


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 ter-
echt 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 



Als socio-cultureel huis in het superdiverse Borger-
hout biedt ’t Werkhuys ruimte aan groepen en indi-
viduen om te creëren, repeteren, les te geven, na te 
denken of gewoon samen te komen. 

Het is een gastvrije plek waar heel wat verenigin-
gen en organisaties thuis zijn. ’t Werkhuys geeft rui-
mte om deel te nemen aan cultuur.

’t Werkhuys staat open voor iedereen. Als cultureel 
ontmoetingscentrum hanteert het huis democra-
tische prijzen - zowel voor de zaalverhuur als op de 
menukaart - om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. 
Deze manier van werken is van meet af aan organ-
isch gegroeid, gebaseerd op de noden van gebrui-
kers en de context.  

Cultuur en ontmoeting voor en door Borgerhout 
stimuleren door er plaats voor te maken, dat is de 
missie van ’t Werkhuys.



ZAALVERHUUR
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Wil je een zaal huren? 

Graag krijgen we vooraf een mailtje. Je kan langskomen voor 12 
uur ’s middag als je de zalen wil bekijken of indien we één en an-
der moeten bespreken. 

Info & aanvragen voor zaalgebruik: https://www.werkhuys.be/zalen

’T WERKHUYS stelt haar ruimtes ter beschikking 
aan verenigingen, organisaties en individuele artis-
tiekelingen. 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 bal-
letzaal met spiegels en zwevende vloer, een muz-
ieklokaal en een literair salon met comfortabele 
zachte zetels voor lezingen, filmvertoningen en 
praatgroepen, koepelzaal voor tentoonstellingen, 
vergaderingen en workshops.
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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.

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

Muzieklokaal - 62m²
Een ruimte met hoge plafonds en een goede 
lichtinval. Uiterst 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 zwev-
ende laminaatvloer.

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

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

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

Klaslokalen 1,2 & 3 - 33m²
Deze polyvalente ruimtes kunnen gebruikt 
worden voor workshops, vergaderingen of als 
leslokaal. 

Koepelzaal - 185m²
Een mooie polyvalente ruime zaal voor ten-
toonstellingen, vergaderingen en andere bij- 
eenkomsten. Ophangsystemen zijn aanwezig 
om werken aan de muur te bevestigen zijn 
aanwezig. (gepolierde betonnen vloer).
  

Kaffee - 156m²
’t Kaffee – dé ontmoetingsplek van ’t Werkhu-
ys: 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). 
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INFOMARKT & Proeflessen in ‘t 
Werkhuys

Bij de start van het nieuwe 
seizoen gooit ’t Werkhuys de 
deuren wijd open. Ontdek uw 
sluimerende talenten. Probeer 
eens iets nieuws. Of ontdek het 
ruim aanbod aan workshops in 
ons huys. 

FUS! Improcomedynight

De FUS! Improcomedy Show. 
Lijvig en met pak aan. Scènes 
uit de duim gezogen, verhalen 
uit de mouw geïmproviseerd. 
Het podium wordt een poel 
van emotie, drama en comedy! 
Houdt u van pinguins? Wij ook! 

Kortom improvisatietheater! 

Zaterdag 7 september van 10u00 tot 
16u00 In de Foyer - Theaterzaal - Koe-
pelzaal

GRATIS     

Inschrijving & info: info@werkhuys.be 
of 0473/131.762

Elke 3de woensdag van de maand 
van 20u00 tot 22u00 
18/09 – 16/10 – 20/11 – 18/12 
In de Foyer

GRATIS en goed, en U geeft wat u wilt 
in de hoed!  

Info: info@fusimprov.be of 
0472/793.9512

10 11



BALLONNENVREES

Na meer dan een halfjaar af-
wezigheid in ‘t Werkhuys duik 
en Gert Vanlerberghe en Bal-
lonnenvrees weer op met niets 
dan de strafste poëzie uit Borg-
erhout, Antwerpen en de verre 
omstreken. Na afloop is er een 
open mic en is het dus aan jou. 
Muziek, slam poetry, comedy, 
proza, alles is gedurende vijf 
minuten toegestaan - met uit-
zondering misschien van een 
lofzang over pizza Hawaï.

OPEN REPETITIE 
“Boho Strings”

Een kijk achter de schermen

Artistiek directeur David Rama-
el neemt u mee op sleeptouw 
zodat u van dichtbij kan ervar-
en hoe een groep super-getal-
enteerde muzikanten naar een 
concert toe werken. Ontdek hoe 
dirigent, orkestleden, componis-
ten en solisten samen vorm-
geven aan de muziek. 

Dit alles in een ontspannen at-
mosfeer, met tijd voor vragen 
en meet-and greet achteraf.

Woensdag 27 november van 19u30
In ‘t Kaffee

GRATIS

Info: https://www.facebook.com/Bal-
lonnenvrees/ 

Donderdag 10 oktober van 15u30 tot 
16u30 
In de Theaterzaal

GRATIS

Info: info@bohostrings.com

WITSAND UITGEVERS 
AUTEURFESTIVAL

Op zoek naar manieren om je 
veerkracht te vergroten? Wil 
je horen hoe je meer geluk en 
levenskunst kunt vinden? Hoe 
je beter kunt leren omgaan met 
perfectionisme of met verlies en 
verdriet? 

Kom op dit gratis tweedaagse 
auteursfestival luisteren naar 
wat experts, coaches en ther-
apeuten hierover te vertellen 
hebben. Met tal van boekpre-
sentaties en signeersessies, een 
lezing over de muziek van Neil 
Young, de Sterre Carron fanda-
gen en de voorstelling van het 
nieuwe boek van Guido 
Belcanto.

ÉÉN STAD! 
Multicultureel project A-KOOR

Muziek, verhalen en work-
shops rond Joodse, Arabische 
en westerse muziek. Verder 
brengt A-KOOR samen met 
Sterling koren, jeugdkoor Rissa-
la uit Molenbeek en kinderen uit 
Borgerhoutse scholen en vereni-
gingen en met geïnteresseerde 
zangers, een nieuwe composi-
tie van Wim Henderickx , inter-
nationaal befaamde componist, 
i.s.m. J.Strauss en M. Adhoum; 
westerse, Joodse en Arabische 
klanken op tekst van een ge-
dicht speciaal voor dit project 
geschreven door stadsdichter 
Maud Vanhauwaert!

Zondag 20 oktober doorlopend van  
11u tot 19u, toonmomenten om 14u 
en om 17u
In de Theaterzaal & Foyer

€10 / onder 18 jaar = GRATIS 

Info: kaarten@a-koor.be of voorzit-
ter@a-koor.be / www.a-koor.be

Zaterdag 12 oktober van 13u tot 18u
Zondag 13 oktober van  9u tot 18u
In de Theaterzaal & Foyer

GRATIS

Info: info@witsand.be

12 13



EXPO - Michel Franssens

Je kan een kijkje nemen op: 

Zondag 6/10 van 11u tot 19u
Vrijdag 11/10 van 17u tot 19u
Zaterdag 12/10 en zondag 13/10 van 
11u tot 19u

Michel Franssens stelt een se-
lectie uit zijn recente werken 
tentoon. Zijn expressionistische, 
gedreven werken vinden hun in-
spiratie chaos en conflict, hetzij 
tussen mensen, hetzij in de zo-
genaamde vredige natuur. Kun-
nen deze krachten tegelijkertijd 
verwoestend en creatief zijn in 
hun dynamiek van strijd en com-
petitie? En hoe verhoudt zich de 
kunstenaar tot een wereld die in 
brand staat? Het blijft een uit-
daging om via zijn werken de 
wereld te herinterpreteren.

OPENING zaterdag 5 oktober van 
14u00 tot 19u00
In de Koepelzaal

GRATIS

VOLXKEUKEN OP VRIJDAG

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

Voor een maaltijd betaal je €6 
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 of check 
facebook

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

Te bekomen in ’t Werkhuys:
Kookboekje Volxkeuken: €2 
Kadobon Volxkeuken: €6 

Elke vrijdag om 18u30
Kafee

€6 per maaltijd

Reserveren of info: info@werkhuys.be 
/ www.werkhuys.be / 0473/131.762

CULTUUR ALS KOKEN

Een kookworkshop inspireert je om 
thuis te experimenteren met andere 
gerechten. Je leert iets nieuws. Je 
verlegt je culinaire grenzen! En je kri-
jgt 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: 

HAPJES maken met kinderen: Niets 
is zo leuk als spelenderwijs gezonde 
hapjes te maken. En ja, ouders ook 
welkom! Woensdag 18/09 & 25/09 
telkens van 14u00 tot 16u00 
€25 / reeks 

Koken voor ALLEENSTAANDEN: 
Hoe maak ik lekker, gezond en afwis-
selend eten voor mezelf. Maandag 
30/09 – 14/10 – 28/10 telkens van 
17u00 tot 19u30
€50 / reeks of €20 / workshop

BUDGETVRIENDELIJK & GEZOND 
koken: Lekker en gezond eten hoeft 
niet duur te zijn. Zondag 15/09 – 
22/09 – 29/09  telkens van 14u30 tot 
16u30 KINDEROPVANG mogelijk! 
€20 / reeks of €8 / workshop

DEELMARKT EN REPAIRCAFE

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 win-
terjas gescheurd? Geen probleem! 
Breng je kapotte spullen naar ons re-
paircafé, dan worden ze daar ‘gratis 
en voor niet’ gerepareerd. Wie weet 
leer je zelf bij hoe je je eigen spullen 
een nieuw leven kan inblazen! Re-
serveer op voorhand een plekje 
bij een van onze standen: elektro- 
computer – fietsen – kleding.

Deelmarkt: Niets gezelliger dan op 
een zaterdag een toffe rommelmarkt 
af te schuimen, zeker als die gratis is! 
Elke bezoeker krijgt 3 bonnetjes waar-
mee hij/zij 3 artikelen kan meenemen. 
Vanaf september kan je bij ons spul-
len 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. Kler-
en, keukenmateriaal, boeken, servies, 
cd’s, speelgoed,… Zijn allemaal wel-
kom! Reserveren is niet nodig. Bin-
nenspringen wordt aangeraden!

Zondag 27 oktober van 12-16uur
In de Theaterzaal & Foyer

GRATIS

Info: Jamila.boukchour@antwerpen.be 
- 0493/241.974
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VORMINGEN

’t Werkhuys en district Borger-
hout organiseren een aantrek-
kelijk en kwalitatief vorming-
saanbod voor (socio-)culturele 
organisaties en verenigingen. 

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 es-
sentiële apps aan bod: notities 
maken, to-do lijsten, bestanden 
uitwisselen, kalender bijhouden, 
projecten starten, …. 

Digitale tools en apps inze
tten op de werkvloer: donderdag 26 
september van 10u00 tot 12u30. 

Crowfunding: donderdag 17 oktober 
van 19u00 tot 21u30

Hoe maak je een succesvol project-
voorstel: Zaterdag 16 november van 
10u00 tot 12u30

€30 / vorming. Deelnemers actief in 
Borgerhout, betalen €15.

Inschrijven & info: jamila.boukchour@
antwerpen.be

Na afloop ontvangt u een 
vormingsattest

Lesgever: Kristof D’Hanens van I Like 
Media     

CROWFUNDING

Crowfunding:  Crowfunding is een 
belangrijke vorm van alternatieve fi-
nanciering die vaak vergeten wordt. 
Via deze aanpak kan je jouw stake-
holders betrekken en daar wordt je 
alleen maar beter van. Voor initiatief-
nemers is het ook de ideale manier 
om te ontdekken of er vraag is naar 
hun product of dienst op de markt. 
Wat is crowdfunding juist? Is het 
interessant voor jouw organisatie? 
Hoe start je met het uitwerken van 
een campagne? Hoe bouw je een 
community op rond jouw project? Je 
komt het allemaal te weten in deze 
vorming.

HOE MAAK JE EEN SUCCES-
VOL PROJECTVOORSTEL?

Om subsidies aan te vragen, 
moet je een dossier indien. Een 
mogelijk geldschieter zal dit 
beoordelen en stelt zich vragen. 
Is het een geloofwaardig proj-
ect? Sluit het aan bij zijn doel-
stellingen? Klopt het kosten-
plaatje?... 
In deze interactieve workshop 
leer je een projectvoorstel op 
maat te maken.  Voorbereiding, 
structuur en details: het is alle-
maal belangrijk. We starten met 
een leeg blad en bouwen stap 
voor stap een dossier op.  

Lesgever: Nathalie De Schepper van 
het Vlaams netwerk van ondernemin-
gen

Lesgever:Tomas Baum van www.tref-
fend.be, put uit een rijke ervaring en 
begeleidt deze workshop.  
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INFOMARKT op zaterdag 7/09 = GRATIS!

CULTUUR als KOKEN + verschillende data & the-
ma’s

VORMINGEN + verschillende data & thema’s

DEELMARKT  & REPAIRCAFE = GRATIS

ELKE VRIJDAG een (h)eerlijke VOLXKEUKEN aan 
€6
Zelf eens koken? Dat kan, stuur een mailtje naar 
Jamila.Boukchour@antwerpen.be en we spreken 
verder af!

PLAYTIME: elke 1ste donderdag van de maand!

Open repetitie, auteursfestival, Fus! Impro-Night, 
Ballonnenvrees, Expo, …
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10:00
11:00

11:00
12:15

14:00
15:00
 
14:00
17:00

15:00
16:00

18:30
20:00

18:30
22:00

18:45
20:45

19:00
20:00

19:00
21:00

19:00
21:30

19:00
22:00

19:15
22:15

Taiji 37 vorm

Taijiwuxgong

Zumba Gold

Handwerkclub
Chillbox

BBB

Natuurstem, laat 
je zingen

Tapdanslessen

Vrouwencirkel

Afro-Braziliaanse 
dans

Collectief Theater 
Hart

Impro-theater
voor beginners

MultiModel

Spreken voor
groepen (4x)

Namasté

20:00
21:30

20:00
22:00

21:00
22:00

Keelzang en 
boventoonzang

Pilates 

Namasté

11:00
12:00

17:00
17:40

17:00
18:00
 
17:40
18:20

18:20
19:00

19:00
20:30

19:00
22:00

19:00
21:00

19:30
21:00

19:00
21:00

Samen lezen

Ukulele 
9-10jaar

Flamencodans
9-10jaar

Gitaar Doe je Zo

Gitaar Django

Didgeridoo

Lindy Hop

Shakuma

Afro-House (4x)

Collectief Theater 
Hart

19:30
21:30

19:30
22:00

20:00
22:00

20:30
22:00

Flamenco lessen

Acteren voor 
Beginners

JesDansTheater

Hart Labeur

Natuurstem,laat je 
zingen

09:00
12:00

10:00
11:30

14:00
15:00

14:00
15:30
 
15:15
16:15

15:30
17:00

17:00
17:50

18:00
19:00

Contemporary
Jazzdance

Paaldansen

Rots & Water 
training 10-12jaar

Circus Atelier
6-8jaar

Rots & Water
training 12-15jaar

Circus Atelier
9-12jaar

Flamencodans
5-7jaar

Flamencodans
7-10jaar

18:30
20:00

19:00
21:00

19:30
22:00

19:45
21:45

20:00
21:45

Flamenco lessen

Dansen van eigen
bodem

JesDansTheater
basis

AcroYoga Eleme- 
ntary/intermediate

Koor Notches

17:00
17:30

17:30
18:10

18:10
18:50

18:50
19:50
 
19:00
22:00

19:30
22:00

19:30
22:30

19:45
22:00

20:00
22:00

20:00
23:00

Ukulele 8+

Ukulele 10+

Gitaar Doe je Zo

Gitaar Django

Afrikaanse dans
met live Percussie

Paaldansen

Tribal Fusion 
Bellydance

Acteeropleiding 
Acsent

Oefengroep
verbindend
Communiceren

Playtime 1ste don-
derdag v.d maand

Spaans op Reis

Schaken

20:30
22:00

Mindfulness Yoga

10:00
12:00

18:00
22:00

18:30
19:30
 
19:00
20:00

19:00
21:00

20:00
21:15

20:00
22:00

09:00
12:00

09:00
13:00

09:00
18:00

09:45
11:45

10:00
12:00

Meridiaan Chi 
Kung

Flirtklas op 22/11

Bodymix

Shakuma

TakeTINA 
op 27/09 & 22/11

Eighties Aerobics

Biodanza

Jazzdans

Poëzie, Pieter 
Beck op 24/11

Arabische lessen

Yuaqigong, chi-
nese gezond-
heidstraining

Meditatieve 
Cirkeldans

09:00
13:00

09:15
10:00

9:30
12:45

10:00
10:50

10:00
12:30

10:00
16:00

10:00
13:00

Arabische lessen

Bollywood Dance
3-7jaar

Kleutercircus en
circus voor 
ouder-kind

Bollywood Dance
8-11jaar

Infosessie was-
bare luiers & 
verzorging

TakeTINA
op 28/09 & 23/11

Paaldansles

Beweging-en 
danscoaching 
 

11:00
13:00

14:00
17:00

Bollywood Dance
12+ en Zumba

Dansatelier

KINDERKAMPEN
TONEELKAMP met Asje-
menu van 28/10 tot 1/11

STRIPTEKENEN met
Jelle Kindt van 28/10 tot 
31/10

WEERBAARHEIDSKAMP 
met Andy van Schil van
28/10 tot 30/10

KLEUTER-KINDER CREA 
ATELIER met Kopke-T
van 28/10 tot 30/10
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WORKSHOPS & KAMPEN FLAMENCO VOOR KINDEREN

Start dinsdag 17/09 

Leer deze enorme rijke kunst 
kennen. Kinderen ontdekken 
dansen, ritme, liedjes, Spaans, 
choreografieën met waaiers, 
sjaals … Niet voor niets is Fla-
menco sinds 2010 werelderf-
goed volgens UNESCO wereld- 
erfgoed. Ook voor jongens!

CIRCUS ATELIER YAMINO

Al spelend ons eigen circus 
creëren: beweging, expressie, 
fysieke & mentale grenzen ver-
leggen, creativiteit, samenw-
erken… 

En circustechnieken: acro-bal-
anceren, piramides, éénwieler, 
jongleren, koorddans, diabolo, 
rolla bolla, trapeze en ingekleurd 
met spel en clown in piste.   

Begeleiding: Jorinde Cielen    

Begeleiding: Jan Van Berckelaer & 
Katia Mortelmans   

Dinsdag van 17u00 tot 18u00 
9 & 10 jarigen
Woensdag van 17u00 tot 17u50 
5 tot 7 jarigen 
Woensdag van 18u00 tot 19u00 
7 tot 10 jarigen  

In Zaal 7

Prijs: Zie website   

Inschrijving & info: www.flamencoant-
werp.be

Woensdag van 14u00 tot 15u30 voor 
de 6 tot 8 jarigen & van 15u30 tot 
17u00 voor de 9 tot 12 jarigen 
In de Theaterzaal  

€220 / 30 lessen      

Inschrijving & info: yanimo@scarlet.be 
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LESAANBOD KLEUTERCIR-
CUS & CIRCUSMOTORIEK 
OUDER-KIND

Ell Circo D’ell Fuego, kortweg 
ECDF is ondertussen al een tijd 
actief in Borgerhout en brengt z’n 
aanbod nu ook tot in ‘t Werkhuys: 
Het kleutercircus en het aanbod 
circusmotoriek ouder-kind. Onze 
jongsten worden meegenomen 
in een verhaal van verwondering 
en motorische uitdaging. Ver-
schillende materialen (tonnen, 
trapeze, ... ) worden het centrum 
van de lessen en het zal dan ook 
niet lang duren voor jong en jong 
van geest de circusmicrobe te 
pakken heeft.

Zaterdag van 9u30 tot 12u45  
In de theaterzaal

Kleutercircus: €150 
& ouder-kind: €180      

Inschrijving & info: pedagogie@ecdf.be 

Begeleiding: Katia Mortelmans       

LESSEN ARABISCH

Lessen Arabisch voor kinderen 
tot 12 jaar 

Zaterdag van 9u00 tot 13u00 + 
zondag van 9u00 tot 18u00
Groep 1: zondag van 14u tot 18u
Groep 2: zondag van 9u tot 13u
Groep 3: zaterdag van 9u tot 13u
In Klaslokaal 1

€165 / jaar incl. cursussen, schriften & agenda

Inschrijving & info: qalam-antwerpen@
hotmail.com of 0485/762.548

Begeleiding: Bouchra Bouzammour

BOLLYFIT, BOLLYWOOD DANCE

Bollywood Dance is een unieke 
dansstijl gebaseerd op Indiase 
Bollywood-films. Dit is een com-
binatie van verschillende dans-
stijlen zoals bhangra, Indiase 
volksdans, klassieke dans enz. 
In deze sessie van 15 lessen le-
ren we dansen op een paar ver-
schillende liedjes met verschil-
lende dansstijlen. Zo krijg je een 
goed idee van  Bollywood-dans.

Zaterdag: KLEUTERS (3-7 jaar): van 
9u15 tot 10u00, KINDEREN (8-11 
jaar): 10u00 tot 10u50 
In het tussenlokaal

€75 / 15 lessen of €6 / les      

Inschrijving & info: nikitamittal8321@
gmail.com of 0467/693.968

Begeleiding: Nikita Singla     

ROTS & WATER WEERBAAR-
HEIDSTRAINING

Wil je leren om beter je grenzen 
aan te geven en nee te durven 
zeggen? Wil je steviger in je 
schoenen staan en beter leren 
omgaan met pesterijen? Rots & 
Water is een training die focust 
op jouw eigen kracht en mogeli-
jkheden. We wisselen fysieke 
oefeningen af met korte gesprek-
ken.

Woensdag van 14u00 tot 15u00 
4de tem 6de ljr 
Woensdag van 15u15 tot 16u15 
1ste tem 3de middelbaar  
In de Balletzaal

€120 / 8 lessen        

Inschrijving & info: andyvanschil
@gmail.com

Begeleiding: Andy Van Schil     
Begeleiding: Sfen van Staeyen

SPEEL GOED UKELELE

Voor enthousiaste kinderen met 
zin in muziek! 

De Aloha’s - initiatie 8+ 
ontdekken op speelse wijze de 
ukelele als een echt muziekin-
strument. 
De Ukken - beetje ervaring 8-10J 
verkennen de wondere wereld 
van akkoorden en melodietjes. 
De Le-Le’s - enige ervaring 10+ 
erdiepen zich verder in de 
ukelele en kiezen mee welke 
liedjes we spelen. 

Dinsdag EN donderdag vanaf 17u
ALOHA’S: vanaf donderdag 26/09 
van  17u00 tot 17u30
UKKEN: vanaf dinsdag 24/09 van 
17u00 tot 17u40
LELE’S: vanaf donderdag 26/09 van 
17u30 tot 18u10
In het Muzieklokaal

ALOHA’S: €69 / 11 lessen  
UKKEN: €93 / 11 lessen 
LELE’S: €93 / 11 lessen
  
Inschrijving & info: info@agamuzi.be of 
0496/242.486
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EEN HERFSTIG KLEUTER/
KINDER CREA ATELIER

Ben je thuis steeds aan het zingen, 
swingen, knutselen, springen en 
ben je tussen de 3 - 8 jaar? Dan is 
dit crea-atelier zeker iets voor jou! 
We spelen toneel, dansen, zingen, 
knutselen, vertellen, swingen, schil-
deren, spelen, lachen, .... 

Kortom een dag vol met leuke 
dingen! Bijna alles mag en niks 
“moet”. Trommel en trompeteer al je 
vriendjes en beleef leuke, creatieve 
dagen.

Van maandag 28/10 tot woensdag 
30/10 van 10u00 tot 16u00
In Zaal 7 en Klaslokaal

€30 / dag (korting bij inschrijven 3 
dagen = €75)           

Inschrijving & info: info@kopke-t.be

WORKSHOP STRIPTEKENEN

In deze week spelen superhel-
den, pratende dieren, heksen en 
prinsessen de hoofdrol. Laat je 
fantasie er volledig op los en maak 
je eigen stripverhaal. 

BERESTERK WEERBAAR- 
HEIDSTRAINING

Wil je leren om beter grenzen 
aan te geven en nee te durven 
zeggen? Wil je steviger in je 
schoenen staan en beter le-
ren omgaan met pesterijen? 
Rots & Water is een training 
die focust op jouw eigen kracht 
en mogelijkheden. We wissel-
en fysieke oefeningen af met 
korte gesprekken. Kan jij ook 
wat stevigheid gebruiken? Kom 
dan zeker naar het Beresterk 
kampje!

Begeleiding: Jelle Kindt    

Begeleiding: Andy Van Schil    

Van maandag 28/10 tot donderdag 
31/10 van 9u tot 16u in Klaslokaal 1

€30 / dag of €15 / halve dag          

Inschrijving & info: jelle_kindt@hotmail.
com  

Van maandag 28/10 tot woensdag 
30/10 van 9u00 tot 16u00
In de Balletzaal

€115 / 3 dagen       

Inschrijving & info: andyvanschil
@gmail.com

TONEEL / IMPROVISATIEKAMP

Heb jij ook zin om te leren improvis-
eren/toneelspelen? Dat is niet alleen 
superleuk maar ook spannend! We 
maken gekke verhalen en gaan die 
ook spelen. We gebruiken heel veel 
fantasie met een saus van griezel, 
humor en spanning erbij !  

Het wordt een top week met op 
vrijdag een spetterende show !
Begeleiding: Asjemenu vzw    

Van maandag 28/10 tot vrijdag 1/11 
van 9u00 tot 16u00
In de Theaterzaal  

€110 / week        

Inschrijving & info: info@asjemenu.be 
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DANSATELIER 

Bij deze workshop maak je op 
een (h)eerlijke manier contact 
met je lichaam, met jezelf. Dans-
plezier, expressie en intuïtie sta-
an centraal. De muziek prikkelt 
de goesting om in beweging te 
komen. Je wordt uitgenodigd 
om je lichaam te volgen en jezelf 
zacht-moedig en vrij uit te druk-
ken. Het gaat dus helemaal niet 
om het kopiëren van pasjes. 

Hartelijk welkom!

Zaterdag 14/09 & 19/10 & 30/11 & 14/12  
van 14u00 tot 17u00
In de Balletzaal 

€20 / deelnemer    

Inschrijving & info: anwillaert@
hotmail.com of 0473/426.037

Begeleiding: An Willaert

CONTEMPORARY JAZZDANCE
of JAZZDANCE

Intensieve hedendaagse jazzd-
anstraining voor leerkrachten 
dans. Deelname aan de “Rayart 
Dance Company” behoort tot de 
mogelijkheden.

Begeleiding: Raymond Verborgt 

Contemporary Jazzdance elke
woensdag van 9u tot 12u
Jazzdans elke zondag van 9utot 12u 
In de Danszaal

€10

Inschrijving & info: raymond.verborgt@
pandora.be of 0485/731.978
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ZUMBA GOLD & BBB

ZUMBA: Deze lichte vorm 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.

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.

Maandag
ZUMBA van 14u00 tot 15u00
BBB van 15u00 tot 16u00
In de Balletzaal

€52 / 13 lessen (€10,40 kansentarief 
via de A-kaart) – Zumba of BBB

Inschrijving & info:www.antwerpen.be/
sportenbeweegmee 

Begeleiding: Kum Oliver Ebui

MEDITATIEVE CIRKELDANS

Wij dansen samen in een 
cirkel.

Als je een bovenaanzicht zou fil-
men, lijken onze bewegingen op 
de figuren in een caleidoscoop. 
Het is erg bijzonder om jezelf 
als deel van dat geheel te voel-
en! 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.

Zondag 8-15-29/09 & 13–20–27/10 & 
10–17/11 & 1–8/12 van 10u00 tot 12u00 
In het tussenlokaal 

€12 / les     

Inschrijving & info: leendemulder@
telenet.be of 0497/799.196

Begeleiding: Leen De Mulder 

AFRO-BRAZILIAANSE DANS & 
PILATES

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

Pilates: Deze oefeningen zorgen 
voor een evenwichtige ontwikke-
ling van alle spiergroepen. Je 
kweekt een sterk en flexibel li-
chaam. Ook de coördinatie van 
je bewegingen wordt verbeterd.

Begeleiding: Sergio Amorim

Maandag
Afro-Braziliaanse dans van 19u tot 20u
Pilates van 20u tot 21u EN van 21u tot 
22u
In de Balletzaal

€52 / 13 lessen (€10,40 kansentarief 
via de A-kaart) – Dans of Pilates   

Inschrijving & info www.antwerpen.be/
sportenbeweegmee
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LINDY HOP 

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

Dinsdag van 19u00 tot 22u00, start 
dinsdag 10/09
In de Theaterzaal

€126 / 14 lessen

Inschrijving & info: www.dancing
sophie.be 

Begeleiding: Dancing Sophie  

BALBOA BEGINNERS WORK-
SHOP & gratis Lindy hop initi-
atie

Balboa is één van de swingdan-
sen, net als Lindy Hop, Charles-
ton, de Blues. Ontstaan in Cal-
ifornië en is uit de jaren 20-30. 
We leren je de basispassen van 
deze snelle, boeiende dans. 

Zondag 25/08 EN zondag 1/09 telkens 
van 14u00 tot 16u15   
Initiatie Lindy Hop van 16u30 tot 17u15
In de Theaterzaal

€40   

Inschrijving & info: leendemulder@
telenet.be of 0497/799.196

Begeleiding: Dancing Sophie  

Begeleiding: Ine Verlinden 

Begeleiding: Karin Vandaele

STUDIO Mbody SUBTITEL: 
Beweging- en danscoaching - 
embody yourself

Je lichaam liegt nooit! Het is het 
beste gezondheids- en gps sys-
teem dat we hebben – als je weet 
hoe je ernaar moet luisteren en 
handelen. Verbinden met ons 
lichaam is onszelf leren vertrou-
wen, en daar wordt je krachtig, 
levendig en sterk van. In deze 
coaching sessies krijg je, via je 
lichaam, daar weer toegang toe.

Zaterdag van 10u00 tot 13u00
21/09: Body awareness
5/10: Stability
19/10: Abundance
16/11: Power House     
30/11: Expression
14/12: Surrender
In de Balletzaal

€50 / coaching workshop of 
€300 / gehele reeks 

Inschrijving & info: ine@bethewellbe-
ing.com of www.studiombody.com

PAALDANSLES

START MET PROEFLES op 
zaterdag 31/08, donderdag 
29/08 of 5/09

PAALDANSLES… je verlegt je 
grenzen en ontdekt onvermoede 
krachten in een gezellige en 
vriendschappelijke sfeer. Een 
volledige work-out voor lichaam 
en geest. Iedereen kan leren 
paaldansen. Wij bieden paal-
danslessen voor alle niveaus, 
van beginnend tot gevorderd. 
In onze paaldanslessen ligt het 
accent op spins en acrobatie, 
na een stevige opwarming vlie-
gen we er in. De groepen zijn 
opgedeeld per niveau. Een les 
bestaat uit 90minuten.

Woensdag van 10u00 tot 11u30
Donderdag van 19u00 tot 22u00
Zaterdag van 10u00 tot 13u00
In Zaal 7

€150 / beginnersreeks of €75 / beur-
tenkaart vaste leden        

Inschrijving & info: info@paaldansles.
be of 0497/450.501
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TRIBAL FUSION BELLYDANCE

Tribal Fusion Bellydance is 
buikdans op moderne muziek en 
een mix van verschillende danss-
tijlen.. Je wordt leniger en soepel, 
je krijgt een natuurlijke elegantie 
en met kleine danscombinaties 
gebruiken we lichaam en geest. 
We zijn vrouwen van alle leeftij-
den en nationaliteiten ,we geni-
eten van elkaars gezelschap. 

Iedereen welkom!

DANSEN VAN EIGEN BODEM

KENNISMAKING op 25/09 en 
GRATIS PROEFLES op 2/10 
(basistechniek) 

Wij komen elke woensdag samen 
om er een gezellig avondje van 
te maken. Wij dansen baldansen 
zoals bourrée en jig, schottisch, 
mazurka, wals en polka.

Danstechniek en nieuwe dansen om 
19u30 (op afspraak: 0486/53.90.81)
Baldansen met live begeleiding op ac-
cordeon om 20u30 

Donderdag van 19u30 tot 22u00  
Beginners van 19u30 tot 20u30 
Gevorderden van 20u30 tot 22u00
In de Danszaal

€10 / les (beginners) of €12 / les 
(gevorderden)      

Inschrijving & info:www.azizagizeh.com

Woensdag van 19u30 tot 22u00   
In de Theaterzaal

€50 / instapprijs (8 lessen + verzeker-
ing) of €60 / jaar – 1ste les = gratis  

Inschrijving & info: katrien.vancraenen-
broeck@gmail.com of 0486/539.081

Begeleiding: Aziza Gizeh   
Begeleiding: Katrien Van Craenenbro-
eck (dans), Modest Vercauteren (ac-
cordeon), Jan Vroman (Mandoline) 

Begeleiding: King Franky

SHAKUMA

Shakuma Fitness is een Afri-
kaanse danswork-out die een-
voudige danspassen combineert 
met aerobicsoefeningen. De oe-
feningen gebeuren op het ritme 
van afrobeatmuziek en pakken 
zowat alle spieren in je lichaam 
aan.

Dinsdag van 19u00 tot 20u00 EN 
van 20u00 tot 21u00 
Vrijdag van 19u00 tot 20u00 
In de Balletzaal & Zaal 7

€52 / 13 lessen (€10,40 kansentarief 
via de A-kaart)

Inschrijving & info:www.antwerpen.be/
sportenbeweegmee 

Begeleiding: Suzanna Pezo (tap-
danseres uit Sesamstraat)  

RHYTHM TAP
Tapdans-lessen voor jongeren 
en volwassenen

Tap is dansen en muziek maken 
tegelijkertijd, elke tapdanser is 
ook een percussionist! We stap-
pen in de traditie van dansers als 
Gregory Hines, Savion Glover 
en Michelle Dorrance. Rhythm 
Tappers vallen op door precisie, 
muzikaliteit, een acrobatische of 
een elegante bewegingsstijl. Op 
het programma staan oefenin-
gen, Time-Steps, originele cho-
reografieën en improvisatie.

Maandag 
Van 18u30 tot 19u30 (beginners)
Van 19u30 tot 20u30 (beginners +)
20u45 tot 22u00 (half-gevorderden)
In Zaal 7

Tussen €10 en €12,50     

Inschrijving & info: suzanna@divi-divi.
net of 03/271.28.88
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CURSUSSEN AFRIKAANSE 
DANS MET LIVE 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 bewegin-
gen. 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.

FLAMENCO 
Voor jongeren en volwassenen

START DINSDAG 17 SEPTEM-
BER

Flamenco is een kunst en sinds 
2010 cultureel erfgoed volgens 
UNESCO. Flamenco is poëzie, 
ritme, muziek, jazz, folklore, he-
dendaags… een levende kunst. 
Jorinde is naast ervaren flamen-
co danseres en leerkracht ook 
docente yoga. In de lessen wordt 
er veel aandacht gegeven aan 
het lichaam. Jorinde zingt ook in 
de les…

Donderdag 
Beginners van 19u00 tot 20u30
Basiservaring van 20u30 tot 22u00
In de Theaterzaal

€144/reeks    

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

Middengroep: Dinsdag 19u30 tot 20u30 
Gevorderden: Dinsdag 20u30 tot 21u30
Beginners: Woensdag 19u00 tot 20u00
Sevillanas: Woensdag 20u00 tot 21u00
In Zaal 7

Prijs: Zie website

Inschrijving & info: www.flamencoant-
werp.be

Begeleiding: Fanny Heuten  
Begeleiding: Jorinde Cielen    Begeleiding: Raymond Verborgt

BOLLYFIT - BOLLYWOOD DANCE

Bollywood Dance is een unieke 
dansstijl gebaseerd op Indiase 
Bollywood-films. Dit is een com-
binatie van verschillende dans-
stijlen zoals bhangra, Indiase 
volksdans, klassieke dans enz. 
In deze sessie van 15 lessen le-
ren we dansen op een paar ver-
schillende liedjes met verschil-
lende dansstijlen. Zo krijg je een 
goed idee van  Bollywood-dans.

Zaterdag
Volwassenen (12+):  van 11u tot 12u
Bollywood Zumba: van 12u tot 13u
In het Tussenlokaal

€75 / 15 lessen of €6 / les 

Inschrijving & info: nikitamittal8321@
gmail.com of 0467/693.968

Begeleiding: Nikita Singla

JesDansTheater/
JesDansTheater basis

START DINSDAG 10 SEPTEMBER

JESDANSTHEATER (OOK BA-
SIS) : Dans en Bewegingstheater 
vanuit verschillende culturen. 
We scherpen onze zintuigen aan 
en verdiepen ons lichaamsbe-
wustzijn. Aarding, houding, rui-
mte, contact, expressie, trans-
formatie staan centraal. We 
onderzoeken de relatie lichaam 
& natuur, lichaam & geest dmv 
: Butoh(Japanse transformatie-
dans), Etnische & Rituele dans, 
Sensitieve & Expressiedans, 
Contact-impro, Yoga. Live Mu-
sic & Sound In het theatrale stuk 
werken we toe naar deel en/of 
toonmomenten van onze dans.

JESDANSTHEATER 
Dinsdag: voor dansers, bewe-
gers, acteurs met ervaring 
JESDANSTHEATER Basis 
Woensdag: voor zowel begin-
ners als gevorderde, dansers, 
acteurs… 
Begeleiding: Jessy Driessens     

JESDANSTHEATER: 
Dinsdag van 20u00 tot 22u00
JESDANSTHEATER Basis: 
Woensdag van 19u45 tot 21u45
In de Danszaal

Inschrijving & info: jesdanstheater@te-
lenet.be of 0472/399.606
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AFRO-HOUSE

DANSREEKS

Afro House (of ook: African 
House) is een dansstijl die zijn 
origine kent in Zuid-Afrika. Het 
is een energieke, krachtige en 
uptempo dansstijl waarbij ritme 
een grote rol speelt. Afro House 
is geïnspireerd op traditionele Af-
rikaanse dans, hip hop dance en 
house dance.  Tijdens deze ken-
nismakingscursus leert David 
‘Rabba’ Kinkela je stap voor stap 
zijn Afro House wereld kennen. 

Dinsdag van 19u30 tot 21u00  
VIER avonden: 8/10–15/10–22/10–5/11    
In het Tussenlokaal

Prijs: Zie website

Inschrijving & info: www.wisper.be

Begeleiding: David Kinkela  Begeleiding: Saartje Van Broekhoven Begeleiding: Karel Hermans 

EIGHTIES AEROBICS

Wat Jane Fonda startte, zet 
Eighties Aerobics vandaag voort 
in een hedendaags jasje! Je kri-
jgt een stevige mix van dans, 
cardio en spierverstevigende 
oefeningen op de aanstekelijke 
tunes van de jaren 80. Been-
verwarmers en zweetbandjes 
aangeraden! Ons motto is al 
feestend sporten, dus meedoen 
kan op je eigen tempo. Haal dat 
flashy turnpakje maar van onder 
’t stof en breek de sleur met deze 
unieke nostalgische workout!

Vrijdag van 20u00 tot 21u15
In de Danszaal

€10 / les 

Inschrijving & info: hannedeheegher@
gmail.com

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 re-
gelmatig 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 bewe-
gen is handig!

Vrijdag van 20u00 tot 22u00
Op de Zolder

€12 / les of €100 / 10-beurtenkaart      

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

BODYMIX

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

Begeleiding: Fatima Talhaoui

Vrijdag van 18u30 tot 19u30
In de Balletzaal

€52 / 13 lessen 
(€10,40 kansentarief via de A-kaart)  

Inschrijving & info: www.antwerpen.be/
sportenbeweegmee
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MINDFULLNESS YOGA

Met aandacht bewegen of be-
wust stil in een lichaamshoud-
ing (asana) zijn - in combinatie 
met een rustvolle ademhaling 
- maakt je lichaam gezond, flex-
ibel en sterk, je lichaam alert en 
kalm. Het voordeel van Mindful-
ness Yoga is dat het door ‘ieder-
een’ kan beoefend worden, naar 
eigen vermogen, zonder vergelij-
ken, prestatiedrang of competi-
tie. Je kan dan ook eender welk 
moment inspringen.

Elke donderdag van 20u30 tot 22u00  
vanaf OKTOBER
Op de zolder 

€10 / 1 les of €40 / 5 beurten    

Inschrijving & info: veerleyogarage@
gmail.com 

YUANQIGONG, een Chinese 
gezondheidstraining

Yuanqigong leert je hoe je jouw 
lichaam op een gezonde, nat-
uurlijke manier kunt gebruiken. 
Het brengt je tot rust en verhoogt 
je weerbaarheid tegen ziekte. In-
houd lessen: daoyin (taoïstische 
zachte stretching), standentrain-
ing, bewegingstraining, zelfmas-
sage, ademtraining en alchemis-
tische meditatie. 

Zondag van 9u45 tot 11u45    
In de Balletzaal

€18 / les of €150 / 10 beurten

Inschrijving & info: ruitenburg@gmail.
com of 0489/466.616

Begeleiding: Gijsbert Ruitenburg & Es-
ther Schenk 

MERIDIAAN CHI KUNG EN 
5-ELEMENTEN YOGA

Meridiaan Chi Kung is een reeks 
energie-opbouwende oefenin-
gen die het lichaam opent via 
het meridiaan systeem. De oe-
feningen zijn aangepast aan ie-
ders niveau, hebben onmiddel- 
lijk effect op je vitaliteit en kan je 
makkelijk verder thuis oefenen. 
Op het einde van de les doen 
we een aantal aanvullende yoga 
matoefeningen. 

Instromen of proefles is altijd 
mogelijk! 

Begeleiding: Hilde Broeckhove

Elke vrijdag van 10u00 tot 12u00 
13–20–27/09 & 4–11–18– 25/10 & 
8–15 –22–29/11 & 13/12 
In de Danszaal 

€144/12 lessen of €70/ 5-beurtenkaart  

Inschrijving: hilde.broeckhove@gmail.
com of 0497/469.219
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TAIJI 37 VORM, soepel & even-
wichtig en/of TAIJIWUXIGONG, 
sterker & gezonder door meer 
lichaamsbesef & mooiere houd-
ing

In Taiji leer je Taijikrachten 
ontwikkelen waardoor je houd-
ing, evenwicht en concentratiev-
ermogen verbeteren. Je wordt 
soepeler, rustiger en je vitale en-
ergie (Qi) versterkt, wat leidt tot 
een goede fysieke gezondheid, 
sterker mentaal evenwicht en 
beter emotioneel welbevinden. 

Taijiwuxigong® is zelfgenez-
ing en -regulering van lichaam 
en geest met behulp van drie 
soorten oefeningen: - spontane 
beweging, - daoyin die specifieke 
lichaamsdelen oefenen, - medi-
tatie (meestal staand). Je voelt je 
lichter, blijer en gezonder.
Begeleiding: Sofie-Ann Bracke 

Maandag
Taiji 37 vorm van 10u00 tot 11u00 
Taijiwuxigong® van 11u00 tot 12u15
In de Theaterzaal

Taiji 37 vorm: €11 / les of €95 / 10-beur-
tenkaart. 1ste les is GRATIS   
Taijiwuxigong®: €13 / les of €100 / 
10-beurtenkaart. 1ste les is GRATIS   
 
Inschrijving & info: info@sofieann-
bracke.be of 0486/931.122

WILD WOMEN VROUWEN-
CIRKEL & NAMASTÉ NINJA

Vrouwencirkel: Een veilige, hei-
lige, liefdevolle (helende)kracht-
plek om met Sisters te verbin-
den, ons vrouw-zijn te vieren 
d.m.v. een praatcirkel, creatieve 
expressie (ecologische crea-ex-
pressie allerlei), verschillende 
soorten lichaamsbeweging(o.a 
dans, yoga), meditatie, tantra, 
sjamanisme, (mantra)zingen.

Namasté: Een leuke Mind-Body-
Soulklas, voor balans en kracht... 
vanbinnen en vanbuiten. Verbin-
dend, aardend, vol plezier en 
sportief. D.m.v. meditatie, yoga 
(kundalini,- hatha,- Vinyasa,-), 
calisthenics en pilates, (mantra) 
zingen en vrije dansexpressie 
(Ecstatic Dance geïnspireerd).

Begeleiding: M. Ange Vlasblom

Wekelijks vanaf 2/09 elke maandag
Vrouwencirkel: van 18u45 tot 20u45
Namasté:  van 21u00 tot 22u00
Op de zolder 

Vrouwencirkel: €8 - 17 (sliding scale: je 
betaalt naar vermogen)
Namasté: €8 - 75 / 10-beurtenkaart  

Inschrijving & info: wilderoos3@
gmail.com

Begeleiding: Ruslan North & Saar 
Wouters 

Begeleiding: Ruslan North & Saar 
Wouters 

ACROYOGA ELEMENTARY/
INTERMEDIATE

Lessen bedoeld voor ervaren 
mensen. 

AcroYoga Elementary lessen 
verrijken je kennis in partner-ak-
robatiek vanuit het perspectief 
van beweging in combinatie met 
het partner-werk. Begeleid door 
2 ervaren docenten en bijgesta-
an door 2 enthousiaste assis-
tenten.

Antwerp - ACRO YOGA DAY

EENMALIG

ANTWERP - ACROYOGA DAY 
is de 4de editie van een nieuw 
Antwerps kleinschalig festival, 
waarbij je de fantastische gele-
genheid krijgt om kennis te mak-
en met verschillende activiteiten 
die nauw verbonden zijn met 
ACROYOGA. Je kan hier komen 
proeven van allerlei workshops 
die draaien rond connectie, be-
weging, fysieke training, creativi-
teit en plezier.

Elke woensdag van 20u00 tot 21u45
In de Balletzaal

€15 / les (bij lessenreeks)
€18 / losse les  

Inschrijving: AcroContactYoga@gmail.
com of 0484/990.861

Zondag 8 September van 10u tot 16u
In de Balletzaal, Zaal 7 & Theaterzaal

Prijs: zie website: https://www.acrocon-
tactyoga.com/ 

Inschrijving: AcroContactYoga@gmail.
com of 0484/990.861
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NATUURSTEM, LAAT JE ZINGEN

START OP MAANDAG 
16 SEPTEMBER

Leer je eigen instrument 
kennen, voelen!

Jackie werkt met het Indische 
systeem: Saregam systeem uit 
de Indische Raga. met behu-
lp van het Indische harmonium. 
We leren zingen vanuit onze 
“stroom” We maken onze stem 
vrij … 

We werken aan: 

lichaamsbesef, houding, stem-
ontwikkeling; “manta-adem-
haling”, klankleur, improviseren, 
boventonen, samen zingen en 
nog veel meer.

Maandag van 18u30 tot 20u00 
Dinsdag van 20u30 tot 22u00
In het Muzieklokaal

€144  

Inschrijving & info: info@arttout.be of
 0486/140.973

Begeleiding: Jackie Janssens 

Beginners: Dinsdag van 18u20 tot 
19u00 – start op 24/09
Gevorderden: Donderdag van 18u50 
tot 19u50 – start op 26/09 
In het Muzieklokaal

Beginners:  €88/ 11 lessen 
Gevorderden:  €132/ 11 lessen 

Inschrijving & info: info@agamuzi.be of
0496/242.486

GITAAR A LA DJANGO

Huur gitaar mogelijk. Info jaar-
pakket zie www.agamuzi.be

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 basistechniek-
en mee die je helpen onversterkt 
samen te spelen. Geen partitu-
urkennis vereist. We sluiten de 
reeks af met een échte Manouche 
Jam tijdens de Volxkeuken in ‘t 
Werkhuys!
Begeleiding: Sfen Van Staeyen

Begeleiding: Jackie Janssens

DIDGERIDOO

START OP DINSDAG 
17 SEPTEMBER

Didgeridoo, “Adem, daar draa-
it 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 moed-
er van alle windinstrumenten, 
Adem, de “Manta-ademhal-
ing” ligt aan de basis van alles. 
Didgeridoo is een boventoon-in-
strument. Je het ritmisch of med-
itatief spelen, aan jou de keuze.

Dinsdag van 19u00 tot 20u30
In het Muzieklokaal

€144  

Inschrijving & info: info@arttout.be of 
0486/140.973
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Maandag van 20u00 tot 21u30
In het Muzieklokaal

€144  

Inschrijving & info: info@arttout.be of 
0486/140.973

KEELZANG EN BOVENTOON-
ZANG

START OP MAANDAG 
16 SEPTEMBER

We behandelen diverse techniek-
en, zowel Westerse als Tuvaanse, 
Afrikaanse,... technieken. Het 
is een unieke en karakteristieke 
zangtechniek waar zangers meer-
dere tonen tegelijkertijd zingen: 
een grondtoon en een melodieuze 
toon, ... We leren ons instru-
ment, onze stem meer bewuster 
kennen.

Begeleiding: Jackie Janssens

TakeTiNa 

4 DAGEN

Met Amelie Thonet & Barbera 
Willems

TaKeTiNa is een speelse oefen-
ing in ritmische verkenning die het 
muzikale en menselijke potentieel 
activeert. Door het lichaam als een 
muziekinstrument (stem, stappen 
en klappen) te gebruiken, creëert 
TaKeTiNa complexe ritmes die ge-
makkelijk toegankelijk zijn. Kom en 
doe mee voor dit geweldige leer-
proces! 

Vrijdag 27/09 van 19u00 - 21u00: €30
Zaterdag 28/09 van 10u00 - 6u00: €80
Vrijdag 22/11 van 19u00 - 21u00: €30
Zaterdag 23/11 van 10u00 - 16u00: €80
In de Danszaal

Inschrijving & info: info@arttout.be of 
0486/140.973

Begeleiding: Jackie Janssens

KOOR NOTCHES

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 klass-
iek 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?

Elke woensdag van 20u00 tot 21u45 
(geen les tijdens vakantie)  
Op de Zolder

Vrije bijdrage

Inschrijving & info: notches@outlook.
com

Begeleiding: Tine Joris Begeleiding: Jackie Janssens

GITAAR DOE JE ZO

Gitaarcursus voor volwass-
enen (15+). In groep op een ge-
zellige manier gitaar leren spel-
en aan de hand van akkoorden 
en basisharmonieën. Geen par-
tituurkennis nodig.

1-2-3-START Gitaarcursus voor 
absolute beginners. 

VAN A TOT G - Voor deelnemers 
aan een vorige reeks, maar ook 
voor gitaristen die niet gewend 
zijn om akkoorden te spelen of 
als opfrissingscursus voor gi-
taristen met summiere voorken-
nis en vaardigheid. 

VAN A tot G: Dinsdag van 17u40 tot 
18u20 – start op 24/09
1-2-3-START: Donderdag van 18u10 
tot 18u50 – start op 26/09 
In het Muzieklokaal

VAN A tot G of 1-2-3-START: €81/ 11 
lessen 

Inschrijving & info: info@agamuzi.be of 
0496/242.486

46 47



Begeleiding: Serge Baeken

MULTIMODEL

Teken naar naaktmodel op eigen 
inzicht en talent. Wekelijks een 
ander model (M/V/X). Poses van 
5, 10 en 15 minuten.

Maandag van 19u00 tot 22u00 en de 
1ste maandag van de maand OOK van 
15u00 tot 18u00
In de Koepelzaal 

€10 / sessie     

Inschrijving en info: ysfabrik@gmail.
com

PLAYTIME

Elke 1ste donderdag van de 
maand is het een avond vol ge-
zelligheid en spelplezier in ’t Kaf-
fee. We spelen de leukste, tofste 
en nieuwste gezelschapsspelen! 
Iedereen welkom! 

Wij voorzien de spelletjes, 
U het goed gezelschap?

Elke 1ste donderdag van de maand
In ‘t Kaffee

€7,5/jaar (1ste keer gratis)     

Inschrijving en info: https://www.face-
book.com/PlaytimeWerkhuys/

‘T WERKHUYS BILJART

Zin in een spelletje biljart? Ook 
dat kan in ’t Werkhuys! In ’t Kaffee 
staat een biljart open voor pub-
liek. 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 maan-
dag en woensdag is de biljart niet 
vrij tot 18u00, omdat onze ploeg, 
Okra Sint-Jan, wedstrijd of training 
heeft. Zin om je verder te engag-
eren? Okra Sint-Jan zoekt altijd 
nieuwe leden, mail naar jos_hen-
derieckx@hotmail.com.

Elke dinsdag van 20u00 tot 22u00
in ‘t Kafee

GRATIS

Inschrijving & info: hartlabeur@gmail.
com – www.werkhuys.be of FB: Hart 
Labeur – ‘t Werkhuys

HART LABEUR 

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

SCHAKEN Competitief & ecreatief 

JEUGDSCHAAKLESSEN OP 
WOENSDAG VAN 18u30 TOT 
23u (vraag info)

De Borgerhoutse Schaakkring 
speelt elke donderdag vanaf 20u00, 
in ’t Werkhuys. Elke schaakliefheb-
ber is welkom om om een recreatief 
partijtje te spelen. Nadien kan men 
lid worden en ook aan officiële wed-
strijden deelnemen. Wij spelen zow-
el interne tornooien als externe com-
petities (provinciaal en nationaal).
Begeleiding: Wim D’haluin

Donderdag van 20u00 tot 23u00
In Klaslokaal 3

€65 / jaar      

Inschrijving: wim.dhaluin@skynet.be

Elke maandag vanaf 14u00
In ‘t Kafee

GRATIS - Eigen materiaal meebrengen

Inschrijving & info: inschrijven niet 
nodig, u kan gewoon aansluiten wan-
neer u wil

HANDWERKCLUBJE CHILLBOX

Heb je zin om je week goed in te 
zetten? Dan kan je op maandag 
komen handwerken, in ’t Werkhu-
ys! Samen met een groepje 
plezante breisters, haaksters  & 
tetteraars ga je aan de slag. 
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Begeleiding: FUS! Improv - Pieter Beck 
& Dorien Vanlerberghe

IMPROVISATIETHEATER VOOR 
BEGINNERS

START OP MAANDAG 
14 OKTOBER

Dompel je onder in de basisprin-
cipes van impro! 

Door groepsoefeningen maken 
we ter plekke verhaal, person-
ages, dialogen, decor en emotie 
aan. De humor volgt! Zonder die 
te zoeken. Deze reeks heeft een 
vervolg in een maandagavon-
dreeks niveau 2 in het voorjaar 
van 2020.

Maandag van 19u00 tot 21u30
In het Tussenlokaal

€135 (basistarief) of €115 (korting-
starief voor studenten, werkzoekende, 
65+)  

Inschrijving & info: info@fusimprov.be 
of 0472/793.951

Maandag van 19u00 tot 21u00
In  de Danszaal

GRATIS

Inschrijving & info: info@collectiefthe-
aterhart.be

COLLECTIEF THEATER HART

Collectief Theater Hart levert 
een bijdrage aan de vrede, hu-
maniteit en solidariteit in de 
wereld. Ze doet dat door uni-
versele voorstellingen te maken. 
Collectief Theater Hart is ver-
bonden 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: Poppe Boonstra & Hans 
Jackmaert 

ACTEREN VOOR BEGINNERS

Ontdek spelenderwijs de acteur of 
actrice in jezelf. Dat doen we door 
samen de basisvaardigheden te 
onderzoeken die een acteur zich ei-
gen moet maken. We werken aan 
stemgebruik, lichaamsbewustzijn, 
fysieke en verbale expressie, samen-
spel. Dit doen we aan de hand van 
tekst én improvisaties. We gaan 
stapsgewijs te werk en bouwen aan 
een motiverende groepssfeer. Vervol-
gens gaan we dieper in op personag-
es, hun karakters en hun emoties. Al 
doende kruipen we helemaal in hun 
huid.

Dinsdagavond van 19u30 tot 22u00 
In het Tussenlokaal

Prijs: zie website

Inschrijving & info: www.wisper.be

Begeleiding: Merel Denie
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NIET DE POËZIE VAN UW OM
EENMALIG

Via een resem laagdrempelige en 
energieke oefeningen in groep(jes) 
porren we je dichtcapaciteiten naar 
de oppervlakte en spelen we een 
eind weg met de taal.

Zondag 24 november van 9u tot 13u   
In het Tussenlokaal

€40 (basistarief) of €30 (kortingstarief 
voor studenten, werkzoekenden, 65+)

Inschrijving & info: info@fusimprov.be 
of 0472/793.951

Begeleiding: Pieter Beck

Begeleiding: Poppe Boonstra & Sarah 
Huygens, Marja de Kan en gastdocenten  

ACTEEROPLEIDING ACSENT

Voor Acsent is veranderen en ex-
perimenteren, betekenisvol en 
oprecht spelen een constante. 
Het onderzoeken van het hoe van 
acteren en de ontmoeting tussen 
publiek en spelers staat centraal. 
Daarnaast ontwikkelen wij jouw 
talent d.m.v. neutraal masker, cho-
reografie, zingen, dansen, fysical 
actions ,tekst en beweging.

1ste & 3de zondag v.d, maand van 10u tot 
17u. Elke donderdag van 19u30 tot 22u30 
In de Balletzaal en andere

€ www.academievoorspelentheater.be 
Inschrijving & info: +31612385588

Begeleiding: DE DAGEN

SAMEN LEZEN

Samen Lezen is samen genieten 
van fragmenten gedichten en 
verhalen uit de wereldliteratuur. 
Een uur lang praat je in kleine 
groep over bijzondere teksten. 
Je wisselt gedachten uit en gaat 
van lezen naar leven. Een en-
thousiaste lezer begeleidt het 
gesprek. Na het lezen eten we 
samen soep. Samen Lezen is 
geen Nederlandse les. Je niveau 
is minstens bijna-moedertaal. 

Voor anderstaligen richten 
we tegelijkertijd een Shared 
Reading in.

Dinsdag van 11u00 tot 12u00
In de klaslokalen en foyer

GRATIS
   
Inschrijving en info: silvie@dedagen.be
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OEFENGROEP VERBINDEND
COMMUNICEREN

We oefenen in een ongedwongen 
sfeer het toepassen van verbin-
dende (of geweldloze) communi-
catie zoals ontwikkeld door Mar-
shall 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 bezig-
houden. 

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

SPREKEN VOOR GROEPEN

4x

Een speech geven, een project 
toelichten, presenteren, … ieder-
een komt min. één keer in contact 
met het spreken voor groep. Wat 
voor de één doodsangst is, is voor 
de ander een lachertje. Toch zijn 
beide zeer welkom op deze cur-
sus!  

We helpen je o.a. om te spreken 
met vertrouwen en te communice-
ren met effect. 

Donderdag van 19u45 tot 22u00   
26/09 – 17/10 – 7/11 – 28/11 – 19/12
In Klaslokaal 2

€30 / avonden     

Inschrijving & info: lucas.verhaegen@
skynet.be of 0497/542.832

Maandagavond van 19u15 tot 22u15 
16/09 – 23/09 – 30/09 – 7/10
In het Tussenlokaal

€70 (basistarief) of €50 (kortingstarief 
voor studenten, werkzoekenden, 65+)

Inschrijving & info: info@fusimprov.be 
of 0472/793.951

Begeleiding: Lucas Verhaegen  
Begeleiding: Fus! - Pieter Beck

FLIRTKLAS

EENMALIG

Stereotypen rond flirten (gender-
rollen bvb.) zitten in ons lijf & brein. 
En ook in onze emoties & reac-
ties. Door oefeningen, beeldma-
teriaal en gesprek over gewaag-
de stellingen denken we na over 
flirten, deze vooroordelen en wat 
dit betekent voor onze eigen flirt-
stijl.

Vrijdag 22 november van 18u00 tot 
22u00
In het Tussenlokaal

€35 (basistarief) of €25 (kortingstarief 
voor studenten, werkzoekenden, 65+)

Inschrijving & info: info@fusimprov.be 
of 0472/793.951

Begeleiding: Fus! - Pieter Beck
Begeleiding: Sofie Mohr en Catty 
Verlinden

INFOSESSIE WASBARE LUIERS 
EN NATUURLIJKE VERZORG-
ING

In deze workshop vertellen we je 
alles wat je wil weten over was-
bare luiers: welke modellen zijn 
er, hoeveel heb je er nodig, hoe 
moet je luiers wassen, ... Laat je 
verrassen door de gebruiksvrien-
delijkheid, kwaliteit en het mooie 
ontwerp van wasbare luiers. We 
geven je ook tips om de billen van 
je kindje te verzorgen op een ge-
zonde manier.

Zaterdag 13/07 – 24/08 – 14/09 – 19/10 
– 23/11 – 14/12 van 10u00 tot 12u30 
In Klaslokaal 2

GRATIS
   
Inschrijving en info: sofie@luierhoek.be 
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SPAANS OP REIS

Heb je plannen om op reis 
te gaan, naar een land waar 
Spaans wordt gesproken? Wil je 
zelf een mondje Spaans sprek-
en? Dan is deze cursus iets 
voor jou! De nadruk ligt op 
praktisch taalgebruik waarbij de 
vier vaardigheden centraal sta-
an: spreken, luisteren, lezen en 
schrijven. 

Donderdag van 20u00 tot 22u00
Van 26/09 tot 21/11 behalve op 31/10
In Klaslokaal 1

€100

Inschrijving & info: mariano9elfer@
gmail.com

Begeleiding: Mariano Rubio
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‘t Werkhuys IS…
een LEVERPUNT! Bij de Travantbakkerij kan 
u terecht voor lekker ambachtelijke, ecolo-
gische producten gemaakt door arbeidszorg-
medewerkers. Indien u voor 12u besteld kan 
u de volgende dag uw bestelling afhalen in ’t 
Werkhuys (15u – 19u), geen levering op don-
derdag. 

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 bo-
erderij? Elke maandag brengen de boeren je 
bestelde groenten, fruit, vlees, zuivel,… mee 
naar Borgerhout. Welkom: bestel wat je wil, ho-
eveel 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

een BRENGPUNT!
Van de Collectie! Geef je textiel een 2de huis! 
Andere verzamelpunten en info: http://decol-
lectieantwerpen.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 kri-
jgt 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 proj-
ect 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.antwer-
pen.be 
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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 

Evi Verrijcken      
Organisatie en coördinatie  
evi.verrijcken@antwerpen.be  

Jamila Boukchour
Vrijwilligers en projecten  
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!

03/289.72.97
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Stenenbrug

Zegelstraat

Reizigersstraat

Turnhoutsebaan

Hogeweg

N12

N116

En
ge
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ei

Zegel

Stenenbrug

MET HET OPENBAAR VERVOER
Tram 10 & 24 – Bus- en tramhalte de Roma
Bus 30, 31, 34 & bussen uit de richting Turn-
hout en Lier 
Premetrostation ‘Zegel’: tram 8

Meer info over de verbindingen met het open-
baar vervoer vind je op www.delijn.be

TE VOET
Ongeveer 25 minuten lopen vanaf het Cen-
traal Station. Richting de Roma / Deurne / de 
Turnhoutsebaan volgen. 

MET EEN VELOOKE (of eigen fiets)
Als je geen eigen fiets hebt, kan je een han-
dige fiets van ’t Stad gebruiken: de Velo. Alle 
info en dichtstbijzijnde stations: http://www.
velo-antwerpen.be/nl 

MET DE AUTO
Als u van de Singel komt, draait u aan de 
Stenenbrug richting centrum, de Turnhoutse-
baan op. Na ongeveer 20 meter neemt u de 
eerste straat links, de Zegelstraat.

ZEGELSTRAAT 13
2140 BORGERHOUT 
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COLOFON
 
V.U.: Evi Verrijcken, Zegelstraat, 
13, 2140, Borgerhout

Samenstelling: Jamila 
Boukchour, Tomas Baum & Evi 
Verrijcken 

Concept & vomgeving: Katrien 
Van Breedam 
  

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

Met de steun van District Borger-
hout en de stad Antwerpen.



04733131762
info@werkhuys.be

www.werkhuys.be
Zegelstraat 13
2140 Borgerhout

/twerkhuys
@werkhuysvzwDeel gerust je moves, foto’s van 

 ’t Werkhuys en selfies op Instagram

   # werkhuysvzw


