Je kan mailen naar info@werkhuys.be

Je vindt onze website op www.werkhuys.be
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