LEVEN OM TE WERKEN OF WERKEN OM TE
LEVEN? Dat kan in ’t Werkhuys!
Op zoek naar een werkplek met een gezellige en
losse sfeer? Elke werkdag kan je vanaf 9 uur terecht in ’t Kaffee van ’t Werkhuys als vriendelijke
werkplek. We voorzien gratis wifi, dat spreekt voor
zich. Schuif gerust aan de tafel.
Je betaalt enkel voor de dranken die je consumeert
en extra vergaderruimte als je die nodig hebt. Een
budgetvriendelijke werklunch is ook zo geregeld.
Meer weten: info@werkhuys.be
Wees welkom

Welkom in ‘t Werkhuys !
Hartje Borgerhout, tien zalen, twee leslokalen, een
geweldige binnenkoer, het Kaffee waar men speelt,
praat, leest, schrijft. Honger ? Er is onze wekelijkse
volkskeuken op vrijdagavond aan 6€. Of je kiest
iets uit ons weekmenu aan lokaal getinte prijzen.
Van theater en circus over tapdans, gitaarles, modeltekenen, leesgroepen, kookworkshops tot een
wekelijkse markt en kinderkampen. Midden in die
bruisende poel van culturele activiteiten vind je al
19 jaar lang ‘t Werkhuys. In de eerste plaats voor
en door mensen uit het geweldige Borgerhout,
maar met aantrekkingskracht ver daarbuiten !
Een tip voor nieuwe bezoekers. Laat je auto buiten de stad, we hebben een fietsenparking voor de
deur, metrostation Zegel ligt op de hoek en halte
Stenenbrug is slechts een extra hoek om.
Joris Willems
Coördinator ‘t Werkhuys

Open van maandag tot vrijdag van 12u00 tot 00u00
(keuken open tot 19u30)
Je kan elke weekdag terecht in ‘t Kaffee van ‘t
Werkhuys voor een verse, (h)eerlijke lunch of
maaltijd. Naast een uitgebreid assortiment aan
dranken, serveren wij boterhammen, soep, croques, salades en warme gerechten. Al onze gerechten zijn huisgemaakt.
Zin in een stukje taart met koffie of thee? Geen
probleem, elke dag voorzien wij huisgemaakte taarten en heb je ruime keuze uit losse thee van ‘Melange thee’.
Op maandag en woensdag kan je bij ons terecht
voor een buurtmaaltijd aan €3, voor mensen met
een verhoogde tegenmoetkoming (soep & hoofdgerecht).
Heb je een zaal gehuurd in ‘t Werkhuys en wil je
graag lunchen, of afsluiten met een receptie? Dat
kan: stuur een mailtje voor de verschillende opties.
Dagelijks liggen er kranten en verschillende tijdschriften ter inzage en bij mooi weer kan je genieten op ons prachtig terras, in de schaduw van den
Boom.
Hou zeker onze Facebook-pagina in ’t oog voor
de wekelijkse suggesties, events, of andere nieuwigheden: www.facebook.com/tWerkhuys

ZAALVERHUUR
Onze ruimtes
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DE KIDS
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Paasvakantie
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ACTIVITEITEN
Dansen, bewegen & sporten
Yoga & wellbeing
Zang & muziek
Taal & vorming
Handwerk, tekenen,
schilderen & spel
Theater & woordkunst
Kookworkshops

28
30
39
42
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48
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WERKT

54

PRAKTISCH

58

BEREIKBAARHEID

60

POSTER + KALENDER

24
26

52
45

BIJLAGE

’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 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. Wil je graag
een zaal bezichtigen? Maak dan eerst een afspraak via e-mail of telefoon.
Info & aanvragen voor zaalgebruik: https://www.
werkhuys.be/zalen
10
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Theaterzaal met podium - 186m²
De theaterzaal is gelegen op het gelijkvloers.
Ze beschikt over een groot podium, een
houten vloer en heeft centrale verwarming.
Dubbele deuren monden uit naar de FOYER
(gepolierde beton – 143m²) en de binnenkoer.
Licht –en klankinstallatie zijn niet aanwezig.

Balletzaal - 112m²
Een ruime dansstudio met spiegels en een zwevende dansvloer met 2 mobiele dansbaren.

Literair Salon - 69m²
Dit warm ingericht salon is zeer geschikt voor
lezingen, workshops en praatgroepen.

Klaslokalen 1 & 2 - 33m²
Deze polyvalente ruimtes kunnen gebruikt
worden voor workshops, vergaderingen of als
leslokaal.

Muzieklokaal - 62m²
Een ruimte met hoge plafonds en een goede
lichtinval. Uiterst geschikt voor akoestische
repetities van muzikanten en andere groepen.
Tussenlokaal - 60m²
Dansstudio met spiegels en een zwevende
vloer van osb- platen. (voor kleine groepen)
Danszaal - 79m²
Een luchtig dansatelier met spiegels en zwevende laminaatvloer.

12

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

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

Koepelzaal - 185m²
Een mooie polyvalente ruime zaal met gepolierde betonnen vloer. Voor tentoonstellingen,
vergaderingen en andere bijeenkomsten.
Ophangsystemen om werken aan de muur te
bevestigen zijn aanwezig.
		
Kaffee - 156m²
’t Kaffee – dé ontmoetingsplek van ’t Werkhuys:
elke weekdag geopend van 12u00 tot 00u00,
om lekker te eten, te drinken, te praten, te
lezen… Zaterdag en zondag kan je deze ruimte afhuren voor kleine bijeenkomsten (o.a.
babyborrel, receptie).
13

GEDICHTENDAG

FUS! Improcomedynight

Het thema dit jaar: de toekomst
is nu! En nu. En nu.

Hoera, Halleluja, alhamdulillah !
Fuck the cola , fuck the pizza,
all I want is Fucked Up Shit!
FUS! Improcomedy Night ! ! !
Een bende spontane enthousiaste wolvinnen en wolven spelen.
Lijfig, met pak, verhalen uit de
duim gezogen, dosissen emotie, drama & comedy! Onze
shows zijn gratis, je geeft wat je
wil . MAAR ONS MOTTO BLIJFT:
“Make MONEY, fuck ART !”

De aspirant-schrijvers,
-performers en –muzikanten van
de Academie Borgerhout treden
op in het hier van ’t Werkhuys. In
het nu van donderdag 30 januari
om 20u00.
Ze herinneren je eraan: elk moment telt. Tikt. Takt.
Elk moment tikt met woorden schellen van je ogen.Takt
beelden op je netvlies tot een
nieuw verband. In het hier en nu
tiktakken de wijzers (één, twee,
drie) tot we walsen. De toekomst
wijkt niet. Wees gerust. Tel momenten. Dans met ze mee. Nu.
En nu. En nu.

Elke 3de woensdag van de maand van
20u30 tot 22u30 In de Foyer
15/01 – 19/02 – 18/03 – 15/04 – 20/05 –
17/06
GRATIS en goed, en je geeft wat je wilt
in de hoed!
Info: info@fusimprov.be of 0472/793.9512

Donderdag 30/01 om 20u00 In ‘t Kaffee
GRATIS
In samenwerking met de Academie
Borgerhout.

14

15

BALLONNENVREES
Op de 72ste editie van Ballonnenvrees geven grote namen en
recente ontdekkingen uit het circuit het beste van zichzelf. Achteraf is er een open mic, waar
iedereen een 5-tal minuten podiumtijd krijgt.
Woensdag 12 februari om 19u30 In ‘t
Kaffee - GRATIS
https://www.facebook.com/Ballonnenvrees/

OPEN REPETITIE
Neem ‘een kijkje achter de schermen’ bij Boho Strings. Artistiek
directeur David Ramael neemt
je mee op sleeptouw zodat je
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.
Dinsdag 14 januari én woensdag 22
april van 15u30 tot 16u30 In de Theaterzaal - GRATIS
Info: info@bohostrings.com

DETACHED SEPARATION
(dansvoorstelling)
“Detached separation”
is ontstaan uit het idee hoe de
vervreemding van het lichaam
een gevolg kan zijn van een
herhalende structuur van bewegingen. Deze is geïnspireerd
door de agressie en bewegingstaal tijdens een boks training.
De structuur vervormd meer en
meer, dit leidt tot de isolatie van
het individu en de uiteindelijke
totale vervreemding van het lichaam.
DANS & CHOREOGRAFIE:
Collective 2Deform; Danielle
Huyghe en Nathalie Vermeiren.
Muziek: Max Kelm
Vrijdag 20/03 om 20u In de Foyer
5€
Info: vermeirennathalie@gmail.com

BORGERRIO

VOLXKEUKEN op vrijdag

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.

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 grotendeels gedragen door vrijwilligers
die met passie komen koken of
een helpende hand toesteken.

Zaterdag 27 juni 2020 – doorlopend
GRATIS

Voor een maaltijd betaal je €6.
Je kunt best op voorhand reserveren om zeker te zijn van
een bordje.
Wat schaft de pot? Kijk even
op www.werkhuys.be of check
facebook/
Voel jij je ook geroepen om deze
uitdaging als vrijwillige kok aan
te gaan? Neem dan zeker contact op met ’t Werkhuys!
Vrijdag om 18u30 In ‘t Kaffee
€6 per maaltijd
Kookboekje Volxkeuken: €2 & Kadobon Volxkeuken: €6 (te bekomen in ’t
Werkhuys)
Reserveren of info: info@werkhuys.be /
www.werkhuys.be / 0473/131.762
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CULTUUR ALS KOKEN

Info & inschrijven: info@werkhuys.be

Een kookworkshop inspireert je om
thuis te experimenteren met andere gerechten. Je leert iets nieuws.
Je verlegt je culinaire grenzen en je
krijgt gegarandeerd handige tips
mee. Daarom hebben we in de
Foyer een kookatelier ingericht.
Eenvoudig, maar zeer functioneel: de opstelling kan gewijzigd
worden naargelang de noden van
het moment.
Zin om zelf een (kook) workshop te organiseren? Contacteer ons met je ideeën. We
werken graag samen iets uit!

Schrijf je alvast in voor de volgende cursussen:
Budgetvriendelijk en gezond
koken. Gezond en goedkoop koken met een budget? Het kan! In
deze workshop geven we heerlijke
en gezonde tips met oog op het
budget.

DIGITALE TOOLS EN APPS
INZETTEN OP DE WERKVLOER
Er bestaan miljoenen apps die
het leven gemakkelijker kunnen
maken. Maar welke zijn nu echt
de moeite? In deze interactieve
vorming komen een aantal essentiële apps aan bod: notities
maken, to-do lijsten, bestanden
uitwisselen, kalender bijhouden,
projecten starten,…
Lesgever: Kristof D’Hanens – I Like Media

REPAIR CAFE

FEEST VAN DEN BOOM

Heb je een platte band? Werkt
je laptop jaar na jaar steeds trager? Doet je broodrooster niet
meer ‘ping’ wanneer je toast
klaar is? Is de voering van je
mooie winterjas gescheurd?
Geen probleem! Breng je kapotte spullen naar ons repaircafé, dan worden ze daar gratis ‘gerepareerd’. Wie weet leer
je zelf bij hoe je je eigen spullen
een nieuw leven kan inblazen!

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

Maandag 30 maart van 19u - 21u30
In Klaslokaal 1

Zondag 26 april van 13u - 16u30
In de Theaterzaal & Foyer

€30 / vorming – deelnemers actief in
Borgerhout betalen €15.

GRATIS

Info: info@werkhuys.be

Info: jamila.boukchour@antwerpen.be of
0471/786.900

Na afloop ontvang je een vormingsattest. Deze vorming wordt georganiseerd
i.s.m. district Borgerhout.

Geen zin om actief te zijn? Geen
probleem! Kom iets eten, je verfrissen aan heerlijke drankjes,
of gewoon een kijkje nemen in
ons huys. We sluiten af met een
zomers optreden en een heerlijke Volxkeuken.
Mee-eten met de Volxkeuken
kan voor €6 (maar let op: geen
reservatie betekent geen bordje!)
Vrijdag 1 mei 2020 vanaf 12u00
GRATIS INKOM
Info & reserveren Volxkeuken: : https://
www.werkhuys.be/volxkeuken

Zondag 1/03 – 15/03 – 29/03 van 14u30
tot 16u30 in de Foyer
€25 / reeks of €9 / workshop

Hapjes maken voor kinderen (712 jaar) Tijdens deze workshops
leren kinderen om met gezonde
ingrediënten spelenderwijs lekkere
hapjes te maken.
Woensdag 22/04 en 29/04 van 13u00
tot 16u00 in de Foyer
€25 / reeks
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SPEEL GOED UKELELE (8+)

CIRCUSLES (6-12 jaar)

Voor enthousiaste kinderen met
zin in muziek!
(max. 6 deelnemers / groep)

Beweging, expressie, fysieke
& mentale grenzen verleggen,
creativiteit, samenwerken… Een
combinatie die verrijkend werkt
voor elk individu en elke groep.
Via samenspel & oefening maken we ons allerlei technieken
eigen. Lichaamscontrole troef
(ontspanning in de inspanning)
en vooral veel spelplezier &
succeservaringen.
Circustechnieken: piramides , éénwieler, jongleren, koorddans,
diabolo, loopbal, rolla, trapeze,
afgewerkt met spel , clownerie
en optreden .

De Aloha’s (initiatie 8+) ontdekken op speelse wijze de ukelele
als een echt muziekinstrument.
De Ukken (beetje ervaring 8-10
jr) verkennen de wondere wereld
van akkoorden en melodietjes.
De Le-Le’s (enige ervaring 10+)
verdiepen zich verder in de
ukelele en kiezen mee welke
liedjes we spelen.
(max. 6 deelnemers / groep)
Huur Ukelele is mogelijk
Begeleiding: Sfen Van Staeyen (agaMuzi, Sterk
Onversterkt)

De Ukken: Dinsdag om 17u00
De Aloha’s: Donderdag om 17u00
De Le-Le’s: Donderdag om 17u30
In het muzieklokaal Ukken van 14/01 tot
9/06 – Aloha’s en Le-Le’s van 16/01 tot
11/06

Begeleiding: Jan Van Berckelaer

6-8 jarigen: Woensdag van 14u00 tot
15u30
9-12 jarigen: Woensdag van 15u30 tot
17u00
In de Theaterzaal 8/01 tot 1/04
€250 / jaarbasis of instap januari: €175
Inschrijving en info: yanimo@scarlet.be
of 0472/244.479

Prijs: Zie website
Inschrijving en info: www.agamuzi.be
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FLAMENCO / tieners (+/- 10j+)
Flamenco is een kunst die zich
presenteert in twee varianten:
Dans en Muziek. In de muziek
hebben de zang en de gitaar de
hoofdrol, hoewel er ook percussie
aan te pas komt. Er bestaat controverse over de oorsprong van
flamenco, komt het uit Indië of uit
het Afrikaanse continent? Zeker is
dat de flamenco die we vandaag
kennen, invloeden heeft van overal
en als levende kunstvorm altijd in
beweging blijft. En dat is exact wat
wij doen: Altijd in beweging, de
danser als percussie.
Begeleiding: Jorinde Cielen

Dinsdag van 18u30 tot 19u30
in Zaal 7 14/01 tot 16/06
Prijs: Zie website
Inschrijving en info: info@flamencoantwerp.be – 0486/284.773 - www.flamencoantwerp.be

OUDER / KIND CIRCUSLES &
CIRCUSMOTORIEK
Een les waarbij (groot)ouder en kind (vanaf 4 jaar) een
heel nieuwe manier ontdekken
van samen spelen. Het vertrouwen van de kinderen wordt op
de proef gesteld, een speciale
‘circus’band wordt gevormd.
We gebruiken de verschillende
circustechnieken om te werken
aan motoriek en coördinatie van
zowel ouder als kind. We leren
samen jongleren, in een Chinese paal klimmen, lopen op
een bal, … klimmen in de trapeze,... Demonstraties op familiefeestjes blijven niet lang
uit!
Begeleiding: Anna & Katia

Zaterdag In de Theaterzaal tot 13/06/2020
Ouder-kind les 1: 9u30 tot 10u30
Ouder-kind les 2: 10u30 tot 11u30
Circusmotoriek les 1: 11u45 tot 12u45
Circusmotoriek les 2: 12u45 tot 13u45
€195 (ouder/kind) & €150 (circusmotoriek)
Info: info@ecolf.be
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BOLLYWOOD DANCE WITH
BOLLYFIT

(zie ook volwassenen)

Bollywood Dance Class is een
combinatie van verschillende
dansstijlen uit India. In deze
danscursus leer je danspassen
en enkele verschillende liedjes.
Bollywood Dance Class is zo
ontworpen dat iedereen er van
kan genieten. Iedereen is welkom om te dansen.
Begeleiding: Nikita

Zaterdag 9u15 - 10u & 10u - 11u In de
Danszaal 11/01 tot 20/06
€5 / klas kinderen
Inschrijving en info: info.bollyfit@gmail.
com of 0467/693.968

CYCLUSSHOW
Workshop voor moeders en
dochters tussen 10 en 12 jaar
Meebrengen: pantoffels, kussen, deken & lunch
Workshop rond menstruatie en
puberteit. Door middel van spel,
verhaal en mooie, handgemaakte materialen volgen de meisjes
de weg van eicel en zaadcel in
het vrouwelijk lichaam en zien ze
hoe een kind ontstaat. Ze leren
wat de menstruatie echt betekent, hoe ze goed voor zichzelf
kunnen zorgen en hoe ze de geheime codes van hun lichaam
kunnen ontcijferen. Een fijne
gelegenheid voor ouders om
het gesprek rond het thema
puberteit aan te gaan.
Zondag 19/01 en maandag 24/02 van
10u - 17u & Woensdag 18/03 en 22/04
van 13u30 tot 19u30 In het Salon
€60 (moeder & dochter)
Inschrijving en info: mariekehoet@gmail.
com
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WEERBAARHEIDSTRAINING

(Rots&Water-Talenten-Yoga)

Boost voor lichaam en geest!
Bij elke sessie wordt Rots & Water (mentale en fysieke weerbaarheidstraining) afgewisseld met
yogatechnieken en activiteiten
waarin talentvol werken met kinderen centraal staat (oa creatieve
werkvormen rond ontdekken van
je talent, positief denken, meditatie, massage, prikkelen van je
zintuigen…).
Begeleiding: Ayco De Geyter

Zaterdag van 9u45 tot 12u00
In de Balletzaal 11/1, 25/1, 15/2, 7/3, 28/3
€195
Inschrijving en info: info@aycodegeyter.
be
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CYCLUSSHOW
KNALLEND
KIDSLAB (6 – 12j)
Op woensdag
Workshop
voor 26/02
moeders
kunnen
en de
dochtersen
jongens
tussen
meisjes
10 van
en 12
Borgerjaar
hout een dag vol wetenschap
Meebrengen:
en
techniek beleven
pantoffels,
met JCW.
kussen,gaan
Zo
deken,
welunch
aan de slag om
onze eigen rijdende schijfrobot
Workshop
te
bouwen rond
die van
menstruatie
richting veren
puberteit.
andert
wanneer
Door middel
hij tegen
van spel,
een
verhaal enbotst.
hindernis
mooie,
Vervolgens
handgemaakontte materialen
dekken
we alvolgen
experimenterend
de meisjes
de weg van
hoeveel
energie
eicel en zaadcel
water we
in
het vrouwelijk
thuis
verbruiken
lichaam
en hoe
enwe
zienhier
ze
hoe een
zuinig
mee
kind
kunnen
ontstaat.
omspringen.
Ze leren
wat de menstruatie
Afsluiten
doen we met
echteen
betekinent, hoe ze wetenschapsshow
teractieve
goed voor zichzelf
kunnen
van
Spelenderwijzer.
zorgen en hoe ze de geheime codes van hun lichaam
Zondag 19/01
Woensdag
26/02
en van
maandag
9u30 -24/02
van
In
kunnen
ontcijferen.
Een16u30
fijne
10uTheaterzaal
de
- 17u & Woensdag
en klaslokalen
18/03 en 22/04
gelegenheid
voor
ouders
van 13u30 tot 19u30
In het
Salon om
het
gesprek
rond
het
thema
€6
puberteit
te gaan.
€60 (moederaan
& dochter)

Inschrijving en info: www.jcw.be
Inschrijving en info: mariekehoet@gmail.
com
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KROKUS CIRCUSKAMP

PASEN CIRCUSKAMP

FILM- EN ACTEERKAMP

Al spelend ons eigen circus maken
en openbloeien in piramides.
Ook jongleren, evenwicht, trapeze, diabolo,…. Clownerie
met een feestelijke afsluiter.

Al spelend ons eigen circus maken
en openbloeien in piramides.
Ook jongleren, evenwicht, trapeze, diabolo,…. Clownerie
met een feestelijke afsluiter.

Ben je tussen 8 en 12 jaar ,
zeker welkom !

Van maandag 24/02 tot vrijdag 28/02,
telkens van 9u -16u In de Theaterzaal
Prijs: €125
Inschrijving en info: yanimo@scarlet.be
of 0472/244.479

Van maandag 6/04 tot vrijdag 10/04,
telkens van 9u - 16u In de Theaterzaal
€125
Inschrijving en info: yanimo@scarlet.be
of 0472/244.479

Heb je zin om je acteer- en filmtalenten te ontdekken ? En nieuwe vrienden te maken? Deze
week gaan we op reis doorheen
filmverhalen die we zelf verzinnen en maken er spannende
opnames van. Je leert ook wat
een stopmotion is , allemaal leuke opdrachten rond film krijg je
ook !
Van maandag 6/04 tot vrijdag 10/04, van
10u - 16u In de Foyer
€120/week
Inschrijving en info: info@asjemenu.be of
0477/433.122
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RHYTHM TAP! Tapdans-lessen voor jongeren en volwassenen

AFRO-BRAZILIAANSE DANS

ZUMBA GOLD

We ontdekken de origines van
de Afro-Braziliaanse danscultuur. Verwacht je aan een energieke en dynamische les waar
expressie, ritmiek en amusement centraal staan.

Deze lichte versie van Zumba (combinatie van fitness en dans) 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.

Tapdans is dansen én muziek maken. We stappen in de
traditie van dansers als Gregory Hines en Michelle Dorrance.
Rhythm Tappers vallen op door
precisie, muzikaliteit en hun individuele bewegingsstijl. Op
het programma staan oefeningen, Time-Steps, originele choreografieën en improvisatie.

Begeleiding: Sergio Amorim
Organisatie: Sporting A

Begeleiding: Oliver Ebui
Organisatie: Sporting A

Maandag van 19u00 tot 20u00 In de
Balletzaal
13/01 tot 18/05 (niet in vakanties)

Maandag van 14u00 tot 15u00 In de Balletzaal 13/01 tot 18/05 (niet in vakanties)

Begeleiding: Suzanna Pezo

€64 / 16 lessen

Maandag van 18u30 tot 21u30 In Zaal 7
8/01 tot 22/06

Info: www.antwerpen.be/sportenbeweegmee, sportenbeweegmee@antwerpen.
be of 03 338 97 33

€10 (studenten) en €12.50 (alle anderen)
Inschrijving en info: suzanna@divi-divi.
net of 0487/296.644

PILATES
Deze oefeningen zorgen voor
een evenwichtige ontwikkeling van alle spiergroepen.
Je kweekt een sterk flexibel lichaam. Ook de coördinatie van
je bewegingen wordt verbeterd.

€64 / 16 lessen
Info: www.antwerpen.be/sportenbeweegmee, sportenbeweegmee@antwerpen
of 03 338 97 33

BBB
Met BBB train je gericht de bil-, buiken beenspieren op mu-ziek. Met
rustige, eenvoudige oefeningen die
geschikt zijn voor iedereen, werk je
aan je conditie en lenigheid.
Begeleiding: Oliver Ebui
Organisatie: Sporting A

Begeleiding: Sergio Amorim
Organisatie: Sporting A

Maandag van 20u00 tot 21u00 & van
21u00 tot 22u00 In de Balletzaal
13/01 tot 18/05 (niet in vakanties)

Maandag van 15u00 tot 16u00 In de
Balletzaal 13/01 tot 18/05 (niet in vakanties)

€64 / 16 lessen

€64 / 16 lessen

Info: www.antwerpen.be/sportenbeweegmee, sportenbeweegmee@antwerpen.
be of 03 338 97 33

Info: www.antwerpen.be/
sportenbeweegmee, sportenbeweegmee@antwerpen of 03 338 97 33

LINDY HOP

PAALDANSLES

Lindy Hop, partnerdans is een
populaire Afro-Amerikaanse
swingdans uit de jaren 30-40.
Dancing Sophie en Ivo leren U
graag deze energieke dans aan.
Je kan kiezen tussen 3 niveaus.
Er zijn geen nieuwe beginners.
Er wordt van partner gewisseld.

Je verlegt je grenzen en ontdekt
onvermoede krachten. Iedereen kan leren paaldansen. Een
volledige workout voor lichaam
en geest. Wij geven zowel les
voor beginners als intermediate. Na een stevige opwarming
ontdekken we alle paaltrucjes
en hangen bij regelmaat onderste boven. Een combinatie van
ritmische, speelse en acrobatische bewegingen waarbij de
paal gebruikt wordt als danspartner! Paaldansen is verslavend.

Begeleiding: Dancing Sophie

Dinsdag van 19u00 tot 22u00
Beginners vervolgreeks: van 19u - 20u
Intermediair +: van 20u - 21u
Gevorderden: van 21u - 22u
In de Theaterzaal
Van 7/01 tot 31/03 (reeks 2) en van
21/04 tot 23/06 (reeks 3)
Prijs: Zie website: https://www.dancingsophie.be
Inschrijving en info: s.monheim@scarlet.
be of 0496/467.651

Begeleiding: Karin Vandaele

Woensdag van 10u00 tot 11u30 – voor
beginner 2 & intermediate 1
Donderdag van 19u00 tot 22u00 – voor
beginners & intermediate 1 + 2
Zaterdag van 10u00 tot 13u00 – voor
intermediate 1 + 2 & beginners 1 + 2
In Zaal 7
€150 of €75 (beurtenkaart)
Inschrijving en info: info@paaldansles.be
of 0497/450.501

INTENSIEVE DANSTRAINING
VOOR GEVORDERDEN
Danstraining in functie van
dansvoorstellingen, musicals en
dansvideo’s. Elke les is er een
choreografie met dansimprovisatie van de dansers. Partnerdans en groepsdans volgens
aantal en niveau van de deelnemers.
Begeleiding: Raymond Verborgt (universitair,
dansdocent, danser en internationaal lesgever
dans).

Woensdag 9u - 12u Zondag 9u -12u
In de Danszaal
€10
Inschrijving en info: 0485/731.978

JesDansTheater

Ervaring: dinsdag
Basis: woensdag

KENNISMAKINGSLES basis op
8/01!

Dans en Bewegingstheater. We
scherpen onze zintuigen aan
en verdiepen ons lichaamsbewustzijn. Aarding, houding, ruimte, contact, expressie, transformatie staan centraal. We
onderzoeken de relatie lichaam
& natuur, lichaam & geest dmv:
Dans, Bewegingstheater, Butoh(Japanse
transformatiedans), Etnische & Rituele dans,
Sensitieve & Expressiedans,
Contact-impro, Yoga. Live Music & Sound. In het theatrale stuk
werken we toe naar deel en/of
toonmomenten van onze dans.
Eindvoorstelling in juni (ervaring)
Basis: Open voor zowel beginners als gevorderden, dansers,
acteurs en levensbewegers.
Begeleiding: Jessy Driessens

Dinsdag van 20u00 tot 22u00
Woensdag van 19u45 tot 21u45
In de Danszaal
dinsdag van 7/01 tot 30/06
woensdag van 8/01 tot 24/06
Prijs: Vraag aan lesgever
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Inschrijving en info: jesdanstheater@telenet.be of 0472/399.606

FLAMENCO

AFRIKAANSE DANS

DANSEN VAN EIGEN BODEM

Flamenco is een kunst die zich
presenteert in twee varianten:
Dans en Muziek. In de muziek hebben de zang en de gitaar de hoofdrol, hoewel er ook
percussie aan te pas komt. Er
bestaat controverse over de
oorsprong van flamenco, komt
het uit Indië of uit het Afrikaanse
continent? Zeker is dat de flamenco die we vandaag kennen,
invloeden heeft van overal en als
levende kunstvorm altijd in beweging blijft. En dat is exact wat
wij doen: Altijd in beweging, de
danser als percussie.

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

Wanneer er gefeest werd tussen 1830 en 1900, werd er gedanst. Tot diep in de nacht werd
er schottisch, polka, mazurka,
wals, bourrée en jig gedanst.
Wij houden deze traditie levendig door, met respect voor de
oude dansfiguren en technieken, deze dansen in een nieuw
jasje te steken.

Begeleiding: Jorinde Cielen
Organisatie: Sporting A

DINSDAG: 19u30 - 20u30 (middenniveau) 20u30 tot 21u30 (gevorderden)
WOENSDAG: 19u00 tot 20u00 (beginners met ervaring) via Jorinde Cielen
20u00 tot 21u00 (beginners en Sevillanas) via Sporting A In Zaal 7
15/01 tot 20/05 – via Sporting A
Op dinsdag & Sevillanas tot 16/06 – via
Jorinde Cielen – prijs zie website

Begeleiding: Fanny Heuten met percussiebegeleiding: Massimo Palumbo, Maxime
Hadji, Julien Burette, Bouba Touré

Donderdag: beginners van 19u00 tot
22u15 In de Theaterzaal
Van 9/01 tot 18/06
Reeks 1 (jan – maart): €144 en reeks 2
(april – juni): €96

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

Woensdag van 19u30 - 20u30 (beginners: op afspraak) en van 20u30 - 22u
(baldansen met live begeleiding op accordeon) In de Theaterzaal
Van 1/01 tot 1/07
€50 / instapprijs (8 lessen + verzekering)
– 1ste les = GRATIS
Inschrijving en info: katrien.vancraenenbroeck@gmail.com of 0486/539.081

BELLYFIT, TRIBAL FUSION
buikdans
Een fijne manier om aan je
conditie te werken! We doen
yoga , fitnesstraining , en buikdans op leuke muziek zodat je
je ontspannen en goed in je vel
voelt ! We oefenen met adem
en geven je een buikgevoel. Je
krijgt een natuurlijke souplesse
en elegantie. We zijn vrouwen
van alle leeftijden en nationaliteiten en genieten van elkaars
gezelschap .
Begeleiding: Aziza Gizeh

Donderdag vanaf 19u30
In de Danszaal
Van 16/01 tot juni
€10
Inschrijving en info: azizagizeh@hotmail.
be of 0486/982.929

Inschrijving en info: info@stagerumours.
be of 0478/319.265

€80 / 16 lessen – via Sporting A
Sporting A: www.antwerpen.be/sportenbeweegmee
Jorinde Cielen: info@flamencoantwerp.
be – 0486/284.773 - www.flamencoantwerp.be
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EIGHTIES AEROBIC

BIODANZA IN ANTWERPEN

BODYMIX

SHAKUMA

Het inspiratieloze fitnessen
beu en op zoek naar een nieuwe sportieve uitlaatklep? Zin in
een knallende start van je weekend? In een nostalgische bui?
Of gewoon véél goesting om
wekelijks volledig los te gaan op
die zalige hits van de jaren 80
met aerobics-moves à la Jane
Fonda? En voor wie durft, natuurlijk ook de bijhorende flashy
vrolijke outfits van toen... Dan is
het nu tijd om je in te schrijven
voor onze wekelijkse work-out!

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.
Geen druk van danspassen en
choreografieën, je hebt niets
bijzonders nodig, een flesje
water en kleding in laagjes,
waarin je gemakkelijk kan bewegen, is handig!

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

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.

Begeleiding: Saartje van Broekhoven

Begeleiding: Karel Hermans

Vrijdag van 20u - 21u15 In de Danzaal
wekelijks, tot 15/05

Vrijdag van 20u00 tot 22u00 Op Zolder
10/01 tot 26/06

€12 / losse les of 110 / 10-beurten

€130 / abonnement van 12 lesweken

Inschrijving en info: eightiesaerobicsantwerp@gmail.com of 0496/126.643

Inschrijving en info: k.l.hermans@gmail.
com of 0476/992.261

Begeleiding: Fatima Talhaoui
Organisatie: Sporting A

Vrijdag van 18u30 tot 19u30 In de Balletzaal 17/01 tot 15/05 (niet in vakanties)
€60 / 15 lessen
Inschrijving en info: www.antwerpen.be/
sportenbeweegmee
sportenbeweegmee@antwerpen.be of 03 338 97 33

CONTACT IMPROVISTATIE
VOOR BEGINNERS
Contact improvisatie is een vrije
dansvorm in fysiek contact met
iemand anders. Tijdens deze cursus van 9 lessen bekijken we op
een speelse en zachte manier
heel wat basisprincipes: hoe bewegen in contact, gewicht geven
en delen, vertrouwen, dansimprovisatie, centrumconnectie, leiden
& volgen, lichaamsbewustzijn,....

Begeleiding: Shakuma Fitness (Franky)
Organisatie: Sporting A

DINSDAG
Van 19u00 tot 20u00
Van 20u00 tot 21u00
VRIJDAG
Van 19u00 tot 20u00 (Abs & Butt)
Van 20u00 tot 21u00
In de Balletzaal of Zaal 7
14/01 of 17/01 tot 15/05 of 19/05 (niet in
vakanties)
Dinsdag: €64 / 16 lessen
Vrijdag: €56 / 14 lessen
Inschrijving en info: www.antwerpen.be/
sportenbeweegmee, sportenbeweegmee@antwerpen.be of 03 338 97 33

Begeleiding: Jessica Hagmeijer

Donderdag van 20u30 tot 22u00 In de
Balletzaal 5 – 12 – 19 – 26/03,
2 – 23 – 30/04, 7-14/05
Early Bird: inschrijven tot 31/01 of als je
een vriend(in) meebrengt voor elk €90
Vanaf 1/02: €108
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Inschrijving en info: contactimpro.antwerpen@gmail.com
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BOLLYWOOD DANCE WITH
BOLLYFIT
zie ook kinderen
Bollywood Dance Class is een
combinatie van verschillende
dansstijlen uit India. In deze
danscursus leer je danspassen en
enkele verschillende liedjes. Bollywood Dance Class is zo ontworpen
dat iedereen er van kan genieten.
Iedereen is welkom om te dansen.
WORKSHOPS waarbij je twee
verschillende dansstijlen leert
met Indische kostuums.
Begeleiding: Nikita

Zaterdag 11u - 12u volwassenen – Bollywood 12u - 13u volwassenen – Zumba In de Danszaal 11/01 tot 20/06
Workshops op 25/01 – 22/02 – 21/03 –
25/04 – 23/05 van 11u00 tot 13u00
€6 / klas volwassenen
Inschrijving en info: info.bollyfit@gmail.com of
0467/693.968

MEDITATIEVE DANS

TAIJI 37 VORM

Wij dansen samen in een cirkel.
Als je een bovenaanzicht zou filmen, lijken onze bewegingen op
de figuren in een caleidoscoop.
Het is erg bijzonder om jezelf als
deel van dat geheel te voelen !
Deze dansmeditatie kan een
weg zijn om (terug) contact te
maken met jezelf, een weg om
steeds meer te worden wie je
in wezen bedoeld bent.

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.

Begeleiding: Leen De Mulder

Zondag van 10u -12u In het Tussenlokaal 12-19-26/01 – 2-9-23/02 – 8-15-2229/03 – 5 – 26/04 – 3 – 10 – 17 – 31/05
– 7/06
€12
Inschrijving en info: leendemulder@telenet.be

oefeningen voor soepelheid en evenwicht

TAIJIWUXIGONG

sterker en gezonder door meer lichaamsbesef en mooiere houding

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.
Begeleiding: Sofie-Ann Bracke

Taiji: Maandag van 10u00 tot 11u00
Taijiwuxigong®: Maandag van 11u00
tot 12u15 In de Theaterzaal Van 6/01 tot
29/06/2020
Taiji: €10 / les of €100 / 10-beurtenkaart
Taijiwuxigong®: €14 / les of €105 /
10-beurtenkaart
Inschrijving en info: info@sofieannbracke.
be of 0486/931.122
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ACROYOGA VOOR BEGINNERS
ACROYOGA PROEFLES:
WOENSDAG 8/01 - €10

AcroYoga is een speelse,
toegankelijke en tegelijk uitdagende combinatie van partner
acrobatiek, Yoga en ontspannende partner oefeningen. Met
deze activiteit verleg je je fysieke
en mentale grenzen, en leer je
op een leuke en bewuste manier
met anderen te connec- teren.
Je krijgt een boost in je vertrouwen, je ‘happieness’ hormonen
worden aangewakkerd en vanuit
een grondige technische basis,
ontdek je snel dat je veel meer
kan dan je denkt!
Begeleiding: Ruslan North & Saar Wouters

Woensdag van 20u00 tot 21u45 In de
Balletzaal Van 15/01 tot 25/03/2020
Prijs: Zie website: https://www.acrocontactyoga.com/
Inschrijving en info: AcroContactYoga@
gmail.com of 0484/990.861
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MINDFULNESS YOGA
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.
Begeleiding: Veerle De Wilde

Donderdag van 20u30 - 22u Op zolder
9/01 tot 14/05 (geen les in vakanties)
€130 / 16 lessen of €100 / 10 lessen of
€12 / 1 les
Inschrijving en info: veerleyogagarage@
gmail.com of 0485/929 731

MERIDIAAN CHI KUNG EN 5
ELEMENTEN YOGA

YUANQIGONG

Meridiaan Chi Kung is een reeks
energie-opbouwende oefeningen die het lichaam opent via
het meridiaan systeem. Blokkades en toxines worden uit
je lichaam verwijderd, interne
kracht, pezenkracht, flexibiliteit
en een evenwichtige lichaamsstructuur worden opgebouwd.
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!

Wil je jouw lichaam op een correcte, natuurlijke manier, in
eenheid leren gebruiken, ben
je op zoek naar rust en ruimte,
wil je jouw weerbaarheid tegen
ziekte hooghouden, wil je een
andere kijk op gezondheid en
ziekte leren kennen of gewoon
ontspannen de nieuwe (werk)
week tegemoet gaan dan is yuanqigong zeker iets voor jou. De
oefeningen bestaan uit daoyin
(zachte stretching), standentraining, bewegingstraining,
zelfmassage, ademtraining en
meditatie.

Begeleiding: Hilde Broeckhove

een Chinese gezondheidstraining

Begeleiding: Gijsbert Ruitenburg

Vrijdag van 10u - 12u In de Danszaal
€120 / reeks 17/01 tem 3/04 & €96 /
reeks van 24/04 tot 26/06 of €70 / 5-beurtenkaart (gelding binnen één reeks)
Inschrijving en info: hilde.broeckhove@
gmail.com of 0497/469 219

Zondag 9u45 - 11u45 In de Balletzaal
12/01 – 19/01 – 26/01 – 2/02 – 9/02 –
16/02 – 8/03 – 15/03 – 22/03 – 19/04 –
26/04 – 3/05 – 10/05 – 17/05 – 24/05
€18 / les of €150 / 10-beurtenkaart
Inschrijving en info: info@jindanfa.com of
03/289.56.25
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“NATUURSTEM”, Laat je zingen!

DIDGERIDOO

Om verschillende stemtechnieken te
gebruiken is het belangrijk, je eigen
instrument leren kennen, te voelen!
Jackie werkt met het Saregam systeem uit de Indische Raga. Met dit
systeem leer je noten voelen in relatie met een andere noot…

Didgeridoo “Adem, daar draait
het om, het ligt aan de basis van
alles!”

We werken aan: lichaamsbesef,
houding, stemontwikkeling, klankkleur, improviseren, boventonen,
samen en zingen en nog veel meer.

BOVENTOONZANG/KEELZANG
We behandelen diverse Westerse technieken en ook andere
technieken voor keelzang uit Tuva,
Europa, Zuid-Afrika,… zullen aan
bod komen. Dit is een unieke en
karakteristieke
zangtechniek
waar zangers meerdere tonen
tegelijkertijd zingen: een grondtoon en een melodieuze toon.
Begeleiding: JackieJ.
Organisatie: Art Tout Productions

Natuurstem: Maandag 18u30 - 20u 00
Boventoonzang: Maandag 20u - 21u30
In het Muzieklokaal 6-13-20/01, 3-10-1724/02, 2-9-16/03 20-27/04, 4-11/05, 8-1522-29/06
€130 / 10 lessen (natuurstem OF boventoonzang), €117 / 9 lessen (natuurstem
OF boventoonzang)
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Inschrijving en info: info@arttout.be www.arttout.be of 0486/140.973

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.
Het is een boventoon-instrument.
Begeleiding: JackieJ.
Organisatie: Art Tout Productions

Dinsdag 19u00 - 20u30 In het Muzieklokaal 7-14-21/01, 4-11-18-25/02, 3-1017/03, 21-28/04, 5-12/05, 2-9-16-23-30/06
€130 / 10 lessen, €117 / 9 lessen
Inschrijving en info: info@arttout.be www.arttout.be of 0486/140.973

GILLES PETIT, Masterclasses
Deze workshops zijn enkel voor
mensen die reeds een basis van
het Indische systeem kennen
(Saregam-systeem).
Begeleiding: Gilles Petit (muzikant en componist) Organisatie: Art Tout Productions

Zaterdag 8/02 en zondag 9/02 In het
Muzieklokaal
€130 / workshop
Inschrijving en info: info@arttout.be www.arttout.be of 0486/140.973

GITAAR DOE JE ZO

van A tot G & 1-2-3-START

Gitaarcursus voor volwassenen
(15+). In groep op een gezellige
manier gitaar leren spelen aan de
hand van akkoorden en basisharmonieën. Geen partituurkennis nodig.
GITAAR A LA DJANGO
Gipsy Jazz is een technisch zeer
gelaagd genre: de instap voor beginners is erg klein, maar de (expressie)mogelijkheden voor gevorderden zijn oneindig! We gaan in
groep aan de slag met het repertoire
van Django Reinhardt. Al doende
krijg je basistechnieken mee die je
helpen onversterkt samen te spelen. Geen partituurkennis vereist.
We sluiten de reeks af met een échte
Manouche Jam tijdens de Volxkeuken
in ‘t Werkhuys op vrijdag 12 juni 2020.

TaKeTiNa

NOTCHES

TakeTiNa, ontwikkeld door de
Oostenrijkse percussionist
Reinhard Flatischler. Een muzikaal en meditatief groepsproces voor mensen die hun bewustzijn van ritme willen ontwikkelen. Er zijn drie verschillende
ritmische lagen vertegenwoordigd door middel van stem,
klappen en stappen, die gelijktijdig gebeuren…

Okkernoot, kruidnoot, borrelnoot of amandel? Bij ons klinkt
elke noot even straf, al is er hier
en daar een hoekske af. 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, festival of in een theatervoorstelling.
Kom uit je dop, waar wacht je
nog op?

Begeleiding: Barbara & Baptiste
Organisatie: Art Tout Productions

VRIJDAG 6/03 van 19u - 21u
ZATERDAG 7/03 van 10u - 16u
VRIJDAG 24/04 van 19u - 21u
ZATERDAG 25/04 van 10u - 16u
In het Muzieklokaal

Begeleiding: Tine Joris

Woensdag van 20u - 22u (geen rep tijdens vakanties) Op Zolder

€110 / 2 dagen

Prijs: VRIJE BIJDRAGE

Inschrijving en info: info@arttout.be www.arttout.be of 0486/140.973

Inschrijving en info: notches@outlook.com

Begeleiding: Sfen Van Staeyen (agaMuzi,
Sterk Onversterkt)

Van A tot G: Dinsdag om 17u40 (deelnemers aan een vorige reeks Van A
tot G of 1-2-3 START of als opfrissingscursus)

In het muzieklokaal Van 14/01 tot 9/06
en/of van 16/01 tot 11/06

1-2-3-START: Donderdag om 18u10
(voor absolute beginners)

Inschrijving en info: www.agamuzi.be

à la Django: Dinsdag om 18u20 (BEGINNERS) & Donderdag om 18u50
(GEVORDERDEN)

Prijs: Zie website
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SAMEN LEZEN
Samen Lezen is samen genieten
van verhalen, fragmenten en gedichten uit de brede wereldliteratuur. Van Achebe tot Verhelst,
van Kang tot Palmen, van Proust
tot Verbeke. We lezen een uurtje
samen met een leesbegeleider
van DE DAGEN. Voorbereiding
is niet nodig, de activiteit is
gratis en na het lezen is er ook
nog soep.
Een warme samenwerking tussen DE DAGEN & ’t Werkhuys,
met steun van district Borgerhout.
Begeleiding: Eefje Anthoni e.a.

Dinsdag van 11u00 tot 12u00 in de
Klaslokalen
GRATIS

OEFENGROEP VERBINDEND
COMMUNICEREN

INFOSESSIE WASBARE LUIERS

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 max. 12 deelnemers
die al een inleidende cursus (2d) in
Verbindend Communiceren gevolgd hebben.

Tijdens een infosessie kom je alles te weten over het gebruik van
wasbare luiers in al zijn praktische
facetten. Kijken doe je óók met je
handen. Voor je voor een bepaald
type luier kiest, wil je ze eens in je
handen hebben gehad. Dan zie je
hoe slank ze zijn, hoe zacht ze zijn
en wat je handig vindt. We bespreken daarom alle luiers uit ons gamma één voor één en doen we ze
aan bij een paspop. We maken natuurlijk ook ruimte voor al uw vragen.

Begeleiding: Lucas Verhaegen

Donderdag van 19u45 - 22u
In Klaslokaal 2 30/1 – 27/2 – 26/3 – 23/04
– 14/05
€30 / 5 avonden
Inschrijving en info: lucas.verhaegen@
skynet.be of 0497/542.832

Inschrijving en info: silvie@dedagen.be

Begeleiding: Sofie Mohr & Catty Verlinden

Zaterdag van 10u - 12u30
Op Zolder 25/01 – 22/02 – 14/03 – 25/04
– 16/05 – 13/06
GRATIS
Inschrijving en info: sofie@luierhoek.be of
0486/310.460

‘CLOWN IN DE ZORG, IETS
VOOR JOU?’
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Kom dan naar de infodag van ClownSense, waarin we je een voorproefje
geven van onze visie en programma.
ClownSense is gespecialiseerd in
het opleiden van contact-/clini-/zorg
clowns. Naast uitleg kan je ook meedoen aan een praktische les clownerie. Deelname is gratis!

Zaterdag 11 januari én zaterdag 21
juni, telkens van 13u - 16u Op Zolder
GRATIS
Inschrijving en info: www.clownsense.eu
of info@clownsense.eu

HART LABEUR
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!
Elke dinsdag 20u - 22u In ‘T Kafee
GRATIS
Inschrijving en info: hartlabeur@gmail.
com – www.werkhuys.be of FB: Hart
Labeur – ‘t Werkhuys

PLAYTIME
Elke eerste donderdag van de
maand en elke derde dinsdag van
de maand is het een avond vol gezelligheid en spelplezier in ’t Kaffee.
We spelen de leukste, tofste en
nieuwste gezelschapspellen! Iedereen welkom! Wij voorzien de
spelletjes, jij het goed gezelschap?

SCHAKEN

competitief & recreatief

De Borgerhoutse Schaakkring
speelt elke donderdag vanaf
20u00, in ’t Werkhuys. Elke
schaakliefhebber is welkom om
een recreatief partijtje te spelen. Nadien kan men lid worden
en ook aan officiële wedstrijden
deelnemen. Wij spelen zowel
interne tornooien als externe
competities (provinciaal en nationaal).
Jeugdschaaklessen op woensdag van 18.30 tot 20 uur (vraag
info)
Begeleiding: Wim D’haluin

Elke donderdag van 20u - 23u In Klaslokaal 1
€65 lidgeld / jaar
Inschrijving en info: wim.dhaluin@skynet.
be

Elke eerste donderdag van de maand
en elke derde dinsdag van de maand
In ‘T Kafee
Prijs: €7,5 / jaar (1ste keer gratis)
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Inschrijving en info: https://www.facebook.com/PlaytimeWerkhuys/
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’T WERKHUYS BILJART
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, Biljartclub
de Peperbus, wedstrijd of training heeft. Zin om je verder te
enga-geren?
Biljartclub de
Peperbus zoekt altijd nieuwe
leden.
mail naar jos_henderieckx@hotmail.com.

WORKSHOP CHINESE KALLIGRAFIE		
éénmalig
INSCHRIJVEN VOOR 1/02/2020
Chinese kalligrafie is iets wat je
moet beleven om de schoonheid
ervan te ervaren. Je oefent de
acht basistrekken, krijgt achtergronden over Chinese kalligrafie en inzicht in de onderliggende taoïstische cultuur.
Chinese kalligrafie leert je niet
alleen karakters schrijven, het
is ook een gezondheidstraining. Zo leer je je concentreren,
te werken vanuit een correcte
houding en beter ademhalen.
Begeleiding: Gijsbert Ruitenburg

Zondag 16 februari 2020 van 14u00 tot
17u00 Klaslokaal 1
€30 (materiaal wordt voorzien)
Inschrijving en info: info@jindanfa.com

MULTIMODEL
Op eigen inzicht en talent tekenen naar levend model.
Wekelijks een ander model
(M/V/X). Poses van 5, 10 en 15
minuten. Eigen tekenmateriaal
meebrengen. Je kan wekelijks
beslissen of je mee tekent.
Begeleiding: Serge Baeken

Maandag van 19u - 22u én de 1ste
maandag van de maand van 15u - 18u
In de Koepelzaal
€10 / sessie
Inschrijving en info: ysfabrik@gmail.com

HANDWERKCLUBJE CHILLBOX
Heb je zin om je week goed in te
zetten? Dan kan je op maandag
komen handwerken, in ’t Werkhuys!
Samen met een groepje plezante
breisters, haaksters & tetteraars
ga je aan de slag.

WORKSHOP AQUAREL MET
MARVIN LORENZ
In deze workshop duikt Marvin
Lorenz dieper in alle facetten
van aquarel en zal hij dagelijks
andere aspecten van het medium belichten. Daarnaast begeleidt hij iedere deelnemer persoonlijk. Lorenz gaf wereldwijd
al workshops, zoals in Nederland, Oostenrijk en Zuid Korea.
Voertaal is Engels, waar nodig
is Serge tolk. Eigen materiaal te
voorzien.
maandag 6/04 - vrijdag 10/04 telkens
van 14u - 19u In de Koepelzaal
€350 / deelnemer (max. 12 deelnemers)
Inschrijving en info: ysfabrik@gmail.com

Begeleiding: Serge Baeken

Elke maandag vanaf 14u00 In ‘T Kafee
Gratis – eigen materiaal meebrengen
inschrijven niet nodig, u kan gewoon
aansluiten wanneer u wil
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IMPROVISATIETHEATER voor
beginners
Verzot jezelf! Speel ! In deze
10-delige maandagavondreeks
voor beginners ervaren we de
basisbeginselen van dit improvisatietheater. Speelsheid en
spelplezier, falen in stijl, spontaniteit, positiviteit en samenwerking staan centraal. Door
groepsoefeningen maken we
ter plekke verhaal, personages,
relaties & dialogen, decor en
emotie aan. Impro! Het brengt je
in een flow en zet je zintuigen op
scherp. En de humor? Die volgt
vanzelf!
Begeleiding: Dorien Van Lerberghe
& Pieter Beck

Maandag van 19u - 21u30 in het Tussenlokaal 17/02 tot 20/04
€135 of €115 (-18j, werkzoekend,…)
Inschrijving en info: info@fusimprov.be of
0472/793.951

SPREKEN VOOR GROEPEN

COLLECTIEF THEATER HART

Een speech geven op een feest,
een project toelichten op het werk,
… iedereen komt minstens een
keer in contact met het spreken
voor een groep. Een doodsangst
of een kolfje? Beide zijn welkom.
Via oefeningen uit het improvisatietheater leren we bij. Niet alleen het zelf ondergaan, maar ook
het reflectief kijken naar elkaar
helpt ons verder te ontwikkelen.

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 is
verbonden 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.

Begeleiding: Pieter Beck

Zaterdag 28 maart van 10u - 16u In het
Tussenlokaal
€55 of €45 (-18j, werkzoekend,…)
Inschrijving en info: info@fusimprov.be

FLIRT KLAS

Begeleiding: Poppe Boonstra

Maandag van 19u - 21u In de Danszaal
6/01 tot 29/06
GRATIS
Inschrijving en info: info@collectieftheaterhart.be of 0472/368.355

Stereotypen rond flirten ons lijf & ons
brein. En ook in onze emoties & onze
reacties. Door oefeningen, beeldmateriaal en gesprek over gewaagde
stellingen denken we na over flirten,
deze vooroordelen en wat dit betekent voor onze eigen flirtstijl.
Begeleiding: Pieter Beck

Vrijdag 24 april van 18u30 tot 22u30 In
het Tussenlokaal
€35 of €25 (-18j, werkzoekend,…)
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Inschrijving en info: info@fusimprov.be
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Workshop 1: Feijoada Carioca
(stoofpotje):
Woensdag 5/02 van 19u - 22u
De geschiedenis van dit heerlijk
gerecht gaat al eeuwen terug… en
vind zijn oorsprong in Rio de Janeiro. Kom je carnaval vieren met
Feijoada Carioca op jouw bord?
Workshop 2: Moqueca Baiana
(visgerecht):
Woensdag 25/03 van 19u - 22u
We reizen nu naar Bahia, en maken een traditioneel visgerecht.
Workshop 3: Braziliaanse Salades (maaltijdsla):
Woensdag 13/05 van 19u - 22u
Brazilië heeft een grote waaier aan
groenten, fruit en verschillende
bonen. We maken verschillende
soorten salades.
In de Foyer
Prijs: €25 / workshop of €65 / 3 workshops
Begeleiding: Fatima Cavalieri
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Inschrijving en info: info.laterrebleue@
gmail.com of 0498/166.208
Ingeschreven na betaling met vermelding datum: BE21 7330 1030 8403

‘t Werkhuys IS…
een LEVERPUNT! Bij de Travantbakkerij kan
je terecht voor lekker ambachtelijke, ecologische producten gemaakt door arbeidszorgmedewerkers. Indien je voor 12u bestelt kan
je de volgende dag je bestelling afhalen in ’t
Werkhuys (15u – 19u), geen levering op donderdag.
een BUURTRESTAURANT! Op maandag en
woensdag (12u – 14u), kunnen mensen met
een verhoogde tegemoetkoming lekker komen
eten voor €3.
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: isabel.holthof@
hotmail.com of 0499/164.212

GRATIS WIFI
Selecteer netwerk:
‘stad Antwerpen
– gratis wifi’
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een BRENGPUNT!
Van de Collectie! Geef je textiel een
2de huis! Andere verzamelpunten
en info: http://decollectieantwerpen.
be/

‘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.
‘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 60-tal 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.
‘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
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ALGEMEEN

03/432.42.10
ZAALVERHUUR

03/432.42.12
’t Werkhuys
Zegelstraat 13
2140 Borgerhout

Voor inlichtingen, gelieve te bellen tijdens de
kantooruren (weekdagen van 9u tot 17u).
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Schrijf je dan in op de maandelijkse nieuwsbrief:
www.werkhuys.be
Joris Willems
Coördinator
Joris.Willems@antwerpen.be
Evi Verrijcken 					
Operationeel verantwoordelijke
evi.verrijcken@antwerpen.be
Jamila Boukchour
Stafondersteuning & Vrijwilligerswerking
Jamila.Boukchour@antwerpen.be
Domien De Gruyter & Carine Neuman
Keuken
Nicole De Groof, Jorinde Cielen & de studenten
Kaffee
En al onze vrijwilligers – zonder hen geen
Werkhuys! Dank je!
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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
Ongeveer 25 minuten lopen vanaf het Centraal
Station. Richting de Roma / Deurne / de Turnhoutsebaan volgen.
MET EEN VELOOKE (of eigen fiets)
Als je geen eigen fiets hebt, kan je een handige fiets van ’t Stad gebruiken: de Velo. Alle
info en dichtstbijzijnde stations: http://www.velo-antwerpen.be/nl
MET DE AUTO
Als je van de Singel komt, draai je aan de
Stenenbrug richting centrum, de Turnhoutsebaan op. Na ongeveer 20 meter neem je de
eerste straat links, de Zegelstraat.

60

61

COLOFON
V.U.: Evi Verrijcken, Zegelstraat,
13, 2140, Borgerhout
Samenstelling: Jamila
Boukchour, Joris Willems & Evi
Verrijcken
Concept & vomgeving: Katrien
Van Breedam
		

Site: https://ello.co/katrienvanbreedam
Instagram: @katrienvanbreedam

Met de steun van District Borgerhout en de stad Antwerpen.

ALGEMEEN 03/432.42.10
ZAALVERHUUR 03/432.42.12
info@werkhuys.be
/twerkhuys
@werkhuysvzw
Zaal huren? (h)eerlijk eten
& drinken? Gewoon genieten?
Kom dan naar ’t Werkhuys en
laat je verrassen aan de veelheid die ons huys te bieden
heeft.

