AUGUSTUS
’t Werkhuys biedt ruimte aan groepen en individuen om te
creëren, repeteren, na te denken of gewoon samen te komen. De
diverse ruimtes worden aan zeer democratische prijzen verhuurd
zodat iedereen in ’t Werkhuys terecht kan.
Daarnaast beschikken we over een ontmoetingsruimte (’t
Kaffee) waar buurtbewoners, residenten, partners of toevallige
voorbijgangers elkaar ontmoeten.
’t Werkhuys sluit even zijn deuren van maandag 22 juli tot zondag
4 augustus. Ook op 15/08 gesloten.

Het mini-zomer-KLEUTER – crea-atelier
van 3 tot 5 jaar

Het mini-zomer-KINDER – crea-atelier

van 6 tot 8 jaar
van maandag 19 augustus tot woensdag 21 augustus van 10u00 tot
16u00
Elke dag gaan we met een knutselcreatie naar huis, spelen toneel,
dansen, zingen vertellen, swingen, schilderen, spelen, lachen, … kortom een dag met leuke dingen! Bijna alles mag en niks “moet”.
Info, inschrijven & prijs: www.kopke-t.be

Crea-Yoga Zomeratelier

van 3de kleuterklas tot 6de leerjaar
van maandag 19 augustus tot vrijdag 23 augustus van 9u00 tot
16u00
Naast de dagelijkse yogasessie plannen we ook elke dag een Rots&Water sessie. Een kamp vol fantasie, ontspanning, creativiteit en
knutselen!
En als het kan: buiten spelen op de gezellige binnenkoer!

CONTACT
Zegelstraat 13
2140 Borgerhout
03/289.72.97
www.werkhuys.be
facebook.com/twerkhuys
twitter: @werkhuys
instagram: instagram.com/werkhuysvzw/

Info & inschrijven: info@aycodegeyter.be of www.aycodegeyter.be
Prijs: €160 / week

film -en acteerkamp

van 9 tot 14 jaar
van maandag 26 augustus tot vrijdag 30 augustus van 10u00 tot
16u00
Heb jij ook zin om te leren toneel spelen en improviseren? Dat kan in
ons kamp! We leren vloggen, acteren voor camera en nog veel meer!
En op vrijdag een show.
Info & inschrijven: info@asjemenu.be
Prijs: €120 / week

Sport en Beweeg Mee zomer 2019
alle leeftijden

ZUMBA: Beweeg in groep op Latijns-Amerikaanse muziek met
invloeden van salsa, samba,…
BBB: Training bil-, buik- en beenspieren op muziek
AFRO-BRAZILIAANSE DANS: We exploreren de origines van de
Afro-Braziliaanse danscultuur en worden geïnspireerd door elementen, energieën en archetypes van de dansen de Orixás.
PILATES: Deze oefeningen zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van alle spiergroepen.
Maandag: JUNI&JULI – op 3/06 – 17/06 – 24/06 - 1/07 – 8/07 –
AUGUSTUS – op 5/08 – 12/08 – 19/08 – 26/08
ZUMBA van 14u00 tot 15u00
BBB van 15u00 tot 16u00
AFRO-BRAZILIAANSE DANS van 19u00 tot 20u00
PILATES van 20u00 tot 21u00 en van 21u00 tot 22u00
Prijs: €20 / 5 lessen of €16 / 4 lessen
SHAKUMA: Een Afrikaanse danswork-out die eenvoudige
danspassen combineert met aerobicsoefeningen op het ritme van
afrobeatmuziek.
Dinsdag juni&juli
op 4/06 – 11/06 – 18/06 – 25/06 – 2/07 – 9/07
Dinsdag augustus
op 6/08 – 13/08 – 20/08 – 27/08
van 19u00 tot 20u00 en van 20u00 tot 21u00
Prijs: €24 / 6 lessen of €16 / 4 lessen
BODYMIX: Cardio, krachttraining, stretchoefeningen, … bij bodymix
komt het allemaal aan bod. Je traint alle lichaamsdelen op muziek.
Vrijdag juni&juli
op 14/06 – 21/06 – 28/06 – 5/07 – 12/07
Vrijdag augustus
op 9/08 – 16/08 – 23/08 – 30/08
van 18u30 tot 19u30
Prijs: €20 / 5 lessen of €16 / 4 lessen
Info & inschrijven: www.antwerpen.be/sportenbeweegmee
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Wetenschapsdagen:
de vier oerelementen

van 6 tot 12 jaar
van maandag 1 juli tot vrijdag 5 juli van 9u00 tot 17u00
Vijf culturele en wetenschappelijke dagen vol creativiteit met in de
hoofdrol 4 oerelementen: lucht, water, aarde en vuur. Zit avontuur
in je aard? Kan je je ook opwinden over natuurvervuiling? Schrijf je
dan snel in! We brengen ook een bezoek aan het water-doepark
Hidrodoe in Herentals.
Info & inschrijven: www.jcw.be
Prijs: €75 / week

Musicalstage Kids

van 6 tot 14 jaar
van maandag 1 juli tot vrijdag 5 juli van 9u00 tot 16u30
Dompel jezelf deze zomer vijf dagen onder in de musicalwereld
en leer de kneepjes van het vak o.l.v. professionele musicalacteurs
o.a. Jeroen Logghe & Alyssa Luypaert.
Info & inschrijven: www.THEARTE.be/antwerpen
Prijs: €200 / week

atelier: de uitvinders

van 6 tot 12 jaar
van maandag 1 juli tot vrijdag 5 juli van 10u00 tot 16u00
In dit atelier zijn we allemaal kunstenaars en uitvinders! We
bedenken woorden die niet bestaan, gaan aan de slag met
recyclagemateriaal en knutselen bizarre bedenksels in elkaar. Op
het einde van de week mag iedereen naar onze expo komen kijken!
Info & inschrijven: dichter@jeugdenpoezie.be of https://www.
jeugdenpoezie.be/
Prijs: €100 / week

BERESTERK kamp

van 8 tot 12 jaar
van maandag 8 juli tot woensdag 10 juli van 9u00 tot 16u00
Wil jij leren om beter je grenzen aan te geven en nee te durven
zeggen? Rots&Water is een training die focust op jouw eigen
kracht en mogelijkheden. We wisselen fysieke oefeningen af met
korte gesprekken.
Info & inschrijven: info@aycodegeyter.be of www.aycodegeyter.be
Prijs: €115 / 3 dagen

Inleefkamp SENEGAL

van 3 tot 6 jaar
van maandag 8 juli tot vrijdag 12 juli van 9u00 tot 16u00
van maandag 15 juli tot vrijdag 19 juli van 9u00 tot 16u00
Ons Senegal avontuur vertrekt vanuit het prentenboek “Amina’s
droom”. Wij volgen Amina op haar weg, en maken zo op een
speelse manier kennis met het prachtige Afrika!

Inleefkamp china

van 7 tot 10 jaar
van maandag 8 juli tot vrijdag 12 juli van 9u00 tot 16u00
van maandag 15 juli tot vrijdag 19 juli van 9u00 tot 16u00
Tijdens deze spannende week moeten we de verloren koffer van
“Lucy May” naar haar oma in China brengen! Dit is een spannende
opdracht vol verrassingen, die ons heel China doet doorkruisen.
Samen leren we oplossingsgericht denken en handelen om als
groep de reis tot een goed einde te brengen!
Info & inschrijven: https://doenjavzw.be/
Prijs: €130 / week of voor de kleinste (3J) €85 / halve dagen

Zomerworkshop Flamenco dans en
theorie door La Jori, Jorinde Cielen

van 19u30 tot 20u30: techniek & choreo
(beginners – middenniveau)
van 20u30 tot 22u00: techniek & choreo
(masterclass gevorderden)
van maandag 8 juli tot vrijdag 12 juli
Theorie en verschillende ritmestructuren worden uitgelegd en
gedanst. We dompelen ons onder in de verschillende structuren

van de meest gangbare stijlen en ontdekken de overeenkomsten.
Gitaarbegeleiding o.v.

AUGUSTUS

Info, inschrijven & prijs: www.flamencoantwerp.be

Het mini-zomer-KLEUTER – crea-atelier
van 3 tot 5 jaar

Het mini-zomer-KINDER – crea-atelier

van 6 tot 8 jaar
van woensdag 10 juli tot vrijdag 12 juli van 10u00 tot 16u00
Elke dag gaan we met een knutselcreatie naar huis, spelen toneel,
dansen, zingen vertellen, swingen, schilderen, spelen, lachen, …
kortom een dag met leuke dingen! Bijna alles mag en niks “moet”.
Info, inschrijven & prijs:www.kopke-t.be

filmkamp

van 9 tot 14 jaar
van maandag 15 juli tot vrijdag 19 juli van 10u00 tot 16u00
Heb jij ook zin om te oefenen met fim, apps, verhalen verzinnen,
stopmotion en nog veel meer? Je gaat aan de slag met verschillende
technieken, leuke spelletjes en maakt vrienden voor het leven!
Info & inschrijven: info@asjemenu.be
Prijs: €120 / week
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inleefkamp SENEGAL

van 3 tot 6 jaar
van maandag 5 augustus tot vrijdag 9 augustus van 9u00 tot
16u00
Ons Senegal avontuur vertrekt vanuit het prentenboek “Amina’s
droom”. Wij volgen Amina op haar weg, en maken zo op een
speelse manier kennis met het prachtige Afrika!

Inleefkamp CHINA

van 7 tot 10 jaar
van maandag 5 augustus tot vrijdag 9 augustus van 9u00 tot
16u00
Tijdens deze spannende week moeten we de verloren koffer
van “Lucy May” naar haar oma in China brengen! Dit is een
spannende opdracht vol verrassingen, die ons heel China doet
doorkruisen. Samen leren we oplossingsgericht denken en
handelen om als groep de reis tot een goed einde te brengen!
Info & inschrijven: https://doenjavzw.be/
Prijs: €130 / week of voor de kleinste (3J) €85 / halve dagen

Rots&Water Yoga Groeikamp
(2 kampen)

van maandag 12 augustus tot woensdag 14 augustus van 9u00
tot 16u00
van 6 tot 12 jaar
van maandag 26 augustus tot woensdag 28 augustus van 9u00
tot 16u00
van 10 tot 14 jaar
Groeikamp voor lichaam en geest, onder begeleiding van Andy
Van Schil en Ayco De Geyter. De trainingen worden afgewisseld met activiteiten waarin talentvol werken met kinderen
centraal staat.
Info & inschrijven: info@aycodegeyter.be of www.aycodegeyter.be
Prijs: €135 / 3 dagen

