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Wij bieden ruimte aan.
In ’T WERKHUYS kan je echt
deelnemen aan cultuur.
Niet alleen kijken, maar ook doen.
Niet alleen praten, maar ook bewegen.
Plaats maken voor cultuur,
dat is onze bijdrage
aan het sociale leven in Borgerhout.

’T WERKHUYS
bestaat, zoekt, ondersteunt en werkt al 19 jaar.
Dat is niet vanzelfsprekend, maar iets om trots op te zijn.

voorwoord

Als klein team is het fijn om hier
met zoveel anderen samen voor te zorgen:
de vrijwilligers,
de lesgevers,
initiatiefnemers
en de vele vrienden van het huys.
In dit programmaboek
vind je de ingeplande activiteiten
voor de lente van 2019.
Het aanbod spreekt voor zich en op de website

WWW.WERKHYS.BE
vind je steeds de meest actuele informatie.
Er is altijd meer mogelijk …. dus neem gerust contact op.

[welkom in ' t Werkhuys]
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zaalverhuur

zaalverhuur
’T WERKHUYS stelt haar ruimtes ter
beschikking aan verenigingen, 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 enkele flexibele werkruimtes die gebruikt kunnen
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 balletzaal
met spiegels en zwevende vloer, een
muzieklokaal en een literair salon met
comfortabele zachte zetels voor lezingen, filmvertoningen en praatgroepen, koepelzaal voor tentoonstellingen, vergaderingen en workshops.

Wil je een zaal huren?
Graag krijgen we vooraf een mailtje. Je
kan langskomen voor 12 uur ’s middags
als je de zalen wil bekijken of indien we
één en ander moeten bespreken.
Info & aanvragen voor zaalgebruik:
HTTPS://WWW.WERKHUYS.BE/ZALEN
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zaalverhuur

onze ruimtes
Theaterzaal met podium (186m2)

zaalverhuur

.

De Zolder (90m2)

De theaterzaal is gelegen op het gelijkvloers. Ze

Polyvalente ruimte voor workshops, vergaderin-

beschikt over een groot podium, een houten vloer

gen en repetities. (laminaatvloer)

en heeft centrale verwarming. Vier dubbele deuren monden uit naar de FOYER (gepolierde beton –

Klaslokalen 1,2 & 3 (33m2)

143m²) en de binnenkoer. Licht –en klankinstallatie

Deze polyvalente ruimte kan gebruikt worden voor

zijn niet aanwezig.

workshops, vergaderingen of als leslokaal.

Literair Salon (69m2)

Koepelzaal (185m)

Dit warm ingericht salon is zeer geschikt voor

Een mooie polyvalente ruime zaal voor tentoon-

lezingen, workshops en praatgroepen.

stellingen, vergaderingen en andere bijeenkom-

Muzieklokaal (62m2)

sten. Ophangsystemen zijn aanwezig om werken
aan de muur te bevestigen. (gepolierde betonnen

Een ruimte met hoge plafonds en een goede lich-

vloer).

tinval. Uiterst geschikt voor akoestische repetities

		

van muzikanten en andere groepen.

Tussenlokaal (60m2)

Kaffee (156m)
’t Kaffee – dé ontmoetingsplek van ’t Werkhuys:
elke weekdag geopend van 12u00 tot 00u00, om

Een luchtig dansatelier met spiegels en een zwe-

lekker te eten, te drinken, te praten, te lezen… Za-

vende vloer van osb- platen. (voor kleine groepen)

terdag en zondag kan je deze ruimte afhuren voor

Danszaal (79m2)

kleine bijeenkomsten (o.a. babyborrel, receptie).

Een luchtig dansatelier met spiegels en zwevende
laminaatvloer.

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

Balletzaal (112m2)
Een luchtige dansstudio met spiegels en een zwevende dansvloer met 2 mobiele dansbaren

Wil je een zaal huren?
Graag krijgen we vooraf een mailtje. Je kan langskomen voor 12
uur ’s middags als je de zalen wil bekijken of indien we één en
ander moeten bespreken.

Info & aanvragen voor zaalgebruik:
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HTTPS://WWW.WERKHUYS.BE/ZALEN
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nieuwe wind in

' t Kaffee

‘T WERKHUYS is in de eerste plaats
een culturele ontmoetingspek in
Borgerhout. In ’t Kaffee kan je ook terecht voor een eerlijke maaltijd, voor
of na je creatieve activiteit. Misschien
is komen eten wel je favoriete tijdverdrijf?

De openingsuren van de keuken zijn:

12 tot 14 uur en 18 tot 19.30 uur.

Het is vanaf januari mogelijk om te betalen met
mobiele betaalapp en betaalkaarten.

Contact: info@werkhuys.be

Vanaf januari 2019 geven meer aandacht aan duurzaamheid. De nieuwe
koffie is niet alleen lekkerder, hij heeft
een biologische certificering en is
afkomstig van eerlijkere handel. Onze
huiswijnen worden lokaal gebotteld
en de flessen worden hergebruikt. We
serveren water met een kleine ecologische voetafdruk .
Naast een uitgebreid assortiment aan
dranken, serveren wij tussen 12 en 14
uur verschillende belegde boterhammen en verschillende gerechten. De
kaart wordt beperkter, maar we verhogen de kwaliteit. We engageren
ons om elke middag verschillende
lunchgerechten te voorzien. Alle gerechten zijn huisgemaakt.
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zeker niet te missen

Gedichtendag - “vrijheid”
‘Geen woord zo vrij als vrij,…’
Zo begint Tom Lanoye zijn
openingsgedicht van de Poëzieweek 2019.

ZEKER
niet te missen
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Op de avond van Gedichtendag
voegen de aspirant-schrijvers,
-performers en -muzikanten van
de ACADEMIE BORGERHOUT
daar graag aan toe: ... en geen
vrijheid zonder woord, zonder ‘heb
je al gehoord’. Geen vrijheid zonder haar te verklanken. Het werkelijk vrije woord maakt wilde bochten. Wanneer het hoge woord liflaf
toetert, fluistert het vrije woord
een smaakbom, een gedicht. Het
vloert, waar aldoor wordt gevleid.
Het tikt de hete aardappel uit de
mond van de praatjesmaker. Met
dít woord willen ze graag het podium op, onze klankmakers, smakelijk fluisterend, de vleier vloerend
met een tik, hotsebotsend. Benieuwd hoe dat klinkt? Kom dan
op donderdag 31 januari om 20u
naar ’T WERKHUYS.
Wees welkom.

Ballonnenvrees
De herfsteditie van Ballonnenvrees in ‘T WERKHUYS was een
groot succes, met een straffe line-up en overvolle open mic. Op
6 februari zijn we terug. Voor de
65e editie nodigt Gert Vanlerberghe de Mechelse dichter Felix
Sandon uit, een gekend gezicht
op open podia. Leen Raats kent
u misschien nog van De Wereld
Draait Door, waar ze een kortverhaal mocht voorlezen. Verder is
er als grote gast schrijfster Lenny
Peeters, die haar succesvolle debuutroman Dochter meebrengt.
Neem dus je cavia en sanseveria
mee naar ‘T WERKHUYS voor
alweer een bijzondere editie van
dit podium, een vaste waarde
ondertussen in Antwerpen.
Dag en uur:

Dag en uur:

Donderdag 31/01 om

Woensdag 6 februari om

19u30

GRATIS

GRATIS
Inschrijving en info:

In samenwerking met de Academie Bor-

https://www.facebook.com/Ballonnenvrees/

20u00

gerhout
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zeker niet te missen

Deelmarkt en Repaircafé

Nonkel Tony

met Hans Van Cauwenberghe
in ’t Werkhuys
Vrijdag 8 februari om 20u15
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Nonkel Tony is hét muziekproject
van acteur, auteur, zanger en muzikant Hans Van Cauwenberghe.
Nonkel Tony gaat verder in de lijn
van BAZAAAR en HANS. Nederlandstalige eigen nummers,
met teksten die wat dieper graven en een Afrikaanse toets. Yao
danst en zingt mee in het Nederlands en in de talen van haar land
Togo. Met de zoete klanken van
de piano (Antoon Offeciers) en
de warme contrabas (Otto Kint)
staat Nonkel Tony voor intimiteit,
warmte en ontroering.

zeker niet te missen

Het Vlaanderen onder de kerktoren bestaat niet meer. Nonkel
Tony laat een stuk van ons nieuw
verhaal zien en laat ons delen in
de schoonheid en de rijkdom van
verschillende culturen.
Tickets: 5 euro
Info:
info@werkhuys.be
0473/131.762
www.werkhuys.be
Voor het optreden kan je genieten van een
heerlijke Afrikaanse Volxkeuken (€6) – reserv-

Repaircafé: Heb je een platte
band op je fiets? 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
repaircafé, dan worden ze daar
‘gratis en voor niet’ gerepareerd.
En wie weet leer je zelf bij hoe je
je eigen spullen een nieuw leven
kan inblazen! Reserveer op voorhand je plek bij een van onze
standen: elektro, computer,
fiets of kleding

den bij reservatie)

Vanaf januari kan je bij ons spullen
die nog wat in hun mars hebben
schenken. Wij zorgen er dan voor
dat die spullen op de deelmarkt
aan hun tweede leven kunnen
beginnen. Kleren, keukenmateriaal, boeken, servies, cd’s, speel
goed… zijn allemaal welkom! Reserveren is niet nodig, binnenspringen wordt aangeraden!
Dag en uur: ZATERDAG 23 maart van
12u00 tot 16u00

Info:

eren verplicht. Een COMBI-TICKET voor het
optreden én de Volxkeuken kost €10. (vermel-

melmarkt af te schuimen, zeker
als die gratis is! Elke bezoeker
krijgt 3 bonnetjes waarmee hij/zij
3 artikels kan meenemen.

Deelmarkt: Niets gezelliger dan
op een zaterdag een toffe rom-

info@werkhuys.be
0493/241.974
www.werkhuys.be
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zeker niet te missen

Op 1 mei vieren wij de eerste
zonnestralen met tal van activiteiten voor jong en oud!

Volxkeuken op vrijdag

Geniet mee van toonmomenten, open lessen, grime, (kinder)
workshops, expo, boerderijdieren, feesthoeden,…

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

Geen zin om actief te zijn? Geen
probleem! kom iets eten, je verfrissen aan heerlijke drankjes, of
gewoon een kijkje nemen in ons
huys.
THE MOONLOVERS spelen om
17u00 en er mag gedanst worden! We sluiten af met een zomerse Volxkeuken.

grotendeels gedragen door vrijwilligers die met passie komen koken of
een helpende hand toesteken.
Voor een maaltijd betaal je €6 en je
kunt best op voorhand eventjes reserveren om zeker te zijn van een
bordje.

Wat schaft de pot?
Kijk even op www.werkhuys.be

Dag en uur:

Woensdag 1 mei 2019 vanaf

of check

12u00

facebook/ twitter@werkhuys

INKOM IS GRATIS!
Mee-eten met de Volxkeuken kan voor €6 (maar

Voel jij je ook geroepen om deze

let op: geen reservatie betekent geen bordje!)

uitdaging als vrijwillige kok aan te

Info & reserveren Volxkeuken:

Borgerrio

gaan? Neem dan zeker contact op
met ’T WERKHUYS!

www.werkhuys.be/volxkeuken

Boom
van den

[Feest]
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Borgerrio, hét gratis & uniek stadfestival vol diversiteit met zon,
lekker eten, mooie dames, exotische geuren, muziek en zo veel
meer. ’t Kaffee is de ideale plek
om even tot rust te komen…Op en
rond de Turnhoutsebaan.

Dag elke vrijdag
Uur: 18u30
Plaats: ‘t Kaffee
Prijs: €6 per maaltijd
Kookboekje Volxkeuken:
€2 (te bekomen in ’t Werkhuys)

Kadobon Volxkeuken:
€6 (te bekomen in ’t Werkhuys)

Dag en uur:
(doorlopend)

GRATIS

Zaterdag 22 juni 2019

Reserveren of info:
info@werkhuys.be / www.werkhuys.be /
0473/131.762
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‘t WERKHUYS
sluit even zijn deuren:

Donderdag 31/01

Gedichtendag “vrijheid”
(Academie)

Sluitingsdagen 2019

Woensdag 6/02 Ballonnenvrees

Maandag 22 april (Paasmaandag)

Vrijdag 8/02 Nonkel Tony

met Hans Van Cauwenberghe

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei (Hemelvaart)
Maandag 10 juni (Pinkstermaandag)
Donderdag 15 augustus

rust even uit in de zomer:
Van maandag 22/07 tot 4/08

Zaterdag 23/03

Deelmarkt en Repaircafé

Woensdag 1/05 Feest van den Boom
Zaterdag 22/06
Elke Vrijdag

Borgerrio
een (h)eerlijke Volxkeuken aan €6!

...maar noteer zeker
Krokusvakantie
Woensdag 6/03 Knallend Kidslab (JCW) – 6-12J
Van ma 4/03 tot woe 6/03 Crea yoga driedaagse – 5-12J
Van ma 4/03 tot vrij 08/03 WRKSHP Striptekenen – 6-12J
Van ma 4/03 tot vrij 08/03 Circuskamp – 6-12J
Paasvakantie
Van ma 8/04 tot vrij 12/04 Circuskamp – 6-12J
Van ma 8/04 tot vrij 12/04 WRKSHP Striptekenen – 6-12J
Van ma 15/04 tot vrij 19/04 Toneel- en Filmkamp – 8-14J
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Maandag

Woensdag

10u00 –
11u00

TaiJi p. 47

9u30 –
12u15

Open atelier adem
– houding - stem
p. 64

09u00 –
12u00

Contemporary Dance
p. 40

11u00 –
12u15

Taijiwuxigong
p.48

11u00 –
12u00

Samen Lezen p.57

14u00 –
17u00

Circus-Atelier
(6 – 12J) p.26

14u00 –
15u00

Zumba Gold
p.39

17u00 –
18u00

Flamenco dans (9 –
10J) p.25

15u00 –
17u15

Rots & Water
(8 – 14J) p.26

14u00 –
18u00

Handwerkclubje
Chillbox p.52

17u00 –
17u40

Speel goed Ukelele
(7+) p.24

17u00 –
19u00

Flamenco
dans (5 – 9j)
p. 25

15u00 –
16u00

BBB p.39

17u40 –
18u20

Gitaar doe je zo
p.67

18u30 –
20u00

Lessenreeks
AcroYoga
(beginners)
p. 48

19u –
21u30

FUS! improcomedy (niv 1 & 2)
p.62

18u20 –
19u00

Gitaar à la Django
p.67

19u00 –
21u00

Flamenco
dans (volwassenen) p.42

18u30 –
22u00

Tapdanslessen
(jongeren en
volwassenen)
p.34

19u00 –
21u00

Lindy Hop p.38

19u30 –
22u00

Dansen van
eigen bodem
p.36

18u30 –
20u00

Boventonen in
de ‘Natuurstem’
p.66

19u00 –
21u00

Shakuma
p.39

20u00 –
22u00

Koor Notches
p.65

19u00 –
20u00

Afro-Braziliaanse
dans p.37

19u00 –
20u30

Didgeridoo p.66

19u00 –
21u00

Repetities
Collectief Hart
p.60

19u30 –
21u30

Flamenco dans
(volwassenen)
p.42

Multimodel
(tekensessies)
p.53

19u45 –
21u45

20u00 –
22u00

Pilates p.43

20u00 –
21u30

Yoga (Paul Schuur)
p.46

20u00 –
22u00

Circuslessen
(volwassenen)
p.41

20u00 –
22u00

Hart Labeur p.52

20u30 –
22u00

Boventonen in de
‘Natuurstem’p.66

19u00 –
22u00
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Dinsdag

JesDansTheater
p.40

Ook nog
Vrijdag 4/01 				

Workshops & activiteiten

in ‘t Werkhuys

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

17u00 –
17u40

Speel goed
Ukelele (8+) p.24

09u00
– 12u00

Contemporary Jazz
Dance p.40

10u00 –
12u30

Infosessie
wasbare luiers
(maandelijks)
p.56

18u00 –
18u40

Gitaar doe je zo
p.67

10u00 –
12u00

Meridiaan Chi Kung
p.46

13u30 –
15u00

Ludo Latino –
Spaanse taal
(3-7J) p.22

18u45 –
19u45

Gitaar à la Djang
p.67

18u30 –
19u30

Bodymix p.41

13u30 –
15u00

Ludo Latino –
Spaanse taal
(7-12J) p.22

19u00 –
21u00

Spaans op Reis
(beginners) p.58

18u00 –
22u00

Jamaican Dancehall
p.43

14u00 –
16u00

Dansateliers
Ardorante
vzw (maandelijks)p.37

19u00 –
22u45

Afrikaanse dans
p.35

19u00 –
20u00

Shakuma
p.39

19u30 –
22u00

PLAYTIME
(maandelijks)
p.51

19u30 –
21u30

Spaanse conversatie p.58

09u00 –
12u00

Jazzdance
p.40

19u30 –
20u30

Tribal-fusion
Bellydance p.43

20u00 –
22u00

Biodanza
p.36

09u45 –
11u45

Yuanqigong
p.48

19u30 –
22u30

Theatertraining
Acsent p.60

10u00 –
12u00

Beginnerscursus Impro
theater p.63

19u45 –
22u00

Verbindende
Communicatie
(maandelijks)p.57

10u00 –
12u00

Meditatieve
cirkeldans
p.38

20u00 –
22u00

Schaken p.53

13u00 tot
17u00

Workshops Bellydance (maandelijks)p.43

20u30 –
22u00

Mindfulness
Yoga p.45

Zondag

OPEN REPETITIE Boho Strings
p.65

Zaterdag 9/02
Boekvoorstelling ‘praatangst’
p. 54

Zaterdag 18/05 & 19/05 		
Docentenopleiding DANS aan
kinderen p. 55

Elke 3de
woensdag/ maandag
FUS! Improcomedynight
p.62
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[voor_de_kids]
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Kinderatelier Ludo Latino – muziek en kunst in het Spaans
(3-7 jaar)

Ludo Latino: ‘Lee y escribe en español’
(7-12 jaar)

Tijdens Kinderatelier Ludo Latino kom je in contact met de Spaanse
taal via kunst, literatuur en muziekactiviteiten en prikkelen de lesgevers de nieuwsgierigheid van de kinderen voor de taal. Een leuke manier om jezelf in het Spaans onder te dompelen!

Ludo Latino ‘lezen en schrijven in het Spaans’ is een workshop dat
het didactisch leren van het Spaans bevordert en bijdraagt aan de
ontwikkeling van grammaticale en communicatieve vaardigheden
van de taal.

Dag en uur: Elke zaterdag van 13u30 tot 15u00, van 12/01 t.e.m. 15/06
Plaats: Zaal 7
Prijs: €10 / les
Begeleiding: Sandra Vives Caudeli
Organisatie: Amorika
Inschrijving en info: colectivoamorika@gmail.com

Dag en uur: Elke zaterdag van 13u30 tot 15u00, t.e.m. 15/06
Plaats: Klaslokaal 3
Prijs: €10 / les
Begeleiding: Monica Landinez
Organisatie: Amorika
Inschrijving en info: colectivoamorika@gmail.com
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voor de kids

Speel Goed Ukelele!
De Ukken – 7+
(dinsdag – beginners)
De Le-Le’s – 8+
(donderdag – beetje ervaring)
Voor enthousiaste kinderen met
zin in muziek! In kleine groep
ontdek je de ukelele als een écht
muziekinstrument. Aan de hand
van enkele basisakkoorden die
worden aangeleerd, duik je de
muziek in. Geen voorkennis of
notenlezen vereist.

voor de kids

Flamenco Dans voor Kids, klein en groot
Leer deze enorme rijke kunst kennen. Misschien kiezen de meeste kinderen in 1ste instantie voor de mooie kledij, maar in de les
ontdekken ze ritme, liedjes, Spaans, choreo,
zingen… Niet voor niets is Flamenco sinds
2010 werelderfgoed van UNESCO. Ook voor
jongens!
Dag en uur:
DINSDAG:
Van 17u00 tot 18u00 (middengroep = 9-10 jarigen met
ervaring) – stijl: Martinete met bastön
WOENSDAG
Van 17u00 tot 17u50 (5-6-7 jarigen / kennismaking)

Dag en uur:
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Van 18u00 tot 19u00 (7-8-9 jarigen / techniek en dans)

Dinsdag van 17u00 tot 17u40 – de Ukken

Data reeks:

Donderdag van 17u15 tot 17u55 - de Le-Le’s

of 10/01. (geen les in vakanties en op 30/04 + 1/05) –

Elke dinsdag en woensdag vanaf 9

Data reeks: Wekelijks vanaf di 22/01 of

EINDVOORSTELLING van de leerlingen op 16 juni in ’t

do 24/01 tot 21-23/05 (geen les in vakanties)

Werkhuys.

Plaats: Muzieklokaal
Prijs:

Plaats: Zaal 7
Prijs:

€84 / 10 lessen (tot aan Pasen)

Van 9 of 10/01 tot aan Pasen: €120 / 12 lessen (korting

€42 / 5 lessen (na Pasen)

broers / zussen zelfde les)

Korting volledige reeks = €115 / 15 lessen
Begeleiding: Sfen Van Staeyen
Organisatie: agaMuzi
Inschrijving en info: info@agamuzi.be - www.agamuzi.be
Huur Ukelele is mogelijk: €10 / hele reeks (+€30 / waarborg)

Van 23/04 of 24/04 tot 16/06: €70

Organisatie: Asinkopao vzw
Begeleiding: Jorinde Cielen & Wouter Gitarist
Inschrijving en info: info@flamencoantwerp.
be - www.flamencoantwerp.be - 0486 284 773
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voor de kids

voor de kids

Rots & Water training
Wil jij steviger in je schoenen leren staan? En wil je beter leren omgaan
met pesterijen? Bij Rots & Water focussen we op jouw kracht en jouw
mogelijkheden en maken we je op een sportieve manier een heel pak
weerbaarder.
Dag en uur: Woensdag
Van 15u00 tot 16u00 - groepslessen voor 3de tot 6de ljr
Van 16u15 tot 17u15 – groepslessen voor 1ste en 2de middelbaar

Data reeks: 9 – 16 – 23 – 30/01 – 6 – 13 – 20 – 27/02 – 20 – 27/03
Plaats: Danszaal
Prijs: €150 / 10 lessen
Organisatie: Andy Van Schil – Ayco De Geyter
Begeleiding: Andy Van Schil (gecertificeerd trainer)
Inschrijving en info: info@aycodegeyter.be

Circus – atelier met Yanimo
Beweging, expressie, grenzen verleggen, creativiteit, samenwerken, circustechnieken,...
Al spelend ons eigen circus maken!
Dag en uur: Woensdag
Van 14u00 tot 15u30 – de Clowntjes – 6 tot 8 jaar
Van 15u30 tot 17u00 – de Harlekijnen – 9 tot 12 jaar

Data reeks: Van 9/01 tot 15/05
Plaats: Theaterzaal
Prijs: €150 / 15 lessen
Begeleiding: Jan Van Berckelaer (circusartiest & pedagoog)
Inschrijving en info: 0472.244.479 - yanimo@scarlet.be – www.
Yanimo.be
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WRKSHP Striptekenen (6-12 jaar)
Altijd al stripverhalen willen tekenen? Of wil je je tekentechniek bijschaven? Cowboys,
superhelden, danseressen spelen de hoofdrol. Of, deze week spelen eekhoorns, elfen
en ridders de hoofdrol. Wil je graag stripverhalen tekenen en je eigen personages
creëren?

Dag en uur: Van maandag 4/03 tot vrijdag 8/03 telkens van 9u00 tot 16u00
Plaats: Klaslokaal 2
Prijs: €18/halve dag of €30/ hele dag of €140/ week
Begeleiding: Jelle Kindt
Inschrijving en info: zeefdrukkerij@hotmail.com – 0486/433.093

Crea yoga driedaagse (5-12 jaar)
Tijdens onze dagelijkse yogasessies leren we de basis yogahoudingen, ademhalingsoe-

KROKUSVAKANTIE
Knallend Kidslab (6-12 jaar)

feningen en yogaspelletjes. Verder ook heel wat crea: knutselen, tekenen, bouwen,… en
als het even kan: buiten spelen op het gezellige binnenplein!

Dag en uur: Van maandag 4/03 tot woensdag 6/03 telkens van 9u00 tot 16u00
Plaats: Tussenlokaal & danszaal
Prijs: €95 / 3 dagen
Begeleiding: Ayco De Geyter (kindercoach & yogadocente) + Andy Van Schil
(Rots&Water trainer)

Beleef wetenschap en cultuur een hele dag met JCW. We maken zaadbommen en helpen zo de bijtjes overleven. Daarnaast doen we leuke
proefjes met lucht: we meten de windsnelheid, zoeken de windrichtingen,... Afsluiten doen we opnieuw met een leuke wetenschapsshow
van Spelenderwijzer vzw.

Inschrijving en info: info@aycodegeyter.be

CIRCUSKAMP (6-12 jaar)
Al spelend ons eigen circus maken en openbloeien, met een feestelijke afsluiter op
vrijdag om 14u00.
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Dag en uur: Woensdag 6 maart van 9u30 tot 16u30
Plaats: Theaterzaal & klaslokalen
Prijs: €6 / pp
Begeleiding: Veerle Breugelmans
Organisatie: Jeugd, Cultuur en Wetenschap
Inschrijving en info: info@jcw.be - www.jcw.be – 02/252.58.08

Dag en uur: Van maandag 4/03 tot vrijdag 8/03 telkens van 9u00 tot 16u00
Plaats: Theaterzaal
Prijs: €120 / week
Begeleiding: Jan Van Berckelaer (circusartiest & pedagoog)
Inschrijving en info: 0472.244.479 - yanimo@scarlet.be – www.Yanimo.be
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TONEEL & FILMKAMP (8-14 jaar)
Heb je zin om te acteren, ook voor de camera en zo eigen filmpjes leren maken? Je maakt kennis met apps, leuke toneelspelletjes, impro
en je maakt nieuwe vrienden! Onze kampen zijn supertof, wees er dus
snel bij!
Dag en uur: Van maandag 15/04 tot 19/04 telkens van 10u00 tot 16u00
Plaats: Theaterzaal
Prijs: €100
Begeleiding: Tania Cnaepkens
Organisatie: Asjemenu vzw
Inschrijving en info: info@asjemenu.be

CIRCUSKAMP (6-12 jaar)
Al spelend ons eigen circus maken en openbloeien, met een feestelijke
afsluiter op vrijdag om 14u00.
Plaats: Theaterzaal
Prijs: €120 / week
Begeleiding: Jan Van Berckelaer (circusartiest & pedagoog)
Inschrijving en info: 0472.244.479 - yanimo@scarlet.be – www.Yanimo.be

PAASVAKANTIE
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WRKSHP Striptekenen (6-12 jaar)
Altijd al stripverhalen willen tekenen? Of wil je je tekentechniek
bijschaven? Cowboys, superhelden, danseressen spelen de hoofdrol.
Of, deze week spelen eekhoorns, elfen en ridders de hoofdrol. Wil je
graag stripverhalen tekenen en je eigen personages creëren?
Dag en uur: Van maandag 8/04 tot vrijdag 12/04 telkens van 9u00 tot 16u00
Plaats: Klaslokaal 2
Prijs: €18/halve dag of €30/ hele dag of €140/ week
Begeleiding: Jelle Kindt
Inschrijving en info: zeefdrukkerij@hotmail.com – 0486/433.093
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• DANSEN • BE-

WEGEN • SPORTEN • YOGA •
WELLBEING •
HANDWERK
TEKENEN SCHILDEREN • SPEL
•TAAL • VORMING • VERZORGING • THEATER
• WOORDKUNST
ZANG MUZIEK •
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Activiteiten
‘t Werkhuys
’T WERKHUYS is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en/of veranderingen van de workshops
/ cursussen.
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dansen, bewegen
& sporten
Dag en uur:
Donderdag
van 19u00 tot 20u30 (basiservaring)
van 20u45 tot 22u45 (gevorderden)

Data reeks:
Reeks 1: 10-17-24-31/01 – 7-14-21-28/02
–14-21-28/03 – 4/04
Reeks 2: 25/04 – 2- 9 – 16 – 23/05 – 6-13-

Dag en uur:
Wekelijks, op maandag van
(geen les in de vakantie)

Rhythm Tap!
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Afrikaanse dans met live
percussiebegeleiding

18u30 tot 19u30 (beginners)
19u30 tot 20u30 (beginners +)

Tapdans-lessen (voor jongeren
en volwassenen)

20u45 tot 22u00 (half-gevorderden)

Tapdans is dansen en muziek maken tegelijkertijd! Tappers vallen
op door precisie, muzikaliteit, een
acrobatische of een elegante bewegingsstijl. Op het programma
staan oefeningen, Time-Steps,
originele choreografieën en improvisatie.

les

Plaats: Zaal 7
Prijs: €125 / 10 lessen of €13.50 / losse
Organisatie:
Suzanna Pezo
(tapdanseres uit Sesamstraat), Divi-Divi

Inschrijving en info:
03/271.28.88
suzanna@divi-divi.netFB: TapdansAntwerpen

20/06

Plaats: Theaterzaal
Prijs:
Reeks 1: basiservaring €144 & gevor-

Fanny 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 muzikanten is zeer belangrijk.

derden €180
Reeks 2: basiservaring €96 & gevorderden €120

Begeleiding:
Fanny Heuten – percussiebgl: Massimo
Palumbo, Maxime Hadji, Julien Burette

Organisatie: Stage Rumours vzw
Inschrijving en info:
info@stagerumours.be www.stagerumours.be –
0478/319.265 (Linda)
0478/320.767 (Fanny)
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Dansen van eigen bodem
Wij komen elke woensdagavond
samen om er een gezellig
dansavondje van te maken met
allerlei baldansen zoals bourréé
& Jig, maar ook koppeldansen zoals wals, schottisch, mazurka en
polka en dit alles live begeleid op
accordeon en mandoline.

Woensdag

van

19u30

tot

20u30

(danstechniek – enkel na afspraak)
Woensdag van 20u30 tot 22u00 (plezier-

Biodanza
Biodanza betekent letterlijk: " de
Dans van het leven!" en laat je
de vreugde beleven van het bewegen van je lichaam op je eigen
manier. Mensen die regelmatig
Biodanza beoefenen ervaren
meer vreugde, vitaliteit en minder
stress in hun leven. Danservaring
is niet nodig, een flesje water en
kleding in laagjes waarin je gemakkelijk kan bewegen is handig!

dansen bal populair stijl)

Data reeks:

Dag en uur:

9/01 tot 26/06/2019 (uitgezonderd

22u00

tijdens de schoolvakanties)

Data reeks: Wekelijks vanaf 11/01 tot

Plaats: Theaterzaal
Prijs: €60 / jaar -- 1ste les gratis!
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Afro – Braziliaanse dans
Dansatelier
Bij deze workshop staan dansplezier, expressie en creativiteit
centraal. Het gaat dus helemaal
niet om het kopiëren van pasjes
of bewegingszinnen. Wel om de
goesting om in beweging te komen, je lichaam te volgen en jezelf zacht-moedig uit te drukken.

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.
Dag en uur:

Vrijdag van 20u00 tot

Dag en uur:
Zaterdag van 14u00 tot 16u00

Maandag van 19u00 tot 20u00

Data reeks:

Vanaf 14/01 tot 20/05

28/06 (niet tijdens schoolvakanties)

Data reeks: Zaterdag 26/01 – 23/02 –

(geen les op 22/04)

23/03 – 25/05 – 15/06

Organisatie: Dansgroep Lange Wapper

Plaats: Zolder
Prijs: €100 / 10-beurtenkaart of €12 /

Plaats: Balletzaal
Prijs: €60 / 15 lessen

Begeleiding:

les

Katrien Van Craenenbroeck (dans),
Modest Vercauteren (accordeon)

Begeleiding: Karel Hermans
Inschrijving en info:

laert)

Begeleiding: Sergio Amorim
Organisatie:

Jan Vroman (mandoline)

k.l.hermans@gmail.com

Inschrijving en info:

Sporting A – Sport en Beweeg Mee

Inschrijving & info:

www.heelbijzonder.be

anwillaert@hotmail.com

Inschrijving en info:

0486/539.081

0476/992.261

www.ardorante.com – FB

www.antwerpen.be/sportenbeweegmee

Plaats: Balletzaal
Prijs: €20 / dansatelier
Organisatie: Ardorante vzw (An Wil-

(€12 voor kan-

sentarief via de A-kaart)
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Zumba Gold 55+ & BBB

Shakuma
(workout) – dinsdag & vrijdag

Meditatieve cirkeldans
We dansen samen in een cirkel.
Als je een bovenaanzicht zou
filmen, lijken onze bewegingen
op de figuren in een caleidoscoop
(erg bijzonder om daar een
deel van te zijn). Deze vorm van
dansmeditatie is een weg tot een
dieper beleven van jezelf, een
weg om steeds meer te worden
wie je in wezen bedoeld bent.

Lindy Hop partnerdans is een
populaire
Afro-Amerikaanse
swingdans uit de jaren 30 en 40.
Dancing Sophie en haar partner
Ivo leren U graag deze energieke
dans aan. Vanaf januari een nieuwe beginners reeks. Er wordt van
partner gewisseld.

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.

Shakumafitness 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.
Dag en uur:
Dinsdag van 19u00 tot 20u00 EN van
20u00 tot 21u00
Vrijdag van 19u00 tot 20u00

Data reeks:
Dag en uur:

Dinsdag vanaf 15/01 tot 21/05

Zumba Gold: Maandag van 14u00 tot

Vrijdag vanaf 18/01 tot 17/05

15u00

Plaats:

Dag en uur: Dinsdag

BBB: Maandag van 15u00 tot 16u00

Dinsdag :Balletzaal

Reeks 2: start 8/01 t.e.m. 2/04 –(geen les

Data reeks:

Vrijdag :Zaal 7

tijdens schoolvakanties)

Vanaf 14/01 tot 20/05 (geen les op 22/04)

Prijs:

Dag en uur:

Reeks 3 start na de paasvakantie
19u00: Nieuwe beginners

Plaats: Balletzaal
Prijs:

€ 64 / 16 lessen (€12.80 kansentarief via

Zondag van 10u00 tot 12u00

Data reeks:

20u00: 2de jaars

Zumba Gold: €45 / 15 lessen (€9 kansen-

€ 60 / 15 lessen (€12 kansentarief via de

Zondag 20-27/01 – 3-10-17-24/02 –

21u00: gevorderden

tarief via de A-kaart)

A-kaart)

3-17-24-31/03 – 7/04 – 5-12-19-26/05

Plaats: Theaterzaal
Organisatie: Dancing Sophie
Begeleiding: Dancing Sophie en Ivo
Inschrijving, info & prijzen:

BBB: €60 / 15 lessen (€12 kansentarief

Begeleiding: King Franky
Organisatie: Sporting A – Sport en

– 2-9/06

Plaats: Tussenlokaal
Prijs: €12 / les
Organisatie: Leen De Mulder
Inschrijving en info:
www.circleofdance.weebly.com
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Lindy Hop

ZUMBA GOLD: deze lichte versie
van Zumba is bijzonder geschikt
voor wie iets minder soepel is en
een mindere conditie heeft, maar
wel graag beweegt op de tonen
van Latijns-Amerikaanse muziek.

0496/467.651 -

via de A-kaart)

Begeleiding: Kum Oliver Ebui
Organisatie:
Sporting A – Sport en Beweeg Mee

www.dancingsophie.be

Inschrijving en info:

s.monheim@scarlet.be

www.antwerpen.be/sportenbeweegmee

de A-kaart)

Beweeg Mee

Inschrijving en info:

www.ant-

werpen.be/sportenbeweegmee
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Contemporary Jazzdance

JesDansTheater

Woensdag & vrijdag

danstraining – improvisatie –
creatie – sensitieve dans
JesDansTheater werkt vanuit
verschillende culturen en invalshoeken rond Dans & Bewegingstheater. We scherpen onze zintuigen aan en verdiepen ons in
lichaamsbewustzijn, aarding houding, ruimte, contact, expressie,
transformatie d.m.v. Butoh, Etnische & Rituele Dans, Expressiedans, Contactimpro, Sensitieve
Dans & Yoga.
In het theatrale stuk werken we
toe naar toonmomenten van
onze dans. Open voor zowel beginners, als gevorderde dansers,
acteurs en levensbewegers.

Intensieve
contemporary
danstraining in functie van voorstellingen en video-opnamen voor
de ‘Rayart Dance Company’ (training & choreografie) – voor leerkrachten dans.

Jazzdance

Circuslessen

Beleef samen een unieke jazzdanservaring en ontdek nieuwe bewegingsvormen op afwisselende
choreografieën. Gevorderden.

Beweging,
expressie,
grenzen verleggen, creativiteit, samenwerken,
circustechnieken
(acro-balanceren / piramides /
koorddans / trapeze / … )

Zondag

Dag en uur:
Wekelijks op woensdag & vrijdag telkens
van 9u00 tot 12u00 (Contemporary

Bodymix
Cardio, krachttraining, stretchoefeningen… bij bodymix komt het
allemaal aan bod. Je traint alle lichaamsdelen op muziek.

Leer ontspannen in de inspanning en hoe rijper het instrument,
hoe voller de klanken!

Jazzdance)

Dag en uur:

Dinsdag van 19u45 tot

21u45

Data reeks:

8/01 = 1ste les nieuwe

Bewegende Pad

vzw

Begeleiding: Jessy Driessens & Co
Inschrijving, info:
hetbewegendepad@telenet.be
0472/399.606
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Dag en uur:

(Jazzdance)

19u30

22u00

(Geen les op 21-23-26/01)

Data reeks: Vanaf 18/01 tot 17/05
Plaats: Balletzaal
Prijs: € 52.50 (€ 10.50 voor kansen-

–

Vrijdag van 18u30 tot

Dag en uur:

Maandag van 20u00 tot

leden Company gratis)

tarief via de A-kaart)

Data reeks: Van 7/01 tot 13/05
Plaats: Theaterzaal
Prijs: €120 / 10-beurtenkaart
Begeleiding: Jan Van Berckelaer

Organisatie: “Het Dansatelier”
Begeleiding: Raymond Verborgt
Inschrijving en info:

Begeleiding: Fatima Talhaoui
Organisatie:

Inschrijving en info:

Plaats: Danszaal & balletzaal
Prijs: €10 / les – (woensdag

seizoen. > Eindvoorstelling eind juni.

Plaats: Danszaal
Organisatie: Het

Wekelijks op zondag van 9u00 tot 12u00

raymond.verborgt@pandora.be
0485/731.978

/ vrijdag

–

(circusartiest & pedagoog)

Sporting A – Sport en Beweeg Mee

0472.244.479

Inschrijving en info:

yanimo@scarlet.be

www.antwerpen.be/sportenbeweegmee

www.Yanimo.be
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Jamaican Dancehall

Dag en uur:
Dinsdag:
Van 19u30 tot 20u30 (middengroep – 2

AW Dancehall Skool biedt danslessen aan die zich voornamelijk
richten tot vrouwen. Jamaican
Dancehall is een dans- en muziekcultuur die in Kingston is ontstaan. Kom vooral genieten van
de muziek en van het gezelschap
van eensgezinde mensen.

jaar of meer ervaring) – stijl Caña
Van 20u30 tot 21u30 (gevorderden – 4
jaar of meer ervaring) – stijl: Bulerias e.a.
Woensdag
Van 19u00 tot 20u00 (beginners en beetje ervaring) – stijl techniek en sevillanas…

Data reeks: Elke dinsdag en woens-

Donderdag: Een programma om
je vrouwelijke energie te verdriedubbelen!
Vrijdag: Dancehall training en
meer gevorderde lessen met
choreo.

dag vanaf 9 of 10/01. (geen les in vakan-

Flamenco Dans

(jongeren & volwassenen)
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Flamenco is een kunst en sinds
2010 cultureel erfgoed volgens
UNESCO. Flamenco is poëzie,
ritme, muziek, jazz, folklore, hedendaags,… een levende kunst.
Jorinde is naast ervaren flamenco danseres en leerkracht ook
docente yoga. In de lessen wordt
er veel aandacht gegeven aan het
lichaam en zingt Jorinde.

Tribal-fusion Bellydance
Fusion Bellydance is vooral meer
bewust bewegen. Je wordt leniger, soepel, je danstaal wordt
uitgebreid en ruimer. Je krijgt een
natuurlijke elegantie en met kleine danscombinaties gebruiken
we lichaam en geest. Iedereen
welkom! Bij de workshops oefenen we een bepaalde techniek of
choreografie.
Maandelijkse Workshops Op van
13u00 tot 17u00
27/01: Te gekke burlesque coaching, durf
je? (tot 18u00)
24/02: Bellydance techniek
31/03: Shimmyshimmy

ties en op 30/04 + 1/05) – Eindvoor-

Dag en uur: Donderdag / vrijdag van

28/04: Elegant arms

stelling van de leerlingen op 16 juni in

18u00 tot 22u00

2/06: Snaky moves

’T WERKHUYS.

Data reeks:

Plaats: Zaal 7
Prijs:

Donderdag: VANAF 31/01 tot 13/06

Dag en uur:

(NIET op 7/03 – 4-11-18/04)

niet tijdens vakanties)

Van 9 of 10/01 tot aan Pasen: €150 / 12

Vrijdag: VANAF 11/01 tot 14/06 (NIET op

Van 19u30 tot 20u30 (beginners)

lessen (-18J of verhoogde tegemoet-

5-12/04)

Van 20u30 tot 22u00 (gevorderden)

koming: €120)

Plaats:

Van 23/04 of 24/04 tot 16/06: €87 (ver-

danszaal (vrijdag)

hoogde tegemoetkoming: €70 of -18J:

Prijs:

€50)

€15 / losse les (1 proefles gratis)

Organisatie: Asinkopao vzw
Begeleiding:

€109 / 10-beurtenkaart (6 maanden geld-

tenkaart (voor wekelijkse lessen)

ig)

Gevorderden: €12 / les

Jorinde Cielen & Wouter Gitarist

OPGELET: Workshops (maandelijks) zijn

info@flamencoantwerp.be

Organisatie: RAW Dancehall Skool
Begeleiding: Skinny Diva & Hustlaz G
Inschrijving en info:

www.flamencoantwerp.be

raw.antwerp@gmail.com

Begeleiding: Aziza Gizeh
Inschrijving en info:

+32(0)486 284 773

facebook: RAW Dancehall Skool

azizagizeh@hotmail.be - www.azizagizeh.com

Inschrijving, info:

Tussenlokaal (donderdag) &

Donderdag (wekelijks –

– vanaf 5 personen

Plaats: Danszaal
Prijs:
Beginners: €10 / les of €90 / 10-beur-

verschillende prijzen.
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Mindfulness Yoga

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.

Met aandacht bewegen of bewust stil 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 20u30

tot 22u00

Dag en uur: Maandag van 20u00 tot

Vanaf 17/01 tot 29/03

21u00 EN van 21u00 tot 22u00

(geen les op 7/03)

Data reeks:

Plaats: Zolder
Prijs: €10 / les of €80 voor 10-opeen-

Vanaf 14/01 tot 20/05

(geen les op 22/04)

Plaats: Balletzaal
Prijs: €60 / 15 lessen
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Data reeks:

volgende beurtenkaart)
(€12 voor kan-

Begeleiding:

sentarief via de A-kaart)

Veerle De Wilde

Begeleiding: Sergio Amorim
Organisatie: Sporting A – Sport en

Inschrijving en info:

Beweeg Mee

veerleyogarage@gmail.com - www.yoga-

Inschrijving en info:

borgerhout.wixsite.com/veerle of face-

www.antwerpen.be/sportenbeweegmee

book: Yoga Santosha

Organisatie: Santosha
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Meridiaan Chi Kung en 5
Elementen Yoga

Yoga
Paul Schuur verdiepte zich in diverse yogastijlen en bouwt van
daaruit de lessen heel gevarieerd
en uitdagend op. Er wordt gewerkt
met asana’s, versterkende- en
correctieoefeningen, zuiveringsen ademhalingsoefeningen. Ook
diepe ontspanning komt telkens
aan bod. De lessen zijn zowel voor
beginners als voor gevorderden.

Meridiaan Chi Kung is een reeks
energie-opbouwende
oefeningen die het lichaam opent via het
meridiaan systeem. De oefeningen zijn aangepast aan ieders niveau, hebben onmiddellijk effect
op je vitaliteit en kan je makkelijk
verder thuis oefenen. Instromen
of proefles is altijd mogelijk!
Dag en uur:

Vrijdag van 10u00 tot

12u00

Data reeks:
2de trimester (11 lessen – van 18/01 tot
5/04) en

Dag en uur:

Dinsdag van 20u00 tot

Data reeks: Wekelijks

Plaats: Danszaal
Prijs: €132 / 11 lessen en €108 / 9 lessen

(geen les tijdens de schoolvakanties)

of €70 / 5-beurtenkaart of €12 / proefles

Plaats: Zolder
Prijs: €85 / reeks van 10 opeenvolgen-

Begeleiding:

de lessen (of €10 individuele les)

menten Yoga docent)

Begeleiding: Paul Schuur
Inschrijving en info:

Organisatie: BEWUST BEWEGEN
Inschrijving en info:

kristin.nuyts@skynet.be

hilde.broeckhove@gmail.com

0494/048.906 (Kris Nuyts)

www.bewustbewegen.be

0486/167.787 (Paul)

0497/469.219

21u30
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3de trimester (9 lessen – 26/04 tot 28/06)

Hilde Broeckhove (erkend MCK en 5 Ele-

TaiJi 37 vorm voor soepelheid en evenwicht OF
Taijiwuxigong, sterker
en gezonder door meer
lichaamsbesef en mooiere
houding
In Taiji leer je Taijikrachten ontwikkelen waardoor je houding,
evenwicht en concentratievermogen verbeteren. Je wordt soepeler, rustiger en je vitale energie
(Qi) versterkt, wat leidt tot een
goede fysieke gezondheid, sterker mentaal evenwicht en beter
emotioneel welbevinden.

Dag en uur:
TaiJi 31 vorm: Maandag van 10u00 tot
11u00
Taijiwuxigong: Maandag van 11u00 tot
12u15
Data reeks: Wekelijks
(geen les tijdens de schoolvakanties)

Plaats: Theaterzaal
Prijs:
TaiJi 31 vorm : €11 / les of €95 / 10-beur-

Taijiwuxigong® is zelfgenezing
en -regulering van lichaam en
geest met behulp van drie soorten oefeningen: - spontane beweging, - daoyin die specifieke
lichaamsdelen oefenen, - meditatie (meestal staand). Je voelt je
lichter, blijer en gezonder.

tenkaart -- 1ste les is gratis
Taijiwuxigong: €13 / les of €100/ 10-beurtenkaart -- 1ste les is gratis

Begeleiding: Sofie-Ann Bracke
Inschrijving en info:
sofie@sofieannbracke.be
www.lichaamscoach.be
0486/931.112

47

yoga en wellbeing

yoga en wellbeing

Yuanqigong, een
diepgaande Chinese taoïstische gezondheidstraining
Yuanqigong leert je hoe je
jouw lichaam op een gezonde, natuurlijke manier kunt
gebruiken. Het brengt je tot rust,
versterkt je kracht en verhoogt je
weerbaarheid tegen ziekte.
Inhoud lessen: daoyin (taoïstische zachte stretching), standentraining, bewegingstraining
(vanuit vaste standen en via
loopoefeningen), zelfmassage,
ademtraining en alchemistische
meditatie.
Dag en uur:

Zondag van 9u45 tot

11u45

Data reeks: Wekelijks – vanaf 13/01
Plaats: Balletzaal
Prijs: €18 / les of €150 / 10-beurten-

AcroYoga is een speelse, toegankelijke en tegelijk uitdagende
combinatie van partner acrobatiek, Yoga en ontspannende partner oefeningen. Tijdens deze lessenreeks leer je de basisprincipes
van AcroYoga, op een gezonde,
technische en tegelijk leuke manier. De lessen zijn themagericht,
variabel en geschikt voor mensen
zonder enige AcroYoga ervaring.

kaart (instappen en betalen per les / tij-

Dag en uur: WOENSDAG 9 JANUARI

dens reeks steeds mogelijk)

van 19u00 tot 20u30

Begeleiding:

Plaats: Danszaal
Prijs: €10
Begeleiding: Ruslan

Master of Taoist Arts Gijsbert Ruitenburg

Organisatie:
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Proefles Acroyoga

North & Saar

Jindanfa, i.s.m. China Arts College

Wouters & team

Inschrijving en info:
info@jindanfa.com

Organisatie: AcroContactYoga
Inschrijving en info:

03/289.56.25

www.AcroContactYoga.com

Beginner Lessenreeks
AcroYoga
AcroYoga is een speelse, toegankelijke en tegelijk uitdagende
combinatie van partner acrobatiek, Yoga en ontspannende partner oefeningen. Tijdens deze lessenreeks leer je de basisprincipes
van AcroYoga, op een gezonde,
technische en tegelijk leuke manier. De lessen zijn themagericht,
variabel en geschikt voor mensen
zonder enige AcroYoga ervaring.
Dag en uur: Woensdag van 18u30

tot 20u00

Data reeks: Vanaf 16/01 tot 29/05
(geen les in de vakanties + 1/05)

Plaats: Danszaal
Prijs: Zie website
Begeleiding: Ruslan North & Saar
Wouters & team

Organisatie: AcroContactYoga
Inschrijving en info:
www.AcroContactYoga.com
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Handwerk,

tekenen,

schilderen & spelen
Playtime
Elke 1ste donderdag van de
maand is het een avond vol gezelligheid en spelplezier in ’t Kaffee. We spelen de leukste, tofste
en nieuwste gezelschapsspelen!
Iedereen welkom! Wij voorzien
de spelletjes, U het goed gezelschap?
Dag en uur:
Elke 1ste donderdag van de maand

Plaats: Kaffee
Prijs: €7.5 / jaar – 1ste keer is gratis!
Inschrijving en info:
0473/131.762
FB: Playtime – ‘t Werkhuys
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handwerk, tekenen, schilderen en spelen

’t Werkhuys biljart

Schaken

competitief en recreatief

Hart Labeur
Handwerkclubje Chillbox

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

20u00

Iedereen tekent op eigen niveau
mee naar levend model, met aangepaste belichting en sfeervolle muziek. Poses van 5, 10 en 15
minuten. Iedere week een ander
model (M/V/X). max. 30 deelnemers. Alle leeftijden.

Dag en uur: Elke dinsdag van 20u00

Plaats: Klaslokaal 3
Prijs: €65 / jaar (1ste twee proefavon-

Dag en uur:

tot 22u00

den = gratis)

Elke maandag van 19u00 tot 22u00

kring

minne.wouters@stad.antwerpen.be

Plaats: ’t Kaffee
Prijs: Gratis
Inschrijving en info:

(inschrijven niet nodig, u kan gewoon

hartlabeur@gmail.com – www.werkhuys.

wim.dhaluin@skynet.be

aansluiten wanneer u wil)

be of FB: Hart Labeur – ‘t Werkhuys

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

mee-

brengen

Info:
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’T WERKHUYS is sinds september 2018 de nieuwe thuisbasis
van de Borgerhoutse Schaakkring, met circa 50 leden één
der grootste schaakclubs van uit
Antwerpen. Op de clubavond is er
gelegenheid tot competitie, maar
kan er ook puur recreatief gespeeld worden. Jeugdschaaklessen voor 8- tot 16-jarigen worden
gegeven op een aantal woensdagen (vraag info voor details).

Zin in een spelletje biljart? Ook
dat kan in ’t Werkhuys! In ’t Kaffee staat een biljart open voor
publiek. Voor €5 /pp kan u een
avond lang komen spelen. U
brengt uw eigen keu mee, de ballen kan u vragen achter de bar.
Op maandag en woensdag is de
biljart niet vrij tot 18u00, omdat
onze ploeg, Okra Sint-Jan, wedstrijd of training heeft. Zin om je
verder te engageren?
Okra Sint-Jan zoekt altijd nieuwe leden, mail naar
jos_henderieckx@hotmail.com.

Dag en uur:

Organisatie:

Elke donderdag vanaf

Borgerhoutse Schaak-

Info & inschrijven:

MultiModel

modeltekensessies

Plaats: Koepelzaal
Prijs: €10 / sessie
Organisatie: VE_ZW De Ysfabrik
Begeleiding: Serge Baeken
Info: ysfabrik@gmail.com
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Taal

en vorming
Boekvoorstelling (eenmalig)
prentenboek voor praatangst van Winny Ang en Fatinha Ramos +
gesprekstafels over extreme praatangst of selectief mutisme

Eéndaagse docenten opleiding “Dreumesdans (1-3J)”
Eéndaagse docenten opleiding “Kidsdance (7-12J)”
(eenmalig)

Voor ouders – leerkrachten – hulpverleners

Selectief mutisme is een (sociale) angststoornis. Deze kinderen willen praten, maar kunnen en durven het niet. Tijdens gesprekstafels
worden er ervaringen uitgewisseld en is er ondersteuning. Tijdens de
boekvoorstelling stellen Fatinha Ramos (illustrator) en Winny Ang (kinderpsychiater) hun nieuwe prentenboek over praatangst voor, een uitgave van Studio Sesam.
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Zaterdag: Dreumesdans is een dans/bewegingsvorm voor kinderen
t.e.m. 3 jaar die zelfstandig kunnen lopen. De doelstelling is om kinderen van deze leeftijd vanuit een positieve invalshoek uit te dagen
tot beweging en dans. Je leert hoe je deze les van 30’ kunt geven aan
peuters.
Zondag: In de opleiding leer je hoe je succesvolle Kidsdance lessen
kunt geven aan 7 t.e.m. 12 jarigen. Je leert werken met gebruik van je
eigen danservaring/kennis om dans uitdagend te maken voor de doelgroep. Door de handvaten die we je bieden leer je vanuit verschillende
invalshoeken kinderdans te maken en te doceren.

Dag en uur: Zaterdag 9 februari

Dag en uur:

Van 14u00 tot 16u00: gesprekstafels

Zaterdag 18 mei van 9u30 tot 15u00 (dreumesdans)

Van 16u00 tot 18u00: boekvoorstelling

Zondag 19 mei van 9u00 tot 14u30 (Kidsdance)

Plaats: Theaterzaal en Foyer
Prijs: €10
Organisatie: Vereniging Selectief mutisme & Studio Sesam
Info & inschrijven voor 1/02 via contact@selectiefmutisme.be
Meer info: www.selectiefmutisme.be en www.studiosesam.be

Plaats: Tussenlokaal (zat) & Danszaal (zo)
Prijs: €225 (incl. manual & certificaat) / opleiding
Begeleiding: Annemiek Smegen
Organisatie: QUENO Sportopleidingen
Info & inschrijven: www.quenosportopleidingen.nl (agenda)
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Oefengroep Verbindend
Communiceren

Samen Lezen
in ‘t Werkhuys

De Dagen is een literaire organisatie met haar kantoor in ’T
WERKHUYS. Elke dinsdag kan je
om 11u00 een uurtje komen samen lezen. Verhalen, fragmenten,
gedichten uit de wereldliteratuur.
Je hoeft niets voor te bereiden,
bovendien is het gratis en krijg je
na afloop een kop soep. Iedereen
welkom!

Infosessie Wasbare luiers
en natuurlijke verzorging
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In deze workshop vertellen we je
alles wat je wil weten over wasbare luiers: welke modellen zijn
er, hoeveel heb je er nodig, hoe
moet je luiers wassen,… Laat je
verrassen door de gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en het mooie
ontwerp wasbare luiers. We geven je ook tips om de billen van
je kindje te verzorgen op een gezonde manier.

Dag en uur: Zaterdag van 10u00 tot
12u30

Plaats: Klaslokaal 2
Data reeks: 19/01 – 16/02 – 16/03 –

We oefenen in een ongedwongen
sfeer het toepassen van verbindende (of geweldloze) communicatie zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg. De deelnemers
steunen elkaar in dit groeiproces
en kiezen zelf om in de groep
speelse oefeningen te doen, of
om ervaringen te delen die hen
bezighouden. Voor maximum 12
deelnemers die al een inleidende
cursus (2d) in Verbindend Communiceren gevolgd hebben.
Dag en uur: Donderdag van 19u45 tot
22u00

Dag en uur:

Dinsdag van 11u00 tot

12u00

Prijs: GRATIS
INFO: Silvie Moors:

Plaats: Klaslokaal 2
Data reeks: 31/01 – 28/02 – 28/03 –
25/04 – 23/05

Prijs: GRATIS
Begeleiding:

of0498/528.892

Prijs: €30 / 5 avonden
Begeleiding: Lucas

Een project van De Dagen i.s.m. ’t Werkhu-

(coach & trainer in Verbindende Commu-

Sofie Mohr en Catty Verlinden

ys en vzw Recht-Op. Met steun van het

nicatie)

Organisatie: De Luierhoek
Inschrijving en info:

Vlaams fonds voor letteren.

Inschrijving en info:

basis) of €30 (korting voor studenten,

info@empathy4U.be

sofie@luierhoek.be

werkzoekenden, 65+)

0497/542.832

27/04 – 18/05 – 15/06

silvie@dedagen.be

Verhaegen
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Spaanse op reis
(beginners)

Spaanse conversatie
Met het dagelijks leven als centrale thema oefenen we de
Spaanse taal in groep, actief en
zonder stress, in een ongedwongen sfeer met veel plezier!

Heb je plannen om op reis te gaan
naar Spanje of een ander land
waar Spaans gesproken wordt
en wil je jezelf uit de slag trekken
met een mondje Spaans, dan is
deze cursus iets voor jou. De nadruk ligt op praktisch taalgebruik
waarbij de vier vaardigheden
centraal staan: spreken, luisteren,
lezen en schrijven.
Dag en uur:
Donderdag van 19u00 tot 21u00
(2 X 8 lessen)
Twee reeksen van telkens 8 lessen in
februari - mei

Dag en uur:
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Vrijdag van 19u30 tot 21u30

Plaats: Klaslokaal 1
Data reeks:

4 lessen in februari & mei

Van 10/01 tot 28/02

Plaats: Klaslokaal 1
Data reeks: Van 1/02 tot 22/02
Prijs: €50 / reeks van 4 lessen
Begeleiding:

Van 14/03 tot 16/05 (geen les in de paas-

Mariano Rubio Fernandez

Mariano Rubio Fernandez

Inschrijving en info:

Inschrijving en info:

0486/671.259

0486/671.259

mariano9elfer@gmail.com

mariano9elfer@gmail.com

vakantie)

Prijs: €100 / reeks van 8 lessen
Begeleiding:
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Driejarige acteeropleiding /
theatertraining Acsent
Driejarige opleiding: Je krijgt les
in beweging , acteren, creëren,
neutraal masker, physical actions,
dramaturgie op basis van intuïtie,
inspiratie en verbeelding. De lessen worden gegeven door een
team van docenten.

Collectief Theater Hart
Collectief Theater Hart levert een
bijdrage aan de vrede, , humaniteit en solidariteit in de wereld.
Ze doet dat door universele voorstellingen te maken. Collectief
Theater Hart heeft een samenwerking met atlas, integratie en
inburgering Antwerpen en heeft
een nauw contact met Hidden
Theater en het Open Workcenter
of Jerzy Grotowski and Thomas
Richards uit Italië.
Repetities op maandag

Dag en uur:
Acteeropleiding: 1ste en 3de zondag van
de maand (10u – 17u) + 2 WE’s
Theatertraining: Donderdagavond van

Data reeks: Zie data website
Plaats: Danszaal
Prijs: NVT
Begeleiding:

website

Poppe Boonstra (acteur –theatermaker
en inspirator van Collectief Theater Hart)

Poppe Boonstra & Hans Jackmaert

& Sara Huygens & gastdocenten

Organisatie:

Organisatie:

vzw Collectief Theater Hart

Academie voor spel en theater vzw

Inschrijving en info:

Inschrijving en info:

info@collectieftheaterhart.be
0472/368.355
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reeks: Zie data

Plaats: Balletzaal & danszaal
Prijs: Zie website
Begeleiding:

van 19u00 tot 21u00

www.collectieftheaterhart.be

en woordkunst

Theatertraining Acsent: Een
wekelijkse oefening in acteren,
creëren en regisseren. Centraal
staat ‘het spelen voor de tekst’ en
het werken aan een voorstelling.
‘de regie is de methode’

19u30 tot 22u30Data

Dag en uur:

THEATER

info@acsent.be
-

www.acsent.be
0472/368.355
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Fus! reeks improvisatietheater/improcomedy
(basis-niveau1)
Fus! Improcomedynight
Wij spelen de FUS! Improcomedy
ShowS. Sweet and sticky. Verhalen uit de duim gezogen. Altijd in
het heetst van het moment. Het
podium wordt een poel van emotie, drama en comedy! Kortom
improvisatietheater! Uw suggesties, ons spel. Mag het wat meer
zijn? (duur 2 x 45 minuten)

Dompel je onder in de basisprincipes van impro! Door
groepsoefeningen maken we
ter plekke verhaal, personages,
dialogen, decor en emotie aan.
De humor volgt! Zonder die te
zoeken. Deze reeks heeft een
vervolg in niveau 2 in het voorjaar
van 2019.

Volgde je al een basiscursus en
heeft het improvirus je stevig
te pakken? De basisbegrippen
goed kunnen toepassen, inzetten
en daarop gecoacht worden? Je
graaft verder in je eigen sterktes
en werkpunten met erg veel spelplezier.

Dag en uur:

Dag en uur:

Maandagavond van

19u00 tot 21u30

Data reeks:

Maandagavond van

19u00 tot 21u30
18 – 25 /02 – 4-11-18-

Data reeks: 21-28/01 – 4-11-18-25/02

Dag en uur: Woensdag (3de van de

25/03 – 1-8/04 + zondag 7/04 van 13u00

– 4-11/03 + zondag 10/03 van 13u00 tot

maand) van 20u00 tot 22u00

tot 17u30

17u30.

Data reeks:

Plaats: Tussenlokaal
Prijs: €120 (basistarief)

16/01 – 20/02 – 20/03 –

17/04 – 15/05 – 19/06
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Fus! reeks improvisatietheater/improcomedy
(basis-niveau 2)

- €100 (kort-

Plaats: Klaslokaal 3
Prijs: €120 (basistarief)

Beginnerscursus improvisatietheater
Improviseren kan je leren, het
spontaan reageren vanuit impulsen en intuïtitie. Spelenderwijs
vanuit het niets iets creëren, niet
door te denken of te verzinnen,
maar door los te laten en te reageren op elkaars impulsen.
Dag en uur:

Zondag van 10u00 tot

12u00
- €100 (kort-

Data reeks:

13-27/01 -3-10-24/02

Plaats: Foyer
Prijs: GRATIS EN GOED, U geeft wat u

ingstarief voor studenten, werkzoekend-

ingstarief voor studenten, werkzoekend-

–-10-24-31/03

en, 65+)

en, 65+)

wilt in de hoed

Inschrijving en info:

Organisatie: FUS! – Pieter Beck
Inschrijving en info:

Organisatie: FUS! – Pieter Beck
Inschrijving en info:

info@fusimprov.be

info@fusimprov.be

info@fusimprov.be

0472/793.951

0472/793.951

0472/793.951

Plaats: Zolder
Prijs: €112
Begeleiding: Iwein Speelman
Organisatie: Improtheater
Inschrijving en info:

www.fusimprov.be/improcomedynightwerkhuys

www.fusimprov.be/improvisatietheater1

www.fusimprov.be/improvisatietheater2

www.improtheater.be
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zang & muziek
Koor Notches
Dag en uur:

Wekelijks op dinsdag

vanaf 15/01 t.e.m. 25/06 (niet op 5/03 &
2-9-16/04)

Open Repetitie

Okkernoot, kruidnoot, borrelnoot,
of amandel? Bij ons klinkt elke
noot even straf, al is er hier en
daar een hoekske af.

Data reeks:
Dinsdag
A-deel van 9u30 tot 10u15 (Adem-ruimte)
B-deel van 10u15 tot 11u30 (Stem-coaching)

C-deel van 11u30 tot 12u15 (Samen-zingen = B toepassen in zang)

“Voice Your Quality”

-Open Oefenatelier adem –
houding – stem/zang

A-B-C deel kan je apart volgen of combineren

Plaats: Muzieklokaal
Prijs:
Basisprijs A of C: €7 / dag – B: €12 /dag
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Heb je nood aan inzichten en aan
oefenen omtrent adem, houding
en klank i.f.v. spreken en zingen,
dan is dit Open Oefenatelier misschien jouw ding. Het is geen
reeks, je komt wanneer je wilt zowel qua dag, als qua onderdeel. Er
loopt een rode draad doorheen
elke sessie en tegelijk wordt er
op individuele nood of vragen ingespeeld.

Combinaties: A of C + B: €17 / dag – A + B

Artistiek leider David Ramael
neemt u mee op sleeptouw zodat u van dichtbij kan ervaren hoe
een groep super-getalenteerde
muzikanten naar een concert toe
werken. Ontdek hoe dirigent, orkestleden, componisten en solisten samen vormgeven aan de
muziek. Dit alles in een ontspannen atmosfeer, met tijd voor vragen en meet-and greet achteraf.

+ C: €24 / dag
Of kortingskaart van €55 of €100 (zie

Dag en uur:

website)

16u00 tot 17u00

Begeleiding:

Plaats: Theaterzaal
Prijs: GRATIS
Organisatie: Boho Strings
Info:

Bea Keuppens (muziekpedagoge & stemcoach)

Organisatie: Air & B
Inschrijving en info:
bea.keuppens@gmail.com
www.airnb.be - 0494/420.044

Al zingende brengen we mensen
met verschillende achtergronden
samen.
We zingen alles van klassiek tot
wereldmuziek, als het maar plezant is! Regelmatig komen de
Notches buiten om te zingen op
een buurtfeest, reuzenstoet of in
een theatervoorstelling.
Kom uit je dop, waar wacht je nog
op?

VRIJDAG 4 januari van

http://www.bohostrings.com/event/
open-repetitie-2/?lang=nl/

Dag en uur: Woensdag van 20u00 tot
22u00

Data reeks: Elke woensdag, behalve
schoolvakanties

Plaats: Zolder
Prijs: Vrije bijdrage
Begeleiding: Tine Joris
Info: notches@outlook.com of FB
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Boventonen in de
“Natuurstem”,
Laat je zingen

zang en muziek

Om verschillende stemtechnieken
te gebruiken is het belangrijk je
eigen instrument te leren kennen,
te voelen. Jackie werkt met het Indisch systeem: Saregam systeem
uit de Indische Raga. Met dit systeem leer je noten voelen in relatie
met een andere noot. Het Indisch
harmonium helpt je hierbij. We leren zingen vanuit onze “stroom”,
we maken onze stem vrij… We
werken aan: lichaamsbesef, houding, stemontwikkeling, klankkleur, improviseren, boventonen,
samen zingen en nog veel meer!

Gitaar doe je zo
Gitaar à la Django
Dag en uur:

Didgeridoo
Didgeridoo “Adem, daar draait het
om, het ligt aan de basis van alles!”
Didgeridoo, een verlengstuk van
het menselijk lichaam. Het is je
luidspreker, de didg vertaalt letterlijk
wat je lichaam doet. Het is de moeder van alle windinstrumenten.
Didgeridoo is een boventoon-instrument…
Dag en uur:

Dag en uur:

Dinsdag van 19u00 tot 20u30 (groep 3)

Maandag van 18u30 tot 20u00 (groep 1)

Van 8/01 tot 26/03 en van 16/04 tot

Dinsdag van 20u30 tot 22u00 (groep 2)

25/06

Van 7/01 tot 26/03 en van 15/04 tot

Plaats: Muzieklokaal
Prijs:

25/06

Data reeks:
Plaats: Muzieklokaal
Prijs:
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zang en muziek

€156 / 12 lessen
€130 / 10 lessen (na Pasen)

Gitaar doe je zo: Voor absolute
beginners, voor deelnemers aan
een vorige reeks, maar ook voor
gitaristen die niet gewend zijn om
akkoorden te spelen. In groep op
gezellige manier gitaar leren spelen aan de hand van akkoorden
en basisharmonieën. Geen voorkennis of partituurkennis nodig.

Gitaar Doe Je Zo
Dinsdag van 17u40 tot 18u20 (gevorderden)
Donderdag van 18u00 tot 18u40 (beginners)
Gitaar À La Django
Dinsdag van 18u20 tot 19u00 (beginners)
Donderdag van 18u45 tot 19u45 (gevorderden)
Data reeks: Wekelijks vanaf di 22/01 of do

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 en al doende
krijg je basistechnieken mee die
je helpen onversterkt samen te
spelen.
Geen partituurkennis
vereist.

24/01 tot 21-23/05 (geen les in vakanties)
Plaats: Muzieklokaal

Prijs:
Gitaar Doe Je Zo:
€72 / 10 lessen (tot aan Pasen)
€36 / 5 lessen (na Pasen)
Korting volledige reeks = €101 / 15 lessen
Gitaar À La Django:
€80 / 10 lessen (beginners) & €120 / 10
lessen (gevorderden)
€40 / 5 lessen (beginners) & €60 / 5 less-

€156 / 12 lessen

Organisatie: Art Tout Productions
Begeleiding: JackieJ. (stempeda-

€130 / 10 lessen (na Pasen)

goog, vocaliste, stemkunstenares, muz-

Organisatie: Art Tout Productions
Begeleiding: JackieJ. (stempeda-

Inschrijving en info:

goog, vocaliste, stemkunstenares, muz-

0486/140.973

ikante)

info@arttout.be of www.arttout.be

Inschrijving en info:

Lln. Die 2 reeksen volgen (didg & zang)

Huur gitaar is mogelijk: €20 / hele reeks +

0486/140.973 - info@arttout.be

krijgen de 2de reeks aan de helft van de

€150 waarborg

www.arttout.be

prijs).

Huur gitaar ‘Grande Bouche’ is mogelijk:

ikante)

en (gevorderden)
Korting volledige reeks: €112 (beginners) €169 (gevorderden) / 15 lessen

Mét toonmoment
“Jamouche” tijdens
Volxkeuken op
24/05!

Begeleiding: Sfen Van Staeyen
Organisatie: agaMuzi
Inschrijving en info:
info@agamuzi.be - www.agamuzi.be

€30 / reeks + €175 waarborg
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‘t Werkhuys IS…

‘t Werkhuys ZOEKT…voor de
VOLXKEUKEN
mensen die graag koken
op vrijwillige basis
Elke vrijdagavond organiseert ’t Werkhuys een
Volxkeuken waar een gezonde en lekkere maaltijd
bereid wordt voor een 60tal mensen. Ben je een geboren keukenprins(es)? 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!

‘t Werkhuys
ONDERSTEUNT…
jong talent, met woord en daad!
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.
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een BUURDERIJ! Wil je vers en lokaal eten volgens ’t seizoen en
rechtstreeks van de boerderij? Elke maandag brengen de boeren je
bestelde groenten, fruit, vlees, zuivel,… mee naar Borgerhout. Welkom: bestel wat je wil, hoeveel je wil en hoe vaak je wil.
Bestellen doe je via www.boerenenburen.be en haal het maandag
tussen half vijf en zes op in ’T WERKHUYS.
Voor info: Caroline: caroline.gielens@gmail.com of 0497 53 97 25
een BRENGPUNT!
Van de Collectie! Geef je textiel een 2de huis! Andere verzamelpunten en info: http://decollectieantwerpen.be/

‘t Werkhuys HEEFT…
dagelijks verschillende kranten en magazines, gratis ter inzage.
Wij zijn een bib-punt!
Een A-zuil! (A-kaart) Alle info
over de voordelen, hoe en
wat van de A-kaart:
https://www.antwerpen.be
GRATIS wifi – selecteer
netwerk
‘stad Antwerpen – gratis wifi’

‘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.
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Praktisch
Voor inlichtingen, gelieve te bellen tijdens de kantooruren (weekdagen van 9u tot 17u).
Bij afwezigheid graag een bericht inspreken en wij bellen zo snel mogelijk terug.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Schrijf je dan in op de maandelijkse nieuwsbrief: www.werkhuys.be

Bereikbaarheid ’t Werkhuys
Met Het Openbaar Vervoer
Tram 10 & 24 – Bus- en tramhalte de Roma
Bus 30, 31, 34 & bussen uit de richting Turnhout en Lier
Premetrostation ‘Zegel’: tram 8
Meer info over de verbindingen met het openbaar vervoer vind je op
www.delijn.be

Te voet

Evi Verrijcken
Organisatie en coördinatie

Ongeveer 25 minuten lopen vanaf het Centraal Station. Richting de
Roma / Deurne / de Turnhoutsebaan volgen.

evi.verrijcken@antwerpen.be
						

Tomas Baum

Met eenn velooke (of eigen fiets)

tomas.baum@stad.antwerpen.be

Als je geen eigen fiets hebt, kan je een handige fiets van ’t Stad gebruiken: de Velo. Alle info en dichtstbijzijnde stations:
http://www.velo-antwerpen.be/nl

Jamila Boukchour

Met de auto

Vrijwilligers en projecten

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.

Strategie en beheer

jamila.boukchour@stad.antwerpen.be

Claude Kokodoko & Carine Neuman
Keuken

Hedwig Vaes & de studenten
Kaffee

’t Werkhuys
Zegelstraat 13
2140 Borgerhout
0473/131.762
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COLOFON
V.U.: Evi Verrijcken, Zegelstaat 13, 2140 Borgerhout
Samenstelling: Tomas Baum & Evi Verrijcken
Concept en vormgeving:
Laura Vargas at: www.lauboratorium.com

Met de steun van District Borgerhout en de stad Antwerpen.
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