
“Al gans ons leven wonen we hier graag, 
het is een sociaal gebeuren in onze straat!”

Lucht
post
mei - juni 2017

Sport & Cultuurweken 
Doe mee aan de sport- en cultuurweek! Vijf dagen 

lang sporten, toff e creaworkshops, uitstappen.

Luchtbar Vliegeren 
Met deze Luchtbar gaan we letterlijk de lucht in. 

Maak je eigen vlieger en probeer hem uit.

Feestweekend 
Naar jaarlijkse gewoonte kan je ook dit jaar het 

feestweekend bezoeken.

Luchtbar Recyclage 
Deze buurtbar staat in het teken van hergebruik 

en recyclage van afval.

Avondopening Bib 
Welkom op onze gezellige bibavonden!

Urban Luchtbar 
De jongeren van JES organiseren een namiddag 

vol leuke activiteiten.

© Frederik Beyens

© Frederik Beyens

© Kultfunk
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Debby en Nancy tuinieren sinds vorig jaar mee 

in de samentuin Grimsby.

Elke dinsdagochtend komen ze samen en 

onderhouden met Herman, Staf, Betty, 

Fatima, Furat en Agnes de samentuin in de 

Grimsbystraat. Tijdens de lente en zomer is er 

dagelijks wel iets te doen : water geven!

Hallo Debby en Nancy, waar leerden jullie 

mekaar kennen?

Debby : we leerden mekaar echt kennen op den 

hof.

Staf, Nancy haar man, ken ik al langer omdat 

ik die tegenkom als ik met mijn hond Jazz ga 

wandelen.

Hoe lang wonen jullie al op Luchtbal?

Nancy : Al gans ons leven. We wonen hier 

graag, onze straat is een sociaal gebeuren! Je 

kan niet buitenkomen of Jan en alleman komt 

een babbeltje doen, ook Louis onze hond is 

iedereens grote vriend.

Mag de hond mee naar de tuin?

Nancy : nee, hij komt niet in de tuin, want daar 

zitten onze kippetjes.

Wat doe je het liefst in de tuin?

Nancy : Bijbabbelen natuurlijk! Maar een beetje 

tuinieren vinden wij ook tof! Daarna gaan we 

thee drinken in het tuinhuis. In de zomer zitten 

we buiten natuurlijk!

Debby : ik hou van het zaaien en planten, 

en dan maar wachten tot de eerste blaadjes 

komen piepen uit het zand! De grote klussen 

zoals het snoeien, reparatie van het tuinhuis en 

dergelijke laten we aan de mannen over, zo is 

er voor iedereen wat werk.

Hoe verdeel je de oogst?

Debby : Als je regelmatig komt helpen kan 

je oogst mee naar huis nemen. Op dinsdag 

oogsten we wat klaar is en Martine verdeelt het 

onder ons. 

Je geeft aan wat je graag wil. 

Hopelijk wordt het een vruchtbaar jaar met 

veel leut en vriendschap, want daar doen we 

het toch voor!

 

TERUGBLIK
Huisfotograaf Kultfunk toont de mooiste 

sfeerbeelden van de voorbije maanden. 

Je ziet foto’s van de Buurtbar Spanje, 

Carnaval, de Hondenwei, de Kinderbeurs 

en het Geboortefeest …  

Bekijk het allemaal op: 

www.facebook.com/ccluchtbal

TIP VAN DE AMBASSADEUR

© kultfunk

© kultfunk
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Geen fiets of 
fiets kapot (0-12 jaar)
Een kinderfiets is leuk en handig. Maar fietsen 

zijn ook duur en worden snel te klein. Bij A’pen op 

wieltjes leen je voor een klein bedrag een fiets. En 

als de fiets te klein wordt, ruil je hem in voor een 

groter exemplaar. Je zorgt er zelf voor dat de fiets 

in orde blijft. Je kan je fiets op bepaalde dagen 

gratis laten herstellen!

Klinkt dit leuk? Dan hebben we goed nieuws! Hier 

gaan we op Luchtbal mee aan de slag. Je zal ons 

regelmatig zien verschijnen aan het basketbalveld 

achter de Tampicotuin. 

Vind je dit interessant, laat het dan zeker weten! 

Heb je vragen, dan mag je deze altijd stellen!

MEER INFO

Mail naar buurtsport.luchtbal@ 

stad.antwerpen.be 

of bel naar 0471 48 57 12

Fiets zover mogelijk in 20 dagen op 1 van onze 7 

hometrainers! Het personeel van Buurtsport en 

Dienstencentrum Santiago doen u na, niet op 20 

dagen, maar op 1 dag. 

Wie durft de uitdaging aan? Fiets samen met 

andere senioren in 20 dagen naar een geweldig 

cadeaupakket. Fiets 5 minuten of meer per dag, 

dat is de uitdaging. Het personeel van Santiago 

en de collega’s van Buursport zullen op dinsdag 

27 juni het totaal aantal gereden kilometers door 

u allen samen fietsen op 1 dag. 

Waar?                

Dienstencentrum Santiago, Canadalaan 21, 

2030 Antwerpen 

Wanneer?             

Van woensdag 7 juni (aftrap om 14 uur) tot 

dinsdag 27 juni (slotdag) 

U kan komen fietsen tussen 9.00 & 17.00 uur.

Voorwaarden:    

•  Om deel te nemen aan de fietschallenge moet u 

55 jaar of ouder zijn

•  Per gereden dag ontvangt u een stempel 

 (1 stempel per dag per persoon)

•  U moet minimaal 5 minuten fietsen voor een 

stempel (langer mag uiteraard!) 

•  Bij 5,10 & 15 stempels ontvangt u een 

geschenkje*.

•  20 stempels = verrassingspakket* 

* Prijzen worden pas uitgereikt op dinsdag 27/6 na de 

Challenge van het personeel. 

MEER INFO 

03 431 32 51 of dc.santiago@zorgbedrijf.

antwerpen.be

0471 48 57 12 of  

buurtsport.luchtbal@stad.antwerpen.be 

Agenda
 cultuur

20 dagen 
Fiets Challenge 

Luchtbal fietst!

Leren fietsen en blijven fietsen (18+)

Kan je niet fietsen maar wil je dit heel graag 

leren? Dat kan! De fietsschool komt naar 

Luchtbal!

Module 1: Leren fietsen

Van maandag 29 mei tot donderdag 1 juni: 

9.30 - 11 uur

Module 2: Blijven fietsen

Van dinsdag 6 juni tot vrijdag 9 juni:  

9.30 – 11 uur

Sporthal Luchtbal, Santiagostraat 2, 

Antwerpen

12 euro per module, VT-statuut 5 euro.  

U betaalt bij aanvang van de eerste les.

MEER INFO en inschrijven

Buurtsport Antwerpen

Fietsschool

Parkloods - Damplein 32

2060 Antwerpen

tel. 03 270 31 32

fietsschool.buurtsport@ stad.antwerpen.be

GRATIS

© Jack Oris

© Jack Oris

In juni loopt alles op wieltjes op Luchtbal. In 

de scholen gaan leerkrachten en kinderen 

samen fietsen en rolschaatsen. Maar fietsen is 

niet alleen voor kinderen. Klein of groot, jong 

of oud, we willen deze maand iedereen op de 

fiets krijgen! Wil je leren fietsen? Ga je graag 

een challenge aan? Is je fiets stuk? Is de fiets 

van je kind te klein of heb je geen fiets? Lees 

dan zeker verder! 
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BUURTFEEST

Luchtbar Recyclage   

Woensdag 10 mei  

van 15 tot 19 uur

Tampicopark

Vandaag draait alles rond hergebruik en recyclage. 

We knutselen met afval en spelen met rommel. Is 

je fiets kapot, maar weet je niet goed hoe je die 

kan repareren? Wij helpen je met banden plakken, 

remmen vervangen of ketting aanspannen. 

En natuurlijk is er ook de 

traditionele barbecue!

De Luchtbar 
Ook dit jaar schotelen we jullie weer drie Luchtbars voor, op drie verschillende locaties.  

Op 10 mei strijken we neer in het Tampicopark. Op deze Luchtbar draait alles rond recyclage, 

hergebruik en respect voor het milieu. We maken nieuwe dingen uit afvalmateriaal maar 

repareren ook fietsen. Twee weken later, op 24 mei, is het weer tijd voor de Urban Luchtbar 

aan de containers van JES. Tenslotte starten we de zomer op de Sintelbaan op 28 juni.  

We zoeken hogere sferen op en gaan een hele namiddag vliegeren!

City Coach
Sport je graag en wil je graag andere mensen 

begeleiden tijdens sportieve activiteiten? Volg 

dan de cursus City Coach!

Leer door te experimenteren. Tijdens dit 

traject bieden we je de mogelijkheden om in 

de praktijk, stap voor stap uitdagingen aan 

te gaan. Je maakt kennis met het begeleiden 

en zelf creëren van sportieve activiteiten en 

ontdekt zes competenties. Jij bent de eigenaar 

van je leertraject.

Deze cursus bestaat uit vier aaneengesloten 

dagen van 4 uur per dag en een eindopdracht 

van 4 uur praktijk. Na het volgen van deze 

cursus en de afronding van je zelf gekozen 

eindopdracht, ben je City Coach. Je krijgt een 

certificaat en t-shirt. Vervolgens kun je aan de 

slag als vrijwilliger om sportieve activiteiten te 

begeleiden.

Voor iedereen van 15 tot 25 jaar

Prijs: 20 euro

MEER INFO

Arvid van Leeuwen 

03 270 31 44 - 0485 48 78 17 

arvid.vanleeuwen@stad.antwerpen.be

© Frederik Beyens

GRATIS

GRATIS

BUURTFEEST

Luchtbar Vliegeren
Woensdag 28 juni van 15 tot 19 uur

Sintelbaan (Santiagostraat)

Met deze Luchtbar gaan we letterlijk de lucht in! 

Maak je eigen vlieger en probeer hem onmiddel-

lijk uit. Heb je thuis zelf een mooie vlieger, breng 

hem dan mee en laat je beste vliegerkunsten 

zien! 

En als je van al die frisse lucht honger hebt 

gekregen, geniet dan van een warme hap aan 

onze Luchtbar.

BUURTFEEST

Urban Luchtbar
Woensdag 24 mei van 15 tot 21 uur

Parking Tampicoplein

De jongeren van JES organiseren opnieuw 

een namiddag vol leuke activiteiten voor 

kinderen en jongeren: knutselen, freerunning, 

en jonge artiesten van Luchtbal op het podi-

um! En daarbij ook lekkere hapjes en drankjes 

natuurlijk.

GRATIS
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CULTUURCENTRUM Merksem

252 cc Ekeren

Reserveren via 

www.252cc.be of 03 292 67 30

Reserveren via  

www.ccmerksem.be 

of 03 641 62 10

Agenda
 cultuur

Bij onze buren

Ticketweekend

Solden in 252 cc

Zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017  

van 13 tot 17 uur 

Kasteel Hof De Bist

Het nieuwe seizoen wordt feestelijk geopend! 

Aangezien goed begonnen half gewonnen is, 

koop je dit weekend je tickets voor een aantal 

voorstellingen aan fikse kortingen. Kuier rustig 

rond op het gezellige Bus-Kruidfestival met 

verschillende foodtrucks en drankkraampjes of 

bezoek de fototentoonstelling Ik Was Erbij in 

het park en kasteel hof De Bist: laat de zomer 

maar beginnen

GRATIS

Marokkaanse namiddag
Marokkaans trouwfeest toen en nu

Woensdag 10 mei van 14 tot 16 uur

Dienstencentrum Santiago 

 

Kom vanmiddag kennismaken 

met de Marokkaanse gebruiken en 

tradities rond het huwelijk. Het belooft 

een middag vol bijzondere beelden en Marok-

kaanse lekkernijen te worden. 

U kunt gewoon binnenlopen.

Kinderrommelmarkt

Zaterdag 3 juni van 11 tot 15 uur

Dienstencentrum Santiago 

Prijs: 1 euro per meter 

Kom zeker eens kijken of zet zelf een standje op 

en verkoop speelgoed, boeken, kleren, koekjes, 

schilderijtjes….

Inschrijven kan van 2 mei tot en met 31 mei aan 

het onthaal in dienstencentrum Santiago. Enkel 

kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen 

zich inschrijven (samen met een volwassen 

begeleider). Voor meer info contacteer ons.

Qiqong, Chi qong, Cho Kong

Vrijdagen in mei van 14.30 tot 16 uur

Dienstencentrum Santiago 

Qi gong is een manier om gezond te blijven. Je 

gaat op een energiezuinige manier aan de slag 

met je geest en lichaam. Op een vaste plek in 

de ruimte voer je een aantal losse oefeningen 

uit om de engergiestroom in je lichaam op gang 

te krijgen. Bij oudere mensen is dit een ideale 

valpreventie, anderen die aan tai chi en gevecht-

sport doen, merken dat ze aan deze oefeningen 

baat hebben. 

Voor wie?Iedereen uit de wijk, jong en oud, is 

welkom om mee te komen doen

MEER INFO 

U kan terecht in dienstencentrum Santiago, 

Canadalaan 21, 2030 Antwerpen of via mail: 

dc.santiago@zorgbedrijf.antwerpen.be  

en telefonisch op 03 431 32 51

REVUE
Gratis namiddagrevue voor 

senioren 

Donderdag 18 mei van 14 tot 17 uur

Arenbergschouwburg (Arenbergstraat 28)

Gratis tickets via dienstencentrum Santiago 

Geniet van een show met presentator Vitalski en 

liveband Veston. Entertainment van de bovenste 

plank, inclusief gratis koffie en koekjesbuffet. 

Voor wie graag danst, na de revue speelt een DJ 

in de foyer. Uniek aanbod: gratis voor senioren uit 

het district Antwerpen. 

Programma  
Dienstencentrum 
Santiago

GRATIS

MUZIEK

iDrum!

Percussive   

vrijdag 26 mei 2017, 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Nieuwdreef 135,  

2170 Merksem

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

‘iDrum!’ is het nieuwe slagwerkspektakel van 

de drumbatterij Percussive. De drie podium-

beesten Sam, Jef en Bert bundelen hun passie 

voor ritmisch theater en slaan hun slag in hun 

nieuwste show. Een lust voor het oog, een must 

voor de trommelvliezen.

Voor ‘iDrum!’ sleurt Percussive niet alleen een 

arsenaal aan trommels en bijzonder slagwerk-

gerief mee, maar ook tablets behoren voortaan 

tot het instrumentarium. ‘iDrum!’ is een visueel 

totaalspektakel waarin Percussive vette ritmes 

en humoristische acts naadloos synchroniseert 

met tabletgetokkel en top-entertainment.

GRATIS
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Open inloop
Een groepje deelnemers aan Open 

Inloop Taal maakte samen een tekstje 

over Open Inloop Taal. Lees wat Baraa, 

Motaz, Estrella, Betelhem, Jawid, 

Zahedullah en Khaled vinden van Open 

Inloop Taal!

Dag Allemaal!

We komen hier extra Nederlands 

oefenen en praten.

Alle mensen zijn vriendelijk.

In de pauze drinken we koffie en praten 

we met andere mensen.

De lerares Ulka is vriendelijk, maar je 

mag wel alleen maar Nederlands praten 

van haar.

Kom je ook? Je zal goed Nederlands 

spreken!’

ONTMOETING 

Babbelpunt ism Vormingplus 
        

donderdag 9 tot 11 uur

co Luchtbal

 

Tijdens Babbelpunt kan je Nederlands oefenen 

door te praten met Nederlandstalige vrijwilli-

gers.

 

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)

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
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Doe aan 
zelfstudie,
ook aan 
de computer

Spreek,
lees 
en luister 
bĳ een 
kopje 
koffie

Babbel 
en brei

Stel je 
vragen over 
Nederlands

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

© Elisabeth Verwaest

ONTMOETING

Week van  
de opvoeding
Van 16 tot 23 mei is het de week van de 

opvoeding. Opvoeden is samen lachen, praten, 

samenleven, rekening houden met elkaar.  Tijd 

maken voor een gezamenlijke gezinsmaaltijd of 

een natuurwandeling. Dit laatste gaan we doen!

Op zaterdag 20 mei 2017 nodigen wij de gezinnen 

van Luchtbal uit om samen een wandeling te 

doen in de Oude Landen. En daar samen te 

picknicken.

We vertrekken om 11.00 aan Huis van het Kind 

Luchtbal ( Columbiastraat 231) en zijn om 

15.00 terug.

Interesse?  Schrijf je dan in bij Huis van het Kind 

Luchtbal.

Kathy.tysmans@stad.antwerpen.be 

of 0493 25 96 95

6
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ONTMOETING

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

Avondopening Bibliotheek
Donderdag 1 en 29 juni 

18 tot 20 uur

Welkom op onze gezellige bibavonden! Zet je met een kopje koffie of thee in onze leeshoek 

en ontdek als eerste de nieuwste boeken en DVD’s. Speel je graag een gezelschapsspel? 

Aan onze speeltafel vind je tegenspelers voor zowel oude als nieuwe spellen.

ONTMOETING

Burendag
Vrijdag 26 mei 2017

Antwerpen (incl. districten)

Tijdens de Burendag zet je een stoel 

buiten en doe je gezellig een praatje met 

de buren. Een eenvoudig, maar leuk idee om 

je buren beter te leren kennen. Stadsmakers geeft 

je tot 50 euro om hapjes en drankjes te kopen. 

Je kan ook promotiemateriaal aanvragen om 

buren uit te nodigen. Neem een kijkje op www.

stadsmakers.be voor meer info.

Heb je een vraag? contacteer Stadsmakers via 

stadsmakers@stad.antwerpen.be of 

0800 25 8 25

ONTMOETING

20 jaar Lentepoets
Zaterdag 6 mei 2017

Antwerpen (incl. districten)

 

Wil jij je straat proper maken? En 

wil je tegelijkertijd je buren beter leren 

kennen? Doe dan samen met hen mee aan 

de Lentepoets. Je poetst samen de straat, maakt 

plezier en praat gezellig bij. Als beloning krijg 

je een bloembak met bloemen. Je kan ook een 

lunchpakket bestellen of een subsidie aanvragen 

voor een straatfeestje nadien. 

De Lentepoets bestaat dit jaar 20 jaar en dat 

vieren we. Je mag je dus verwachten aan een 

editie met toeters en bellen, wedstrijden en pop-

up acties. Houd de website www.stadsmakers.be 

in de gaten voor meer info. Inschrijven kan vanaf 

februari 2017.

Heb je een vraag? contacteer Stadsmakers via 

stadsmakers@stad.antwerpen.be of 0800 25 8 25

Agenda
 ontspanning

BUURTFEEST

Feestweekend
Zaterdag 3 juni van 9 tot 17 uur

Tampicopark en Canadalaan

Naar jaarlijkse gewoonte kan je weer de beste 

koopjes doen op de grote rommelmarkt. Onder-

tussen geniet je van spannend straattheater voor 

jong en oud. Heb je een vraag, of ben je op zoek 

naar informatie over de verschillende diensten en 

verenigingen van Luchtbal? Kom dan zeker langs 

op de infomarkt in het Tampicopark! 

GRATIS
GRATIS

GRATIS

GRATIS

ONTMOETING

Vrijdag Croquedag
vrijdag van 11.30 tot 13.30 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!

©
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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

Kleuterturnen 
Dinsdag van 16.15 – 17.15

Donderdag van 16.15 – 17.15

Heb je een kleuter die niet kan stilzitten? Dan 

is kleuterturnen een goede oplossing! In de 

sporthal van Luchtbal gaan we actief met je 

kleuter aan de slag. Dansen, rollen, springen, 

met ballonnen spelen en nog veel meer! 

Momenteel is alles volzet, maar je kan je 

kleuter op de wachtlijst zetten. Wanneer er 

plaats vrij komt, bellen we je op! Deze activiteit 

gaat niet door tijdens schoolvakanties en op 

feestdagen.

Prijs voor 12 lessen: €6 met VT-statuut - €20 

zonder VT-statuut 

Breng een kleefbriefje van de mutualiteit mee.

Meer info buurtsport.luchtbal@ 

stad.antwerpen.be & 0471 48 57 12

www.antwerpen.be/buurtsport

Zapperdag
Zaterdag 20 mei 2017 van 13.30 tot 17 uur

Site August Leyweg - Augest Leyweg

2020 Antwerpen-Kiel

Op zaterdag 20 mei 2017 kan je gratis sporten bij 

Jespo! Jespo organiseert dan Zapperdag. Meer 

dan 25 verschillende sporten die je een hele 

namiddag gratis kan proberen. Je kan ook inschrij-

ven voor de sportactiviteiten van het schooljaar 

2017-2018. Dat kan bijvoorbeeld voor Omnisport 

Luchtbal, maar ook voor alle andere sporten van 

Jespo.

Je kan gratis 25 sporten proberen!

Als je wil inschrijven voor een sportactiviteit 

tijdens het schooljaar 2017-2018 dan kan je  

dat meteen ter plaatse doen.. Dat kan met  

bancontact.

Jij komt toch ook?

MEER INFO op www.jespo.be

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 schoolvakan-

ties 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

GR
AT

IS
Speel-O-Rama
4 weken in het Zuiderpershuis

Na de vorige succesvolle edities zijn we er deze 

zomer opnieuw met 4 weken Speel-O-Rama. De 

2 laatste weken van juli en de 2 eerste weken 

van augustus vindt Speel-O-Rama plaats in het 

Zuiderpershuis (Antwerpen zuid). 

Workshops, open ateliers, spelletjes en attracties: 

allemaal heel verschillend maar steeds in hetzelf-

de thema: “MAAK HET MEE!” 

Samen filmpjes maken, een knikkerbaan bouwen, 

een grappig toneelstuk in elkaar steken, knutse-

len, experimenteren … 

Voor de volledige programmatie van  

Speel-O-Rama zomer 2017 surf je naar de website 

www.speel-o-rama.be.

Inkom betalen kan zowel met een muntstuk van 

2 euro als met bancontact. Wij voorzien een 

“automaat”. Bij Speel-O-Rama hoef je je niet in te 

schrijven. 

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, minivoetbal-

spel, zoutpotjes, slingers, pennenhouder, fietsversiering,…

GR
AT

IS
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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.alpaerts@

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. 

De lessen vinden elke week plaats 

tot en met juni. Tijdens de school-

vakanties 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

maandag 8 mei van 14 tot 15 uur

maandag 26 juni van 14 tot 15 uur 

Ben je ouder dan 55 en hou je er 

van om in het water actief te zijn? 

Kom dan zeker deelnemen aan de 

aquagym!

Waar?

De achterkant van basisschool 

Optimist - Montrealstraat, Luchtbal

Prijs? €2

MEER INFO 

Magalie Alpaerts 0471 48 57 12 

& Dienstencentrum Santiago 

034 31 32 51

Bodymix en pilates 
voor vrouwen (18+)

Aquagym voor senioren

10
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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 
Freerunning
Woensdag 16 tot 18 uur

Tuinzaal

Vanaf 12 jaar

Bij freerunning is het de bedoeling om met speci-

ale 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 turntoestellen, bij mooi weer buiten!

Wandelvoetbal
Woensdag 17 mei om 14 uur

Wandelvoetbal, al van gehoord?

Je kan dit vergelijken met voetbal, maar dan stap-

pend. Je wordt onderverdeeld in twee ploegen en 

moet de bal in de goal van de tegenpartij krijgen.

Hier zijn een aantal regels aan verbonden; zo mag 

je niet lopen en moet de bal laag blijven.

Plezier gegarandeerd!

Lijkt dit je wel wat? Kom dan zeker op woensdag 

17 mei om 14 uur deelnemen!

Je bent welkom op de Sintelbaan, dit is het veld 

naast de Sporthal van Luchtbal.

Deze activiteit is gratis, inschrijven is niet nodig.

MEER INFO 

Magalie Alpaerts 0471 48 57 12 &

buurtsport.luchtbal@stad.antwerpen.be

Sport en  
Cultuurweken

Maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli  

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

Start de zomervakantie goed met de sport- en cul-

tuurweken! Heb je zin in vijf dagen lang sporten, 

toffe workshops, theatervoorstellingen, …? Vijf 

dagen lang genieten, ontdekken en je te pletter 

amuseren? Vijf dagen vriendjes maken en plezier 

beleven? Kom dan zeker meedoen! 

Elke dag sporten we en gaan we creatief aan de 

slag. 

Inschrijven kan in co Luchtbal tijdens de 

openingsuren, via 03/543 90 30 en 

coluchtbal@stad.antwerpen.be

Meebrengen: boterhammen, een koek of fruit,  

2 drankjes en geschikte kledij!

Buurtpleintjes 
Van april tot en met oktober gaat Buurtsport buiten sporten! Heb je een leuk 

sportidee, laat het dan zeker weten! 

Tijdens het schooljaar trekken we twee dagen in de week naar buiten:

elke maandag van 16 – 18 uur: binnenplein aan de Brooklynstraat 

elke maandag van 16.30 – 18.30 uur: smashvolleybal op het Tampicoplein

elke woensdag van 14 – 16 uur: Tampicoplein

Tijdens de schoolvakantie in juli en augustus doen we er nog heel wat dagen bij. 

Maandag en woensdag blijven doorlopen, maar zo hebben we ook nog spektakel-

dagen, circus, freerunning, smashvolleybal en veel meer op andere dagen! 

LET OP! Is het te slecht weer, dan gaat de activiteit niet door!

MEER INFO kan je vinden op de infopanelen aan de pleinen, mail naar 

buurtsport.luchtbal@stad.antwerpen.be of bel naar Buurtsport Luchtbal op het 

nummer 0471 48 57 12.

Check zeker ook de website! www.antwerpen.be/buurtsport

Wisselloop
Vrijdag 5 mei van 9 – 11 uur

Tijdens de wisselloop zetten de leerlingen 

van de scholen in de wijk hun beste beentje 

voor! Zit je zoon of dochter in basisschool 

De Optimist, De leerexpert, Sportomundo, 

Maria Boodschap of Sint Jozef? Ken je 

iemand die daar naar school gaat en wil je 

komen kijken?

Kom dan zeker op vrijdag 5 mei om 9 uur 

supporteren op de Sintelbaan (naast de 

sporthal van Luchtbal)! De kinderen zullen 

hier heel blij mee zijn! 

Meer info buurtsport.luchtbal@stad.

antwerpen.be & 0471 48 57 12

www.antwerpen.be/buurtsport 

GRATIS
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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

mei - juni

CO Luchtbal

KalenderAangename kennismaking… 
Ik ben Martine Willems, en ik 
werk sinds april 2013 voor stad 
Antwerpen als tuincoach op 
Luchtbal. Ik vind het heel plezant 
om te zien hoe een zaadje mits 
gezonde dosis water, licht en 
lucht uitgroeit tot een vrucht 
waar je heerlijke gerechten mee 
kan maken. Ik coördineer twee 
samentuinen in de wijk en geef 
tuinraad op vraag.

In de samentuin tuinier je samen 
en krijg je een stukje oogst mee 
naar huis.

“Wat zal ik maken met die oogst?” Die vraag kreeg ik regelmatig, 
en dus startte ik 2 jaar geleden met Koken met Martine. 1 keer per 
maand koken en eten we samen in co Luchtbal.

Ik moedig mensen aan om hun lekkerste recepten met ons te 
delen.

Het is heel fijn om te zien hoe tuiniers mekaar beter leren kennen 
en vrienden worden!

OP ZOEK NAAR: 
redder, fietshersteller…
Ben je in het bezit van een diploma redder? Laat het zeker weten! 

Af en toe zijn we hiernaar op zoek!

Ben je handig met fietsen? Wij zijn op zoek naar fietsherstellers 

om de mensen uit de wijk te helpen! Wil je dit graag leren?  

Dan kan je dit ook altijd laten weten!

MEER INFO

buurtsport.luchtbal@stad.antwerpen.be & 

0471 48 57 12, www.antwerpen.be/buurtsport 
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Woensdag 10 mei Luchtbar Recyclage

Woensdag 24 mei Urban Luchtbar 

Donderdag 1 juni Avondopening Bib

Zaterdag 3 juni Feestweekend

Woensdag 28 juni Luchtbar Vliegeren

Donderdag 29 juni Avondopening Bib

Maandag 3 juli tot vrijdag 7 juli Sport & Cultuurweken

Het co Luchtbal is gesloten tijdens de zomervakantie  

van 8 juli tot en met dinsdag 15 augustus 2017
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