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Avondopening Bib 
Elke laatste donderdag van de maand is de 

bibliotheek geopend tot 20 uur!

Sport & Cultuurweken 
Schrijf je kind in voor onze Sport- en 

Cultuurweken.

Mama Mundi 
Wil je graag andere mama’s ontmoeten? 

Doe mee aan Mama Mundi!

Takataka
Wij gaan op zoek naar het beste tafelvoetbalteam 

van Luchtbal.

Plankenkoorts  
We bouwen samen aan een leuker Luchtbal.

Nieuwjaarsfeest   
Kom samen met ons klinken op het nieuwe jaar!
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“Je hoort bij de stad maar je gaat met de buren om 
alsof het een dorp is.”

© Kultfunk

© Kultfunk
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Op 4 november gingen enkele leerkrachten 

en ouders van kleuterschool De Optimist 

als eerste aan de slag met de planken van 

Plankenkoorts. Els Jacobs, zorgcoördinator van 

de school vertelt er ons meer over.

Welke band heb je met de Luchtbal?

E: Ik werk al in deze school sinds 2013, maar 

ik heb hier ook 36 jaar heel graag gewoond. 

Mijn ouders wonen hier nog steeds en ook mijn 

kinderen gaan hier naar school.

Wat vind je bijzonder aan Luchtbal?

E: Het is een gesloten wijk, een apart eilandje. 

Er is een speciale sfeer waar ik van hou. Je 

hoort bij de stad maar je gaat met de buren om 

alsof het een dorp is. Ik voel veel liefde als ik 

zelf door de wijk loop en altijd zoveel mensen 

tegenkom die ik ken.

Wat gaan jullie met het hout doen? 

E: Wij willen de tuin van de kleuterschool wat 

pimpen. Het leek ons ook een goede manier 

om ouders te betrekken. We hebben hen 

uitgenodigd om de tuin te komen bekijken. 

Samen met hen hebben we dan ideeën 

verzameld. 

We gaan een fi etsparcours aanleggen en zorgen 

voor meer kleur in de tuin. De huisjes worden 

opnieuw gebeitst en de banken geschilderd. We 

maken ook een buitenkeukentje waar kinderen 

aan de slag kunnen met natuurlijke materialen 

zoals zand en takjes. 

Wij zijn heel fi er op de samenwerking met 

onze ouders. We geloven dat zij een grote 

meerwaarde voor de school kunnen betekenen. 

 

TERUGBLIK
Huisfotograaf Kultfunk en 

Frederik Beyens tonen de mooiste 

sfeerbeelden van de voorbije 

maanden. Je ziet foto’s van Held 

op Sokken, Off erfeest, Tokyo 

Blue, Oogstfeest, Zing mee met 

de Bonski’s, Halloween en het 

Rozemaaifeest. 

Bekijk het allemaal op: 

www.facebook.com/ccluchtbal

TIP VAN DE AMBASSADEUR
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Plankenkoorts
We bouwen samen aan een leuker Luchtbal.

De afgelopen jaren zag je op verschillende plek-

ken iets gebeuren met 600 m² houten planken. 

Eerst was er de Velodroom, waarop je eindeloos 

rondjes konden fietsen. Daarna kwam de 

Tempelmarkt, waar je uren kon ronddwalen 

tussen de vele persoonlijke boodschappen van 

buurtbewoners. 

Nu vragen we aan jullie om er een derde en 

laatste bestemming aan te geven. We willen 

het hout letterlijk en figuurlijk aan de wijk 

geven. De eerste planken hebben onder-

tussen een nieuwe bestemming gekregen. 

kleuterschool De Optimist legde een nieuw 

fietsparcours aan. Enkele jongeren werken aan 

een uitbreiding van het voetbalveldje naast Co 

Luchtbal. Basisschool Sportomundo droomt 

van een podium op de speelplaats. BuSo De 

Ark timmert aan een leuk speelkeukentje voor 

de kleuterschool. De Samentuin timmert een 

bijenhotel. Zij worden hierbij geholpen door 

Atelier Recup, die vorig jaar de Tempelmarkt 

bouwden.

Heb jij als bewoner, met je vereniging of school 

een leuk idee? Laat het ons dan weten! Wij 

zorgen voor het materiaal en professionele 

begeleiding om jouw wens te realiseren. 

Schrijf je idee neer en stop het in de speciale 

brievenbus in co Luchtbal of stuur een mailtje 

naar info@coluchtbal.be. We bekijken dan 

samen de mogelijkheden.

Taka Taka  
WK Tafelvoetbal 
Luchtbal

België is al een tijdje zeker van een plaats op het 

WK voetbal in Rusland. Maar voor het zover is 

gaan wij op zoek naar het beste tafelvoetbalteam 

van Luchtbal! Van februari tot juni reist onze 

voetbaltafel door de wijk. Per locatie wordt een 

voetbalteam afgevaardigd voor de grote finale op 

30 juni in co Luchtbal. 

Wil je weten waar de voetbaltafel staat? Hou dan 

zeker onze facebookpagina in de gaten!

Vanaf 1 februari staat er ook een voetbaltafel in 

co Luchtbal waar iedereen nog extra kan oefenen.

Wil jij ook deelnemen met je organisatie, vereni-

ging of bewonersgroep? Stuur dan een mailtje 

naar coluchtbal@stad.antwerpen.be.

© Kultfunk
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Wassalon
De deelnemers van Open Inloop Taal bezochten 

kunstenaar Tom Clement in het wassalon in de 

Canadalaan. Lees hieronder het artikel dat ze 

daarna samen schreven.

Op donderdag 19 oktober zijn we naar het was-

salon in de Canadalaan geweest. We ontmoetten 

daar kunstenaar Tom Clement. Eén week lang 

maakte hij in het wassalon tekeningen van 

bezoekers. Hij had de locatie van een wassalon 

gekozen omdat je daar veel mensen ontmoet 

en mensen daar vaak lang moeten wachten. In 

het wassalon hingen er  veel mooie tekeningen 

van buurtbewoners, het wassalon en stukjes 

Luchtbal. Op zaterdag was er in het wassalon een 

echte tentoonstelling en een feest. Het was een 

interessant bezoek.

Ilham: “Aan de ene kant vond ik het heel raar 

maar aan de andere kant was het superleuk. 

Het is een goed idee om iets leuks voor andere 

mensen te doen. Zo kunnen zij zich ontspannen 

en nieuwe mensen te ontmoeten.”

Fatima: “Ik vond het heel leuk. Het was de eerste 

keer dat ik een bekende kunstenaar ontmoet 

heb. Ik vind de tekeningen van Tom Clement 

interessant.”

Cresentia: “Ik vond het heel interessant om een 

echte kunstenaar te ontmoeten. Nu weet ik dat 

het weinig tijd neemt om iemand te tekenen.  

Daarom heb ik  Tom gevraagd om een portret te 

tekenen van mij en mijn familie. Ik was echt blij 

dat ik het portret mee naar huis mocht nemen. 

Het is heel leuk dat het nu aan mijn muur hangt.”

Nancy en Atoma: “We vonden het leuk omdat de 

tekeningen echte verhalen vertellen. We hebben 

ook samen met Tom een groepsfoto gemaakt.”

Aïcha: “Ik heb mooie tekeningen gezien. Ze tonen 

een verhaal over bewoners van Luchtbal. Tom 

Clement brengt kunst dichter bij de mensen.”
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BUURT 

Nieuwjaarsfeest

  

Zondag 21 januari om 15 uur

Perustraat

Graag nodigen wij u uit om samen met ons te klinken op het nieuwe 

jaar. Op zondag 21 januari 2018 om 15 uur bent u van harte welkom 

op een nostalgische kermis naast het ontmoetingscentrum. Met een 

hapje en een drankje luiden we het nieuwe jaar in met tal van culturele 

activiteiten.

Warm aanbevolen!

BUURT

Avondopeningen  
bib Luchtbal

Elke laatste donderdag van de maand is bibliotheek Luchtbal open tot 20 uur! In 

februari en maart organiseren we verrassende en leerrijke workshops tijdens de 

avondopening. 

Workshop Boekbinden

donderdag 22 februari

17 tot 20 uur

Bib Luchtbal

Maak mooie, nieuwe schriften met gerecycleerd papier! Ontdek verschillende 

technieken van het boekbinden zoals lijmen, vouwen en naaien, en maak zo je 

eigen unieke notitieboek. Je keert met 1 à 2 zelfgemaakte boekjes terug naar huis, 

mooi op je bureau of origineel als cadeau.

Workshop Bullet Journal

donderdag 29 maart 

17 tot 20 uur

Bib Luchtbal

Een ‘bullet journal’ is een handige kruising tussen een agenda en een dagboek. Ga 

in deze workshop creatief en georganiseerd aan de slag met al je to-do-lijstjes en 

afspraken via handletteren & sjablonen. Na afloop neem je je eigen bullet journal 

mee naar huis!

Inschrijven aan het onthaal van de bib of met een mailtje naar  

coluchtbal@stad.antwerpen.be 

Bib Luchtbal voorziet alle materiaal, drank en versnaperingen tijdens de work-

shops. Geen voorkennis vereist.

GRATIS

GRATIS
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MUZIEK

The Jacquelines

Leaving The Circus  

zaterdag 3 februari 2018, 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Concertzaal, Nieuwdreef 135 - 2170 Merksem

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

The Jacquelines komen in 2018 met een nieuw album voor de dag. Op ‘Leaving The Circus’ tilt zangeres 

en componiste Iris Berardocco samen met haar band de muziek naar een nieuw level, op zoek naar 

raakvlakken met andere muziekstijlen. Naast de kenmerkende swing zijn op ‘Leaving The Circus’ ook 

invloeden te horen van blues, gospel en ragga tot Latijns-Amerikaanse en Caribische rootsmuziek. 

Wie het genoegen had de drie dames en hun swingende band live te zien, weet dat geen enkel concert 

onopgemerkt voorbij gaat en begrijpt waarom The Jacquelines op korte tijd zijn uitgegroeid tot een 

begrip in de theaters én de festivals. De band staat garant voor een show waarin muzikale kwaliteit en 

entertainment hand in hand gaan.

252CC (Ekeren)

CULTUURCENTRUM 
Merksem

Reserveren via 

www.252cc.be of 03 292 67 30

Reserveren  

via www.ccmerksem.be 

of 03 641 62 10

THEATER/MUZIEK

Bart Van Loo

Napoleon   

vrijdag 16 maart 2018, 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Concertzaal, Nieuw-

dreef 135 - 2170 Merksem

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

Met zijn gekende bevlogenheid en zin voor humor 

legt Bart Van Loo zijn familiegeschiedenis naast 

die van Bonaparte. De kleine keizer komt bij hem 

tot leven, wordt een mens van vlees en bloed die 

onder zijn huid kruipt. Een melange van woord 

en muziek. Een mix van geschiedenisles, cabaret, 

wetenschap en jolijt. 

Speciaal voor deze voorstelling werd een 

even verrassende als poëtische soundtrack 

gecomponeerd en dankzij de unieke beelden 

van kunstenaar Koen Broucke is ‘Napoleon’ ook 

visueel een bekoorlijk spektakel geworden.

HUMOR 

David Galle

Erover      

vrijdag 23 maart 2018, 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Concertzaal, Nieuw-

dreef 135 - 2170 Merksem

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

‘Erover’, Davids vierde volavondshow, houdt 

een vinger aan de pols van wat er nu leeft. In 

zijn vorige show brak hij nog een lans voor de 

persoonlijke vrijheid, maar tegenwoordig beseft 

David dat er grenzen zijn. We leven in het vrije 

Westen, waar alles kan en alles mag. Alles? Niet 

echt. Er zijn grenzen. Die zijn wel open, maar niet 

voor discussie. Je mag veel, maar dat is volledig 

je eigen verantwoordelijkheid. Volg je nog?

David nodigt je uit om samen op zoek te gaan 

naar waar de grens ligt. Wat is erover?

MUZIEK

Dounia Mahammed 

Salut copain

Vrijdag 9 maart 2018, 20.30 uur

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord-

kunst, Ferdinand Pauwelsstraat 102,  

2180 Ekeren

Vvk 8 euro – kassa 10 euro  

(aperitief inbegrepen)

Dounia Mahammeds monoloog Salut Copain 

is geïnspireerd op het werk van de Russische 

absurdistische schrijver Daniil Charms en de 

Amerikaan Paul Auster. De tekst getuigt van 

een bijzondere gevoeligheid voor taal en 

humor. Dounia zet de taal in als medium om op 

de scène te filosoferen, dromen, wankelen. Om 

uiteindelijk iets te vertellen over de mens en 

het mens-zijn.

!

THEATER

Jeroen Leenders 

The Jeroen Leenders experience

Vrijdag 16 maart om 20.30 uur

Kasteel Hof De Bist, Veltwijcklaan 252,  

2180 Ekeren

Vvk 10 euro / kassa 12 euro

Jeroen Leenders is ondertussen een vaste 

waarde in het stand-upcomedycircuit. Dit jaar 

introduceert hij een nieuw verhaal: The Jeroen 

Leenders experience. In zijn zelf uitgevonden 

format laat hij alle remmen echt los. Zonder 

blad voor de mond. Zonder invloed van de 

vorm op de inhoud. Op The Jeroen Leenders 

experience kan je jezelf niet voorbereiden. Vast 

staat dat hij je (op eigen risico) meeneemt in 

de donkere krochten van zijn heelal, en die 

zijn niet te voorspellen. Elke keer een unieke 

belevenis.

Bij onze buren

© Koen Broos

© Tom Bertels© Inge Baes
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ONTMOETING 

Open Inloop Taal  

dinsdag en donderdag van 13 tot 15 uur (gesloten tijdens schoolvakanties)

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.

Doe aan 
zelfstudie,
ook aan 
de computer

Spreek,
lees 
en luister 
bĳ een 
kopje 
koffie

Babbel 
en brei

Stel je 
vragen over 
Nederlands

Wil je  
Nederlands oefenen?  

Dat kan in Co Luchtbal!

GR
AT
IS

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.

ONTMOETING

Mama Mundi  

vrouwenwerking 
Elke donderdag van 9.30 tot 12 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 meebrengen. 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 leuke 

activiteit? Kom naar het onthaal van Co Luchtbal en vraag naar Sabine!

GRATIS

GRATIS

© Kultfunk
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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!

ONTMOETING 

Babbel, brei  

en crea  

Elke dinsdag van 13 tot 15 uur

Gemeenschapscentrum, eerste verdieping

Hondurasstraat 6

Babbel, brei en crea wordt geleid door twee 

dames van Luchtbal/Rozemaai en gaat door 

in het gemeenschapscentrum. ‘Hou je van 

babbelen, crea en breien? Kom naar het 

gemeenschapscentrum en doe mee met Johanna 

en Micha.’

Meer info:

Johanna:  

derozemaaikes@gmail.com 

Micha:  

michadebruyn@ msn.com

ONTMOETING

Tuinieren 
Heb je zin om meer buiten te komen? Hou je van bloemen en planten? Wil je meer  

onder de mensen komen? Allemaal goede redenen om langs te komen bij de  

samentuinen in Luchtbal. Eind maart doen we opendeurdagen en herstarten de tuinwerkingen! Heb 

je interesse, hou dan de infoborden in het oog voor meer info!

Of contacteer Martine Willems 0474 55 60 24 of martine.willems2@stad.antwerpen.be

Tampicotuin: op de hoek van Columbiastraat  met Tampicoplein 

Grimsbytuin: Grimsbystraat 17 - 19, de oprit inwandelen.

Tot dan!

ONTMOETING 

Bijtjes van de 

Luchtbal  
Heerlijke honing van eigen kweek, in twee 

smaken: lindehoning of zomerhoning.

Schaf je potje aan tijdens de openingsuren van 

het co Luchtbal of bij Martine, 0474 55 60 24!

Smakelijk!

GRATIS

GRATIS
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ONTMOETING

Koken  
met Martine  

Zaterdag 13 januari, 3 februari en 

3 maart 

van 10 tot 13 uur

co Luchtbal - keuken

Ook in het voorjaar zullen we de eerste 

zaterdag van elke maand koken met 

tuiniers en andere liefhebbers! We 

werken in de keuken van het Cultureel 

Ontmoetingscentrum Luchtbal, van 10 

tot 13 uur.

We proberen steeds een groente 

centraal te zetten, en daarrond een 

menu ineen te steken met inbreng van 

jullie. Daarna eten we alles lekker op en 

wassen samen af.

Groenten uit de tuin leren we zo 

verwerken en proeven.

Deelname is gratis, mits inschrijving bij 

Martine.willems2@stad.antwerpen.be

BUURT

A’pen op wieltjes: 
Kinderfietsen 
ruilen en delen 
Woensdag 10 januari, 7 februari en 7 maart 

van 16 tot 18 uur 

Naast Samentuin Tampico

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. 

Kan je een kinderfiets gebruiken?  

Kom langs met je vragen en als je wil kan 

je meteen een of meerdere kinderfietsen 

ontlenen. Op luchtbal is het uitleenmoment in 

de Columbiastraat tegenover nrs 207-209, op 

een parkeerterrein met een gebouwtje. Basquito 

noemen wij het. We zijn er op woensdagen 

10/01, 07/02 en 07/03 van 16 tot 18 uur. 

Heb je thuis een exemplaar dat je niet meer 

gebruikt?  

Schenk het aan A’pen op Wieltjes. Je kan een 

andere kinderfiets ontlenen aan verminderd tarief 

en zonder waarborg. Contacteer Greet:

greet.heylen@vormingplusantwerpen.be.

A’pen op Wieltjes Luchtbal is een intitiatief van 

Vorming Plus regio Antwerpen in samenwerking 

met Huis van het Kind Luchtbal, Sporting A, 

Samentuin Tampico en de jongeren van City 

Pirates. 

GRATIS
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Activiteiten voor  
kinderen Kinderen kunnen zich helemaal uitleven in CO Luchtbal. Dans je graag? Dan is er de 

dansles van JES. Wil je liever jongleren, salto’s of andere acrobatische truukjes leren? 

Kom dan langs tijdens de circuslessen. Ben je geïnteresseerd in theater en acteren?  

Reserveer dan snel je plekje in de theaterles. En dan is er is ook nog de instuif van JES, 

waar we knutselen 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

Let op! Door de verbouwingen vinden sommige activiteiten tijdelijk op een andere 

locatie plaats. Meer info aan het onthaal van het co Luchtbal

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! 

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

co Luchtbal

 CURSUS

Circusinstuif met  
Ell Circo d’ell Fuego

Elke woensdag van 14 tot 15.30 uur 

co Luchtbal

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

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

Theater

Elke woensdag  

van 13.30 tot 15 uur 

Schouwburg Luchtbal

3 keer gratis proberen,  

daarna 5 euro per jaar

Sta je graag op een podium? 

Doe dan mee met Compagnie 

Airball, het theatergezelschap 

voor jongeren. Elke week krijg 

je acteerles van ervaren acteurs. 

Voor kinderen van 10 tot 14 jaar.

© Frederik Beyens
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CURSUS 

Kunstenbad  

Maandag van 15.45 tot 17.15 uur 

Basisschool De Optimist

Quebecstraat 3, 2030 Antwerpen

Voor kinderen van 6 tot 7 jaar

5 euro per 6 lessen

Tijdens het kunstenbad maak je kennis met 

verschillende kunsten zoals theater, muziek, 

tekenen en schilderen. Meer info aan het onthaal 

van co Luchtbal.

Ism Academie Ekeren.

ONTMOETING

Iedereen 
zingt! 

Elke zaterdag van 11 tot 12 uur 

(start op zaterdag 20 januari)

co Luchtbal

Hou je van muziek? Vind je zingen leuk? Kom 

meedoen met ons kinderkoor! 

We leren samen met een coach leuke liedjes uit 

de hele wereld.

We oefenen 10 weken lang. Op 28 maart treden 

we samen met heel veel andere kinderen op in 

deSingel. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Inschrijven aan het onthaal van co Luchtbal of 

via mail naar coluchtbal@stad.antwerpen.be

GRATIS
ONTMOETING

Coder Dojo 
 

Elke tweede zaterdag van de maand

10 tot 12 uur

co Luchtbal – webpunt

Voor kinderen van 7 tot 14 jaar

Een CoderDojo is een club waar kinderen en jongeren kunnen experimenten met technologie. Al 

spelend leer je programmeren en coderen. Je gebruikt hiervoor speciale programma’s op de computer 

zoals Scratch. Of je gaat aan de slag met de Mbot (een heuse robot!)  of het computerplatform 

Arduino. Dit klinkt misschien allemaal heel moeilijk, maar dat is het echt niet! Je wordt begeleid door 

enkele fijne coaches die je op weg helpen. 

ism City Pirates, Transmissie VZW en AP Hogeschool.

GRATIS

CURSUS

Instuif met JES vzw
Elke woensdag van 14 tot 16 uur 

co Luchtbal

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

woensdag van 14 tot 16 uur welkom bij JES. Elke 

week doen we iets leuks. Soms knutselen we of 

spelen we gezelsschapspelletjes. We kijken een 

film of gaan tuinieren in de Samentuin. Bij mooi 

weer spelen we natuurlijk buiten!

11
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BUURT

Nieuwjaarsopening
Maandag 1 januari van 13 tot 16.30 uur

Dienstencentrum Santiago

Op 1 januari openen wij onze cafetaria voor een paar uurtjes  

zodat u in de gelegenheid bent om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. 

Voel u welkom.

ONTMOETING

Bowlingtoernooi in de Bowling 
Stones  
Dinsdag 13 maart 2018 van 13.30 tot 16.30 uur

Bowling Stones, Noorderlaan 104A, 2030 Antwerpen (naast DC Santiago)

Spelers betalen 9 euro (2 spelletjes – schoenen & koffie met gebak). 

Supporters betalen 4 euro (incl. koffie & gebak)

Zin in een sportieve namiddag? 

Doe mee aan ons Bowlingtornooi. Inschrijven kan aan het onthaal in het 

dienstencentrum.

Programma
Dienstencentrum
Santiago

Voor meer info over onze activiteiten kan u terecht in dienstencentrum Santiago, Canadalaan 21, 2030 Antwerpen of via mail:  

dc.santiago@zorgbedrijf.antwerpen.be en telefonisch op 03 431 32 51

CULTUUR

Infosessie & rondleiding

Serviceflats Santiago 
& Ottawa  
Woensdag 31 januari om 14 uur

Dienstencentrum Santiago, Canadalaan 21,  

2030 Antwerpen

U krijgt op deze infosessie meer informatie over het huren van een 

serviceflat. Aansluitend volgt er een rondleiding in de serviceflats. De 

infosessie start om 14 uur. Reserveren is niet nodig.

GRATIS

BUURT

Nieuwjaarsfeest  
Zaterdag 13 januari van 12 tot 17.30 uur 

Deelnameprijs: 13 €

Programma

12.00 uur 

Verwelkoming met een glaasje Cava & een 

kleine versnapering met muzikale omlijsting van 

pianist Lucien & Brenda Casteels.

12.30 uur
Typische Vlaamse Nieuwjaarsmaaltijd: 

Stoofvlees of Vol au vent met frieten.

13.15 - 17.30 uur

Start dansfeest met DJ Brenda en Walter 

inclusief nieuwsjaarsuitdaging: Cornetto eten in 

een reuze polonaise.

1212
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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

Ben je ouder dan 55 en hou je er 

van om in het water actief te zijn? 

Kom dan zeker deelnemen aan de 

aquagym!

Maandag 22 januari van 14 – 15 uur

Maandag 19 februari van 14 - 15 uur

Maandag 19 maart van 14 – 15 uur

Prijs?

€2

Waar?

De achterkant van basisschool 

Optimist

Montrealstraat, Luchtbal

Meer info:

Magalie Alpaerts

0471485712

Dienstencentrum Santiago

034313251

Kleuterturnen  
Dinsdag van 16.15 tot 17.15 uur

Donderdag van 16.15 tot 17.15 uur

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! 

Deze activiteit gaat niet door tijdens schoolvakanties en op  

feestdagen.

Prijs voor 12 lessen: 

€4 met VT-statuut (neem een kleefbriefje mee)

€20 zonder VT-statuut 

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

Aquagym voor senioren

13
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Wil je graag bewegen? Blijf je graag fit? Kom 

dan naar de lessen van Buurtsport in het 

Cultureel Ontmoetingscentrum. 

Onderstaande les vind tot juni elke week plaats. 

Enkel tijdens de schoolvakanties gaat de les niet 

door.

De les kost 2 euro per beurt.  

Voor 20 euro krijg je een kaart van 12 beurten. 

Voor personen met VT-statuut is dit 4 euro 

(breng je kleefbriefje van het ziekenfonds mee 

als je een VT-statuut hebt!)

dinsdag van 10 tot 11 uur:

bodymix voor vrouwen

vrijdag van 10 – 11 uur:

bodymix voor vrouwen 

Meer info:

Mail naar buurtsport.luchtbal@stad.antwer-

pen.be of bel naar Buurtsport Luchtbal op het  

nummer 0471 48 57 12 

& www.antwerpen.be/buurtsport

Thaiboks

Bodymix voor vrouwen (18+) 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 of wil je graag leren 

om fietsen te herstellen? Wij zijn op zoek 

naar fietsherstellers om de mensen uit de 

wijk hierbij te helpen! Voor ons project rond 

fietsen zijn we hier ook nog altijd naar op 

zoek. Wil je dit graag leren? Dan kan je dit ook 

altijd laten weten!

Meer info:

Mail naar buurtsport.luchtbal@stad.antwer-

pen.be of bel naar Buurtsport Luchtbal op 

het nummer 0471 48 57 12 

& www.antwerpen.be/buurtsport

Ben je tussen 9 en 13 jaar en woon je in Luchtbal? Kom dan 

deelnemen aan de thaibokslessen.

De lessen gaan door op woensdag van 13.30 – 14.30 uur in 

de turnzaal van Basisschool de Optimist.

Wees zeker op tijd aanwezig, want ben je te laat, dan kan 

je niet meer binnen!

Neem zeker een kleefbriefje van de mutualiteit mee.

De lessen gaan niet door tijdens de schoolvakanties of op 

feestdagen.

Waar?

De achterkant van basisschool Optimist

Montrealstraat, Luchtbal

Prijs?

€4 voor 12 lessen met kansentarief 

€20 voor 12 lessen zonder kansentarief 

Meer info:

Magalie Alpaerts

0471485712

© Sigrid Spinnox
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Antwerpse Sportweken
Sportplezier in de  
krokusvakantie
Bent u op zoek naar een sportieve invulling voor de 

schoolvakanties van uw kinderen? Bij de Antwerpse 

Sportweken beleven ze heel wat fun met hun vrienden 

tijdens de leuke sportieve activiteiten.

Fit & Fun omnisport 3-6 jaar

Fit & Fun omnisport 6-12 jaar

Info en inschrijven

www.antwerpen.be/sportweken

Of via het telefoonnummer 03 338 97 44 of via e-mail op 

sportweken.sportstad@stad.antwerpen.be

Voelt u zich ook een ‘bolleke’ na de feestdagen en wil 

u de feestkilo’s er weer aflopen? Of heeft u gewoon 

het goede voornemen om te gaan sporten? Zak dan 

op zondag 7 januari af naar park Hof de Bist en zet uw 

beste beentje voor tijdens de Appelbollenloop. Vanaf 10 

uur staat er een recreatieve jogging op het programma. 

U maakt een keuze uit verschillende afstanden: 2, 6 en 

11 kilometer. Na afloop krijgt u als beloning een warme 

appelbol.

 

Inschrijven is verplicht en ten laatste 3 januari via 

www.ekeren.be. Uw inschrijving is pas definitief na 

storting van 4 euro inschrijvingsgeld.

Vertrek aan 252 cc, Veltwijcklaan 252: 10 uur voor 6 en 

11 km | 11 uur voor 2 km

Info en inschrijven

www.ekeren.be

sportantenne.ekeren@stad.antwerpen.be

03 334 48 80 

deelnameprijs : 4 eur

Loop uw  
feestkilo’s er af 
Appelbollenloop

Sport en Cultuurweek
Paasvakantie
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar

dinsdag 3 april, woensdag 4 april, donderdag 5 april en vrijdag 6 april 

van 9 – 16 uur, opvang van 8 – 17 uur

Op maandag 2 april geen activiteit vanwege feestdag

Ontmoetingscentrum Luchtbal, Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen

Deelnameprijs? 50 euro voor de 4 dagen voor A-kaarthouders

Omnio/vt-statuut 10 euro (gezinskorting vanaf 2de kind

Start de paasvakantie goed met de sport- en cultuurweken! Heb je zin in vier 

dagen lang sporten, toffe workshops, spel en plezier, …? Vier dagen lang 

genieten, ontdekken en je te pletter amuseren? Vier 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

Breng je A-kaart mee én een recent kleefbriefje van je mutualiteit op naam van je 

kind!

Meebrengen? Boterhammen, fruit of een koek, 2 drankjes

Gemakkelijke sportkledij

15
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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.

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

CO Luchtbal

Hallo,

Ik ben Anne, de nieuwe kinder- 

en meisjeswerkster van JES 

Luchtbal.

Sinds september werk ik voor 

JES. Daarvoor heb ik gewerkt 

bij de Jeugddienst van Mortsel.

Elke woensdag organiseert JES 

activiteiten voor kinderen van 

14u tot 16u in CO Luchtbal. 

Kinderen tussen 6 en 12 jaar 

zijn er welkom voor allerlei 

activiteiten (sport, spel, 

knutselen, dans, koken, …).

Wat we precies wanneer gaan 

doen, kan je bekijken op onze 

kalenders (deze hangt op in het CO). Ook de activiteiten van de 

meisjeswerking kan je hierop terugvinden.

JES werkt met talenten van jongeren uit de buurt. Door de 

jongeren mee in te zetten in haar verschillende werkingen, 

worden deze talenten versterkt en uitgebouwd. Persoonlijk is 

dat voor mij de grootste troef van JES
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Kalender
november - december 

Zaterdag 13 januari Koken met Martine

Zondag 21 januari Nieuwjaarsfeest

Zaterdag 3 februari Koken met Martine

Donderdag 22 februari Workshop Boekbinden

Zaterdag 3 maart Koken met Martine

Donderdag 29 maart Workshop Bullet Journal

Aangename 
kennismaking… 

VOLG ONS OP FACEBOOK: www.facebook.com/ccluchtbal

© Kultfunk

Co Luchtbal verbouwt!
In januari starten er renovatiewerken in co Luchtbal. In een eerste fase 

wordt de achterkant van het gebouw vernieuwd. Tijdens deze werken 

zullen de Tuinzaal en verschillende lokalen niet toegankelijk zijn voor 

bezoekers.

De bibliotheek en het onthaal van co Luchtbal blijven wel open. Een 

aantal activiteiten vinden plaats op een andere locatie. 

Volg al het nieuws over de verbouwingen op onze facebookpagina! 
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