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In dit boekje ontdek je het programma van ’t Werkhuys, 
van januari tot juni 2022.

Het programmaboekje ziet er een beetje anders uit deze 
keer:
 In klare taal
 Op maat van jou als lezer
 Heldere en speelse vormgeving.

Erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Spreek ons aan of 
laat het ons weten via info@werkhuys.be! 

Welkom!
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Wist je dat je in ’t 
Werkhuys ...

… elke weekdag kan eten met 
een kansentarief? 
Kom tussen 12.00u en 17.00u naar ’t 
Kaffee en eet gezond voor € 3.

… punten kan sparen met je 
A-kaart? 
Info: www.antwerpen.be.

… elke vrijdag gezellig kan 
eten, koken of afwassen tijdens de 
Volxkeuken? 
Iedereen is welkom!

… op maandag vers eten recht 
van de boer kunt bestellen tijdens 
de Buurderij? 

Je kan bestellen bij 
Katrin en Caroline via 
boerenverstandborgerhout@gmail.
com of www.boerenenburen.be.

… elkaar kan ontmoeten en 
tuinieren in de Samentuin? 
Heb je zelf geen tuin? Kom dan 
zeker langs, leer nieuwe mensen 
kennen en geniet mee van ons 
grasveld.  

… altijd kan komen werken, 
vergaderen of schrijven in ’t 
Kaffee? 
Er is ook gratis wifi. 

… gratis kranten en 
tijdschriften kan lezen in ’t Kaffee?

… hulp kan krijgen bij Mobilant? 
Heb je vragen over moeilijke 
brieven, kinderen of zit je niet lekker 
in je vel? Je bent welkom na een 
afspraak via 03/458.42.50.

… oude kleren kan 
binnenbrengen? Breng ze naar de 
Collectie aan de ingang. 
Info: decollectieantwerpen.be

’t Werkhuys is er voor iedereen! 

 ●Zoek je een zaal? 
 ●Nood aan een babbel? 
 ●Wil je graag helpen? 
 ●Te veel ideeën? 

Kom langs en wij helpen je graag verder!
 

‘t KAFFEE
’t Kaffee is er voor iedereen! 
▲om te eten: altijd vers, gezond en huisgemaakt! 
▲om te drinken: warm, koud, alcoholisch of niet 
▲om mensen te ontmoeten, de krant te lezen, te 
handwerken: welkom! 

Mooi weer? 

Geniet dan van ons prachtig terras, in de schaduw van 
de Boom.

Betalen? 

Zowel cash als met de kaart. 

Vragen? 

Zie www.facebook.com/tWerkhuys, stuur een mailtje 
info@werkhuys.be of kom langs. 

Wanneer? 
Maandag tot vrijdag 
Van 12.00u tot 23.00u 
Eten tot 19.30u

Reserveren? 

(Voor groepen vanaf 8 personen)
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… je ook vegetarisch en halal 
kan eten in ons Kaffee? 
Kijk op onze website voor het 
weekmenu.

Mensen
 ontmoeten?  



Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor ’t Werkhuys! 

Iedereen kan vrijwilliger worden: 
 •Jong of oud(er)
 •Met en zonder handicap
 •Als je Nederlands wil oefenen
 •Als je mensen wil ontmoeten
 •…

Wat doe je als vrijwilliger in ‘t Werkhuys?

 •Koken tijdens de Volxkeuken op vrijdagavond (vanaf 15.00u)
 •Afwassen tijdens de Volxkeuken op vrijdagavond (om 18.00u)
 •Afwassen overdag (tussen 11 en 16 uur)
 •Helpen in de keuken op weekdagen
 •Klusjes zoals schilderen, lampen vervangen, …
 •In de tuin werken
 •Toezicht tijdens tentoonstellingen
 •Flyers posten

Jij kiest wat je graag wil doen!

Wil je ook vrijwilliger worden?

Kom langs of contacteer Machteld: 
machteld.deryck@antwerpen.be

Werk je graag in de tuin? 
Wil je mensen ontmoeten uit de buurt?
Heb je zelf geen tuin? 
Ken je alles van planten en groenten?
Of wil je er graag meer over leren?

Wist je dat er achter ’t Werkhuys een grote tuin ligt waar 
jij ook kan komen genieten of tuinieren? De tuin ligt aan 
de Reizigersstraat en is open voor iedereen. Vrijwilligers 
uit de buurt maken er een mooie groene oase van in 
hartje Borgerhout. 

’t Werkhuys werkt samen met de Kompaan en 
Buurtwerk Borgerbaan van Samenlevingsopbouw Stad 
Antwerpen aan de tuin.

Contacteer Machteld als je graag wil helpen:
Machteld.deryck@antwerpen.be of 03 432 42 10

Samentuin ‘Werktuyn’ 
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Laat gratis je kapotte spullen herstellen tijdens het Repair 
Café. Onze herstellers en naaiers leren je hoe het moet.

Wat kan je laten herstellen?
 ■ Kleren
 ■ Fietsen
 ■ Elektro (kleine elektronica)

Repair Café

Dag
Uur

Prijs
Door

Info

Zondag 20 maart
13.00u tot 16.30u
GRATIS 
‘t Werkhuys
info@werkhuys.be of 03 432 42 10

’t Werkhuys viert feest op 1 mei! Iedereen is uitgenodigd! 
Kom gratis genieten van vele activiteiten voor jong en oud. 

Wat kan je allemaal doen? 

 ● Kinderboerderij met echte dieren 
 ● Buurderij: markt met producten van de boer 
 ● Plantenmarkt met lokale planten 
 ● Klimaatdichters met een ode aan de Bomen 
 ● Laat de kinderen schminken in leuke dieren

Geniet de hele dag van lekkere drankjes, sfeer, muziek, …
Om 18.00u sluiten we af met een Volxkeuken. 

FEEST VAN DEN BOOM 

Dag
Uur

Prijs
Door

Info

Zondag 1 mei
Vanaf 12.00u
GRATIS
‘t Werkhuys
info@werkhuys.be
Reserveren voor Volxkeuken verplicht!
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Zaal huren
Ben je op zoek naar een 
zaal voor:

▲je vereniging
▲individueel 
▲een repetitie 
▲een tentoonstelling 
▲een workshop 
▲babyborrel of familiefeestje 
▲…. 

Keuze uit meer dan 10 
zalen: 

▲groot of klein
▲betaalbaar 
▲met / zonder spiegels
▲met / zonder stoelen – tafels 
▲met / zonder geluidsinstallatie 

Voor dansen, sporten en 
beweging:

▲danszalen met zwevende 
vloeren + spiegels 
▲zolder voor ‘stille’ activiteiten 
▲mobiele dansbaren 

Voor workshops, 
vergadering, lezing, 
bijeenkomst:

▲klaslokaal met whiteboard, 
flipover, tafels en stoelen 
▲foyer met bar 
▲salon met comfortabele zetels 
▲muzieklokaal 
▲beamer en geluidsbox ter 
beschikking

Voor tentoonstellingen, grote 
evenementen: 

▲koepelzaal met ophangsystemen 
en mobiele panelen 

Voor theater, circus, grote 
evenementen: 

▲theaterzaal met podium 
▲foyer met bar en keuken 

Voor kleine recepties en 
feestjes: 

▲Kaffee: enkel te huur op 
zaterdag en zondag 
▲een fuif of trouwfeest kan niet  

Gratis en goedkoop
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Heb je niet veel geld? Geen probleem! 

De maaltijden en drankjes in ’t Kaffee zijn niet zo duur. Met 
kansentarief eet je soep en een hoofdmaaltijd voor 3 euro. 

Je kan ook heel veel activiteiten gratis of met korting doen in ’t Werkhuys. 

Gratis en leuk? Zet deze activiteiten zeker in je agenda!

Om mensen te ontmoeten
 ▪ Repair Café op 20 maart
 ▪ Feest van den Boom op 1 mei

Activiteiten voor volwassenen (+15 jaar)
 ▪ Koken en eten (p. 15)
 ▪ Volxkeuken: samen eten op vrijdagavond
 ▪ Kookworkshops: samen lokaal en budgetvriendelijk koken
 ▪ Handwerk en spel (p. 23-24)
 ▪ Chillbox: handwerk op maandag
 ▪ Bor’Khiata: naaien voor meisjes op donderdag
 ▪ Kunst en expo (p. 25-26)
 ▪ Art Club Borgerhout: kunst voor en door jongeren op dinsdag
 ▪ Gratis tentoonstellingen in de Koepelzaal
 ▪ Theater en woord (p. 27-28)
 ▪ DeepFried: impro show op vrijdag 14 januari
 ▪ Gedichtendag door Academie Borgerhout op do 27 januari
 ▪ Samen Lezen: teksten lezen op dinsdag
 ▪ Collectief Theater Hart: multicultureel theater op maandag

Kijk op www.werkhuys.be voor foto’s, 
afmetingen en meer info per zaal 

Wil je één van de zalen huren? Heb je 
vragen of suggesties? Wil je een zaal 
bekijken? 

Contacteer ons: 
▲03/432.42.12
▲info@werkhuys.be 
▲www.werkhuys.be/zalen 



Ben jij een echte circusartiest? 
Hang jij altijd ondersteboven? 
Volg dan les bij Yanimo en leer de 
coolste circustrucs: 

▲Jongleren
▲Rijden met een éénwieler 
▲Trapeze 
▲Koorddansen

Zin in meer? Volg dan een 
circuskamp bij Yanimo! 

KROKUSVAKANTIE 
van 28 februari tot 4 maart 
van 9.00u tot 17.00u

PAASVAKANTIE 
van 11 april tot 15 april 
van 9.00u tot 17.00u 

Prijs: €130 / kamp

Circusatelier Yanimo 

Dag
Uur
Wie

Waar
Prijs

Door
Info

woensdag
14.00u en 17.00u
van 6 tot 14 jaar 
theaterzaal
€ 150 (vanaf januari)
Yanimo
yanimo@scarlet.be

Kleuters maken op een speelse 
manier kennis met circus. 
Het spelplezier staat centraal door

▲Klimmen 
▲Springen
▲Samen spelen 
▲Circusparcours 

(Groot)ouders mogen ook meedoen!

Circus voor kleuters

Dag
Uur
Wie

Waar
Prijs

Door
Info

zaterdag 
9.30u en 13.45
vanaf 4 jaar 
theaterzaal
€195 / ouder-kind of 
€150  
Ell circo d'ell fuego
www.ecdf.be

Voor kinderen (-15 jaar)

Ben je altijd aan het bewegen? 
Wil je dansen als je muziek hoort? 
Dans dan mee met de lessen 
van Nikita! Het hele jaar leer je 
verschillende soorten muziek en 
dansstijlen kennen. Van hiphop tot 
Bollywood.

Bollywood Dance

Dag
Uur
Wie

Waar
Prijs

Door
Info

zaterdag 
Van 9.15u tot 10.45u
van 3 tot 12 jaar 
theaterzaal
€5 per proefles 
Nikita 
info.bollyfit@gmail.com 
0467/693.968 

Een verbindende workshop voor 
moeder en dochter. Leer hoe 
je lichaam als meisje werkt en 
verandert. Positief op weg naar de 
puberteit. 

Cyclusshow

Dag
Uur 
Dag
Uur
Wie

Waar
Prijs

Door
Info

woensdag 2/02 en 27/04
van 13.30u tot 20.00u
zaterdag 22/01 en 12/03 
van 10.00u tot 17.00u 
10 – 12 jaar + moeder  
foyer
€ 85 per proefles 
mfm 
hanvandyck@gmail.com 
mariekehoet@gmail.com 
www.mfm-programma.be 
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Beweeg je hele lichaam met je 
heupen en armen op Spaanse 
muziek. Met schoenen met hakken 
en handgeklap zorgen we voor het 
ritme. In de lessen leer je techniek 
en choreografie. Kom mee Flamenco 
dansen en ontdek de poëzie van de 
dans en de muziek.

Flamenco voor kinderen

Dag
Uur
Wie

Waar
Prijs

Door
Info

Dinsdag
18.00u tot 19.00u
Kids met enige ervaring 
vanaf 10 jaar
Zaal 7
€ 140
Jorinde Cielen
info@flamencoantwerp.be   



Geen zin om te koken op vrijdag? 
Kom dan lekker bij ons eten!

De Volxkeuken, dat is:

●Een heerlijke maaltijd
●Gezellig samen eten
●Elke week een andere kookploeg
●Verrassend, exotisch, lokaal, 
duurzaam …
●Door vrijwilligers! 

Reserveer op voorhand je bord via 
www.werkhuys.be of achter de toog.

Wil je zelf ook graag een keer 
koken? Laat het ons weten!

Volxkeuken

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Vrijdag
Om 18.30u
Kaffee
€ 6 of € 3 kansentarief
www.werkhuys.be 
info@werkhuys.be

Kook je graag?
Leer budgetvriendelijk koken, met 
ingrediënten van lokale winkels uit 
Borgerhout. We winkelen, koken, 
eten en wassen gezellig samen af!

 Kookworkshops

Dag

Uur
Waar
Prijs

Door
Info

Zaterdag 19 februari, 
19 maart en 16 april
Van 10.00u tot 15.00u
Foyer
€ 15 per workshop 
€ 4 kansentarief
‘t Werkhuys
info@werkhuys.be

Koken & eten

Voor volwassenen (+15) 

Zumba is een combinatie van fitness 
en dans. Je beweegt op Latijns-
Amerikaanse muziek. 

Je kan twee vormen van Zumba 
oefenen in ’t Werkhuys:

ZUMBA Met goede basisconditie.
ZUMBA GOLD Voor 55+ 
deelnemers die de les graag rustiger 
volgen. 

Zumba

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Maandag
ZUMBA16.30u tot 17.30u
ZUMBA GOLD 
14.00u tot 15.00u
Balletzaal
€ 4 per les
Olivier Kum
sportenbeweegmee@
antwerpen.be

Met Abbs & Butt train je bil- en 
buikspieren. Werk aan je conditie en 
lenigheid met rustige, eenvoudige 
oefeningen die geschikt zijn voor 
iedereen.

Abbs & Butt

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Maandag
15.15u tot 16.15u
Balletzaal
€ 4 per les
Olivier Kum
sportenbeweegmee@
antwerpen.be

Dansen, 
sporten & 
bewegen 

Muziek maak je met je voeten! 
Tapdans is dansen én muziek 
maken. Op het programma staan 
oefeningen, Time-Steps, originele 
choreografieën en improvisatie. 

 Rhythm TAP-dans! 

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door

Info

Maandag
18.30u tot 21.30u
Tussenlokaal
€ 12,5/les 
(-10% bij jaarabonnement)
Suzanna Pezo 
(Rhythm Tap Antwerpen/ 
Divi-Divi)
suzanna@divi-divi.net
0487 29 66 44
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Pilates is een workout voor je spieren, 
flexibiliteit, evenwicht, coördinatie 
en een goede houding. Je krijgt een 
sterk en flexibel lichaam. 

Pilates

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Maandag
19.00u tot 20.00u
20.15u tot 21.15u
Balletzaal
€ 4 per les
Patricia Perez
sportenbeweegmee@
antwerpen.be

Lindy Hop is een swingende 
partnerdans uit de jaren 1930 en 
1940. Je leert deze energieke dans 
van Dancing Sophie en Ivo. Je kan 
kiezen tussen verschillende niveaus. 

Lindy Hop

Dag
Uur

Waar
Door

Info

Dinsdag
Van 19.00u tot 20.00u
Van 20.00u tot 21.00u
Van 21.00u tot 22.00u
Theaterzaal
Dancing Sophie
www.dancingsophie.be 
0496 46 76 51

Shakuma is een Afrikaanse dans op 
afrobeats. Je combineert aerobic met 
eenvoudige danspassen.

Shakuma

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Dinsdag en vrijdag
Van 18.00u tot 19.00u
Van 20.30u tot 21.30u
Balletzaal
€ 4 per les
King Franky 
sportenbeweegmee@
antwerpen.be

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Vrijdag
18.00u tot 19.00u
Balletzaal
€ 4 per les
Fatima Talhaoui
sportenbeweegmee@
antwerpen.be

Dansen, 
sporten & 
bewegen 

Shakuma is een Afrikaanse dans op 
afrobeats. Je combineert aerobic 
met eenvoudige danspassen. Bil- en 
buikspieren krijgen extra aandacht in 
deze sessie.

Shakuma Abbs & Butt

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Dinsdag en vrijdag
Van 19.15u tot 20.15u
Balletzaal
€ 4 per les
King Franky 
sportenbeweegmee@
antwerpen.be

Dans op de blues of evergreen 
jazzmuziek. Laat je gevoel de dans 
leiden. Er wordt met partner gedanst 
of in groep.
 

Jazzdans 

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Woensdag en zondag
Van 9.00u en 12.00u
Danszaal
€ 10 per les
Raymond Verborgt
raymond.verborgt@
pandora.be 
0485/731.978 

Paaldansen is veel meer dan 
rond een paal draaien. Het is een 
complete work-out. Verleg je grenzen 
en ontdek je krachten tijdens een 
paaldansles. Iedereen kan leren 
paaldansen. Er zijn verschillende 
niveaus. 
Nog niet zeker? Volg dan eerst een 
proefles!

Paaldansles 

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Woe, do, za en zo
Verschillende uren, zie:
www.paaldansles.be
Zaal 7
€ 160 voor beginnersreeks
www.paaldansles.be
/tarieven
Karin, Ilana & Lina    
info@paaldansles.be 
0497/450.501
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Beweeg je hele lichaam met je 
heupen en armen op Spaanse 
muziek. Met schoenen met hakken 
en handgeklap zorgen we voor het 
ritme. In de lessen leer je techniek 
en choreografie. Kom mee Flamenco 
dansen en ontdek de poëzie van de 
dans en de muziek.

Flamenco 

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Dinsdag
19.00u – 20.00u 
(beginners met ervaring)
20.15u - 21.15u 
(beginners)
Zaal 7
€ 4 per les 
Jorinde Cielen
sportenbeweemee@
antwerpen.be 

Dans op het ritme van de Afrikaanse 
beats. De interactie tussen dansers en 
live muzikanten is zeer belangrijk.

Afrikaanse dans met 
live percussie

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Donderdag
19.00u en 22.15u
Theaterzaal
€ 182/reeks van 13 lessen 
Fanny Heuten 
info@stagerumours.be 
0478/31 92 65

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Woensdag
20.00u tot 21.15u 
(gevorderden)
Zaal 7
€ 175
Jorinde Cielen
info@flamencoantwerp.be   

We dansen een avond gezellig 
samen op woensdagavond. Met 
baldansen zoals bourrée en jig, 
en koppeldansen zoals wals, 
schottische, mazurka en polka. Met 
live begeleiding op accordeon en 
mandoline.

Folksdans

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door

Info

Woensdag
19.30u tot 20.30u 
(op afspraak)
20.30u tot 22.00u 
(plezierdansen)
Theaterzaal
€ 60 per jaar 
Lange Wapper 
Katrien Van Craenenbroeck 
(dans), Modest Vercauteren 
(accordeon) 
0486/539 081 
katrien.vancraenenbroeck@
gmail.com

Dansen, 
sporten & 
bewegen 

Scherp je zintuigen aan met 
danstraining, improvisatie en creatie. 
We zoeken naar de relatie tussen 
lichaam, geest en natuur. Met live 
muziek en klank. Soms organiseren 
we ook toonmomenten.

Wat doen we?
■ Danstheater
■ Butoh 
■ Etnische en rituele dans
■ Sensitieve en expressiedans
■ Contact-impro
■ Yoga

Iedereen is welkom, ook beginners! 

JesDansTheater 

Dag
Uur

Waar
Door

Info

Dinsdag en woensdag
20.00u en 22.00u
Koepelzaal
€ 15 per les 
Jessy Driessens
jesdanstheater@telenet.be

Bollywood Dance Class is een 
combinatie van verschillende 
dansstijlen uit India. In deze 
danscursus leer je danspassen op 
verschillende Bollywoodstijlen. We 
leren Bollyshop Western Style, 
Bollyfusion en Indisch Klassiek. 
Iedereen is welkom om te dansen en 
genieten! Ook voor kinderen!

Bollywood Dance

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Zaterdag
Tussen 10.45u en 13.00u
Danszaal
€ 7 per les 
Fatima Talhaoui (Bollyfit)
info.bollyfit@gmail.com 
0467/693.968

Cardio, krachttraining, stretchen… Bij 
deze lessen doe je het allemaal. Je 
traint alle lichaamsdelen op muziek.  

BBB & Bodymix

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Vrijdag
19.15u tot 21.30u
(Bodymix)
20.30u-21.30u (BBB)
Balletzaal
€ 4 per les 
Fatima Talhaoui 
sportenbeweegmee@
antwerpen.be

We dansen samen rond een 
middelpunt. Elke dans heeft een 
diepere symboliek. Als je van 
bovenaf kijkt, lijken onze bewegingen 
op een caleidoscoop. Het is erg 
bijzonder om deel van dat geheel te 
zijn!

Meditation des Tanzes

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

Zondag
Van 10.00u en 12.00u
Tussenlokaal
€ 12 per les 
Leen De Mulder
https://circleofdance.
weebly.com
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Tijdens Yanqigong leer je:
■ Een correct gebruik van lichaam en geest
■ Zelfmassage 
■ Adem- en meditatietechnieken

Yuanqigong, 
taoïstische 
gezondheidstraining

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door

Info

zondag
9.45u tot 11.45u
balletzaal, ’t Werkhuys
€120 / 10 lessen 
proefles = €12
Jindanfa i.s.m. 
China Arts College  
info@jindanfa.com
03/289 56 25

Je kan twee vormen van Taiji oefenen 
in ’t Werkhuys.

Taiji – 37 vorm
▲Verbeter je houding, evenwicht en 
concentratie. 
▲Verbeter je fysieke gezondheid en 
mentaal evenwicht. 
▲Wordt soepeler, opgewekter en 
rustiger. 

Taijiwuxigong®
▲Zorgt zich voor zelfgenezing.
▲Zorgt voor evenwicht tussen 
lichaam en geest. 
▲Je voelt je lichter, blijer en 
gezonder.

Taiji

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

maandag
10.00u en 12.00u   
theaterzaal, ’t Werkhuys
€13/les of €110/10 
beurtenkaart (3 md geldig) 
Sofie-Ann Bracke 
sofieannbracke@gmail.com 
0486/931.112

Yoga & 
wellbeing

Meridiaan Chi Kung is een reeks 
oefeningen om je energie op te 
bouwen. Je krijgt oefeningen op jouw 
niveau, iedereen kan deelnemen. Je 
voelt direct het effect. 

Nog niet zeker? Volg dan eerst een 
proefles.

Meridiaan Chi Kung

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

vrijdag 
10.00u tot 12.00   
danszaal, ’t Werkhuys
€150 per lessenreeks van 
12 lessen of €75 voor 
5-beurtenkaart
Bewust Bewegen   
hilde.broeckhove@
gmail.com 
0497/46 92 19

Op zoek naar een vorm van yoga 
voor iedereen? 

Yoga maakt je lichaam:
■ Gezond
■ Flexibel 
■ Sterk 
■ En je geest alert en kalm.

Mindfulness Yoga

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

donderdag
20.30u tot 21.45u   
zolder, ’t Werkhuys
€13 / les
€110 /10 beurtenkaart 
Santosha – Veerle De Wilde  
veerleyogarage@gmail.com 
0485/92 97 31

Heb je ambitie om docent te 
worden? Bekijk de website van 
QUENO Sportopleidingen. Met hun 
opleidingen word je leraar (kinder-)
yoga, zwangerschap en pilates!

Opleidingen Docent 
(kinder-) Yoga, Zwanger-
schap en Pilates

Dag
Waar
Prijs

`

Door
Info

Verschillende weekends
Zolder
quenosportopleidingen.nl/
agenda    
(10 % korting met code 
WERKHUYS) 
Annemiek Smegen (Queno)
info@
quenosportopleidingen.nl
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Heb je zin om je week goed te 
starten? Dan kan je op maandag 
komen handwerken in ’t Werkhuys! 
Samen met een groepje plezante 
breiers, hakers  & babbelaars ga je 
aan de slag.

Handwerkclubje 
CHILLBOX

Wil je graag leren naaien?  
Wil je patronen borduren? 
Ben je tussen 14 en 26 jaar oud?

Kom meedoen met Bor’Khiata*! 
Naai mooie kleren samen met andere 
vrouwen en meisjes. Je krijgt les van 
andere naaisters. Voor beginners!

*Bor = Borgerhout, khiata = naaister

Bor’Khiata

Dag
Uur

Prijs

Waar
Voor
Info

Donderdag
18.00u tot 20.00u
€ 30 voor een jaar / € 4 
met kansentarief
Lamiae Chiguer
Meisjes tussen 14 - 26 jaar
Lamiae.chiguer@
antwerpen.be 
0485 88 66 62

Elke maandagmiddag staat de 
pingpong tafel klaar. Sla een balletje, 
toon je kunsten.

Ping Pong

Dag
Uur

Prijs
Waar
Door

Info

Maandag
13.00u tot 15.00u
Gratis
Theaterzaal
Leo Reijnders
www.thecloudknitters.be

Dag
Uur

Waar
Prijs

maandag 
vanaf 14.00u  
t Kaffee, ’t Werkhuys
GRATIS 
(eigen materiaal 
meenemen)

Elke donderdag kan je een 
ontspannen partijtje schaken bij de 
Borgerhoutse Schaakkring. Kom 
gratis proberen. Vind je het leuk? Je 
kan lid worden. Als je wil, kan je ook 
meedoen met officiële wedstrijden.

Schaken

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

donderdag 
20.00u tot 23.30u  
klaslokaal 1, ’t Werkhuys
lidmaatschap is 65€ / jaar 
Borgerhoutse Schaakkring 
wim.dhaluin@skynet.be

Je kan elke week biljart komen 
trainen in ’t Kaffee (na afspraak).

Biljart: 
wekelijkse training

Dag
Waar
Prijs

Door

Info

maandag en woensdag  
't Kaffee, ’t Werkhuys
lidgeld biljartclub
Willy de Kimpe 
Biljartclub de Peperbus
Jos_henderieckx@
hotmail.com 
0497/306.892

Speel je graag gezelschapsspelen? 
Leer je graag mensen kennen in een 
ontspannen sfeer? Ontdek de leukste, 
tofste en nieuwste spelletjes! 

Eerste kennismaking = GRATIS

Playtime  = spelplezier

Dag

Waar
Prijs
Info

elke eerste do en di van de 
maand  
‘t Kaffee, ’t Werkhuys
€7.50 per jaar 
www.facebook.com/
PlaytimeWerkhuys/

Handwerk & 
spel 24



Ben je tussen 16 en 26 jaar oud?
Ben je graag creatief bezig?
Woon je in de buurt?
Wil je met andere jongeren en 
kunstenaars aan de slag?

Dan is de Art Club Borgerhout 
misschien wel iets voor jou! 

In de Art Club maak je samen met 
andere jongeren kunst. Elke week 
leer je iets nieuws. 
We tekenen, schilderen, maken 
animatiefilms of street art… 
Alles kan!

Op het einde van het jaar toon je 
samen met de andere jongeren je 
kunstwerken in een tentoonstelling in 
’t Werkhuys.

Art Club Borgerhout 

Dag
Uur

Prijs
Waar
Door
Voor
Info

Dinsdag
17.30u tot 19.30u
gratis
Art Club lokaal
‘t Werkhuys
jongeren van 16 - 26 j
Machteld.deryck@
antwerpen.be 

Basisopleiding ‘de fotograaf als 
beeldend kunstenaar’:
■ Coaching door ervaren fotografen 
en kunstenaars
■ Technische kennis van je camera 
■ Beeldbewerking op de computer
■ Ontwikkeling van een eigen 
beeldtaal
■ Combinatie met andere 
kunstdisciplines

Cursus fotokunst 

Dag
Uur

Waar
Door

Info

Dinsdag
18.30u tot 22.00u
zolder
Kurt De Wit, Peter Boelens 
Kurt.DeWit@
So.Antwerpen.be 

Kunst 

Expo met schilderen en beeldende 
kunst. Met werk van Vladimir 
Schetske, Koen Schetske, Roel 
Sauviller, Saskia Liénard en Tsjêbbe 
van Damme.

Zero Zegel

Dag

Waar
Prijs

Door

Info

Vrijdag 21 januari 
(vernissage)
Van 21 tot 30 januari
Koepelzaal
gratis
Asinkopao vzw
Jorinde Cielen
cielenjorinde@
hotmail.com 

Het kunstenaarscollectief STAIRCASE 
bestaande uit Enea Derboven en Han 
Van den Abbeele organiseren samen 
met Stan Aarts een interdisciplinaire 
expositie bestaande uit:
•live Art
•tattoo conventie
•expositie
•architectuur
•muziek
•Op zondag 6 februari speelt 44RAVE.

Staircase – 
Drawings Edition

Dag
Uur

Waar
Door

Info

4, 5 en 6 februari 2022
Vanaf 12.00u
Koepelzaal
STAIRCASE ANTWERP
www.staircaseantwerp.com

De jongeren van de Art Club maken 
kunst samen met andere kunstenaars 
uit de buurt. Kom kijken naar het 
resultaat op hun eigen expo!

Art Club Borgerhout 
 Expo

Dag

Uur
Waar
Prijs

Door
Info

13 mei tot 29 mei 2022
Vr, za en zo
van 14.00u tot 17.00u
Koepelzaal
Gratis
Art Club Borgerhout
instagram.com/artclub-
borgerhout 

Expo
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Tijdens Gedichtendag gaan de 
teksten van de schrijvers en dichters 
van de Academie Borgerhout Op 
Wandel. Ga op ontdekkingstocht 
in de buurt. Aan de gevel van ’t 
Werkhuys en in ’t Kaffee kan je 
genieten van mooie poëzie.

Gedichtendag

Dag

Uur
Waar
Prijs

Door

De week van do
27 januari
doorlopend
Kaffee en gevel
GRATIS
Academie Borgerhout

Hou je van lezen, woorden en 
verhalen?  
Wil je graag nieuwe mensen leren 
kennen? 

Dan is Samen Lezen iets voor jou! 

Kom op dinsdag om 12.00u naar ’t 
Werkhuys: lees mee en geniet van 
verse soep om 12.00u. 

Samen lezen 

Dag
Uur

Prijs
Door

Info

Dinsdag
12.00u
GRATIS
Bond Zonder Naam
samenlezen@bzn.be 
of kom langs

DeepFried is een improvisatie 
theatergroep uit Antwerpen die 
Engelstalige longform brengt. Ontdek 
op hun optredens spannende nieuwe 
werelden. Als toeschouwer kan je 
zelf nieuwe ideeën geven, die zij dan 
spelen. Spannend en grappig!

DeepFried Impro

Dag
Uur

Prijs
Door

Info

Vrijdag 14 januari
19.30u
GRATIS
DiepFried
https://deepfried.be/

Zoek je een plek om te acteren met 
mensen uit verschillende culturen en 
achtergronden? 

Collectief Theater Hart maakt 
universele voorstellingen en is 
verbonden met Atlas (integratie en 
inburgering).

Collectief Theater Hart

Dag
Uur 

Waar
Prijs

Door

Info

maandag 
van 19.00u tot 21.00u
danszaal, ’t Werkhuys
vrije bijdrage 
Collectief Theater Hart
Poppe Boonstra
info@
collectieftheaterhart.be 
0472/368.355

Theater 
& woord

Verzin je graag verhalen? Speel je 
graag met woorden? Heb je gevoel 
voor humor? 
Wil je de basis leren van 
improvisatietheater? 

De FUS!-docenten leren je alle trucs.

Improvisatietheater 
voor beginners

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

woensdag 
van 19.30u tot 22.00u 
tussenlokaal, ’t Werkhuys
€145 
€130 (Open Doek Lid) 
€115(-18, werkzoekend,…)
FUS!-docenten
info@fusimprov.be 
0472 793 951

28



Hou je van zingen? Leer je graag 
mensen kennen? Elke woensdag 
zingen we samen: van klassiek tot 
wereldmuziek. Notches treedt ook 
op om te zingen op een buurtfeest, 
festival, voorstelling. Zing je mee?

Koor Notches

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door
Info

woensdag 
van 20.00u tot 22.00u
zolder
€60 / semester 
€120 / jaar
Notches – Tine Joris 
notches@outlook.com

Wil je graag gitaar of ukelele leren 
spelen? 

Bij AgaMuzi kan je lessen volgen 
voor:
▲Absolute beginners: 
gitaar of ukelele
▲Samenspel: 
beginners gitaar en ukelele 
▲Gitaar Gipsy Jazz: 
beginners en gevorderden

Je kan een instrument huren. 

Gitaar en Ukelele 
bij AgaMuzi

Dag
Uur

Waar
Prijs

Door

Info

donderdag 
tussen 18.00u en 21.55u 
muzieklokaal
www.agamuzi.be
agaMuzi
Sfen van Staeyen 
info@agamuzi.be

Zang & 
Muziek
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Adres
’t Werkhuys 
Zegelstraat 13
2140 Borgerhout

Telefoon
03/432.42.10 (algemeen)
03/432.42.12 (zaalverhuur)
van 9.00u tot 17.00u

Email
info@werkhuys.be 

Website
www.werkhuys.be 

Nieuwsbrief
Schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de 
hoogte: www.werkhuys.be 

Praktisch

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

Wie is ’t Werkhuys?

MET OPENBAAR VERVOER
Tram 8 en 10: halte Zegel
Tram 24: halte Roma
Bus 410 – 415 – 416 – 417 – 418 – 427 – 429 - 30: halte Roma
Info: www.delijn.be 

TE VOET
Vanaf Centraal Station: ongeveer 25 minuten wandelen via 
Turnhoutsebaan, richting Roma / Deurne. 

MET VELO of FIETS 

Gebruik de handige fiets van ’t Stad: de Velo. 
Aan de stations: Fonteinstraat (069), Montgomery (132), 
Turnhoutsepoort (068) en Krugerpark (108). 
Info: https://www.velo-antwerpen.be/ 

MET AUTO
OPGELET voor lage-emissiezone: www.sna.be  
Neem via Singel de Stenenbrug richting Centrum. Neem op de 
Turnhoutsebaan na 20 meter eerste straat links: de Zegelstraat. 

Hoe bereik je 't Werkhuys? 

Domien De Gruyter & 
Carine Neuman
Keuken 

Jorinde Cielen, Deborah 
Federico & de studenten
Kaffee / Bar 

En al onze vrijwilligers – zonder 
jullie geen Werkhuys! Dank jullie 
wel! 32



Colofon

V.U. Evi Verrijcken, Zegelstaat 13, 2140 Borgerhout
Samenstelling Joris Willems, Machteld De Ryck  & Evi Verrijcken 
Concept en vormgeving Charissa Plasmans
Met de steun van Borgerhout & Stad Antwerpen 

Jonge, nieuwe talenten krijgen kansen in ’t Werkhuys. Elk jaar 
maakt een enthousiaste ontwerper het programmaboekje. Wij leveren 
de tekst, zij maken er een speels en leuk geheel van. Er zijn intussen 
boekjes in 13 heel verschillende stijlen.

Ben je ook creatief? Wil je graag het volgende boekje ontwerpen?
Laat het ons weten!

Charissa Plasmans ontwierp dit boekje. Charissa is een freelance 
ontwerper en illustrator met veel liefde voor curiositeit en vrolijke 
patronen. 

charissa.plasmans@gmail.com
charissaplasmans.tumblr.com
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’t Werkhuys
Zegelstraat 13
2140 Borgerhout

03/432.42.10 (algemeen)
03/432.42.12 (zaalhuur)

info@werkhuys.be 
www.werkhuys.be 

Deel je moves, foto’s en selfies:

@werkhuysvzw
#werkhuysvzw
facebook.com/twerkhuys  

Zaal huren? 
Lekker eten en drinken? 
Gewoon genieten?

Kom naar ’t Werkhuys en laat je verrassen!   


