
Heb je zin in een week lang sporten, toffe workshops, spel en plezier? 

Vijf dagen lang genieten, ontdekken en je te pletter amuseren? 

Vijf dagen vriendjes maken en plezier beleven? 

Schrijf je dan snel in voor de Sport- en cultuurweek in Schipperskwartier, Sint Andries, 

Atheneum, Stuivenberg, Luchtbal, Kiel of Linkeroever!

Reeds 6 jaar organiseren we met Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen in verschillende aandachtswijken 
Sport- en cultuurweken tijdens schoolvakanties voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

Elke dag is er een sportactiviteit en een cultureel aanbod. Tijdens de sportactiviteit leren kinderen 
verschillende sporten kennen, de culturele activiteiten kunnen een workshop in een museum zijn, een 
theatervoorstelling of een creatieve workshop. En elke week gaan we op daguitstap.

Met de sport- en cultuurweken mikken we expliciet op maatschappelijk kwetsbare bewoners in de 
leeftijdscategorie van 6 tot en met 12 jaar in de aandachtswijken. 

Ben je op zoek naar een week vol afwisseling?

Dan ben jij geknipt voor onze 

Sport- en cultuurweken



– Met de sport- en cultuurweken willen we de belangrijkste 

cultuurparticipatiedrempels weg te nemen, zoals de 

sociale drempel (ik participeer niet omdat ik dit alleen 

moet doen), prijs en de (niet) kennis van het aanbod,

– Tijdens de sport- en cultuurweken laten we kinderen van 

cultuur en sport te genieten en leren ze het aanbod (uit de 

buurt) kennen,

– Zodat ze méér aan cultuur (en sport) participeren

Waarom?

– Omdat je graag met kinderen werkt;

– Omdat je vind alle kinderen dezelfde kansen verdienen;

– Omdat je wil ervaren wat het betekent om in een 

superdiverse wijk op te groeien;

– Omdat je ook wel eens wil kayaken rond het MAS; 

– Omdat je in de herfst-, krokus- of paasvakantie een hele 

week vrij bent om mee te draaien als monitor;

Waarom jij?



Lokaal cultuurbeleid District Antwerpen initieert, ondersteunt en coördineert socio-culturele 

trajecten en een prikkelend cultuuraanbod in de wijk. We zetten ontmoeting en ontplooiing in 

om verbinding, betrokkenheid en eigenaarschap te verhogen bij bewoners en partners, met 

bijzondere aandacht voor kinderen, ouderen en anderstaligen.

De culturele ontmoetingscentra van LCBA zijn:

• coSta (Sint Andries)

• het Stadsmagazijn (Schipperskwartier)

• co Nova (Kiel)

• BLOC 2030 (Luchtbal)

• Elsschot (Linkeroever)

• Het Oude Badhuis (Stuivenberg)

• Permeke (De Coninckplein)

Wie of wat is

Lokaal cultuurbeleid district Antwerpen

https://www.costa-antwerpen.be/
https://www.stadsmagazijn.be/
https://www.nova-kiel.be/
https://www.bloc2030.be/
https://www.elsschot.be/
https://www.oudebadhuis.be/
https://www.permeke.org/

