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Lucht
post
november - december 2017

Wintermagie 
Naar jaarlijkse traditie nemen we jullie mee op 

een winterse tocht door de wijk.

Webpunt  
De begeleiders van het webpunt helpen je graag 

verder op de computer.

Mama Mundi 
Wil je graag andere mama’s ontmoeten? 

Doe mee aan Mama Mundi!

geTIKt!
Een slagwerkspektakel van de bovenste plank.

Sinterklaas  
Ook dit jaar brengt de Sint een bezoekje aan 

Luchtbal.

Santa’s Wife   
Maak kennis met de vrouw achter de Kerstman!
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Op 7 december komt het fuifconcept ’20 

in 70’naar Luchtbal, met dj Dirk Stoops en 

supporting dj Schwarzkopf. We hadden een 

gesprek met Claire Lurquin, coördinator van 

de 2 Ekerse dienstencentra en een van de 

bezielers van dit project.

Hoe is het idee voor ’20 in 70’ ontstaan?

C: Samen met een aantal creatieve collega’s 

hadden we goesting in een nieuwe uitdaging. 

We wilden de dienstencentra een ander imago 

geven, een imago dat niet enkel aan zorg  en 

ouder worden doet denken. We wilden de 

jongeren van de toenmalige jeugdhuizen 

aanspreken. Een generatie die zich nog jong en 

dynamisch voelt maar zijn gading niet vindt in 

het huidige uitgaansleven.

Welke mensen verwacht je op de dansavond?

ALLE leeftijden, iedereen die houdt van de 

seventies. De vorige edities waren telkens 

uitverkocht. Het is een groot succes, dat we 

volgend jaar zeker willen verderzetten. We 

willen telkens opnieuw een wauw-gevoel 

creëren. Het is meer dan een dansfeest, het is 

een concept rond de seventies.

Waarom moeten de mensen zeker komen? 

C: Je gaat terug in de tijd. De dj’s brengen de 

beste plaatjes uit de jaren 70 en weten als geen 

ander hoe ze de sfeer erin moeten brengen. 

Maar het is niet enkel de muziek, ook de 

decoratie en sfeer tellen mee. Om je opnieuw 

20 jaar te voelen, te zweten van het dansen, te 

lachen bij de photobooth en herinneringen op 

te halen. 20 in 70 is de jaren ‘70 herbeleven, 

met alles erop en eraan. Ik werk nauw samen 

met dienstencentrum Santiago en kijk ernaar 

uit om net zoals op de andere locaties hier een 

feestje te bouwen. 

 

TERUGBLIK
Huisfotograaf Kultfunk en 

Walter Saenen tonen de mooiste 

sfeerbeelden van de voorbije 

maanden. Je ziet foto’s van het 

Feestweekend, de Iftar, off erfeest, 

oogstfeest en Workshops Youth Zone. 

Bekijk het allemaal op: 

www.facebook.com/ccluchtbal
© kultfunk

© kultfunk

© Frederik Beyens

© EG photography

TIP van de ambassadeur: 20 in 70

7 december - 20 uur 

Dienstencentrum Santiago

TIP VAN DE AMBASSADEUR

© Walter Saenen

© Walter Saenen

© EG photography
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Hiphop, slam poetry, dans en tekenen 

Zaterdag 16 december om 18 uur 

Co Luchtbal - Tuinzaal 

€ 5 vvk / € 8 kassa

In de vorige Luchtpost kon je reeds 

kennismaken met Youth Zone. Zij 

organiseerden in Co Luchtbal een reeks 

workshops voor jongeren, waar zij heel wat 

talenten ontdekten. Enkele jongeren worden 

ondertussen verder begeleid en klaargestoomd 

voor een Talentendag in december. Tijdens 

deze Talentendag worden 4 disciplines 

samengebracht: muziek, slam poetry, dans en 

tekenen. De jonge talenten krijgen de kans om 

hun werk te laten zien en het podium te delen 

met enkele bekendere artiesten. 

We hadden een gesprek met 3 jonge artiesten 

die de workshop ‘Teksten schrijven en 

expressie’ volgden:   

22 (Josué) en Davone (David) uit Luchtbal  

en Fenomeen (David) uit Borgerhout. 

Hoe zijn jullie in de workshop terecht 

gekomen?

22: Ik ken Rodney (van Youth Zone) al lang. 

Hij wist dat ik met muziek bezig was en heeft 

me verteld dat hij met de workshops ging 

beginnen. Ik was direct geïnteresseerd.

Fenomeen: Ik ben ook grafisch ontwerper en 

kreeg de opdracht de flyer te maken. De artiest 

die de workshop begeleidde (AJ) interesseerde 

me en toen heb ik gevraagd of ik mocht 

meedoen.

Hoe verliep de workshop?

22: Je leert hoe je de juiste boodschap kan 

overbrengen. Die rappers tegenwoordig zeggen 

eigenlijk niks.

Davone: Je moet echt een nieuwe tekst 

schrijven.

22: Je bent met meerdere artiesten samen. Je 

vormt zo een grotere kracht. Je leert iedereen 

hun sterke punten kennen.

Fenomeen: De sfeer was leuk en chill om de 

artiesten van dichtbij te zien. Je krijgt raad van 

Agenda
 cultuur

Talentendag 
Youth Zone

© EG photography

© EG photography

© EG photography

hen. Zij helpen je verder te evolueren.

Davone: Het was leuk om nieuwe artiesten te 

leren kennen waar ik nog nooit van had gehoord 

en te laten horen dat ik ook met muziek bezig 

ben.

Wat gebeurt er na de workshops?

22: We doen meerdere dingen met de artiesten. 

We worden uitgenodigd op evenementen en 

workshops. We werken nu aan een video omdat ik 

de eerste workshop gewonnen heb.

Fenomeen: We krijgen de kans om op te treden 

en deel te nemen aan cyphers. (Een cypher is een 

groepsactiviteit waarbij verscheidene artiesten op 

1 of meerdere beats om de beurt hun (rap)tekst 

voordragen)

Wie is jullie groot idool? 

Davone: Mijn voorbeeld is L’a Capone. Vroeger 

luisterde ik daar altijd naar. Hij is maar 17 

jaar geworden. Ik volgde alles wat hij deed. Ik 

wou ook rappen en zoals hem zijn. Ook mijn 

artiestennaam is op hem gebaseerd. 

22: NAS! Elke keer als ik naar hem luister denk 

ik WOW! Wat die allemaal zegt, daar kan ik veel 

van bijleren.

Fenomeen: Ik kies Migos. Het is moeilijk om in 

hiphop te evolueren, maar zij kwamen met een 

nieuwe flow en klinken helemaal anders dan 

veel andere dingen.

22 (Josué)

Davone (David)

Fenomeen (David)
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Elke tweede zaterdag van de maand  

(11 november en 9 december)

10 tot 12 uur

Co Luchtbal - webpunt

Voor kinderen van 7 tot 14 jaar

Op 15 oktober startte de eerste CoderDojo 

op Luchtbal. Een CoderDojo is een club waar 

kinderen en jongeren kunnen experimenten met 

technologie. Al spelend leer je programmeren 

en coderen. Je gebruikt hiervoor speciale 

programma’s op de computer zoals Scratch. Of je 

gaat aan de slag met de Mbot (een heuse robot!)  

of het computerplatform Arduino. Dit klinkt 

oproep

Oproep: 600 m² 
hout 
 

JEUGD

Coder Dojo

Zaterdag 22 april om 20 uur

Co Luchtbal

VVK: € 8 / Kassa: € 10

We bouwen samen aan een leuker Luchtbal.

De afgelopen jaren zag je op verschillende 

plekken iets gebeuren met 600 m² houten 

planken. Eerst was er de Velodroom, waarop 

(of waarrond) je eindeloos rondjes kon fietsen. 

Daarna kwam de Tempelmarkt, waar je uren 

kon ronddwalen tussen de vele persoonlijke 

boodschappen van buurtbewoners. 

De 600m² aan houten planken liggen 

ondertussen netjes opgeslagen en het 

wordt stilaan tijd om er een derde en laatste 

bestemming aan te geven. We willen het hout 

letterlijk en figuurlijk aan de wijk geven, maar 

daarvoor hebben we jullie hulp nodig! Heb jij als 

bewoner, met je vereniging of school een leuk 

idee? Wil je een speeltoestel, bank, kunstwerk of 

iets helemaal anders bouwen en een permanente 

plek geven in de wijk? Laat het ons dan weten! 

Wij zorgen voor het materiaal en professionele 

begeleiding om jouw wens te realiseren. 

Stuur je idee naar info@coluchtbal.be of kom 

langs in CO Luchtbal. We bekijken dan samen de 

mogelijkheden. 

misschien allemaal heel moeilijk, maar dat is 

het echt niet! Je wordt begeleid door enkele 

fijne coaches die je op weg helpen. 

ism City Pirates, Transmissie VZW en AP 

Hogeschool.

GRATIS
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BUURT

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. Kom mee griezelen en gruwelen!

De Samentuin Tampico, Co Luchtbal en Jes  doen 

ook hun duit in het zakje  en zullen klaarstaan om 

je te verwelkomen.

Agenda
 cultuur

BUURT

Sinterklaas  
 

Zaterdag 2 december om 15 uur

voor kinderen tot 12 jaar

Co Luchtbal - Tuinzaal

inschrijven verplicht voor 17 november –  

beperkt aantal deelnemers

Dat er in de wijk Luchtbal veel brave kinderen 

wonen, weten we al lang. Niet verwonderlijk 

dus dat Sinterklaas ons ook dit jaar weer een 

bezoekje komt brengen. Eerst speelt theatergroep 

“Studio Sleyckzift” een leuk theaterstukje en 

daarna komt Sinterklaas en krijgen jullie allemaal 

een kleine verrassing! Dit alles in samenwerking 

met vzw Studio Sleyckzift.

BUURT

Wintermagie  

Vrijdag 15 december om 19 uur

Naar jaarlijkse traditie nemen we jullie 

mee op een winterse tocht door de wijk. 

Doe je warme jas aan en bezoek enkele 

onverwachte en bijzondere plekken in Luchtbal 

waar je getrakteerd wordt op enkele leuke 

ontmoetingen. Dans, theater,  een vertelling 

of een circusact?  Laat je verrassen en ontdek 

wat er dit jaar op het programma staat.

GRATIS

GRATIS

GRATIS
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MUZIEK/CABARET

Santa’s Wife  
 

Zondag 26 november om 15 uur

Schouwburg Luchtbal, Columbiastraat 8A  

– 2030 Antwerpen

Kassa 8€, VT-statuut 2€

Het is weer bijna kerst… Bomen krijgen lichtjes, 

gevels krijgen kleur, schouwen ademen de 

gezellige geur van het haardvuur. Iedereen wacht 

vol spanning op de komst van de Kerstman. 

Iedereen… behalve één vrouw.

Kelly zal haar kerstman niet thuis moeten 

verwachten. Vroeger was het anders, toen ging 

ze met hem mee. Maar door de demografische 

expansie en het toenemend materialisme van de 

kinderen zit de slee van haar man sinds enkele 

jaren propvol.

Dit jaar blijft Kelly niet bij de pakjes zitten. Ze 

besluit zelf op tour te gaan. Met een repertoire 

dat reikt van de golden ages over musical tot een 

keurige selectie uit de mooiste kerstklassiekers 

sleept ze je mee in een muzikaal verhaal.  

Maak kennis met de vrouw achter de Kerstman en 

beleef kerst als nooit tevoren.

MUZIEK

Percussive 
geTIKt! 

Zaterdag 23 december om 19 uur

Schouwburg Luchtbal, Columbiastraat 8A  

– 2030 Antwerpen

Kassa 5€, VT-statuut 2€

De drie heren Sam, Jef en Bert - ietwat van hun 

lotje getikt - brengen hun publiek al jarenlang 

van slag. “geTIKt!” is het logische vervolg op 

“iDrum!”, de show waarmee Percussive de 

voorbije jaren kon rekenen op uitverkochte en 

laaiend enthousiaste theaters in heel Europa.

In het visueel slagwerkspektakel “geTIKt” krijgen 

timing, ritme en power een nieuwe dimensie. 

Het energieke trio Percussive rijgt de 

spectaculaire acts, doorspekt met verbluffende 

muziek en aan elkaar gelijmd in een tijdloos 

thema, naadloos aan elkaar.

“geTIKt!” gaat over-tijd en klinkt als een klok! 

BAM!

© Koen Degroote
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 ontspanning

HUMOR

Jeroen Leenders

The Jeroen Leenders Experience  

Donderdag 23 november 2017, 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Concertzaal, Nieuwdreef 135 2170 Merksem

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

Jeroen Leenders is ondertussen een vaste waarde in het stand-upcomedycircuit. Toch wil hij het 

spannend blijven houden en introduceert hij dit jaar ‘The Jeroen Leenders Experience’. Verwacht 

zeker geen braafjes uitgewerkt verhaal of rode draad. Verwacht geen geniaal in elkaar geknutselde 

kunstwerkjes. Toch zal je worden omvergeblazen door Leenders’ pure, ruwe en totaal gestoorde visie 

op mens en maatschappij. 

Leenders laat alle remmen los. Zonder blad voor de mond. Zonder dat vorm invloed heeft op inhoud. 

Op ‘The Jeroen Leenders Experience’ kan je jezelf niet voorbereiden. Vast staat dat Jeroen Leenders 

je (op eigen risico) meeneemt in de donkere krochten van zijn heelal en die zijn vooraf niet te 

voorspellen.

252CC (Ekeren)

CULTUURCENTRUM 
Merksem

Reserveren via 

www.252cc.be of 03 292 67 30

Reserveren  

via www.ccmerksem.be 

of 03 641 62 10

MUZIEK

Tom Vanstiphout

Theatertour Tom Vanstiphout  
& Band   

zaterdag 16 december 2017, 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Concertzaal,  

Nieuwdreef 135 2170 Merksem

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

Na twee succesvolle theatertours gaat Tom met 

nieuw werk verder op zijn elan. Tom slaagt er 

ieder concert weer in het publiek op sleeptouw 

te nemen in een fantastische muzikale wereld 

waarin het heerlijk vertoeven is. 

Wie Tom Vanstiphout enkel kent als gitaargod, 

heeft het goed begrepen. Wie hem echter ook 

weet te waarderen als songsmid en beleeft als 

gortdroge humorist en spits causeur heeft het 

nog beter begrepen.

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. Een 

ware topmuzikant!

HUMOR 

Gène Bervoets

Verbeter de wereld      

donderdag 21 december 2017, 14 en 20.15 uur

Cultuurcentrum Merksem, Concertzaal,  

Nieuwdreef 135 2170 Merksem

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

“Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg”, “Praat 

niet recht wat krom is”, “Een gelukkig mens is er 

twee waard”. Veel van de spreuken en aansporin-

gen die Phil Bosmans als uitgesproken charisma-

tische frontman van de Bond Zonder Naam uit 

zijn mouw wist te schudden, klinken nog altijd 

bekend in de oren. Stuk voor stuk ‘oneliners’ of 

‘tweets’ avant la lettre die hij iedere maand tot in 

de Vlaamse huiskamers wist te brengen.  

Gène Bervoets brengt een verrassende monoloog 

over het eigenzinnige leven van Phil Bosmans. 

Bervoets graaft diep naar het hoe en waarom 

van Bosmans’ buitenissige, mysterieuze en tot de 

verbeelding sprekende persoonlijkheid.

MUZIEK

Michel Verkempinck 

Aperitiefconcert in het kader 
van de Groote Oorlog

Zondag 26 nov 2017 om 11.00 uur

Kasteel Hof De Bist, Veltwijcklaan 252,  

2180 Ekeren

Vvk 8 euro / kassa 10 euro

Tijdens de maand november staat 252 cc stil bij 

de gruwel van WO I en wordt dit herdacht met 

tal van activiteiten in en rond Ekeren. Gitarist 

Michel Verkempinck maakte een soundtrack 

voor het kunstwerk van Christine Clinckx. Hij 

brengt een hedendaagse reactie op de gruwel 

van de oorlogsjaren. Foto’s en filmbeelden 

gecombineerd met elektrische en klassieke 

gitaar maken van dit aperitiefconcert een 

unieke belevenis!

THEATER

Het Gevolg en B12vzw brengt 

Lost boys

Donderdag 14 december 2017 om 20.30 uur

Kasteel Hof De Bist, Veltwijcklaan 252,  

2180 Ekeren

Vvk 12 euro / kassa 14 euro

Peter Pan begint met een voorwoord van de 

auteur J.M. Barrie. Daarin draagt hij het werk 

op aan ‘de vijf broers’. Zonder hen, zo schrijft 

hij, zou dit verhaal nooit hebben bestaan. 

Evelien Bosmans, Joke Emmers, Thomas 

Janssens en Matthias Meersman verplaatsen 

zich in de figuur van Barrie. Als vertrekpunt 

nemen ze de spanning tussen zijn persoonlijke 

leven en zijn verbeeldingswereld. Kun je jezelf 

in fantasie verliezen? Is de realiteit sterker dan 

de verbeelding? Hebben we nood om af en toe 

weg te vluchten, naar Neverland? Biedt kunst 

troost of is het slechts een luchtkasteel?

Bij onze buren

© Charlie De Keersmaecker

© Kris De Witte
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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 koffi  e. Medewerkers van  Atlas  en docenten 

helpen jou.

Doe aan 
zelfstudie,
ook aan 
de computer

Spreek,
lees 
en luister 
bĳ een 
kopje 
koffie

Babbel 
en brei

Stel je 
vragen over 
Nederlands

Wil je 
Nederlands oefenen? 

Dat kan in Co Luchtbal!

GR
AT

IS

CURSUS

Webpunt 
Vrije inloop 

Elke dinsdag  van 10 tot 12.45 uur en 

13.30 tot 16.45 uur 

Elke woensdag  van 13.30 tot 16.45 uur 

Elke donderdag  van 13.30 tot 16.45 uur

In Webpunt Luchtbal kan je elke dinsdag, 

woensdag en donderdag gratis een computer 

met internet gebruiken. Als je vragen hebt, 

staat er steeds een begeleider voor je klaar. Heb 

je hulp nodig om een document aan te vragen 

via de website van Stad Antwerpen, wil je een 

bijlage toevoegen aan je mail of wil je gewoon 

oefenen op de computer? De begeleiders van 

het Webpunt helpen je graag verder. In dit 

Webpunt kan je ook computercursussen volgen. 

Ben je een beginner? Dan volg je best Start 

met de PC. Heb je al computerkennis? Dan kan 

je leren mailen of Word of Excel gebruiken. De 

cursussen kosten 1 euro per les. Meer info over 

het programma en inschrijvingen krijg je in het 

Webpunt of op de website.

ONTMOETING

Mama Mundi 

vrouwenwerking 
Elke donderdag van 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 meebrengen. Voor hen is er een doos vol speelgoed.

Wil je op de hoogte gehouden worden van het programma, of heb je zelf een idee voor leuke 

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

GRATIS

GRATIS

8
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ONTMOETING

Vrijdag  
Croquedag

Vrijdag van 11 tot 13 uur

co  Luchtbal

€ 1

Op vrijdagen kan je een lekkere croque monsieur 

‘uit het vuistje’ komen eten in de ontmoetings-

ruimte van het centrum.  Een koffie of thee hoort 

eveneens in deze democratische prijs!  

Gewoon DOEN!

Agenda
 ontm

oeting

ONTMOETING 

Babbel, brei en 
crea  

Elke dinsdag van 13 tot 15 uur

Gemeenschapscentrum, eerste verdieping

Hondurasstraat 6

Babbel, brei en crea zal vanaf dit schooljaar 

geleid worden door twee dames van Luchtbal/

Rozemaai en zal vanaf september doorgaan 

in het gemeenschapscentrum. ‘Hou je van 

babbelen, crea en breien? Kom naar het 

gemeenschapscentrum en doe mee met Johanna 

en Micha.’

Meer info:

Johanna:  

derozemaaikes@gmail.com 

Micha:  

michadebruyn@ msn.com

ONTMOETING

Avondopening Bibliotheek  
Vrije inloop 
Donderdag 30 november

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. Je kan ook gratis een computer gebruiken en meer dan 6000 

kranten lezen op onze tablets. 

Heb je leuke ideeën voor activiteiten of projecten in de bib? Breng ze dan zeker mee! Samen bekijken 

we hoe we ze kunnen realiseren!

ONTMOETING

Studeren in Co Luchtbal
Vanaf maandag 4 december tot en met dinsdag 19 december

Maandag tot donderdag van 9 tot 19 uur

Vrijdag van 9 tot 17 uur

Zoek je een plek om rustig te studeren? 

Dit kan in een lokaal van Co Luchtbal!

GRATIS

9

12099158_luchtpost_34.indd   9 3/10/17   17:31



Ag
en

da
 o

nt
m

oe
ti

ng
ONTMOETING

Koken  
met Martine  

Zaterdag 4 november en 2 december 

van 10 tot 13 uur

co Luchtbal - keuken

Vanaf september tot en met maart 

2018 koken we de eerste zaterdag van 

elke maand met tuiniers en andere 

liefhebbers! We werken in de keuken 

van het Cultureel Ontmoetingscentrum 

Luchtbal, van 10 tot 13 uur.

We proberen steeds een groente 

centraal te zetten, en daarrond een 

menu ineen te steken met inbreng van 

jullie. Daarna eten we alles lekker op en 

wassen samen af.

Groenten uit de tuin leren we zo 

verwerken en proeven.

Deelname is gratis,  

mits inschrijving bij  

Martine.willems2@stad.antwerpen.be

Disney filmvoorstelling

Inside-out
Donderdag 28 december om 14 uur 

Schouwburg Luchtbal

Het huis van het kind nodigt alle ouders 

en hun kinderen uit om samen een 

spannende en grappige film te komen zien! 

Daarbij geeft de film op een begrijpbare manier 

weer hoe kinderen emoties ervaren. Interessant 

voor kinderen en ouders! 

Inschrijven is niet nodig, gewoon afkomen!

BUURT

A’pen op wieltjes: 
Kinderfietsen 
ruilen en delen 

1ste woensdag van de maand

van 16 tot 18 uur

Naast Samentuin Tampico

Een kinderfiets is leuk en handig. Maar fietsen 

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

Wieltjes leen je voor een klein bedrag een fiets. 

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

een groter exemplaar. 

Kan je een kinderfiets gebruiken?  

Kom langs met je vragen en als je wil kan je 

meteen een of meerdere kinderfietsen ontlenen. 

Heb je thuis een exemplaar dat je niet meer 

gebruikt?  

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

andere kinderfiets ontlenen aan verminderd tarief 

en zonder waarborg. 

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 intitiatief 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

GRATIS
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BUURT

Repair Café
Luchtbal  
Zaterdag 9 december 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.

CURSUS

Fun Dans  
met Brenda  
Maandag 27 november & 11 december    

van 14 tot 16.00 uur

€ 2 per les  

Zin in een dansje met veel ambiance?  

Dan is Fun Dans iets voor u!

Agenda
 cultuur

CULTUUR

20 in 70  
Donderdag 7 december

20 uur

Dienstencentrum Santiago, Canadalaan 21,  

2030 Antwerpen

Fuiven in seventiesstijl in DC Santiago.

Was u 20 in de jaren ’70 of bent u een liefhebber 

van de muziek uit die periode? Dan zijn de 

’20 in 70’ feestjes van Zorgbedrijf Antwerpen 

ongetwijfeld iets voor u. Kom op donderdag 7 

december shaken, jiven, rocken en slowen op de 

beste plaatjes van dj Dirk Stoops en supporting dj 

Schwarzkopf.

Om 20 uur wordt de dansvloer geopend, en om 1 

uur ‘s nachts mag u hopelijk moe maar voldaan 

terug naar huis keren. 

Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro 

de dag zelf. 

Te verkrijgen in dienstencentrum Santiago of via 

www.deschakel.be

BUURT

Kerstmarkt Santiago  
Vrijdag 15 december, van 9 tot 17 uur 

Kom gezellig shoppen bij kraampjes van onder andere de WAG, de Samentuin, Donelli’s Mode, 

de Santiago Breiclub, Kaartjes van Conny en niet te vergeten de zelfgemaakte lekkernijen aan 

democratische prijzen. 

Dit alles opgeluisterd met de muziek van Frank Mortiers & Marc.

Programma
Dienstencentrum
Santiago

© Zorgbedrijf Antwerpen

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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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

Circusinstuif met  
Ell Circo d’ell Fuego

Elke woensdag van 14 tot 15.30 uur 

co Luchtbal (tuinzaal)

Wil jij ook acrobatentoeren leren? Of de 

strafste tricks met de diabolo? Kom dan naar 

de circusinstuif! Voor kinderen van 6 tot 12 

jaar.

 CURSUS

Circustraining met  
Ell Circo d’ell Fuego

Elke donderdag van 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

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

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

danswerking iets voor jou! Onze danswerking is 

enkel voor meisjes.

3 keer gratis proberen, daarna 5 euro per jaar 

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

17 uur

co Luchtbal 

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

18 uur

co Luchtbal  

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

Sporthal Luchtbal

GR
AT

IS

© Frederik Beyens

1212

Ag
en

da
 je

ug
d

12099158_luchtpost_34.indd   12 3/10/17   17:31



Agenda
 jeugd

CURSUS

Theater met  
theatergezelschap LAIKA

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.

CURSUS

Instuif met JES vzw
Elke woensdag van 14 tot 16 uur 

co Luchtbal (ingang Perustraat)

 

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

woensdag van 14 tot 16 uur komen knutselen! 

Wat hebben we al eens gemaakt? Armbandjes, 

tekeningen, schilderijen, kleifiguren, bloempotjes 

versieren + beplanten,  minivoetbalspel, zoutpot-

jes, slingers, pennenhouder, fietsversiering,…

GR
AT

IS

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

Heb je een sportidee, maar is er 

niets in de buurt? Ben je op zoek 

naar een sportclub of sportkamp 

voor je kinderen? Of naar een sport 

voor jezelf? Is sport voor jou te 

duur? Of heb je nood aan begelei-

ding op maat naar het sport-, jeugd-, 

of cultuuraanbod? 

Contacteer Magalie of Sofie van 

Buurtsport. Je vindt hen in het 

Cultureel Ontmoetingscentrum 

(boven de bibliotheek), 

Columbiastraat 110, 2030 Luchtbal.

Organisatie van sportactiviteiten  

in de wijk

Magalie Alpaerts

tel. 0471 48 57 12

magalie.alpaerts@

stad.antwerpen.be

Individuele trajectbegeleiding  

op maat

Sofie Merckelbagh

tel. 0470 20 65 27

sofie.merckelbagh@ 

stad.antwerpen.be

Hou je er van om in het water actief 

te zijn? Kom dan zeker deelnemen  

aan de aquagym!

Voor wie? Iedereen ouder dan 55 jaar

Wanneer? maandag  13 maart van  

14 tot 15 uur

Waar? De achterkant van basisschool 

Optimist - Montrealstraat, Luchtbal

Prijs? €2

Meer info:

Magalie Alpaerts

0471485712

Dienstencentrum Santiago

034313251

Kleuterturnen  
Dinsdag van 16.15 tot 17.15 uur

Donderdag van 16.15 tot 17.15 uur

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

goede oplossing! In de sporthal van Luchtbal gaan we actief met je 

kleuter aan de slag. Dansen, rollen, springen, met ballonnen spelen en 

nog veel meer! 

Deze activiteit gaat niet door tijdens schoolvakanties en op feestda-

gen.

Prijs voor 12 lessen: 

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

€20 zonder VT-statuut 

Meer info:

Mail naar buurtsport.luchtbal@stad.antwerpen.be  

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

www.antwerpen.be/buurtsport

Aquagym voor senioren
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Agenda
 sport

Wil je graag bewegen? Blijf je graag fit? Kom 

dan naar de lessen van Buurtsport in het 

Cultureel Ontmoetingscentrum. 

Onderstaande lessen vinden tot juni elke week 

plaats. Enkel tijdens de schoolvakanties gaan de 

lessen niet door.

De lessen kosten 2 euro per beurt.  

Voor 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.antwer-

pen.be of bel naar Buurtsport Luchtbal op het  

nummer 0471 48 57 12 

& www.antwerpen.be/buurtsport

Halloweenzwemmen
Vrijdag 27 oktober vanaf 18 uur

Zwembad De Schinde

Oorderseweg 83, 2180 Ekeren 

tel. 03 292 65 50 

Bodymix en pilates voor vrouwen (18+)

Zandloper 
Recreatieve jogging 
in Oosterse sfeer
Bent u geen marathonloper maar strekt u 

wel graag de benen? Neem dan op zondag 

19 november deel aan de Zandloper, een 

recreatieve jogging in oosterse sfeer.

Vertrek om 10 uur aan het poortgebouw 

van het districtshuis, Veltwijcklaan 27, 2180 

Ekeren. Na een afstand van 5 km door het na-

tuurgebied Oude Landen ontvangt u een verse 

muntthee en een versnapering. Deelname is 

gratis maar inschrijven is verplicht via www.

ekeren.be

Meer info:

Sportantenne Ekeren

Veltwijcklaan 19

tel. 03 334 48 80

sportantenne.ekeren@stad.antwerpen.be

Griezelt u graag met Halloween? Ga dan op vrijdag 

27 oktober naar zwembad De Schinde in Ekeren voor een 

spookachtige zwembeurt. Vanaf 18 uur verandert het 

zwembad in een huiveringwekkende plek in Halloween- 

sfeer. U hoort spoken, zombies en andere gruwels in de 

aangepaste muziek. Na het zwemmen krijgt u een lekkere 

kom spinnen(pompoen)soep.

Extra’s

Wie met de fiets komt, krijgt een handig gadget. Kinderen 

die de kleurplaat inkleuren, krijgen nog een extra beloning. 

Voor de zwembeurt betaalt u de normale toegangsprijs aan 

de kassa. U mag in het water blijven tot 21 uur.

Meer info:

zwembad.deschinde@stad.antwerpen.be

Sportantenne Ekeren

Veltwijcklaan 19, 2180 Ekeren

tel. 03 334 48 80

sportantenne.ekeren@stad.antwerpen.be

© Sigrid Spinnox
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Taaliconen voor anderstaligen

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

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

meedoen.

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

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

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

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

of workshops met een .

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

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

cursussen of workshops met een  zijn geschikt voor jou.

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

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

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

Praktisch
Cultureel Ontmoetingscentrum Luchtbal 
Columbiastraat 110 (boven de bibliotheek)

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

Tickets en info: 
tel. 03 543 90 30

coluchtbal@stad.antwerpen.be

www.coluchtbal.be

Openingsuren onthaal: 

dinsdag tot vrijdag 

van 9 tot 12 & van 12.30 tot 16 uur

CO Luchtbal

Ik ben Robbie Hermans. Na 

10 jaar actief te zijn geweest 

in het Antwerpse jeugdwerk, 

ben ik sinds begin september 

de nieuwe coördinator van Co 

Luchtbal. Een job die ik met de 

nodige zorg, goesting en passie 

uitvoer, want het Co is dankzij 

haar gedreven medewerkers 

een sterk centrum dat resoluut 

gaat voor een divers en 

kwaliteitsvol aanbod waar 

iedereen altijd welkom is. Op 

deze manier drukken we een 

belangrijke stempel op de wijk. 

Ook zo tijdens dit seizoen, 

dat een mix brengt van vertrouwde sterkhouders en enkele 

uitdagende veranderingen. Verandering, want dit seizoen 

krijgt ons gebouw een fikse renovatie en maken we van het 

Co een meer aangename en toegankelijke plek voor jullie, de 

wijkbewoners. 

Vertrouwd, want dit seizoen brengen we zoals altijd een 

programma om duimen en vingers bij af te likken. Of wat 

dacht u van jong geweld & gevestigde waarden op de podia 

van de Luchtbars, een heus WK tafelvoetbal voor alle 

wijkbewoners, en maar liefst 600 m² hout waarmee we uw 

droom in de wijk Luchtbal willen waarmaken. U merkt het: 

voor een bruisend cultuurjaar bent u ook dit seizoen bij ons aan 

het goede adres. 

Wil u als inwoner, vereniging of school een project voorstellen 

aan het ontmoetingscentrum, dan kan dit ook! Spring gerust 

even binnen of mail naar robbie.hermans@stad.antwerpen.be.  

Ik hoop alvast dat we u mogen verwelkomen om te proeven 

van ons mooi aanbod. 

 

Tot binnenkort!      
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Kalender
november - december 

Zaterdag 4 november Halloween

Zondag 26 november Santa’s Wife

Zaterdag 2 december Sinterklaas

Vrijdag 15 december Wintermagie

Zaterdag 16 december Talentendag Youth Zone

Zaterdag 23 december Try-out Percussive ‘geTIKt’

Aangename 
kennismaking… 

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