
“We weten dat hier veel talent zit”

Lucht
post
september - oktober 2017

Zing mee met de Bonski’s

Bekende en eenvoudige Nederlandstalige songs 

die live door iedereen worden meegezongen.

Sport & Cultuurweken  

Doe mee aan de sport- en cultuurweek! Vier 

dagen lang sporten, toff e creaworkshops, 

uitstappen en meer.

Van hoeren en boeren

Een monoloog door Marilou Mermans, 

brutaal en speels.

Off erfeest

Het wordt een gewoonte op Luchtbal maar 

ook dit jaar kan u kennismaken met de 

Noord-Afrikaanse gastvrijheid.

Oogstfeest 

We sluiten het tuinseizoen af en zetten onze 

feesttentjes op aan de Dublinstraat

Wassalon

Voor één week maakt Tom Clement van het 

wassalon zijn atelier!

© Frederik Beyens

© Steven Hendrix

©  Babette Clement© kultfunk

© kultfunk

1

12099158_luchtpost_33.indd   1 4/07/17   10:45



Sinds juni hebben we regelmatig Youth Zone 

te gast in ons centrum. Youth zone is een 

organisatie van enkele jonge creatievelingen uit 

Luchtbal en omgeving. Zij organiseren een reeks 

workshops voor jongeren zoals tekenen, teksten 

schrijven en slam poetry. We gingen langs 

tijdens een workshop en hadden een gesprek 

met Rodney C. Safou, Brian Engoma, Charlie 

Alen en A.J.

Waarom hebben jullie Youth Zone opgericht?

R.: Wij willen tonen dat de stad heel veel talent 

herbergt. We willen de ruwe diamanten eruit 

halen en bijslijpen. Ondanks de bestaande 

ondersteuning hebben artiesten het toch nog 

moeilijk om door te breken zonder platenlabel en 

dergelijke.

A.J.: Talentvolle jongeren laten hun talent niet 

zien omdat ze geen ondersteuning hebben. We 

willen hen een kans geven om iets positiefs te 

doen. 

Wat is jullie band met Luchtbal?

A.J.: Rodney en ik zijn hier opgegroeid. Wij weten 

dat hier veel talent zit. Muzikaal talent maar ook 

voetbaltalent bijvoorbeeld, maar ook daar is niet 

voldoende ondersteuning. Er zijn bijvoorbeeld 

niet genoeg sportmogelijkheden in de wijk. Veel 

talent gaat daardoor verloren. 

Wat zijn jullie toekomstplannen?

R.: Met een aantal jongeren willen we een 

verder traject volgen en hen begeleiden in het 

ontwikkelen van hun talent. We zouden dan 

graag een grote Talentendag organiseren waar 

we 3 verschillende kunstvormen bijeenbrengen: 

Tekenen/schilderen, muziek en dans!

MEER INFO

www.youthzone.be

 

TERUGBLIK
Huisfotograaf Kultfunk toont de mooiste 

sfeerbeelden van de voorbije maanden. 

Je ziet foto’s van de Blue Heathens, 

Buurtbar Bib, Luchtbar Recup en het 

theaterstuk “Vriendinnen”

Bekijk het allemaal op: 

www.facebook.com/ccluchtbal

TIP VAN DE AMBASSADEUR

Alle foto’s van Terugblik: © kultfunk

© kultfunk
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Cantina
Vanaf september is Laika elke dinsdag te gast 

in ons centrum voor de ateliers van CANTINA. 

We stelden enkele vragen aan Peter De Bie, die 

samen met Michiel Soete de ateliers zal leiden.

Hoe is het idee van CANTINA ontstaan? Waar 

komt de naam vandaan?

Een ‘cantina’ in Spanje is een plek dichtbij het 

station, waar je snel iets eet, iets drinkt, het 

nieuws becommentarieert en je baas uitscheldt. 

Een plek van komen en gaan. In Italië is een 

‘cantina’ een koude kelder waar je wijn laat 

rijpen. Een provisiekast vol met blikken opgelegde 

augurken, geconserveerde tomaten, gekonfijte 

citroen. Bij ons roept kantine het beeld op van 

een kille ruimte met lange tafels waar te veel 

mensen samen eten. CANTINA van Laika is dat 

alles samen. Een plek waar je je geheimen op 

tafel gooit. Je toekomst koestert. Schuif mee aan 

tafel en laat je overdonderen.

Wat kunnen de mensen verwachten tijdens de 

ateliers? 

Laika werkt voor CANTINA met een diverse groep 

van performers. Op verschillende plekken in de 

stad organiseren we ateliers voor wijkbewoners. 

Tijdens de workshops worden verhalen en 

beelden verzameld – uniek materiaal dat 

wordt gekoesterd en ‘geconserveerd’ voor het 

nageslacht, voor de toekomst. Conserven als 

vorm zullen dan ook een belangrijke rol spelen.

Deze ateliers leiden tot kleine toonmomenten 

waarbij samen wordt gekookt én gegeten. Deze 

toonmomenten vinden telkens plaats in de wijk 

waar het atelier plaatsvond. In Luchtbal zal dit 

tijdens Wintermagie zijn.

Voor wie zijn de ateliers bedoeld? Wie hoop/

verwacht je dat eraan zal deelnemen?

We zoeken mensen die zin hebben om hun 

recepten en hun levensverhalen te delen. 

We doen een reeks workshops over eten en 

herinneringen.

Het basisidee is eigenlijk  :  je wil één element 

(uit je eigen cultuur, een idee, een ideaal, een 

recept, een ingrediënt, …) bewaren voor de 

toekomst en je steekt het in een conservenblik 

wetende dat op het moment dat je er mee begint 

te koken, je de inhoud van je blik zult mengen 

met andere ingrediënten, wat zou dat dan zijn ? 

Een zoektocht naar samenleven eigenlijk.

Je geeft de ateliers samen met Michiel Soete. 

Hoe pakken jullie dat aan?

We doen dit echt samen maar Michiel focust 

meer op spel en theater, ik meer op koken en 

eten. Binnen Laika houd ik me vooral bezig met 

de zintuigelijke projecten, ontwerp de decors 

en als kok, bedenk ik ook alle recepten voor de 

voorstellingen met eten.  Want door samen 

te eten brengen we de mensen ook dichter bij 

elkaar.

Gezocht …  

deelnemers voor Atelier Cantina 

samen koken en verhalen vertellen

Elke dinsdag van 18 tot 21 uur 

(start op 19 september)

Laika en CO Luchtbal zoeken mensen die zin 

hebben om hun recepten en hun levensverha-

len te delen. 

Een reeks workshops over eten en herinnerin-

gen. 

Wat wil je bewaren? Wat wil je liever geheim 

houden? 

Welk recept maakt jou tot wie je bent?

We zoeken mensen van alle culturen, alle 

achtergronden en alle leeftijden.

Neem ons mee op reis naar jouw kookeiland! 

Naar vroeger, naar later.

Waar je vandaan komt, waar je zou willen 

zijn.

Theater- en keukenervaring niet nodig. 

Schrijf je nu in !

Toonmoment vrijdag 15 december 2017
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Oogstfeest  

Zaterdag 23 september van 15 tot 19 uur 

Dublinstraat

De dagen worden korter en een beetje frisser. De 

bladeren vallen van de bomen en het is tijd om de 

oogst binnen te halen. Tijd voor nog een laatste 

feest in de wijk! We zetten onze feesttentjes op 

aan de Dublinstraat.

Kom naar buiten en maak kennis met je (nieuwe) 

buren. Ontdek het nieuwe plein tussen de 

blokken, en sluit samen met Buurtsport de  

‘Buurtpleintjes’ af. Gedurende enkele maanden 

zorgden zij elke week voor sportinitiaties op 

verschillende pleinen in de wijk. Vandaag sluit 

Buurtsport deze sportieve zomermaanden af  

met enkele leuke activiteiten.

Geen oogstfeest zonder de mensen van de Samen-

tuin. Bezoek de Grimsbytuin en maak kennis met 

de tuinvrijwilligers. Je kan er proeven van enkele  

heerlijke gerechtjes bereid met ingrediënten uit 

de tuin. 

i.s.m. Samentuin Luchtbal en Buurtsport Luchtbal

Woensdag 13 september van 14 tot 16.30 uur

Columbiastraat 231

Het Huis van het Kind op Luchtbal is er  

ondertussen al 1 jaar én dat gaan we vieren!  

Kom kennismaken met al de medewerkers van 

Huis van het Kind.

Er is animatie voor jong en oud, een voorlees- 

moment van de Bib en bewegingsactiviteiten  

van Buurtsport.

Iedereen welkom!

A’pen op wieltjes: 
Kinderfietsen ruilen 
en delen
Startfeest Luchtbal

woensdag 13 september 

van 14 tot 16 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. 

Heb je thuis een exemplaar dat je niet meer ge-

bruikt? Schenk het aan A’pen op Wieltjes. Je kan 

een andere kinderfiets ontlenen aan verminderd 

tarief en zonder waarborg. 

A’pen op Wieltjes is al actief in Deurne Noord en 

Antwerpen Noord. 

MEER INFO 

www.apenopwieltjes.be.

liesbet.veulemans@vormingplusantwerpen.be.

A’pen op Wieltjes Luchtbal is een initiatief van 

Vorming Plus regio Antwerpen in samenwerking 

met Huis van het Kind Luchtbal, Sporting A en 

Samentuin Tampico en de jongeren van City

Pirates. GRATIS
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© Frederik Beyens

1 jaar Huis van het Kind 
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African Park Party
 

Zaterdag 2 september

van 14 tot 22 uur

Agorapark Columbiastraat

15 euro vvk, 20 euro aan de kassa

Kinderen tot 12 jaar gratis (onder begeleiding 

van een volwassene)

Friends Entertainment organiseert een dag vol 

optredens van zowel hedendaagse Afrobeats als 

traditionele muziek, met daarbij heerlijk Afrikaans 

eten, een modeshow en leuke activiteiten voor 

kinderen. Het wordt een feest waar verschillende 

leeftijden, gemeenschappen en culturen samen 

komen. 

Inwoners van 2030 kunnen in co Luchtbal een 

ticket kopen aan 10 euro.

BUURT

Offerfeest   
zondag 10 september 2017  

14 tot 18 uur

Tampicopark

Het wordt stilaan een traditie op Luchtbal want 

ook dit jaar kan u weer komen kennismaken met 

de Noord-Afrikaanse gastvrijheid. Traditioneel 

wordt het offerfeest gevierd met familie en vrien-

den, maar er wordt ook in vreugde gedeeld met 

anderen. Daarom, is iedereen uitgenodigd voor 

een smakelijke thee, koekjes of een warm hapje 

van op de grill. Alles aangeboden door enkele van 

onze buren. Kom af!  

Een initiatief van “De burenbrug”  

in samenwerking met CO Luchtbal

©  Babette Clement

GRATIS

Wassalon  

MartHa!tentatief 

Maandag 16 tot vrijdag 20 oktober (tentoonstel-

ling op zaterdag 21 oktober om 14 uur)  

In en rond het wassalon van de Canadalaan

Voor één week maakt Tom Clement van het 

wassalon zijn atelier. Hij tekent, schildert, voert 

gesprekken en let op de was van de bezoeker die 

even thuis iets moet gaan halen. Elke nieuwe 

tekening krijgt een plaats aan de muur van het 

wassalon zodat je een tentoonstelling ziet groeien 

die we op het einde van de week feestelijk afslui-

ten. Loop gerust eens binnen (ook zonder was) en 

vooral wees welkom op het slotfeest. 

Tom zal te gast zijn in acht Antwerpse wassalons, 

na deze periode verschijnt er een krantje met een 

selectie van de werken. 

MEER INFO en data vind je op  

www.marthatentatief.be

GRATIS

© kultfunk

© Frederik Beyens
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MUZIEK

Zing mee met  
de Bonski’s  

Lennaert & de Bonski’s

Dinsdag 17 oktober om 14 uur

schouwburg Luchtbal

Kassa 3€ - VT-statuut 2€

Zanger Lennaert Maes & de Russische broers 

Bonski maken al jaren muzikale producties op 

maat van anderstalige studenten Nederlands. 

Zij brachten hun voorstellingen niet enkel in 

eigen land, maar ook aan taalinstituten en 

universiteiten overal ter wereld. 

In hun nieuwe voorstelling Zing mee met de 

Bonski’s brengen zij bekende en eenvoudige 

Nederlandstalige songs die live door iedereen  

kunnen worden meegezongen. De teksten 

worden geprojecteerd tijdens de voorstelling 

en bij vijf songs verschijnen fijne oefeningen 

in een gratis educatieve bijlage. De songs en 

de oefeningen kunnen de leraars (al dan niet 

zingend) voorbereiden in de klas.

Verder zitten er een aantal verrassende 

vertalingen in de voorstelling en zullen de 

Bonski’s ook een paar eigen nummers brengen, 

gemaakt op maat van de studenten.

Los van het meezingen wordt het een 

echte show, zodat de voorstelling, als in 

ware Bonski-traditie, echt vertier wordt in de 

Nederlandse taal.

 THEATER

Van hoeren 
en boeren   

Een monoloog door Marilou Mermans

zondag 29 oktober – 15 uur

schouwburg Luchtbal

Kassa 8€ - VT-statuut 2€

We zien een niet meer zo jonge vrouw doorheen 

een raam. Ze zit in haar zeteltje. Ze breit. Op 

het eerste zicht niks bijzonder. Een doordeweeks 

tafereeltje ware het niet dat de rode belichting 

ons doet vermoeden dat we te maken hebben 

met een hoer in haar bordeel. Een hoer in haar 

theaterke. Haar gedachten¬ en gevoelswereld 

resoneert in de gedachten¬ en gevoelswereld van 

het publiek. Ze ervaart het publiek als haar bud-

dy, vertrouweling, medespeler, medeplichtige, 

getuige. 

Een monoloog geschreven door Eddy Asselbergs, 

tegelijk brutaal en speels.

Zing mee met de Bonski’s is een productie van vzw Wesp ism met vzw ‘de Rand’
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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 

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. Heb 

je hulp nodig om een document aan te vragen 

via de website van Stad Antwerpen, wil je een 

bijlage toevoegen aan je mail of wil je gewoon 

oefenen op de computer? De begeleiders van het 

Webpunt helpen je graag verder. In dit Webpunt 

kan je ook computercursussen volgen. Ben je een 

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

je al computerkennis? Dan kan je leren mailen of 

Word of Excel gebruiken. De cursussen kosten 1 

euro per les. Meer info over het programma en 

inschrijvingen krijg je in het Webpunt of op de 

website. 

Wil je Nederlands oefenen?  
Dat kan in co Luchtbal!

GRATIS

GRATIS

GRATIS
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Bijtjes van de 
Luchtbal
De bijtjes van de Luchtbal waren ook nu weer  

heel actief met lekkere honing tot gevolg. 

Overheerlijke honing van eigen kweek, in twee 

smaken: lindehoning of zomerhoning. Koop je  

potje tijdens de openingsuren van het  

co luchtbal of bij Martine, 0474 55 60 24!

Smakelijk!
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ONTMOETING

Koken met Martine
Van september tot en met maart 2018 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 jullie inbreng. Daarna eten we alles lekker op 

en wassen samen af.

Groenten uit de tuin leren we zo verwerken en 

proeven.

Deelname is gratis, inschrijven bij Martine:

Martine.willems2@stad.antwerpen.be

of 0474556024.

ONTMOETING

Avond in de Bibliotheek
Donderdag 28 september en 26 oktober 

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 gezelschaps-

spel? Aan onze speeltafel vind je tegenspelers voor zowel 

oude als nieuwe spellen. Je kan ook gratis een computer 

gebruiken.

Wist je dat … ?
er in de bibliotheek in Luchtbal

…  elke ochtend gratis koffie en thee klaar staan 

 wanneer je de krant komt lezen

…  Engelstalige en Franstalige romans zijn

…  2 tablets zijn waar je wel 6000 kranten op kan lezen

…  een webpunt is waar je hulp krijgt bij computergebruik

…  er een boekenruilkast is

…  PC’s zijn die je gratis kan gebruiken

…  heel wat tijdschriften te lezen of ontlenen zijn

Kom dus zeker eens langs in onze gezellige bib !
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GRATIS

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

Dag van de Ouder
Donderdag 19 oktober

De Leerexpert

Columbiastraat

De Leerexpert Columbiastraat zet op 19 oktober 

2017  de ouders in de bloemetjes. Op de “ Dag 

van de ouder” zijn alle ouders welkom om met 

hun kind in de klas samen te werken.

GRATIS

© kultfunk
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Programma Dienstencentrum Santiago

Workshop 
Inleiding 
Aromatherapie 

Maandag 11 september van 14 tot 16.30 uur

Dienstencentrum Santiago

Veel mensen staan er niet bij stil hoe 

belangrijk geuren in ons leven eigenlijk zijn. 

Essentiële oliën en hun aroma’s kunnen 

op allerlei manieren een positieve bijdrage 

leveren aan het welzijn van mensen. Laat u 

inspireren door Tania en leer welke geuren u 

kunnen helpen. 

Prijs: 1 euro per persoon. 

Maximaal 25 deelnemers! Inschrijven kan 

aan het onthaal van het dienstencentrum

Repair Café Luchtbal
Zaterdag 23 september van 12 tot 15 uur

Dienstencentrum Santiago

Is er iets kapot? Weggooien? Mooi niet!   

Repareer het samen in het Repair Café!

U kan gewoon binnenlopen.

Luxe Ontbijt  

Iedere eerste zondag van de maand  

van 10 tot 11.30 uur

Dienstencentrum Santiago 

Geniet samen met familie en vrienden van een 

gezellig zondags luxe ontbijt met onder andere:

Eieren met spek, diverse soorten hartig & zoet 

beleg (warm & koud), yoghurt met vers fruit, 

assortiment pistolets, sandwiches, croissants en 

een glaasje Cava! 

Koffie, thee, chocolademelk en fruitsap 

(a volonté)

Prijs: 8 euro per persoon. 

Kinderen tot 12 jaar 5 euro  

Inschrijven is verplicht. 

Maximaal 50 deelnemers per keer!  

Gezocht! … 
Verhalen voor in 
ons Reiscafé
Voor onze Reiscafés zijn wij op zoek naar  

enthousiaste mensen die hun reizen in woord 

en beeld met onze klanten willen delen. Alle 

soorten trips, uitstappen en verhalen zijn 

welkom! Daarnaast zoeken wij ook mensen 

die geëmigreerd zijn of afkomstig zijn uit een 

ander land en hun verhaal willen vertellen. 

Hoe het daar gaat met de taal, wat zijn de 

tradities en gebruiken, de mooie dingen (en 

minder mooie ervaringen).? 

Heeft u ook een (reis)verhaal? En wilt u daar 

graag eens over vertellen? 

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

GRATIS

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
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Rozemaai feest
Zaterdag 23 september

14 tot 18 uur

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert JES Rozemaai  

i.s.m. CO Luchtbal en Buurtsport het Rozemaai 

Feest! Een spetterend buurtfeest waar iedereen 

welkom is. Samen met onze groep vrijwilligers 

voorzien we een divers aanbod aan activiteiten 

en kinderanimatie zoals een springkasteel, grime, 

pannakooi, een barbecue en veel meer. De special 

act dit jaar zal door ‘Ell Circo D’ell Fuego’ voorzien 

worden!

Heb je zin om de werking van JES Rozemaai beter 

te leren kennen, een gezellige namiddag met 

de buren te spenderen of je uit te leven met ons 

aanbod, kom dan zeker langs! “

Ringdag Noord
Woensdag 6 september 

co Luchtbal

Misschien hebben jullie al gehoord van het 

‘Toekomstverbond’? Dit heeft als ambitie om 

samen met bewoners van de stad Antwerpen 

de totale ring van Antwerpen te overkappen. 

Dit is een werk van lange adem, maar de 

eerste stappen worden nu gezet. Vanaf 

september beginnen 6 ontwerpteams een 

ontwerp te maken voor de overkapping van 

de ring. Zij willen ook graag weten wat jij 

hierover denkt! 

Kom op 6 september naar de Ringdag in Lucht-

bal en maak kennis met de ontwerpers. Je 

krijgt er meer informatie over het hele project 

en kan zelf je ideeën delen met de andere 

buurtbewoners en het ontwerpteam. 

MEER INFO

www.overdering.be 

Herman Vosstraat 1a, 2030 Antwerpen

Vanaf nu kan je vereniging een zaal huren in het 

Jeugd- en Ontmoetingscentrum Rozemaai. De zaal 

is geschikt voor maximaal 49 personen en heeft 

tafels en stoelen. In de keuken van de zaal kan je 

eten opwarmen en keukenmateriaal gebruiken. Je 

kan de zaal huren op maandag (10 tot 23 uur) en 

dinsdag (9 tot 23 uur). 

Je huurt per tijdsblok van vier uur:

� 6 euro voor sociaal-culturele activiteiten zonder 

winstoogmerk

� 35 euro voor commerciële activiteiten en 

politieke activiteiten

MEER INFO of reserveren?

zaalzoeker@stad.antwerpen.be

Kook en eten

Zaterdag 23 september - 14 uur

Ontmoetingscentrum Rozemaai, Ferdinand Verbieststraat  54, 2030 Antwerpen

Kook en Eten is een multicultureel buffet in de wijk Rozemaai, georganiseerd door enkele 

bewoners van de wijk. Verschillende bewoners van de wijk maken een lekker gerechtje 

klaar uit hun land van herkomst. We koken samen, we eten samen. Zo proeven we 

en steken we iets op van elkaar. Heerlijke, diverse gerechten van over heel de wereld 

brengen u samen. Ook voor de kinderen is er, buiten allerlei lekkers, animatie voorzien. 

Dit is een bewonersinitiatief, gesteund door Woonhaven Antwerpen.  

MEER INFO leefbaarheid@woonhaven.be

Nieuwe zaal op Rozemaai

© kultfunk
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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

Bij onze buren

Beyond the Frame
Keith Canvas & BoomBigBand

vrijdag 22 september 2017, 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Concertzaal,  

Nieuwdreef 135, 2170 Merksem

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

Keith Canvas en BoomBigBand slaan de handen 

in elkaar voor een energetische samenwerking. 

Ze brengen samen een mix van herwerkte Keith 

Canvas-songs en alom gekende standards in een 

hip jasje. 

Verwacht een kwalitatief muzikaal spektakel waar 

jazz en pop vernuftig in elkaar verweven worden. 

Een vleugje humor en aanstekelijke interactie 

zorgen ervoor dat iedereen gegarandeerd met 

een smile op het gezicht naar huis gaat.

De Bende van de Prins 
Donderdag  

vrijdag 20 oktober 2017, 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Concertzaal,  

Nieuwdreef 135, 2170 Merksem

€ 10 vvk / € 12 kassa / € 2 VT-statuut

Slagerij Vandenbergh is geweldig goed gelegen. 

Alleen jammer dat slagerij Verbiest er net naast 

ligt. En dat Julie Verbiest verliefd is. Op Mario 

Vandenbergh. Er hangt vandaag donder in de 

lucht. In een hilarische stijl ontspint er zich een 

verhaal op leven en dood. Een hedendaagse 

Romeo en Julia.

“Aaaah! Zo schoon. Zo juist.” - De Morgen

“Een slimme balans tussen de 
lach en de traan.” - De Standaard                                                                 

“Je wil meer, veel meer van dat.” - Cobra.be

Iedereen vanaf 12 jaar kan van deze voorstelling 

genieten. Breng dus gerust je kinderen mee.

Major Tom
We Are Not Bowie  

zaterdag 21 oktober 2017, 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Concertzaal,  

Nieuwdreef 135, 2170 Merksem

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

David Bowie is niet meer. De man die op de aarde 

was gevallen. De dunne witte hertog. Ziggy 

Stardust. Major Tom. Blackstar. Het icoon der 

iconen van de rockmuziek.

We Are Not Bowie zet een show neer waarvan ze 

hopen dat Bowie – mocht hij nog geleefd hebben 

– hem graag gebracht zou hebben. De ziel van 

de artiest wordt tot in de kleinste details geëerd. 

Met precisie, poëzie en humor.

Na de voorstelling zetten we het feestje verder 

in de foyer met een fijne seventies & eighties 

dansparty.

Tom Van Stiphout (try-out)
Gitaarvirtuoos wordt 
innemende frontman  

Zaterdag 30 september 2017 om 20.30 uur

Kasteel Hof De Bist, Veltwijcklaan 252,  

2180 Ekeren

vvk 12 – kassa 14 – VT 2

Na twee succesvolle theatertours gaat Tom met 

zijn vijfde solorelease – een heus dubbelalbum 

dat voorzien is voor eind augustus 2017 – verder 

op zijn elan. Tom slaagt er ieder concert opnieuw 

in het publiek op sleeptouw te nemen in een fan-

tastische muzikale wereld waarin het heerlijk ver-

toeven is. Prachtige songs, virtuoos gitaarwerk en 

een innemende frontman, dat is Tom Vanstiphout 

ten voeten uit. Minder en minder is hij dan ook het 

best bewaarde muzikale geheim van België.

Pascale Platel
Gezegend Zij  

Zaterdag 28 oktober 2017 om 20.30 uur

Kasteel Hof De Bist, Veltwijcklaan 252,  

2180 Ekeren

vvk 12 – kassa 14 – VT 2

In Gezegend Zij vertelt Pascale Platel de levensloop 

van Jezus Christus vanuit het standpunt van tante 

Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. 

Pascale Platel vertelt het verhaal vol humor en 

kwinkslagen en laat je gieren van het lachen, 

maar beweegt je evenzeer tot tranen toe. Met het 

publiek aan haar lippen frist ze zo ons collectief 

geheugen op met anekdotes die getuigen van groot 

respect, geestdrift en heel wat korreltjes zout. Pas-

cale Platel houdt deze memorabele solovoorstelling 

uit 2002 met veel plezier op het repertoire!

Anna’s Steen

Meneer Groen en meneer 
Bruin (+5j) 

Woensdag 18 oktober 2017 

om 14.30 uur

Kasteel Hof De Bist, 

Veltwijcklaan 252,  

2180 Ekeren

vvk 4 – kassa 6 – VT 2

Als het licht dooft en 

de spots gaan branden, 

stappen Meneer Groen en 

Meneer Bruin in de show 

van hun eigen leven. Met 

de hulp van een muzikant blazen ze het cabaret 

van weleer nieuw leven in. Zij vertellen in deze 

voorstelling met ludiek decor en pittige live-

muziek vijf verhalen over de absurde en naïeve 

manier waarop twee vrienden voor elkaar zorgen 

en elkaar verrassen. Bovendien krijg je aan het 

einde van de voorstelling een verrassing mee 

naar huis waar je nog lang zoet mee zal zijn…

11
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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

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 (tuinzaal)

De lessen starten op 20 september

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 

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

Theater

Elke woensdag  

van 13.30 tot 15 uur 

co Luchtbal (bovenzaal)

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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Halloween
Zaterdag 4 november 

Tampicoplein - 18 uur

Andy en Robert Claessens zijn volop aan het 

brainstormen voor Halloween, enkele proeven 

zijn al gelukt.  Vladimir zal ook dit jaar van de 

party zijn.

Hou zaterdag 4 november alvast vrij!

De Samentuin Tampico, co Luchtbal en Jes  doen 

ook hun duit in het zakje en zullen klaarstaan om 

je te verwelkomen. 

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 schoolva-

kanties 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

CURSUS

Instuif met JES vzw
Elke woensdag van 14 tot 16 uur 

co Luchtbal (ingang Perustraat)

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!

GRATIS

GRATIS

© kultfunk
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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 

begeleiding 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. Onderstaan-

de lessen vinden tot en met juni 

elke week plaats. Enkel tijdens de 

schoolvakanties gaan de lessen 

niet door.

De lessen kosten 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

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

Ben je ouder dan 55 en hou je er 

van om in het water actief te zijn? 

Kom dan zeker deelnemen aan de 

aquagym!

Voor de data kan je terecht bij  

DC Santiago of Buurtsport

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
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Herfstvakantie 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Maandag 30 oktober - vrijdag 3 november

Feestdag 1 november, geen activiteit 

van 9 - 16uur, opvang van 8-9 en 16-17 uur

co 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 herfstvakantie 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

Buurtpleintjes
In september 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: pleintje aan de 

Brooklynstraat 

elke woensdag van 14 – 16 uur: Tampicoplein

LET OP! Is het te slecht weer, dan gaat de activi-

teit niet door!

MEER INFO kan je vinden op de infopanelen, 

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

Maand van de 
Sportclub
In september kan u bij tal van Ekerse 

sportclubs gratis sporten uitproberen tijdens 

open trainingen.

Tijdens de trainingen en initiaties ontdekt u 

meteen alles over de werking en activiteiten 

van de clubs. Een ideale kans om uit te testen 

voor welke sport u het meeste aanleg heeft. 

Het programma met trainingsdagen en –uren 

vindt u terug op www.ekeren.be.

MEER INFO

van 1 tot 30/09| Maand van de Sportclub

Sportantenne Ekeren

tel. 03 334 48 80

www.ekeren.be

Op zondag 17 september  vormt 

het Veltwijckpark in Ekeren 

opnieuw het strijdtoneel voor 

traditionele Schotse spelen. De 

Highlandgames zijn, met een 

vijfde editie, ondertussen een 

vaste waarde in Ekeren.

Onder leiding van de Antwerp 

Highlanders nemen verschil-

lende clans het tegen elkaar 

op in tal van kracht- en uithou-

dingsproeven. Mis zeker het 

zwaardvechten en het Schotse 

marktje met handgemaakte 

producten niet. Doedelzakspe-

lers, folkbands en Ierse dansers 

zorgen voor een vleugje muziek. 

Ook voor de kleinsten is er een 

heleboel plezier te beleven met 

een springkasteel, grime en 

gezelschapspelen.

MEER INFO

www.antwerphighlanders.be

zondag 17 september | van 11 

tot 18 uur

Veltwijckpark, grasveld naast 

Veltwijcklaan 31

GRATIS

Sport en Cultuurweek
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Schotse rokken in het Veltwijckpark

© Frederik Beyens

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 competen-

ties. Jij bent de eigenaar van je leertraject.

Deze cursus bestaat uit vier aaneengesloten da-

gen 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

Projectverantwoordelijke City Coach 

Arvid van Leeuwen 

Damplein 31 

2060 Antwerpen 

03 270 31 44 & 0485 48 78 17 

arvid.vanleeuwen@stad.antwerpen.be

© Frederik Beyens
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Taaliconen voor anderstaligen
Je spreekt of begrijpt weinig Nederlands. Toch wil je graag aan een activiteit, workshop of cursus 

meedoen. Als je  ziet naast een activiteit, kan je meedoen.

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

cursussen of workshops met een  zijn goed voor jou.

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

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

of workshops met een .

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

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

workshops met een  zijn geschikt voor jou.

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

www.coluchtbal.be

03 543 90 30

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

Kalender september - oktoberAangename kennismaking… 

Hallo,

Ik ben Hamza en werk als 

jongerenwijkwerker in Cultureel 

Ontmoetingscentrum Luchtbal. 

Ik richt me vooral op de kinderen 

en jongeren in de wijk en probeer 

hen te betrekken bij verschillende 

activiteiten en projecten. Ik 

spreek de jongeren aan op hun 

passie en talent en creëer kansen 

om die talenten te benutten. 

Daarnaast wil ik graag het aanbod 

binnen de wijk Luchtbal verbre-

den zowel voor de kinderen als 

de tieners en jongeren. Ik wil proberen de verschillende generaties 

samen te krijgen. Samen zijn we sterker om de verschillende uitda-

gingen in Luchtbal aan te gaan. 

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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Zaterdag 2 september African Park Party Offerfeest

Woensdag 6 september Ringdag

Zondag 10 september Offerfeest

Zaterdag 23 september Oogstfeest/slotfeest buurtpleintjes

Donderdag 28 september Avondopening Bib

Zaterdag 30 september Rozemaai Feest

Maandag 16 oktober tot  
zaterdag 21 oktober

Wassalon 

Dinsdag 17 oktober Zing mee met de Bonski’s

Donderdag 26 oktober Avondopening Bib

Maandag 30 oktober tot  
vrijdag 3 november

Sport & Cultuurweken 

Zondag 29 oktober Van hoeren en boeren

Zaterdag 4 november Halloween
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