
“Ik heb hier toffe collega’s en ik ben blij met de 
verschillende mensen die ik hier heb leren kennen!”

Lucht
post
maart - april 2017

Buitenspeeldag 
De eerste woensdag na de paasvakantie is het 

alweer de 10de editie van de Buitenspeeldag!

Toonmoment 
Het cultureel ontmoetingscentrum krioelt van de 

creatieve kinderen.  Kom hun kunsten bewonde-

ren tijdens een grootse show in de schouwburg.

Ne merel op nen tak
Begin 2015 besloten Johan Petit en David 

Bovée (Think of One en S.W.A.N.) om samen 

een voorstelling te maken over melancholie en 

optimisme.

Vriendinnen
Na 20 jaar spelen Marleen Mercks & Annemarie 

Picard opnieuw de pannen van het dak.

Buurtbar vol boeken
Boem Paukeslag! Een bibliotheek is meer dan een 

duff e leeszaal ….

Blue Heathens 
Blue Heathens is een Antwerpse jazzband en 

brengt de authentieke hot sound, typerend aan 

de New Orleans en Chicago jazzbands.

© Frederik Beyens © Frederik Beyens © Jimmy Kets
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Bart werkt al jaren als vrijwilliger in de bib. 

Elke week komt hij helpen met het sorteren 

van de post en zet hij alle boeken netjes op 

zijn plaats. Zo’n trouwe vrijwilliger verdient 

zeker een plaatsje op de voorpagina van de 

Luchtpost!

Dag Bart. Hoe lang werk je al in de 

bibliotheek?

Al 15 jaar lang elke donderdagvoormiddag.

Werk je hier graag?

Heel graag, ik ken mijn weg hier uit mijn 

duimpje.

Waardoor vind je het zo fi jn om hier te 

werken?

Ik heb hier toff e collega’s en ik ben blij met 

de verschillende mensen die ik hier heb leren 

kennen, maar ik mis ook degenen die hier weg 

zijn gegaan. Wat ook leuk is, is dat ik elke week 

andere boeken en dvd’s kan uitlenen, zo is 

de Elfenheuvel één van mijn favorieten die ik 

regelmatig terug uitleen. Ik snuister graag in de 

leveringen die binnenkomen in de bib, zo kan ik 

als eerste zien welke nieuwe boeken en dvd’s er 

aankomen.

Welk werkje doe je het liefst? 

Alles op orde zetten, als ik dan naar huis ga en 

alles staat netjes geeft dit een fi jn gevoel.

Wat vind je van de veranderingen die in de bib 

zijn gebeurd?

Er kwamen best wat emoties bij kijken toen veel 

oude boeken uit de bib weg moesten. Maar de 

veranderingen die nu gebeuren vind ik best wel 

fi jn, zo zijn er bijvoorbeeld meer kleuren in de 

bib aanwezig. 

 

© kultfunk

TERUGBLIK
Huisfotograaf Kultfunk toont de 

mooiste sfeerbeelden van de 

voorbije maanden. Je ziet foto’s 

van de De Gruff alo, expo etiquette, 

het Sinterklaasfeest en de Sport & 

cultuurweek …  

Bekijk het allemaal op: 

www.facebook.com/ccluchtbal

© kultfunk

© kultfunk

TIP van de ambassadeur: Vanaf maart kan je 

1 keer per maand ook ’s avonds naar de bib

TIP VAN DE AMBASSADEUR

© kultfunk

© kultfunk
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Buurtbar Boeken  
 Zaterdag 18 maart

14 tot 18 uur

Co Luchtbal – Tuinzaal

Boem Paukeslag ! Want op deze editie van de gezelligste  

familienamiddag van 2030 & omstreken laten we zien dat 

de bibliotheek meer is (kan zijn) dan een duffe leeszaal.  

Sla je slag op onze boekenmarkt, knutsel met boeken 

en letters, eet een verkwikkend lettersoepje in ons 

boekencafé …  ondertussen tekent onze illustrator  ‘live’ 

wat hij allemaal ziet gebeuren.  ABC 1,2,3  !

Donderdag 30 maart, 27 april

17 tot 20 uur

Bibliotheek

Elke derde donderdag van de maand houden 

we de bibliotheek enkele uren langer open. 

We maken het extra gezellig met koffie en 

cake en nodigen alle inwoners van Luchtbal 

uit voor een gemoedelijke bibliotheekavond. 

Kom langs en snuister tussen onze collectie 

met een stemmig muziekje op de achtergrond. 

Of kom gewoon voor een gezellige babbel 

met de bibliotheekmedewerkers en andere 

boekenliefhebbers.

GRATIS

GR
AT

IS

Agenda
 cultuur

Avondopening 
bibliotheek

Luchtbalfestival

Zaterdag 18 maart 

19 tot 21 uur

Schouwburg Luchtbal

Columbiastraat 8A

Academie Ekeren organiseert vandaag ook het 2e Luchtbalfestival. Om 14 uur kan 

je meedoen aan verschillende workshops muziek en woord tijdens de buurtbar 

co Luchtbal, gevolgd door een toonmoment om 17u. Hierna vertrekt iedereen 

samen in paradevorm naar de schouwburg waar je kan genieten van een hapje 

en een drankje. Vanaf 19 uur zijn er verschillende optredens van leerlingen van de 

Academie Ekeren in de Schouwburg

GRATIS
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Blue Heathens     

Zondag 2 april om 15 uur

Co Luchtbal

€8 / VT-statuut €2

Blue Heathens is een Antwerpse jazzband onder 

leiding van de Spaanse trompettist Angel J 

Calvo Pérez. Ze brengen de authentieke hot 

sound, typerend aan de New Orleans en Chicago 

jazzbands uit de jaren twintig en dertig. Binnen de 

kortste keren wisten zij een klinkende reputatie op 

te bouwen dankzij hun professionele aanpak en 

hoog entertainmentgehalte.

Zij spelen zowel bestaande nummers als eigen 

composities en voeren deze op een sterke manier 

uit, dit gaat met de nodige ambiance gepaard en 

zette reeds menig volk aan het dansen! 

De band werd opgericht in april 2013. In 

december 2014 namen zij hun eerste album 

op, dat gepubliceerd werd in 2015, met daarop 

overwegend eigen composities. Tegenwoordig 

bestaat de kern van de band uit een ensemble 

van zang, trompet, klarinet/saxofoon, trombone, 

gitaar, drums en wisselend sousafoon of 

contrabas.

zondag 12 maart om 15 uur

Schouwburg Luchtbal

€8 / VT-statuut €2

Marleen Merckx (thuis) & Annemarie Picard 

spelen na 20 jaar opnieuw de pannen van het dak 

in dit bejubelde stuk… topper ! 

‘Vriendinnen’ gaat over een levenslange 

vriendschap tussen Maria en Florentine. We 

volgen beide vrouwen vanaf hun jeugdjaren tot 

op het moment dat ze de pensioengerechtigde 

leeftijd al lang voorbij zijn. Zoals iedereen onder 

ons kennen zij succes en tegenslagen, ruzies en 

verzoeningen, vreugde en verdriet. ‘Vriendinnen’ 

heeft het over het soort vriendschap dat 

generaties overwint.

THEATER

Ne merel op nen tak
MartHa!tentatief
 

MATINEE

Marleen Merckx & Annemarie Picard
Vriendinnen 

Zaterdag 22 april om 20 uur

Co Luchtbal

VVK: € 8 / Kassa: € 10

Begin 2015 besloten Johan Petit en David 

Bovée (Think of One en S.W.A.N.) om samen 

een voorstelling te maken over melancholie 

en optimisme. Eind 2015 beslist David om te 

verhuizen. Omdat alles hier te grijs, te triestig 

is. Omdat het hier alle dagen regent en te veel 

mensen te hard zagen over onbenulligheden, 

terwijl de rest van de wereld in brand staat. David 

trok naar Sao Paolo. Voor altijd. 

Johan reisde David achterna en kwam terug met 

een verhaal. Een verhaal over struggelen en gaan 

lopen. Over opnieuw willen beginnen. Over alles 

totaal anders willen. Over beseffen dat ge niet 

meer zijt dan een zandkorrel in een oneindige 

woestijn. Over licht in de duisternis. Over hoe een 

klein vlammeke toch heel warm kan zijn. 

© Jimmy Kets

Vanuit Sao Paolo stuurde David af en toe enkele 

flarden muziek door. Roel Poriau en Tomas 

De Smet, stichtende leden van Think of One, 

gingen er mee aan de slag en creëerden zo een 

broeierige soundtrack waarmee ze het zinderende 

Sao Paolo tot leven brengen.

Een voorstelling van en met Johan Petit, David 

Bovée, Roel Poriau, Tomas Desmet en het gehele 

MartHa!tentatief.

4

12099158_luchtpost_31.indd   4 31/01/17   14:44



HUMOR/THEATER

De Ingehuurde Man

Johan Terryn  

donderdag 9 maart 2017 om 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Concertzaal, Nieuwdreef 135, 

2170 Merksem

€ 14 vvk / € 16 kassa / € 2 VT-statuut

Johan Terryn bedient zich van een groteske stijl en cabareteske 

uitstapjes. Dat alles om een tragi-geestig verhaal te vertellen 

over de onmogelijkheid van een liefdesrelatie en de 

krakkemikkigheid van onze communicatie. Onderweg vraagt 

hij zich af wie al die vreemde spreekwoorden uitvindt, wat 

vrouwen allemaal met hun kapsel willen communiceren en hoe 

georganiseerd de misdaad is.

Humor, poëzie, rauwe realiteit en een meeslepende plot zijn 

nooit veraf als Johan Terryn begint te vertellen.

252CC (Ekeren)

CULTUURCENTRUM 
Merksem

Reserveren via 

www.252cc.be of 03 292 67 30

Reserveren  

via www.ccmerksem.be 

of 03 641 62 10

Agenda
 cultuur

MUZIEK

Ode aan Bobbejaan

Guido Belcanto, Barbara Dex &

Jan De Smet   

vrijdag 24 maart 2017 om 14 uur en 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Concertzaal, 

Nieuwdreef 135, 2170 Merksem

€ 12 vvk / € 14 kassa / € 2 VT-statuut

Bobbejaan Schoepen (1925-2010) was wellicht 

onze allereerste “Vedette” (in de breedste zin van 

het woord) die een ongelooflijk muzikaal parcours 

heeft afgelegd. Hij liet een indrukwekkende 

muzikale erfenis na met veel gekende en 

verrassende pareltjes. Ze verdienen nu meer dan 

ooit om terug in het dag- en podiumlicht gezet te 

worden. 

Guido Belcanto en Jan De Smet zijn opgegroeid 

met deze muziek en hebben al vaker bewezen dat 

ze de link met de traditie op een actuele manier 

kunnen verwerken en versterken. Barbara Dex, 

één van onze allerbeste zangeressen, maakt deze 

vocale combinatie compleet en zorgt voor de 

legendarische ‘country-snik’ die sommige van 

Bobbejaans liederen zo onweerstaanbaar maken. 

Ondersteund door een wonderbaarlijk orkest 

trekken Guido Belcanto, Barbara Dex en Jan De 

Smet de Bobbejaan Schoepen nalatenschap met 

recht en reden de eenentwintigste eeuw in.

HUMOR 

Lof Der Zotheid

Ann Helena Kenis      

zaterdag 29 april 2017, 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Nieuwdreef 135,  

2170 Merksem

€ 14 vvk / € 16 kassa / € 2 VT-statuut

Ann Helena Kenis is een spring in ’t veld die 

tijdens haar carrière in de banksector tot de 

vaststelling kwam dat ze iets miste: een podium. 

Amper vier jaar geleden waagde ze de grote 

sprong richting spotlight, en sindsdien haalde ze 

haar schade al meer dan in. 

De knotsgekke revelatie uit Belgium’s Got Talent 

komt naar Merksem met haar nieuwste cabaret-

show ‘Lof der Zotheid’. Tijdens de talentenjacht 

werd haar zotheid meermaals geprezen door jury 

en publiek. Het belooft een wervelende show te 

worden over tijd en spijt. Na de voorstelling heb 

je ongetwijfeld een nieuwe kijk op het leven.

MUZIEK/KLASSIEK

Doppelgänger

Nadar Ensemble  

zaterdag 4 maart 2017 om 20.30 uur

Stedelijke Academie voor Muziek en 

Woordkunst

Ferdinand Pauwelsstraat 102 - 2180 Ekeren

vvk: 10 euro - kassa: 12 euro - 

VT-statuut: 2 euro

In Doppelgänger presenteert Nadar een 

veelzijdig muzikaal en visueel verhaal, met 

virtuele dubbelgangers in de hoofdrol. 

Waar de werken van Simon Steen-Andersen 

en Serge Verstockt in een magische sfeer 

baden, presenteert Beil een grimmiger 

wonderland vol Lynchiaanse vervreemding. 

Niet alleen is luisteren naar Nadar Ensemble 

als een koortsachtige wandeling door het 

droomlandschap van iemand die je niet kent, 

daarbovenop voeren ze beelden op in hun 

clips waar de monden wijd van open vallen, 

kwestie van meteen alle zintuigen maximaal 

te bevredigen. In Generation Kill – offspring 

1 vestigt Stefan Prins de blik op de gitzwarte 

schaduwzijde van het technologische wonder.

CULTUREEL/CULINAIR/HUMOR

Expeditie Ekeren 

Wilgehoeve 

zaterdag 18 maart 2017 om 16.00 uur

252cc - Veltwijcklaan 252

2180 Ekeren

vvk: 12 euro / kassa: 14 euro

We exploreren de site rond de Wilgehoeve.  

De authentieke hoeve is al jaren de uitvalsbasis 

van volkskunstgroep De Uiltjes. De Antwerpse 

comedian Kamal Kharmach liet tv-kijkend 

Vlaanderen schaterlachen in De Slimste Mens 

ter Wereld en krijgt binnenkort een vaste 

rubriek in Van Gils & Gasten. Hoog tijd om hem 

uit te nodigen en onze lachspieren op de proef 

te stellen.

Bij onze buren
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Programma  
Dienstencentrum 
Santiago
Repair Café Luchtbal 
Zaterdag 4 maart van  12 tot 15 uur  

Dienstencentrum Santiago. Canadalaan 21,  

2030 Antwerpen 

Is er iets kapot? Weggooien? Mooi niet! Repareer 

het samen in het Repair Café!

U kan gewoon binnenlopen.

Voor meer info: 03 431 32 51 

Jubileumfeest 
Santiago
Vrijdag 28 maart van 14 tot 19 uur (incl. diner).

Dienstencentrum Santiago bestaat 20 jaar. Tijd 

dus voor een feestje!  

Graag nodigen wij u uit om onze verjaardag te 

komen vieren tijdens ons jubileumfeest. We 

verwachten véél schoon volk, glitters, feestelijke 

hapjes  en drankjes en (dans)muziek van ‘The 

Fabulous Moonrakers”, een vijf koppige band die 

swingende muziek brengt uit het Amerika van de 

jaren ’40. 

 

Deelnameprijs: 20 euro (dansnamiddag, hapjes 

en diner inclusief) *

Voor meer info: 03 431 32 51 

* Prijs is voorlopige vaststelling. Kan nog 

gewijzigd worden.

Dienstencentrum Santiago

Canadalaan 21

2030 Antwerpen

ONTMOETING 

Babbelpunt ism Vormingplus  
  

donderdag 9 tot 11 uur

co  Luchtbal

Tijdens Babbelpunt kan je Nederlands 

oefenen door te praten met Nederlandstalige 

vrijwilligers.

 

CURSUS

Lessen Nederlands  

dinsdag 13 tot 15 uur 

vanaf 10 januari

co Luchtbal

Nederlands leren, lezen en schrijven voor 

anderstaligen

ONTMOETING 

Babbel en Brei  

Elke dinsdag van 13 tot 15 uur (gesloten tijdens 

de schoolvakantie)

webpunt en bibliotheek

Wil je graag je Nederlands oefenen? Ben je 

creatief en doe je graag handwerk? 

Hou je van  breien en haken? Kom dan naar 

Babbel en Brei! 

ONTMOETING 

Open Inloop Taal  

dinsdag en donderdag 13 tot 15 uur 

(gesloten tijdens schoolvakantie)

webpunt en bibliotheek

Stel je vragen over Nederlands, studeer aan 

de computer of babbel, luister en lees bij 

een kopje koffie. Medewerkers van  Atlas  en 

docenten helpen jou.

Ag
en

da
 o

nt
sp

an
ni

ng

Doe aan 
zelfstudie,
ook aan 
de computer

Spreek,
lees 
en luister 
bĳ een 
kopje 
koffie

Babbel 
en brei

Stel je 
vragen over 
Nederlands

GRATIS
CURSUS

Webpunt  
Vrije inloop 

Elke dinsdag  van 10 tot 12.45 uur en  

13.30 tot 16.45 uur 

Elke woensdag  van 13.30 tot 16.45 uur 

Elke donderdag  van 13.30 tot 16.45 uur

In Webpunt Luchtbal kan je elke dinsdag, 

woensdag en donderdag gratis een computer 

met internet gebruiken. Als je vragen hebt, 

staat er steeds een begeleider voor je klaar. Heb 

je hulp nodig om een document aan te vragen 

via de website van Stad Antwerpen, wil je een 

bijlage toevoegen aan je mail of wil je gewoon 

oefenen op de computer? De begeleiders van het 

Webpunt helpen je graag verder. In dit Webpunt 

kan je ook computercursussen volgen. Ben je een 

beginner? Dan volg je best Start met de PC. Heb 

je al computerkennis? Dan kan je leren mailen of 

Word of Excel gebruiken. De cursussen kosten 1 

euro per les. Meer info over het programma en 

inschrijvingen krijg je in het Webpunt of op de 

website.

Wil je Nederlands oefenen?  
Dat kan in co Luchtbal!

GRATIS

GRATIS
GRATIS
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Mama Mundi  
vrouwenwerking
Elke donderdag van 10 tot  

12.30 uur

Co Luchtbal

Voor vrouwen, kleine kinderen  

welkom

Wil je graag samen met andere mama’s leuke 

dingen doen? Elke donderdag komen we samen 

in co Luchtbal om te koken, te breien, te sporten 

of een andere activiteit. In de vakanties doen we 

soms uitstappen met de kinderen erbij.

Op donderdag kan je kleine kinderen meebren-

gen. Voor hen is er een doos vol speelgoed.

Wil je op de hoogte gehouden worden van het 

programma, of heb je zelf een idee voor een leuke 

activiteit? Kom naar het onthaal van co Luchtbal 

en vraag naar Sabine! 

ONTMOETING

Geboortefeest
Zondag 5 maart van 13.30 tot 16.30 uur  

Tuinzaal co Luchtbal 

Ben je geboren in 2016 ?  Dan is er voor jou en 

je gezin feest! 

Er zijn leuke activiteiten voor broers en zussen. 

Een deugddoende schouder- en nekmassage 

voor mama’s.

Koffie en gebak.

En voor ieder een goodiebag.

Meer info bij Kathy Tysmans, coördinator Huis 

van het Kind Luchtbal

Kathy.tysmans@stad.antwerpen.be 

of 0493 25 96 95

Agenda
 ontspanning

ONTMOETING

Vrijdag Croquedag
Vrijdag van 11 tot 13 uur

co  Luchtbal

€ 1

Op vrijdagen kan je een lekkere croque monsieur 

‘uit het vuistje’ komen eten in de ontmoetings-

ruimte van het centrum.  Een koffie of thee hoort 

eveneens in deze democratische prijs!  

Gewoon DOEN!

GRATIS

GR
AT

IS

ONTMOETING

Tweedehandsbeurs
Kinderkleding (tot 16 jaar), speelgoed,  

babykleding en babymateriaal

Zondag 5 maart van 11 tot 14 uur 

Tuinzaal co Luchtbal

Een standplaats kan je verkrijgen aan €10 

per tafel (max 2m/2m) en een plaats voor een 

kledingrekje aan €5.

Inschrijven bij gezinsbond.ekeren@telenet.be

De toegang is GRATIS

GRATIS

GRATIS

Kweek groene  
vingers!
Vrijdag 24 maart van 13.45  tot 16 uur 

Tampicotuin

Op vrijdag 24 maart komt een lesgever 

een workshop geven rond tuinieren in 

kleine bakken en terrassen. De grondlaag, 

plantsoorten en andere zaken komen aan bod. 

In de Tampicotuin van 13u45 tot  

16 uur. Aansluitend is er een receptie voor de 

heropening van de tuin! 

Deze workshop is gratis, graag inschrijven. 

Bij Martine 0474 55 60 24 

of martine.willems2@stad.antwerpen.be  

Feest in de tuinen!
Woensdag 22 maart van 15  tot 18 uur 

Grimsbytuin

We zwaaien het tuinhek terug open op 

woensdag 22 maart 2017 in de Grimsbytuin : van 

15 tot 18 uur kan je langskomen en onze mooie 

tuin bezichtigen, de tuiniers ontmoeten en iets 

lekkers knabbelen: Mis dit niet! 

Vrijdag 24 maart van 16  tot 19 uur 

Tampicotuintuin

Op vrijdag 24 maart is het de beurt aan de 

Tampicotuin! Kom zeker een kijkje nemen tussen 

16 en 19 uur en smul mee van lekkere hapjes en 

drankjes. Heb je interesse om mee te tuinieren, 

dan is het nu het moment. Kom af!

Koken met Martine
zaterdag 4 maart van 10 tot 13 uur

zaterdag 1 april van 10 tot 13 uur

co Luchtbal

Ook in maart en april zetten we onze 

kookactiviteiten verder omdat het nog te vroeg is 

om in de tuin aan de slag te gaan.  Eénmaal per 

maand komen we samen om mekaars recepten te 

leren kennen. Nadien eten we onze zelfgemaakte 

recepten op. De activiteit is gratis, breng een 

mesje en een schort mee.

De workshops gaan door in het co Luchtbal, van 

10 tot 13 uur. Je bent ingeschreven als je een 

berichtje laat bij Martine via  martine.willems2@

stad.antwerpen.be of bel naar 0474 55 60 24.  

Zeker meedoen!

ONTMOETING
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Activiteiten voor  
kinderen Er zijn allerlei activiteiten voor kinderen in het ontmoetingscentrum. Danseressen 

kunnen naar de dansles komen. De kinderen die acrobaat of jongleur willen worden, 

zijn welkom in de circusinstuif. Op tonnen lopen, salto’s leren, met ballen of kegels 

jongleren… het kan allemaal. Ben je geïnteresseerd in theater en acteren?  Reserveer 

dan snel je plekje in de theaterles. Maar er is ook de instuif van JES, waar we knutse-

len en spelletjes spelen. Voor sommige lessen betaal je 5 euro voor een jaar. Hiervoor 

moet je inschrijven aan het onthaal van het ontmoetingscentrum.

Elke woensdag

Ontmoetingscentrum Luchtbal

 CURSUS

Circusinstuif met  
Ell Circo d’ell Fuego

Elke woensdag van 14 tot 15.30 uur 

co Luchtbal (tuinzaal)

Wil jij ook acrobatentoeren leren? Of de 

strafste tricks met de diabolo? Kom dan naar 

de circusinstuif! Voor kinderen van 6 tot 12 

jaar.

 CURSUS

Circustraining met  
Ell Circo d’ell Fuego

Elke donderdag van 16.30 tot 18 uur 

co Luchtbal (tuinzaal)

3 keer gratis proberen, daarna 5 euro  

per jaar

Vind je de circusinstuif superleuk, maar wil je 

graag wat intensiever oefenen. Op de bal, de 

trampoline, de eenwieler,… Schrijf je dan snel 

in voor de circuslessen! Voor kinderen van  

10 tot 13 jaar.

CURSUS

Dans met JES vzw  
Heb je zin om te dansen? Beweeg je wel eens 

graag? Wil je graag Hip hop dansen? Dan is onze 

danswerking iets voor jou! Onze danswerking is 

enkel voor meisjes.

3 keer gratis proberen, daarna 5 euro per jaar 

Meisjes, 6-9 jaar: elke woensdag van 16 tot  

17 uur

co Luchtbal 

Meisjes, 9-12 jaar: elke woensdag van 17 tot  

18 uur

co Luchtbal  

Meisjes, 12+: elke vrijdag van 18 tot 20 uur

Sporthal Luchtbal

GR
AT

IS

© Frederik Beyens
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Agenda
 jeugd

CURSUS

Knutselen  
met JES vzw
Elke woensdag van 14 tot 16 uur 

co Luchtbal 

Ben je tussen 6 en 12 jaar? Dan kan je iedere 

woensdag van 14 tot 16 uur komen knutselen! 

Wat hebben we al eens gemaakt? Armbandjes, 

tekeningen, schilderijen, kleifiguren, bloempotjes 

versieren + beplanten, minivoetbalspel, zoutpot-

jes, slingers, pennenhouder, fietsversiering,…

GRATIS

THEATER – CIRCUS – DANS

Toonmoment  
Academie Luchtbal
Zaterdag 25 maart om 15u

Schouwburg Luchtbal, Columbiastraat 8A

Ticket: 2 euro, maar GRATIS voor mama en papa

Het cultureel ontmoetingscentrum krioelt van 

de creatieve kinderen. Boven oefenen enkele 

jongens en meisjes hun theaterteksten, terwijl 

beneden diabolo’s door de lucht vliegen tijdens 

de circusinstuif. Op een ander moment is het de 

beurt aan de meisjes om hun danstalent verder te 

ontplooien. 

Kom hun kunsten bewonderen tijdens een 

grootse show in de schouwburg!

Buitenspeeldag
Woensdag 19 april 

14 tot 17 uur

De eerste woensdag na de paasvakantie is het 

alweer de 10de editie van de Buitenspeeldag! 

We verwachten alle kinderen van Luchtbal in het 

Tampicopark voor een fantastische namiddag vol 

openluchtplezier!

ONTMOETING

Speelbabbel Luchtbal
Spel- en ontmoetingsplaats voor kinderen  

van 0 tot 3 jaar 

Elke dinsdag van 9.30 tot 12 uur

Huis van het kind Luchtbal 

(1ste verdieping consultatiebureau Kind en  

Gezin)

Columbiastraat 231 – 2030 Antwerpen 

Heb je zin in een gezellige voormiddag 

samen met je kind van 0 tot 3 jaar (tijdens 

schoolvakanties zijn kleuters ook welkom) ? Kom 

dan spelen in een ontspannen sfeer en ontmoet 

samen met je kind andere ouders en kinderen! 

De Speelbabbel medewerkers zorgen voor een 

warm ontvangst, leuk speelgoed, heerlijke 

fruitsla voor de kindjes en een kop koffie voor de 

volwassenen. 

Jullie kunnen samen vriendjes maken, oefenen 

met praten, ervaringen en tips delen en vooral 

genieten van een leuke tijd! 

Gaat je kindje bijna naar school? Dan is de 

Speelbabbel ook de ideale plek om te oefenen 

in jouw veilige aanwezigheid. Je kind kan samen 

met andere kinderen fruit eten, speelgoed delen, 

samen fietsen, samen knutselen, samen zingen 

en opruimen met het opruimlied … 

Wees welkom! Heel graag tot binnenkort!

GRATIS

GRATIS

GRATIS

© Frederik Beyens
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Heb je een sportidee of 
heb je een sportvraag?  
Stel ze aan Buurtsport!
Heb je een sportidee, maar is er 

niets in de buurt? Ben je op zoek 

naar een sportclub of sportkamp 

voor je kinderen? Of naar een sport 

voor jezelf? Is sport voor jou te 

duur? Of heb je nood aan begelei-

ding op maat naar het sport-, jeugd-, 

of cultuuraanbod? 

Contacteer Magalie of Sofie van 

Buurtsport. Je vindt hen in het 

Cultureel Ontmoetingscentrum 

(boven de bibliotheek), 

Columbiastraat 110, 2030 Luchtbal.

Organisatie van sportactiviteiten  

in de wijk

Magalie Alpaerts

tel. 0471 48 57 12

magalie.alpaerts2@

stad.antwerpen.be

Individuele trajectbegeleiding  

op maat

Sofie Merckelbagh

tel. 0470 20 65 27

sofie.merckelbagh@ 

stad.antwerpen.be

Wil je graag bewegen? Blijf je 

graag fit? Kom dan naar de lessen 

van Buurtsport in het Cultureel 

Ontmoetingscentrum. 

Onderstaande lessen vinden tot 

juni elke week plaats. Enkel tijdens 

de schoolvakanties gaan de lessen 

niet door.

De lessen kosten 2 euro per beurt. 

Voor 10 euro krijg je een kaart 

van 6 beurten. Voor personen met 

VT-statuut is dit 3 euro (breng je 

kleefbriefje van het ziekenfonds 

mee als je een VT-statuut hebt!)

dinsdag van 10 tot 11 uur:

bodymix voor vrouwen

dinsdag van 11.15 tot 12.15 uur:

pilates

vrijdag van 10 – 11 uur:

bodymix voor vrouwen 

Meer info

Mail naar buurtsport.luchtbal@

stad.antwerpen.be of bel naar 

Buurtsport Luchtbal op het  

nummer 0471 48 57 12 

& www.antwerpen.be/buurtsport

Hou je er van om in het water actief 

te zijn? Kom dan zeker deelnemen  

aan de aquagym!

Voor wie? Iedereen ouder dan 55 jaar

Wanneer? maandag  13 maart van  

14 tot 15 uur

Waar? De achterkant van basisschool 

Optimist - Montrealstraat, Luchtbal

Prijs? €2

Meer info?

Magalie Alpaerts

0471485712

Dienstencentrum Santiago

034313251

Bodymix en pilates 
voor vrouwen (18+)

Aquagym voor senioren
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Agenda
 ontspanning

Yoga 
Voor mannen en vrouwen (18+)
Vrijdag van 11.15 – 12.15 uur

Co Luchtbal

Heb je nood aan ontspanning 

maar wil je ook je lichaam sterker, 

mooier en gezonder maken? 

Kom dan naar de yogalessen 

van Buurtsport in het Cultureel 

Ontmoetingscentrum. 

De lessen vinden tot juni elke 

week plaats. Enkel tijdens de 

schoolvakanties gaan de lessen 

niet door.

De lessen kosten 2 euro per beurt. 

Voor 10 euro krijg je een kaart 

van 6 beurten. Voor personen met 

VT-statuut is dit 3 euro (breng je 

kleefbriefje van het ziekenfonds 

mee als je een VT-statuut hebt!)

Neem een grote handdoek mee!

Meer info ?

Mail naar buurtsport.luchtbal@

stad.antwerpen.be of bel naar 

Buurtsport Luchtbal op het 

nummer 0471 48 57 12 & 

www.antwerpen.be/buurtsport 

Thaiboks 
Ben je tussen 10 en 16 jaar? Kom dan mee deelnemen aan 

de thaiboks. Thaiboks is een vechtsport waarin elementen als 

zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen aan bod komen.

Wanneer? Elke woensdag van 14 tot 15.30 uur. 

De lessen gaan niet door op 22 maart en ook niet tijdens 

schoolvakanties

Waar? Sporthal Luchtbal (annexzaal) - Santiagostraat 2, 

2030 Luchtbal

Gratis tot en met 29 maart! 

Meer info

Mail naar buurtsport.luchtbal@stad.antwerpen.be 

of bel naar Buurtsport Luchtbal op het nummer 0471 48 57 12 

& www.antwerpen.be/buurtsport 

Sport en Cultuurweken
Maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april van 9 tot 16 uur

(met opvang van 8 tot 17 uur)

Ontmoetingscentrum Luchtbal

18 euro (met VT-statuut) of 60 euro (zonder korting), gezinskorting mogelijk

6-12 jaar 

Freerunning
Woensdag 16 tot 18 uur

Tuinzaal

Vanaf 12 jaar

Bij freerunning is het de bedoeling 

om met speciale technieken zoals 

flips en sprongen bepaalde obstakels 

te overwinnen. Het is een sport 

waarbij je je lichaam beter leert 

kennen. Je leert evenwicht zoeken, 

je grenzen verleggen en respect 

hebben voor je omgeving. Elke 

woensdag kan je deze spectaculaire 

sport leren van een echte pro. Bij 

slecht weer binnen met turntoestel-

len, bij mooi weer buiten!

Geen zin om je te vervelen in de 

Paasvakantie? Doe mee aan de 

sport- en cultuurweek!

Heb je zin in vijf dagen lang sporten, 

toffe creaworkshops, theater-

voorstellingen,…? Vijf dagen lang 

genieten, ontdekken en je te pletter 

amuseren? Vijf dagen vriendjes 

maken en plezier beleven? Kom dan 

naar de sport- en cultuurweek voor 

kinderen! Elke dag sporten we en 

gaan we creatief aan de slag. 

Inschrijven in coLuchtbal tijdens de 

openingsuren, via 03/543 90 30 en 

coluchtbal@stad.antwerpen.be

Meebrengen: boterhammen, een 

koek of een stukje fruit, 2 drankjes 

en passende kledij.

© Frederik Beyens
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Taaliconen voor anderstaligen

Je spreekt of begrijpt weinig Nederlands. Toch wil je graag aan een activiteit, 

workshop of cursus meedoen. Als je  ziet naast een activiteit, kan je 

meedoen.

Je begrijpt al een beetje Nederlands, maar je durft nog niet zo goed praten. 

Activiteiten, cursussen of workshops met een  zijn goed voor jou.

Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen. Je maakt soms nog 

fouten of je hebt wat hulp nodig. Dan kan je meedoen met activiteiten, cursussen 

of workshops met een .

Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. Je moet weinig inspanningen doen om de 

taal te begrijpen. Je kan aan alle activiteiten meedoen. Maar vooral activiteiten, 

cursussen of workshops met een  zijn geschikt voor jou.

www.coluchtbal.be

03 543 90 30

Als er een vlieg bij de activiteit staat, dan is deze speciaal voor kinderen bedoeld.

Op activiteiten in het cultureel ontmoetingscentrum kan je een punt sparen. 

Meer info over de A-kaart vind je op www.antwerpen.be/a-kaart

Praktisch
Cultureel Ontmoetingscentrum Luchtbal 
Columbiastraat 110 (boven de bibliotheek)

Tickets bestellen kan via de website, 
per telefoon of aan het onthaal.

Tickets en info: 
tel. 03 543 90 30

coluchtbal@stad.antwerpen.be

www.coluchtbal.be

Openingsuren onthaal: 

dinsdag tot vrijdag 

van 9 tot 12 & van 12.30 tot 16 uur

maart - april 

CO Luchtbal

KalenderAangename kennismaking… 
Mijn naam is Salim 

Benaadjou en ik werk 

sinds maart 2016 voor 

JES als jeugdwerker. 

Mijn taak is om de 

jongeren een aanbod te 

geven aan activiteiten 

zoals zaalvoetbal, 

buitenspelen en 

bijvoorbeeld freerunning 

in samenwerking 

met het CO Luchtbal. 

Daarnaast geef ik kleine 

multimediaworkshops 

aan de jongeren rond 

muziek, fotografi e en fi lm. Ik vind het fantastisch om 

te zien dat de jongeren zich daardoor kunnen laten 

inspireren en stimuleren. In mijn vrije tijd ben ik vooral 

bezig met grafi sche vormgeving en multimedia. Er zijn 

altijd wel projecten waar ik mee bezig ben. Het feit dat 

ik dit ook kan combineren op het werk is een geweldig 

opportuniteit. Waar ik van droom en naartoe wil is dat de 

jongeren van Luchtbal de vleugels open durven te slaan 

en iets doen met hun talenten.

Wist je dat…  
je in de bib 
ook gratis 
de nieuwste fi lms 
kan ontlenen?
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Zondag 5 maart

 

Geboortefeest

Tweedehandsbeurs

Zondag 12 maart Vriendinnen

Zaterdag 18 maart

 

Luchtbalfestival

Buurtbar boeken

Donderdag 30 maart Avondopening Bib

Zaterdag 25 maart Toonmoment

Zondag 2 april Blue Heathens

Maandag 3 april tot vrijdag 7 april Sport en Cultuurweken

Woensdag 19 april Buitenspeeldag

Zaterdag 22 april Ne merel op nen tak

Donderdag 27 april  Avondopening Bib

wwwx
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