
“Wanneer mensen uit verschillende culturen elkaar beter leren 
kennen, kan dit de buurt alleen maar ten goede komen”

Lucht
post

april - mei - juni 2018

Urban Luchtbar 
De jongeren van JES organiseren opnieuw een 

namiddag vol leuke activiteiten.

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

Cultuurweken.

Sinjor Circo 
Cirque du Platzak komt naar Luchtbal voor een 

fantastische show vol acrobatische toeren.

Taka Taka Finale
Kom naar de grote fi nale van het Taka Taka 

tornooi.

Feestweekend  
Ook dit jaar valt er weer heel wat te beleven 

tijdens het Feestweekend.

BLOK-BLOC   
Ontdek theater, dans en muziek in en tussen de 

woonblokken van Luchtbal.
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Jamal Abdeloifi  woont in de vernieuwde 

Brooklynsite in het noorden van Luchtbal. 

Op zaterdag 7 april organiseert hij voor het 

eerst een groot bewonersfeest op het nieuwe 

binnenplein.

Hoe lang woon je al in Luchtbal?

Jamal: Ik woon hier bijna 2 jaar. Ik woon in de 

nieuwe blokken aan de Philadelphiastraat en zet 

me graag in voor de leefb aarheid en properheid in 

de buurt.

Wat ga je organiseren en waarom?

Jamal: Ik organiseerde vorig jaar in april reeds 

een eerste buurtfeest met ondersteuning van 

Woonhaven en Stadsmakers. Het oorspronkelijke 

idee was om een openingsfeest op het 

binnenplein te houden voor alle bewoners errond. 

De timing van de bouwheer liet dit jammer 

genoeg niet toe. 

Het buurtfeest op 7 april wordt deze keer wel het 

grote feest om alle bewoners te verwelkomen en 

met elkaar te laten kennis maken.

Wat vind je bijzonder aan Luchtbal? 

Jamal: Ik vind Luchtbal een gezellige, rustige 

omgeving met meer groen dan in vele andere 

wijken. Ook voor de kinderen zijn er veel (veilige) 

plekken om te spelen. Sommige dingen kunnen 

nog beter. De buurtbewoners zouden wat meer 

met elkaar kunnen praten en deelnemen aan 

gemeenschappelijke activiteiten. Wanneer 

mensen uit verschillende culturen elkaar beter 

leren kennen, kan dit de buurt alleen maar ten 

goede komen. 

 

TERUGBLIK
Huisfotograaf Kultfunk en 

Frederik Beyens tonen de mooiste 

sfeerbeelden van de voorbije 

maanden. Je ziet foto’s van 

Wintermagie, het Nieuwjaarsfeest, 

Plankenkoorts in de De Optimist en 

een live sessie van Youth Zone. 

Bekijk het allemaal op: 

www.facebook.com/ccluchtbal© Kultfunk

© Kultfunk

© Kultfunk

© Kultfunk

TIP van de ambassadeur:

Buurtfeest Brooklyn

Zaterdag 7 april vanaf 14 uur

TIP VAN DE AMBASSADEUR

© Frederik Beyens

© Kultfunk

© Kultfunk

© Frederik Beyens

© Kultfunk

© Kultfunk
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Agenda
 bibliotheek

CURSUS

Workshop boekbinden

donderdag 19 april 

18 tot 20 uur

Bibliotheek Luchtbal

Maak mooie, nieuwe schriften met gerecy-

cleerd papier in deze boekbind-workshop! 

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!

Inschrijven in de bib, via 03 543 90 30 of  

bib.luchtbal@stad.antwerpen.be

Bib Luchtbal voorziet alle materiaal, drank 

en versnaperingen tijdens de workshops. 

Geen voorkennis vereist.

ONTMOETING

Hier, Hier  
Een wijkproject dat op zoek gaat naar de verhalen van iedereen

 Luchtbalbewoners Jen Gossé en Livinus Pelgrims lanceren in samenwerking met co Luchtbal en DC Santiago een wijkproject rond verhalen en wensen 

over de geschiedenis en toekomst van de buurt. Hoe was het hier vroeger? Hoe is het hier nu? Waar dromen we van? 

Samen willen zij de verhalen, anekdotes, dromen en wensen 

van de wijk Luchtbal verzamelen. Maar daarvoor hebben zij 

jullie hulp nodig. 

Wil jij ook graag jouw verhaal vertellen? Dat kan! Je kan 

gratis boekjes verkrijgen in bibliotheek Luchtbal en Diensten-

centrum Santiago om in te schrijven, tekeningen te maken, 

foto’s te plakken,… Al deze boekjes worden achteraf samen 

tentoon gesteld in de bibliotheek. Wil je zelf een boekje 

maken? Kom dan naar de gratis workshop boekbinden in bib 

Luchtbal op 19 april! 

Heb je hulp of inspiratie nodig? Neem dan contact op via 

hierhierLuchtbal@gmail.com. Je kan ook langskomen in de 

bib, waar Livinus je elke 1e en 3e donderdag van de maand 

op weg kan helpen tijdens de avondopening van 18 tot 20 

uur.

Co Luchtbal  
verbouwt
De renovatie van CO Luchtbal gaat verder. De eerste fase 

van de verbouwingswerken aan de achterzijde van het 

gebouw zal in de loop van mei afgerond zijn. Tijdens deze 

werken zijn de Tuinzaal en verschillende lokalen niet 

toegankelijk voor bezoekers. 

De bibliotheek en het onthaal van CO Luchtbal blijven 

geopend. Een aantal activiteiten vinden plaats op een 

andere locatie. Alle informatie hierover vindt u aan het 

onthaal, via onze digitale nieuwsbrief, of op onze website 

en facebookpagina. 
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BUURT

Finale Taka Taka

zaterdag 30 juni om 14 uur

Co Luchtbal (Tuinzaal)

Het WK Voetbal gaat stilaan naar zijn hoog-

tepunt, maar onze finale vindt nu al plaats! 

Op zaterdag 30 juni strijdt een selectie 

van 24 ploegen uit de wijk om de titel van 

Wereldkampioen Tafelvoetbal Luchtbal. We 

maken er een ongelofelijke finaledag van 

met alles erop en eraan: een groot scherm, 

strenge scheidsrechters, een medisch team, 

luide supporters en natuurlijk een prachtige 

trofee voor de winnaars!

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 voetbal-

team 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!

Er staat ook een voetbaltafel in de foyer van 

co Luchtbal waar iedereen nog extra kan 

oefenen.

Wil jij ook deelnemen met je organisatie, 

vereniging of bewonersgroep? Stuur 

dan een mailtje naar coluchtbal@stad.

antwerpen.be.

Ag
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GRATIS

FESTIVAL

Le Cirque du Platzak - Kermiz 
Sinjor Circo

zondag 24 juni 2018 vanaf 13 uur

Tampicopark

Sinjor Circo brengt op zes zondagmiddagen de 

leukste openluchtvoorstellingen naar de Antwerp-

se wijken. In juni en september zie je uitdagend 

circus- en buskertalent op ongewone plaatsen 

opduiken. Dit reizend spektakel strijkt neer met 

steeds andere artiesten, installaties en acrobaten.

Zondag 24 juni palmt het festival het Tampicopark 

in Luchtbal in. Je kan vanaf 13 uur gezellig languit 

komen hangen bij de bar van Sinjor Circo in 

afwachting van verwonderend straattheater.

Na de opwarmer komt om 16 uur het waanzin-

nige Cirque du Platzak jouw zomer inluiden met 

hun allesbehalve traditionele ‘Kermiz’.‘Kermiz’ 

neemt je mee in een wereld waarin alles mogelijk 

is. Een overweldigende en intrigerende show vol 

acrobatische toeren, begeleid door het Platzak 

orkest. Le Cirque du Platzak brengt met ‘Kermiz’ 

fascinerend en theatraal amusement voor jong 

en oud.

‘Kermiz’ is het rauwe en tegelijk uitnodigende 

verhaal van een bonte mix circusartiesten die 

ieder een eigen bijzondere discipline beheersen. 

Zo balanceert de buikdanszigeunerin op haar han-

den, op stokken en op flessen. Deze diva wordt 

door iedereen aanbeden en bewonderd, ook door 

de lompe maar lieve clown. Hij is verliefd en doet 

er alles aan om haar aandacht te trekken. Helaas 

moet hij het afleggen tegen de macho van de 

voorstelling; een knappe sterke man, die alles 

kan. Alle vrouwen vallen voor hem in katzwijm, 

zelfs de diva.

GR
AT
IS
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Agenda
 cultuur

CULTUUR

Iftar
vrijdag 1 juni van 21 tot 23 uur 

Tampicopark

De Iftar is de maaltijd waarmee moslims 

de vasten verbreken bij zonsondergang. Op 

vrijdagavond nodigen wij alle bewoners van 

Luchtbal uit om dit bijzonder moment mee 

te beleven. De ondergaande zon zorgt voor 

de gezellige sfeer. Wij voegen hier nog een 

passend muziekje en lekker eten bij.

In samenwerking met moskee CTL.

Inschrijven verplicht. Je vindt een bon in de 

brochure die elke inwoner van Luchtbal in 

zijn brievenbus krijgt.

CULTUUR

Rommelmarkt
zaterdag 2 juni van 9 tot 17 uur 

Canadalaan

Kom snuisteren tussen de vele rommel-

marktkramen en vind mooie kleding, leuke 

keukenspullen of prachtig decoratiemateri-

aal. Heb je al teveel spullen? Kom dan zelf je 

overbodige spullen verkopen.

De rommelmarkt wordt georganiseerd 

door VZW EVA-centrum. Inschrijven kan via 

rommelmarkt@evacentrum.be of 03 542 64 

13. Standgeld is 7,5 euro per 3 meter.

Je kan ook inschrijven in Dienstencentrum 

Santiago op maandag 23 en 30 april en 

7 mei van 13 tot 15 uur en in Bibliotheek 

Luchtbal op donderdag 19 en 26 april van 18 

tot 20 uur.

CULTUUR

Ontbijt
zaterdag 2 juni van 9 tot 11 uur 

Canadalaan 21

Naar jaarlijkse gewoonte kan je ook 

aanschuiven voor een lekker ontbijt op het 

binnenplein van Dienstencentrum Santiago. 

Inschrijven verplicht. Je vindt een bon in de 

brochure die elke inwoner van Luchtbal in 

zijn brievenbus krijgt.

© Walter Saenen
Zoals elke jaar viert de hele Luchtbal feest tij-

dens het eerste weekend van juni. Alle gekende 

ingrediënten staan weer op het programma: 

een rommelmarkt, een infomarkt, kinderpret 

en enkele leuke culturele verrassingen! We 

starten het Feestweekend met een gezellige 

iftar op vrijdagavond. Samen met de moskee 

van Luchtbal nodigen we alle buurtbewoners 

uit voor een lekkere maaltijd bij zonsondergang.

Zaterdagochtend kan je genieten van een 

smakelijk ontbijt in Dienstencentrum Santiago. 

Om 9 uur start ook de rommelmarkt waar je 

opnieuw de beste koopjes kan doen. 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! Of zet je gezellig voor het 

podium en geniet van het vele talent uit de 

wijk.

© Kultfunk © Walter Saenen © Kultfunk

Oproep: in het Tampicopark zetten we dit jaar een podium. Ben je muzikant, danser, dichter… en wil je 

graag optreden? Stuur ons dan een mailtje: coluchtbal@stad.antwerpen.be. 

GRATIS

Feestweekend
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BUURT

Luchtbar Zone (20)30

woensdag 23 mei 

15 tot 19 uur

Tampicopark

Sinds enkele maanden is Luchtbal een zone 30. Maar hoe veilig ben je zelf in het verkeer? Test je 

kennis van het verkeer op ons parcours en win mooie, veilige prijzen! Je kan je fiets laten controleren 

en herstellen en meedoen aan een leuke verkeersquiz.

Ism JES vzw en Buurtsport Luchtbal

GRATIS

BUURT

Wereldstoemp 
Een culturele  
ontdekkingsreis   

zaterdag 5 mei

14 tot 20 uur

Tampicopark

Wereldstoemp is een gratis cultureel evenement 

waar nieuwe culturen ontdekken centraal staat. 

In Antwerpen zijn er veel verschillende culturen 

en nationaliteiten, 170 om precies te zijn! Maar 

kent iedereen elkaar wel? Heeft u zich al eens 

afgevraagd wat ze zoal eten in andere landen? 

Hoe ze daar dansen en naar welke muziek ze luis-

teren? Kom dit allemaal ontdekken op zaterdag 5 

mei, tussen 14 uur en 20 uur in het Tampicopark. 

Verschillende culturen komen bij elkaar om te 

proeven van alles wat de wereld ons te bieden 

heeft. Een typisch gerecht of drankje proeven, 

een traditionele dans leren of een leuke workshop 

volgen, het kan allemaal op Wereldstoemp! Ook 

voor kinderen zullen er leuke activiteiten worden 

voorzien.

Kom dus zeker langs en laat jullie overspoelen op 

deze culturele ontdekkingsreis waar elk individu 

uniek is! 

Dit evenement wordt georganiseerd in het kader 

van het eindproject van een aantal studenten 

Sociaal Cultureel Werk aan HBO5 Antwerpen in 

samenwerking met co Luchtbal en JES vzw.
© Frederik Beyens

BUURT

Luchtbar WK Voetbal

woensdag 13 juni 

15 tot 19 uur

Binnenplein Brooklynstraat

Op 14 juni begint het WK voetbal, maar we begin-

nen vandaag alvast aan ons eigen voetbalfeest. 

De sportievelingen onder jullie kunnen strijden 

om de wereldtitel tijdens een voetbaltoernooi. 

Langs de zijlijn maken we zelf supportersmate-

riaal voor onze favoriete ploeg. Wil je graag een 

gokje wagen? Voorspel wie het WK in Rusland 

gaat winnen en win een mooie prijs!

Ism JES vzw en Buurtsport Luchtbal

GRATIS

GRATIS
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Agenda
 jongeren

MUZIEK

JES vzw en co Luchtbal bouwen 
een muziekstudio 

Talent in de kijker 

Luchtbal barst van het talent! Of het nu over 

freerunning, voetbal, rappen, dansen, tekenen of 

slam poetry gaat, iedereen is wel met iets bezig. 

Dat merken we heel hard als jeugdwerkers bij JES.

Onder de jongeren leefde al lang het idee om 

iets te doen rond muziek. Jeugdwerker Patrick 

Narosimpa voelt al zeer lang de interesse vanuit 

de jeugd om creatief te werken. “Wij willen 

een muziekstudio, zoals in De Branderij bij JES 

Borgerhout!”

Met dit idee in het hoofd maakte een groepje 

enthousiaste jongeren een dossier op, waarmee 

ze in 2015 naar de Burgerbegroting trokken. 

Enkele rondes later viel de beslissing: “De studio 

zal er komen!”.

Een muziekstudio op maat van jongeren

Een deel van deze enthousiaste groep jongeren is 

een stapje verder gegaan. Zij hebben zich in 2016 

en 2017 voorbereid op de komst van de studio. In 

Muziekcentrum Trix werd er een cursus studio-

techniek georganiseerd op maat van de jongeren, 

waarna zij stage liepen in de UrbanRecStudio van 

JES in Borgerhout. Zij zijn al een tijdje aan de slag 

en zullen hun kennis kunnen doorgeven aan de 

jongeren van Luchtbal!

In de studio draait alles om het experiment. Heb 

je een leuk idee, wil je eens proberen rappen of 

ben je al lang aan het wachten op die kans om je 

muzikaal idee om te zetten in iets tastbaar? Je zal 

bij ons een plek vinden!

De muziekstudio in co Luchtbal wordt op 4 juli 

feestelijk geopend. 

Meer informatie op www.coluchtbal.be of via de 

medewerkers van JES.

BUURT

Urban Luchtbar   

woensdag 9 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 podium! En daarbij 

ook lekkere  hapjes en drankjes natuurlijk.

Ism JES vzw, buurtsport Luchtbal en Youth Zone

GRATIS

© Kultfunk
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JONGEREN

Youth Zone
In 2017 dook Youth Zone voor het eerst op in 

Luchtbal. Youth Zone bestaat uit een aantal jonge 

mensen die actief zijn in de Antwerpse urban 

scene. Zij proberen via workshops jongeren te 

motiveren om hun talenten te ontwikkelen. In 

het najaar vonden in onze Bovenzaal enkele live 

sessies plaats waar zij hun muziek, poëzie en spo-

ken word aan het publiek konden voorstellen. De 

apotheose was de YZ Talentendag. Tijdens deze 

unieke avond gaven 28 verschillende artiesten het 

beste van zichzelf.

Ook dit jaar gaat Youth Zone weer op zoek naar 

verborgen talent bij de jongeren van Luchtbal en 

omstreken. Workshops in verschillende disciplines

worden afgewisseld met live sessies waar de 

geleerde technieken voor een publiek kunnen 

worden getest.

Daarnaast zal je hen ook op andere evenementen 

tegenkomen, tijdens de Urban Luchtbar, Blok-Bloc 

en het Feestweekend bijvoorbeeld.

Workshop Graffiti 
Zaterdag 5 mei om 15 uur

Locatie nog niet gekend

Workshop Teksten schrijven en expressie
Zaterdag 7 april  om 15 uur

Urban Bib Permeke

Zaterdag 12 mei en zaterdag 7 juli om 15 uur

co Luchtbal

Workshop Dans
Zaterdag 26 mei om 15 uur

co Luchtbal

Zaterdag 11 augustus om 15 uur

Urban Bib Permeke

 

Workshop Beeldende kunst
Zaterdag 16 juni om 15 uur

Co Luchtbal

© Kultfunk © Kultfunk

© EG Photography
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Agenda
 ontspanning

THEATER

Maud Vanhauwaert 
Mijn punt is eigenlijk.  

donderdag 26 april 2018 om 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Nieuwdreef 135, 

Merksem

12 euro vvk / 14 euro kassa / 2 euro kansentarief

Op het spanningsveld tussen poëzie, muziek en 

experiment. Tussen broos en bruut. Tussen grappig 

en gevaarlijk. Stadsdichter Maud Vanhauwaert 

en muzikanten Geert Waegeman en Tom Kestens 

kwamen elkaar de voorbije jaren vaker tegen, bleven 

aan elkaar haperen en veroordeelden uiteindelijk 

zichzelf tot elkaar. Samen scheppen zij een magische 

wereld, vol ontwapenend spervuur, kwetsbare heavy 

metal en grootmoedige niemendalletjes.

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

Sien Eggers, Sofie Palmers & Jessa 
Wildemeersch 
L’étude   

vrijdag 1 juni 2018 om 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Nieuwdreef 135, 

Merksem

12 euro vvk / 14 euro kassa / 2 euro 

kansentarief

Hoe relevant zijn Shakespeares vrouwenrollen 

vandaag nog? Wat betekent vrouwelijkheid in 

een samenleving gedreven door structuren en 

vaste systemen? Hoe werden vrouwen verbeeld 

op het theater vierhonderd jaar geleden en nu? 

Kunnen we ons nog herkennen in Juliet, Lady 

Macbeth of Ophelia die gek wordt en zichzelf 

verdrinkt in een rivier?

In ‘L’étude’ ontmoeten drie vrouwen mekaar en 

wagen ze zich aan een studie over Shakespeare. 

Naarmate hun studie vordert, vermengen de 

levens van de vrouwen zich steeds meer met de 

rollen van Shakespeare en omgekeerd.

MUZIEK 

Frank Vander linden  
Verbeter de wereld      

zaterdag 28 april 2018 om 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Nieuwdreef 135, 

Merksem

14 euro vvk / 16 euro kassa / 2 euro 

kansentarief

Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, 

kan het ook alleen. Dat bewees hij in 2009 en 

2010 met zijn zeer succesvol solo-debuut en de 

bijbehorende, vijftig optredens tellende tournee. 

Zonder De Mens schrijft en speelt hij bedachtza-

mer. De teksten krijgen nog meer aandacht, het 

bij momenten virtuoos akoestisch gitaarwerk  

springt naar voren.

Begin 2018 brengt Frank Vander linden nogmaals 

een nieuw solo-album uit en komt hij naar Merk-

sem voor een intiem concert. Een nieuwe manier 

om de songschrijver en vertellende muzikant 

Vander linden van dichtbij te leren kennen.

THEATER

Gili  
Charlatan

vrijdag 27 april 2018 om 20.30 uur

Ekerse Theaterzaal, Oorderseweg 8, 2180 

Ekeren

8 euro vvk / 10 euro kassa 

(aperitief inbegrepen)

In deze nieuwe zaalshow Charlatan laat Gili 

zijn “evil twin” volledig los. Hij zet zijn gaven 

op scherp om bewust zijn “slechte ik” te 

laten zegevieren. Op slinkse wijze bespeelt 

en bedriegt charlatan Gili systematisch het 

voltallige publiek en smeert je met een 

bedrieglijke charme eender wat aan. Voor 

de finale van de show creëert Gili zelfs een 

onweerstaanbare nood bij zijn toeschouwers 

waarvan ze aan het begin van de avond 

nog niet wisten dat ze die hadden… Klinkt 

verwerpelijk zegt u? Inderdaad, maar ook wel 

wreed plezant!

THEATER

Arnout Van Den Bossche  
Burn-out voor beginners

vrijdag 25 mei 2018 om 20.30 uur

Kasteel Hof De Bist, Veltwijcklaan 252, 2180 

Ekeren

4 euro vvk / 6 euro kassa

Je maakt kennis met Arnouts verleden op de 

werkvloer waar hij naar eigen zeggen ‘meer 

komedie moest spelen dan op het podium’. In 

deze show passeren zowat alle archetypes van 

de werkvloer de revue: de overgevoelige seut, 

de vergaderbemoeial, de chef zonder privéleven 

maar mét flauwe moppen – Arnout heeft ze 

allemaal vakkundig voor ons gadegeslagen. 

Met zijn onafscheidelijke bord en stiften geeft 

hij je zijn eigen tips om te overleven in deze 

plezante mensenjungle. Subtiel, diepmenselijk, 

herkenbaar en hilarisch… de beste remedie 

tegen een burn-out.

Bij onze buren
© Koen Broos

© Jimmy Kets

9

13886328_luchtpost_36.indd   9 15/03/18   10:25



Ag
en

da
 o
nt
m
oe
ti
ng

10

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 te doen. 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 

Open Inloop Taal  

dinsdag en donderdag 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

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. Zij 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 

www.antwerpen.be. 

Wil je Nederlands  
oefenen?  
Dat kan in co Luchtbal!

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.’

Info:

Johanna: derozemaaikes@gmail.com 

Micha: michadebruyn@msn.com

GRATIS

GRATIS

GRATIS

10
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Cantina  
Laika

vrijdag 27 april om 19 uur 

Zaterdag 28 april om 19 uur

Zondag 29 april om 17 uur

15 euro / 6 euro kansentarief (maaltijd 

inbegrepen)

Was je al in een gezellige Spaanse kantine 

waar je snel iets eet en drinkt? Waar je 

commentaar geeft op het nieuws en je baas 

uitscheldt?

Of in een Italiaanse cantina waar de wijn ligt 

te rijpen? Waar de kasten vol met blikken 

geconfijt fruit staan? 

Of in een Mexicaans eethuis met plastic 

stoelen, parasols en kleurrijke muren? Waar 

je stevige gesprekken voert en voor je het 

weet in een gevecht belandt?

Cantina is een mix van dat alles. Een plek 

waar acteurs en zangers je in vervoering 

brengen met zang en spel. Waar geheimen 

op tafel komen, verlangens worden 

gekoesterd en plannen gesmeed. En bovenal 

een plek waar je heerlijk eten krijgt voorge-

schoteld.

BLOK-BLOC!

© Kathleen Michiels

vrijdag 27 tot zondag 29 april

Ontdek theater, dans en muziek in en tussen 

de woonblokken op Luchtbal. Kom kijken en 

luisteren hoe je eigen buren meespelen in 

spektakels voor jong en oud. Bouw, kook, 

knutsel en feest met ons mee… 

Theatergezelschap Laika strijkt neer op de 

Sintelbaan. Een heel weekend kan je er terecht 

voor een reeks theatervoorstellingen. Buiten 

op het plein, in de schouwburg of in apparte-

menten. Er valt overal iets te beleven, voor 

jong en oud! En tussendoor kan je gewoon 

gezellig komen rondhangen in onze kantine en 

genieten van een hapje en een drankje.

BLOK-BLOC reist de stad rond: op Linkeroever 

van 13 tot 15 april en op het Kiel van 20 tot 

22 april. Kijk voor het volledig programma op 

www.blok-bloc.be. 

BLOK-BLOC is een festival van Laika, kunstZ, 

Elsschot en culturele ontmoetingscentra Nova 

en Luchtbal

11

Agenda
 cultuur
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Missing 
Adams Mensah / kunstZ / Fameus
zaterdag 28 april om 14 en 16 uur 

zondag 29 april om 13.30 en 15.30 uur

Een elfj arig kind heeft zijn vader nog nooit gezien 

want die leeft in Europa. De toekomst van het 

kind ligt vast. Later, veel later, gaat hij naar deze 

onbekende man in het onbekende land. Maar 

tot het zover is, doet de fantasie zijn werk. Vader 

wordt een god. Tot hij de man ontmoet…   Met 

beweging, video en tekst beschrijft hij de verwar-

ring, het gemis, de hoop en de ontgoocheling van 

een elfj arige. Het publiek reist mee in zijn groei 

van kind tot man. 

spel: Adams Mensah - coach: Mokhalled Rasem

12
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Reverse 
Colonianism 
Ahilan Ratnamohan / Starboy 
collectief / Monty
zaterdag 28 april om 15 en 18 uur

zondag 29 april om 15 en 18 uur

Ben je gelukkig hier? Nee.

Waarom ga je niet terug? Ik kan niet terug.

Het Star Boy Collectief nodigt u uit in hun 

appartement, ze willen het moeizame 

migratie-integratie dilemma oplossen. Wat is 

hun antwoord? 

Een nieuw land voor Afrikaanse-Europeanen 

en Europese-Afrikanen, waarin ze zélf de nor-

men bepalen. Maar ze gaan er niet zomaar 

geraken, ze willen dat u mee denkt.

van en met Etuwe Bright Junior, Joël Mpo-

kufuri, John Obi Agbo, Ahilan Ratnamohan.

LâP 
Muziektheater Transparant
_TRANSLAB
zaterdag 28 april om 14 en 20 uur 

zondag 29 april om 15 en 17.30 uur

Les Âmes Perdues is een bende jonge muzi-

kale artiesten die een week lang in Luchtbal 

komen resideren en in dialoog gaan met de 

buren. Daarna kan de muziek losbarsten in de 

voor hen typische cabareteske stijl.

van en met Isaak Duerinck, Naomi Beeldens, 

Ewout Lehocq, Alexandra Oppo

Zeemeermin 
Jaouad Alloul (Jay Hadi) / Be 
Human
zondag 29 april om 13.30 uur en 16.30 uur

Een monoloog over zelfaanvaarding, fami-

lie, liefde, rechtvaardigheid en vergiff enis. 

De enige fout is de fout waar we niets van 

leren.

van en met Jaouad Alloul, Nyira Hens, Via 

Razavi

© Koen Broos

12
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BUURT

Buurtbrunch
Zondag 29 april om 11 uur

4 euro

Reserveren verplicht

aan het onthaal van co Luchtbal, via 03 543 

90 30 of via mail coluchtbal@stad.antwerpen.

be (met vermelding naam, adres, aantal 

personen)

Een feestelijke brunch bereid door bewoners 

van de buurt voor iedereen! Neem plaats in 

de ruime CANTINA tent en geniet van een 

heerlijke brunch. Wij voorzien eten, drinken en 

fi jne muziek met special guests!

Gille leert lezen
Benjamin Verdonck/Toneelhuis

zaterdag 28 april om 14, 15, 16 en 17 uur

Met weinig woorden maar veel touwtjes, twee kleuren, 

een paar schoenen en een kat ontvouwt Benjamin een 

vluchtig en kunstig poppenspel zonder poppen.

One More Thing
Benjamin Verdonck/Toneelhuis

zondag 29 april om 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 uur

Benjamin tovert een theatertje uit een koff er en speelt 

samen met een plaatselijke muzikant een fantasie van 15 

minuten.

Wil je de voorstelling van Benjamin graag bij je thuis ontvangen? 
Stuur een mail naar info@laika.be. Wil je Benjamin graag muzikaal 
begeleiden? Mail je naam en je instrument naar info@laika.be.

Agenda
 cultuur

Mama’s 
Open Mic 
invites Youth Zone
Zaterdag 28 april om 21 uur

Elisabeth Severino Fernandes aka Miss Elli/

RebElli en Rodney C. Safou alias Rod K slaan 

de handen in elkaar en maken een zinderend 

programma van muzikale en spoken word 

talenten uit Luchtbal en omstreken. Hoor en 

zie wat de stad in haar underground buik écht 

denkt, rapt en slamt!

GRATIS

© Benjamin Verdonck

© KultFunk

In openlucht
Gezusters Hirngespinst / OOGST / 
Theater FroeFroe/ Pikz Palace

Zaterdag 28 april van 14 tot 18 uur

Zondag 29 april van 13 tot 17 uur

Sintelbaan

Er valt vanalles te beleven in open lucht. Voor 

de allerkleinsten is er de zalige draaimolen van 

Theater FroeFroe. Bouw mee aan een blik soep 

op de toekomst met OOGST en de gezusters 

Hirngespinst. Pikz Palace opent zijn Boucherie 

Bacul. Wie wil kan sporten of zich laten grimeren. 

De Klopperij slaat zijn gezellige marktkraam op en 

zorgt voor het kloppend hart van BLOK-BLOC.  En 

er zijn natuurlijk heel de dag door voorstellingen 

in de appartementen of op andere plekken. Kom 

gewoon naar het plein!

GRATIS

Voor alle voorstellingen verzamelen we aan de witte 

tent op de Sintelbaan over de Schouwburg Luchtbal. 

We gidsen je naar de juiste plek. 

Tickets kosten 2 euro.

Alle info vind je op www.BLOK-BLOC.be, per mail 

info@BLOK-BLOC.be of telefoon 03/230 81 91 (Laika)

Volg BLOK-BLOC ook op Facebook!

13
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Opnieuw laten de kinderen van de theater- , 

circus-, dans- en freerunninglessen het beste van 

zichzelf zien tijdens een geweldige show, BEES. 

We mochten de acteurs even wegplukken uit de 

repetities om hen wat vragen te stellen:

Waarover gaat het stuk?

Peace: Over het leven van bijen. Bijen zijn met 

uitsterven bedreigd en met dit stuk willen we dit 

onder de aandacht brengen.

Waarom doe je mee?

Iram: Ik vind toneelspelen héél leuk en zou later 

een echte actrice willen worden…of dokter…

Thalina: Ik acteer heel graag en doe het al een 

tijdje, veel mensen zeiden me “je moet eens iets 

doen met drama”.

Is het moeilijk om tekst uit het hoofd te leren? 

Heb je trucjes om dit makkelijker te maken?

Roumaisae: Ik vind het eigenlijk niet zo moeilijk, 

ik oefen vaak met mijn vriendinnen om het goed 

te kunnen onthouden.

Eveline: Als ik moeite heb om een tekst te 

onthouden probeer ik hem een beetje aan te 

passen in mijn eigen woorden. Op die manier kan 

ik hem beter onthouden.

Ga je zelf al eens naar het theater ? Wat is het 

beste dat je de afgelopen maanden gezien hebt?

Nassirdine: Af en toe met mijn mama en ook met 

school. Ik vond “Fijn Stof” (van Duo Diesel) een 

erg leuke voorstelling!

Kamiel: Absoluut! Ik vond Zigzagkind (van LAIKA) 

een erg mooie voorstelling.

Waarom moet iedereen zeker komen kijken naar 

BEES ?

Peace: Omdat de mensen moeten weten wat er 

aan de hand is met de bijen. Misschien houden ze 

na het zien van ons stuk wat meer rekening met 

deze beestjes. 

Nassirdine: Omdat we laten zien dat toneel niet 

saai hoeft te zijn! Misschien krijgen de kinderen 

die komen kijken zo ook de theatermicrobe te 

pakken.

Qaitano: Omdat het een hele leuke voorstelling is!

BEES
Laika / Compagnie Airball / Ell 
Circo D’ell Fuego / JES
Vrijdag 27 april om 14 uur

Zaterdag 28 april om 15 uur

Zondag 29 april om 15 uur

Schouwburg Luchtbal

Treed binnen in de wondere wereld van de 

bijen.

Een bij wordt maar 30. 

30 dagen, wel te verstaan.

Elke dag moeten er dus nieuwe eieren en 

larven zijn.

De koningin legt het broedsel,

de werksters verzorgen het,

de mannelijke darren zijn lui en kijken toe,

de bewakers staan op post,

het bijenvolk zwoegt, vliegt en danst…

Zo gaat dat in een bijenkast.

Als de koningin oud, moe en versleten is,

staat een nieuwe voor de deur.

De darren mogen eindelijk iets doen.

Maar wat als de oude niet dood wil gaan?

Geïnspireerd op ‘Geen bijen, geen fruit’ van 

Heleen Verburg.

Van en met Peace Agasaro-Kezza, Evelyne 

Bedie Boakye, Adam en Haroen Boufous, 

Wiam Douieb, Roumaisae El Hamouti, 

Antonio Fernandez, Patricia Goemaere, Iram 

Kagano, Jo-An Lauwaert, Manuela Lauwers, 

Nasserdine Yassir, Kamiel Roets, Jo Roets, 

Thalina Van Hal, Mieke Versyp, Qaitano 

Zegodelgado 

en meer dan zestig kinderen en jongeren 

van de ateliers dans, freerunning en circus 

onder leiding van Godtia Amoako, Salim 

Benaadjou, Sofie Bresseleers, Lizzl Shakti, 

Saima Sorgho, Nadia Sorgho en Erisvaldo 

Vieira Mendes.

In samenwerking met basisscholen 

Sportomundo en De Optimist.

Met steun van de Vlaamse Overheid.

© Kultfunk

© Kultfunk

GRATIS

BLOK-BLOC is een festival van Laika, kunstZ, 

Elsschot en culturele ontmoetingscentra 

Nova en Luchtbal.

In samenwerking met: Woonhaven, 

bewonersgroepen HELO en Onze Stad, Ons 

Huis, Buurtsport, JES, Formaat, basisscholen 

Sportomundo en De Optimist (Luchtbal), 

basisscholen De Dobbelsteen, School 

aan de Stroom, Apenstaartjes, Sint-Anna 

Goethe (Linkeroever), Lyceum Linkeroever, 

Koninklijk Lyceum Antwerpen, Ell Circo 

D’ell Fuego, Mama’s Open Mic, Youth Zone 

Luchtbal, Airball, hetpaleis, DEStudio, 

Monty, Toneelhuis, Buro voor Stedelijk 

Enthousiasme, Theater FroeFroe, Pikzpalace, 

Muziektheater Transparant, Gezusters 

Hirngespinst, inti, OOGST, Fiëbre, Mestizo 

Arts Festival, Fameus, Be Human, imker Rik 

Echelpoels, Antonio Fernandez en vele, vele 

anderen… 

Met de steun van Stad Antwerpen en District 

Antwerpen.
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ONTMOETING

Koken met 
Martine
Zaterdag 5 mei & 9 juni van 10 tot 13 uur

co Luchtbal – keuken

Inschrijven via  

Martine.willems2@stad.antwerpen.be  

of 0474 55 60 24

Ook in het voorjaar zullen we de eerste zater-

dag van elke maand koken met tuiniers en 

andere liefhebbers. Tijdens elke kookles staat 

er een groente centraal, waarrond we samen 

een volledige menu maken. Op deze manier 

leren we de groenten uit de tuin klaarmaken. 

Daarna eten we alles lekker op en wassen 

samen af.

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!

Agenda
 ontm

oeting

GRATIS

ONTMOETING

Tuinieren
Heb je zin om meer buiten te komen? Hou je van 

bloemen en planten? Wil je meer onder de men-

sen komen? Allemaal goede redenen om langs te 

komen in een van de samentuinen op Luchtbal. 

Kom mee tuinieren en geniet later van de verse 

groentjes op je bord.

Heb je interesse, hou dan de infoborden in het 

oog!

Of contacteer Martine Willems 0474 55 60 24 of 

martine.willems2@stad.antwerpen.be

Tot dan!

Tampicotuin: Tegenover Columbiastraat 2017

Grimsbytuin: Grimsbystraat tussen nummer 17 en 

19

De Roze Driehoek: Aan de langblokken, langs de 

Columbiastraat

GRATISONTMOETING

Bijtjes
van de Luchtbal
Wist je dat er in de Samentuinen op Luchtbal 

ook enkele bijenvolkeren wonen? Zij zorgen 

elk jaar opnieuw voor overheerlijke honing in 

twee verschillende smaken: lindehoning en 

zomerhoning.

Wil je ook eens proeven? Een bokaal echte 

Luchtbalhoning van 500 g kost 5 euro.  Zij zijn 

te koop aan het onthaal van co Luchtbal of bij 

Martine van de Samentuin.

Smakelijk!

BUURT

Wandelzoektocht
23 mei tot en met 10 september

Ga op stap in de wijk Luchtbal en omgeving. 

Ontdek verborgen plekken en kijk met een 

nieuwe blik naar de vertrouwde straten en 

pleinen. Aan de hand van een hoop leuke 

vragen sturen we jullie op ontdekking!

 

De boekjes zijn verkrijgbaar vanaf 23 mei aan 

het onthaal van co Luchtbal, in de bibliotheek 

en in dienstencentrum Santiago.

 

Dit is een samenwerking van co Luchtbal, 

Buurtsport en de Samentuin.

GR
AT
IS
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BUURT

Ringdag  
Infoavond Overkapping Luchtbal-Merksem-Eilandje 

Woensdag 18 april van 17 tot 21.30 uur

Werminval, Winterling 3, 2170 Merksem (naast 

Colruyt)

Het resultaat van maandenlang samenwerken 

mag er zijn! Wil jij het als eerste bezichtigen?

Wij hebben als ontwerpteam maandenlang 

met toegewijde bewoners en belanghebbenden 

samen gewerkt naar dit moment.

Honderden wijkbewoners uit Luchtbal, Merksem 

en Eilandje hielpen ons bij het ontwerpwerk.  

We zijn er van overtuigd dat het eindresultaat 

sterker is rekening houdend met de ervaringen en 

terreinkennis van lokale burgers.

De ontwerpen zijn ondertussen zo goed als klaar, 

en we tonen ze daarom graag aan jullie op 18 

april 2018. 

Wees daarom allemaal welkom op Ringdag  4 - 

Team Noord. Jullie wijk kan trots zijn!

Meer informatie?

Stuur een mailtje naar Noord@overdering.be of 

volg onze facebookpagina:  www.facebook.com/

OverderingTeamNoord

CULTUUR

Kleinkunstnamiddag 

met

‘Elly & Rikkert’ 

en ‘Ed Kooyman’
Dinsdag 15 mei van 14  tot 16.30 uur 

Arenbergschouwburg

Ook dit jaar organiseert het district Antwerpen 

een gratis namiddagconcert voor senioren in de 

Arenbergschouwburg. Geniet van twee pioniers 

uit de vorige eeuw. Uit het hoge Noorden van 

Nederland: ‘Elly & Rikkert’ en uit Antwerpen ‘Ed 

Kooyman met juffra toertjes en heel den hanne-

kesnest’. Het district Antwerpen biedt u ook gratis 

koffie en koekjesbuffet aan. 

Gratis tickets kan u vanaf maandag 16 april 

afhalen in o.a. dienstencentrum Santiago. Er snel 

bij zijn, is de boodschap. Want op is op!

De gratis kaarten zijn enkel voor senioren uit het 

district Antwerpen (postcodes 2000, 2018, 2020, 

2030, 2050 of 2060). U zal de kaart enkel krijgen 

op vertoon van uw identiteitskaart.

BUURT

A’pen op wieltjes: 
De kinderfietsbib

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. 

A’pen op Wieltjes is open op:

 

 • Woensdag 4 april van 16 tot 18 uur

 • Woensdag 2 mei van 16 uur tot 18 uur

 • Woensdag 6 juni van 16 uur tot 18 uur

 • Woensdag 20 juni van 14 uur tot 18 uur

Tijdens de zomervakantie zijn we gesloten 

maar kan je wel een fiets ontlenen op afspraak. 

Contacteer Hamza op 0473 33 37 21.

A’pen op Wieltjes is er ook bij tijdens de 

Buitenspeeldag en de Speelkaravaan (zie pagina 

19)!

GRATIS

16
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Agenda
 buurt

District antwerpen en de stad Antwerpen willen de nieuwe binnengebieden aan de Manchesterlaan 

een naam geven. 

Het gaat om drie gebieden: 

 • binnengebied 1, tussen Manchesterlaan, Canadalaan en Cardiffstraat

 • binnengebied 2, tussen Manchesterlaan, Cardiffstraat en Bristolstraat

 • binnengebied 3, tussen Manchesterlaan, Bristolstraat en Belfaststraat

We zijn dus op zoek naar drie namen.  Er moet een band zijn met de stad en als het om een persoon 

gaat, moet deze overleden zijn. Stuur uw suggesties door via e-mail naar  

participatie.2030@stad.antwerpen.be. Of schrijf het op een briefje en steek dit in één van de 

speciale brievenbussen. De bussen staan in de foyer van van co Luchtbal (Columbiastraat 110), 

Dienstencentrum Santiago (Canadalaan 21) en Sociaal Centrum OCMW (Hondurasstaat 6).

BUURT

 Nieuwe binnengebieden

BUURT

Organiseert u een speelstraat? 

Wil u dat de kinderen uit uw straat eens veilig 

op straat kunnen spelen? Organiseer dan een 

speelstraat met spelmateriaal en subsidie van 

Stadsmakers. 

Een korte speelstraat (voor één of twee dagen) 

kan elke schoolvakantie of verlengd weekend. 

De aanvraag moet minstens  6 weken vooraf 

gebeuren. Een lange speelstraat (drie tot tien 

dagen) in de zomervakantie? Dien uw aanvraag 

in voor 22 april voor de maand juli, voor 21 mei 

voor augustus. 

Stadsmakers

tel. 0800 25 8 25

stadsmakers@stad.antwerpen.be

www.stadsmakers.be

BUURT

De VoorZorg  
in jouw buurt
Sinds februari 2018 is De Voorzorg bereikbaar 

in het dienstencentrum Santiago, Canadalaan 

21, 2030 Antwerpen. Om onze leden nog beter 

van dienst te zijn kan je hier voortaan elke 

donderdag terecht van 14 tot 16.30 uur. 

Opgelet: deze service is niet bedoeld voor de 

cashbetaling van getuigschriften.

Tel.: 03 647 22 82

email: noordoostrand.304@devoorzorg.be

ONTMOETING

Burendag
Leer uw buren  
beter kennen
Vrijdag 25 mei

Tijdens de Burendag zet u een stoel buiten en doet u 

gezellig een praatje met de buren. U krijgt tot 50 euro om 

hen een hapje en drankje aan te bieden.  Een eenvoudig, 

maar leuk idee om uw buren beter te leren kennen. Zet 

alvast vrijdag 25 mei 2018 in uw agenda, inschrijven kan 

vanaf 11 maart. U krijgt ook promomateriaal om buren uit 

te nodigen. 

Stadsmakers

tel. 0800 25 8 25

stadsmakers@stad.antwerpen.be

www.stadsmakers.be
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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.

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 16.30 tot  

17.30 uur

co Luchtbal 

Meisjes, 9-12 jaar: elke woensdag van 17.30 tot  

18.30 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 16 uur 

Maria Boodschap, Perustraat 2

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 17.30 tot 19 uur

Maria Boodschap, Perustraat 2

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

Freerunning met 
JES vzw
Woensdag 16 tot 18 uur

Maria Boodschap, Perustraat 2

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 

turntoestellen, bij mooi weer buiten!

© Frederik Beyens
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BUURT

Buiten- 
speeldag
Woensdag 18 april

van 14 tot 17 uur

Tampicopark

Op woensdag 18 april vindt voor de elfde keer 

de Buitenspeeldag plaats. Op de Buitenspeel-

dag worden alle kinderen aangemoedigd om 

mee buiten te komen spelen en sporten. Ook 

op Luchtbal gaat er dit jaar weer een Buiten-

speeldag door in het Tampicopark.  Van 14 tot 

17 uur voorzien Buurtsport, JES, Huis van het 

Kind, City Pirates, co Luchtbal, de bibliotheek, 

A’pen op Wieltjes,… tal van leuke activiteiten. 

Kom jij ook?

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.

In samenwerking met Academie Ekeren.

BUURT

De Speelkaravaan
Vrijdag 18 mei van 10 tot 14 uur

Rond sporthal Luchtbal

Op vrijdag 18 mei is het zover, de Speelkaravaan komt naar Luchtbal. De Speelkaravaan is een vrije-

tijdsbeurs waar verschillende sportclubs, jeugdwerk en andere organisaties uit de wijk laten zien welke 

activiteiten zij organiseren voor kinderen en jongeren.

Het is de ideale manier om kennis te maken met het aanbod in Luchtbal. 

Zoek jij ook een fijne activiteiten voor na de schooluren? Wil je graag sporten, muziek maken of 

knutselen, maar weet je niet waar je naartoe moet? Kom dan zeker eens een kijkje nemen!

De Speelkaravaan is tegelijk met de Wisselloop, de scholencross van Luchtbal.  Kom mee supporteren!

CURSUS

Instuif 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, kleifigu-

ren, bloempotjes versieren + beplanten,  minivoetbalspel, 

zoutpotjes, slingers, pennenhouder, fietsversiering,…

GRATIS

GRATIS

CURSUS

Coder Dojo
Zaterdag 14 april, 12 mei, 9 juni 

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 computer-

platform 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. 

In samenwerking met City Pirates, Transmissie 

VZW en AP Hogeschool.

GRATIS

GRATIS
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BUURT

Laat u verwennen  
in ons kapsalon
Dienstencentrum Santiago

Zet u, vertel welke coupe of scheerbeurt u 

wenst en geniet van de stijlvolle verzorging 

van de vaste kapper van het dienstencentrum 

Santiago. U wandelt piekfijn weer naar bui-

ten, klaar om complimentjes te ontvangen.

Hoe een afspraak bij de kapper regelen?

De kapster werkt op:

maandag tussen 9.00 en 17.00 uur

vrijdag tussen 12.30 en 17.00 uur

Telefoneer voor een afspraak op 03 431 32 56

Prijzen in het Dienstencentrum

CURSUS

Peggy’s  
Verwenmoment
Vrijdag 6 april van 9.30 tot 15 uur

Dienstencentrum Santiago

Sopolish Protect & Peel (30 min) - 23 euro

Chinese hoofd – nek – schoudermassage (45 

min) - 35 euro

Deep tissue rugmassage (30 min.) - 25 euro

Peggy Hannes begon in 2006 met manicure, 

voetverzorging en gelnagels maar heeft haar 

aanbod uitgebreid met verschillende massages en 

Sopolish. 

Wilt u uzelf graag een moment geven van ont-

spanning, dan kan u tijdens een massagemoment 

genieten van rust, relaxatie en even tijd voor 

uzelf. Liever uw nagels laten verzorgen? Ook dat 

kan. Peggy draagt u even op handen.

BUURT

Luxeontbijt  
in DC Santiago
Iedere eerste zondag van de maand van 10 tot 11.30 uurDienstencentrum Santiago 

10 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro 

Geniet samen met familie en vrienden van een gezellige zondagmorgen luxe ontbijt met onder andere:

Eieren met spek, diverse soorten hartig & zoet beleg (warm & koud), yoghurt met vers fruit, assorti-

ment pistolets, sandwiches, croissants en een glaasje Cava! 

Koffie, thee, chocolademelk en fruitsap.

Inschrijven is verplicht. Maximaal 60 deelnemers per keer!

BUURT

Pedicure
Dienstencentrum Santiago

Pedicure grondige verzorging: 12,50 euro

Pedicure nazorg: 3,30 euro

Dienstencentrum Santiago

Uw voeten net verzorgd door de pedicure, dat 

geeft een heerlijk gevoel. Kom langs in het 

dienstencentrum Santiago voor betaalbare 

professionele voetverzorging. Ook voor 

medische verzorging van uw voeten kunt u bij 

ons terecht.  Informeer bij uw ziekenfonds: 

medische pedicure wordt vaak terugbetaald. 

U kunt enkel met cash (niet met bancontact) 

betalen.

Hoe een afspraak bij de pedicure regelen?

De pedicures werken op: 

Maandag tussen 8 & 17 uur 

Donderdag tussen 8 & 17 uur 

Telefoneer voor een afspraak op 03 431 32 56

BUURT

Repair  
Café Luchtbal
Zaterdag 23 juni van 12 tot 15 uur

Dienstencentrum Santiago

Is er iets kapot? Weggooien? Mooi niet! 

Repareer het samen in het Repair Café! 

In een Repair Café kan u met hulp van 

vrijwilligers uw fiets, elektrisch apparaat of 

kleding herstellen. U kan er ook messen en 

scharen laten slijpen. Door zaken te laten 

herstellen spaart u geld en materialen uit. U 

moet immers geen nieuw toestel kopen en 

voorkomt het afval dat nieuwe producten 

meebrengen. U kan gewoon binnenlopen.

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

Dienstencentrum
Santiago
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Agenda
 sport

Heb je een sportidee?
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 

begeleiding op maat naar het sport-, 

jeugd-, of cultuuraanbod?

 

Contacteer Sanne of Sofie van 

Buurtsport. Je vindt hen in het 

Cultureel Ontmoetingscentrum 

(boven de bibliotheek), 

Columbiastraat 110, 2030 Luchtbal.

Organisatie van sportactiviteiten  

in de wijk

Sanne De Beukelaer 

tel. 0474 39 89 83

sanne.debeukelaer@ 

stad.antwerpen.be

Individuele trajectbegeleiding  

op maat

Sofie Merckelbagh

tel. 0470 20 65 27

sofie.merckelbagh@ 

stad.antwerpen.be
Maandag 16 april, 28 mei en 11 juni

van 13.30 tot 14.30 uur

Basisschool De Optimist

Ingang via de acherkant in de 

Montrealstraat, Luchtbal

2 euro

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

Meer info:

Sanne De Beukelaer

0474 39 89 83

Dienstencentrum Santiago

03 431 32 51

Bodymix voor vrouwen (18+)  
Wekelijks op dinsdag en vrijdag  van 10 tot 11 uur

Niet tijdens de schoolvakanties

CO Luchtbal

Wil je graag bewegen? Blijf je graag fit? Kom dan naar de lessen van 

Buurtsport in het Cultureel Ontmoetingscentrum. 

De lessen kosten 2 euro per beurt. Voor 20 euro krijg je een kaart van 

12 beurten. Voor personen met kansentarief is dit 4 euro (breng je 

kleefbriefje van het ziekenfonds mee als je kansentarief hebt!).

Meer info

Mail naar buurtsport.luchtbal@stad.antwerpen.be of bel naar 

Buurtsport Luchtbal op het nummer 0474 39 89 83

www.antwerpen.be/buurtsport 

Aquagym voor senioren
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Kleuterturnen  
Dinsdag van 16.15 tot 17.15 uur

Basisschool De Leerexpert - Columbiastraat 8

Ingang langs het groene poortje aan de parking

Heb je een kleuter die niet kan stilzitten? Dan is kleuterturnen een 

goede oplossing! In basisschool De Leerexpert 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 euro met kansentarief (neem een kleefbriefje mee)

20 euro zonder kansentarief

Inschrijven

Mail naar buurtsport.luchtbal@stad.antwerpen.be of bel naar 

Buurtsport Luchtbal op het nummer 0474 39 89 83

www.antwerpen.be/buurtsport

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! Wil je dit graag 

leren? Dan kan je dit ook altijd laten weten!

Meer info:

Mail naar buurtsport.luchtbal@stad.ant-

werpen.be of bel naar Buurtsport Luchtbal 

op het nummer 0474 39 89 83 

www.antwerpen.be/buurtsport

SPORT 

Thaiboks  

Woensdag van 13.30 tot 14.30 uur

Basisschool De Optimist

Ingang via de acherkant in de Montrealstraat, Luchtbal

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.

Prijs voor 12 lessen:

4 euro met kansentarief (neem een kleefbriefje mee)

20 euro zonder kansentarief 

Meer info?

Sanne De Beukelaer

0474 39 89 83

Buurtsport.luchtbal@stad.antwerpen.be
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Agenda
 sport

Een week workshops en sport

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli van 9 

tot 16 uur, opvang van 8 tot 17 uur

Co Luchtbal

Deelnameprijs:

12 euro voor de 5 dagen voor A-kaarthouders 

met een Kansentarief

60 euro voor de anderen (gezinskorting vanaf 

2de kind)

Start de vakantie goed met de sport- en 

cultuurweken! 

Heb je zin in vijf dagen lang sporten, toffe 

workshops, spel en plezier, …? 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

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.

Antwerpse Sportweken 
Luchtbal zomer

SPORT

 Sport- en Cultuurweek

BUURT

Buurtpleintjes 
Van 18 april tot en met eind juni gaat 

Buurtsport buiten sporten! Heb je een leuk 

sportidee, laat het dan zeker weten! 

Tijdens het schooljaar trekken we enkele dagen 

per week naar buiten. Je vindt ons aan de 

Brooklynsite en op het Tampicoplein

LET OP! Is het te slecht weer, dan 

gaat de activiteit niet door!

Meer info kan je vinden op de infopanelen, 

mail naar buurtsport.luchtbal@stad.antwer-

pen.be of bel naar Buurtsport Luchtbal op het 

nummer 0474 39 89 83

Check zeker ook de website!  

www.antwerpen.be/buurtsport

Een omnisportweek met een uitgebreid programma en 

boordevol variatie. Sportieve, gediplomeerde en enthou-

siaste monitoren begeleiden je met allerlei spelvormen. 

Er wordt tevens op een speelse manier kennisgemaakt 

met sporten zoals basketbal, voetbal, hockey, korfbal 

en handbal. Deze sportweken vinden plaats in sporthal 

Luchtbal (Santiagostraat 2), elke dag van 9 tot 16 uur, met 

een vooropvang vanaf 8 uur en een naopvang tot 17 uur.

Van 9 tot en met 13 juli (4 dagen, niet op 11 juli)

Fit & fun minisportweek 3 tot 6 jaar: 72 euro (14,40 euro 

kansentarief)

Fit & Fun omnisportweek 6 tot 14 jaar: 72 euro (14,40 euro 

kansentarief)

Van 30 juli tot en met 3 augustus (5 dagen)

Fit & fun minisportweek 3 tot 6 jaar: 90 euro (18 euro 

kansentarief)

Fit & Fun omnisportweek 6 tot 14 jaar: 90 euro (18 euro 

kansentarief)

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 

Of via het co Luchtbal

SPORT

Omnisport 1ste en 2de leerjaar

Donderdag van 16 tot 17 uur

Basisschool De Leerexpert - Columbiastraat 8

Ingang langs het groene poortje aan de parking

Zit je in het eerste of tweede leerjaar? Kom dan 

ontdekken welke sporten jij graag doet! Touwtje 

springen, voetbal, basketbal en nog veel meer!

Prijs voor 12 lessen:

4 euro met kansentarief (neem een kleefbriefje 

mee) | 20 euro zonder kansentarief 

Inschrijven

Mail naar buurtsport.luchtbal@stad.antwerpen.

be of bel naar Buurtsport Luchtbal op het 

nummer 0474 39 89 83

www.antwerpen.be/buurtsport

GRATIS

23

13886328_luchtpost_36.indd   23 15/03/18   10:26



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

CO Luchtbal

Hallo,

Ik ben Sanne De Beukelaer. 

Sommigen onder jullie zullen 

mij misschien nog herkennen 

vanuit een lang verleden 

bij pleinontwikkeling. Sinds 

februari ben ik met veel 

plezier terug op Luchtbal. 

Dit keer ga ik aan de slag 

voor Buurtsport. Mijn missie 

is om zo veel mogelijk van 

jullie aan het bewegen te 

krijgen. Dit omdat sporten 

niet alleen gezond is, 

maar ook tof en je leert er 

nieuwe vrienden kennen. 

Momenteel organiseren we met Buurtsport al een hele reeks 

van activiteiten. Naast kleuterturnen, omnisport voor 6- en 

7-jarigen en thaiboks zijn er ook activiteiten voor volwassenen 

zoals de bodymix of aquagym. Heb je interesse in een sport 

of zelf ideetjes om hier op Luchtbal sportactiviteiten te 

organiseren? Laat me dan zeker iets weten. Je kan me mailen 

op sanne.debeukelaer@stad.antwerpen.be. Maar je mag me 

uiteraard ook gewoon aanspreken. Je vindt me terug in het  CO 

boven de bib. 
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Kalender
april - mei - juni - juli 

Woensdag 18 april Buitenspeeldag

Donderdag 19 april Workshop Boekbinden

Vrijdag 27 april BLOK-BLOC

Zaterdag 28 april BLOK-BLOC

Zondag 29 april BLOK-BLOC

Woensdag 9 mei Urban Luchtbar

Dinsdag 15 mei Kleinkunstnamiddag district Antwerpen

Vrijdag 18 mei Speelkaravaan

Woensdag 23 mei Luchtbar Zone (20)30 district

Vrijdag 25 mei Burendag

Vrijdag 1 juni Feestweekend

Zaterdag 2 juni Feestweekend

Woensdag 13 juni Luchtbar WK voetbal

Zondag 24 juni Festival Sinjor Circo

Zaterdag 30 juni Taka Taka Finale

Maandag 2 juli Sport & cultuurweek

Dinsdag 3 juli Sport & cultuurweek

Woensdag 4 juli Sport & cultuurweek

Donderdag 5 juli Sport & cultuurweek

Vrijdag 6 juli Sport & cultuurweek

Aangename kennismaking… 

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