
   

 

Een zomer lang Yoga in de Antwerpse Sint-Jacobskerk. 
Een initiatief in het kader van de Erfgoed Challenge van het KIK (Koninklijk Instituut 

voor het Kunstpatrimonium). 
 

 

Een zomer lang Yoga in de Antwerpse Sint-Jacobskerk. 
De Erfgoed Challenge 
Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) lanceerde in 2021 de Erfgoed Challenge. Een 

krachtig initiatief om kunstschatten en monumenten uit het verleden onder de aandacht te brengen, ze via 

brede participatie een betere zorg te bieden en veilig te stellen voor de toekomstige generaties.  

  

De Rubenskapel in Antwerpen, winnaar van de allereerste Erfgoed Challenge! 

  

Het interieur van de Rubenskapel werd het afgelopen najaar winnaar van de eerste Erfgoed Challenge. 

De kapel in de Antwerpse Sint-Jacobskerk is de laatste rustplaats van Pieter Paul Rubens (1577-1640) en 

herbergt een hele reeks kunstschatten die dringend gerestaureerd moeten worden.  

(Volledige persinformatie betreffende de historiek en de nodige restauraties in bijlage) 

   



Een unieke yoga ervaring in de Antwerpse Sint-Jacobskerk, een mooie manier om bij te dragen 

aan Erfgoed. 

  

Het belooft een ‘long hot summer’ te worden en in Antwerpen is de Sint-Jacobskerk elke woensdagavond 

de ‘coolest place to be in Antwerp’!  

 

Het KIK organiseert, in samenwerking met de Belgische Yoga Federatie, in juli en augustus elke 

woensdagavond om 20:00 stipt een yoga sessie in de Sint-Jacobskerk.  

  

Yoga in de Sint-Jacobskerk is een perfecte manier om erfgoed letterlijk te beleven, in alle rust, stilte en 

sereniteit. Deze actie moet de aandacht vestigen op het erfgoed, ‘ons’ erfgoed, als stille getuige uit het 

verleden en met een frisse blik naar de toekomst toe. Op deze manier wil de Erfgoed Challenge mensen 

dichter brengen bij ‘hun’ erfgoed.  

Yoga in de kerk is een onderdeel van een grote crowdfundingscampagne voor de Rubenskapel. De 

opbrengst gaat naar de restauratie van de kunstwerken in de kapel.  

  

Deelnemen? Reserveer via; https://erfgoedchallenge.kikirpa.be/nl-NL/project/yoga-in-de-sint-

jacobskerk?tab=overview 

   

Praktische informatie: 

  

Hoeveel kost de deelname aan een yoga sessie?  

We rekenen op een minimum bijdrage van 10 euro. Deze € 10 dekken de kosten, maar het is wel de 

bedoeling om bijkomende middelen in te zamelen via vrije bijdragen of schenkingen.  

   

Schenkingen: 

Schenkingen en vrije bijdragen zijn meer dan welkom en ook noodzakelijk, ten voordele van de 

conservatie en restauratie van de Rubenskapel. 

 

Alle bedragen boven de 10 euro deelnamekosten, worden als  vrije bijdragen geregistreerd en komen ten 

goede van de restauratie van de Rubenskapel. Ook zij die niet meteen yoga fanaten zijn, maar wel een 

hart voor erfgoed hebben kunnen graag een schenking doen via:   

https://erfgoedchallenge.kikirpa.be/nl-NL/project/red-rubens-ressuscitons-rubens?tab=overview 

  

Ter info: Voor een schenking vanaf 40 euro kan men een fiscaal attest ontvangen.  

 

Waarom yoga in een kerk?  

Yoga in de Sint-Jacobskerk is een initiatief van het KIK, in het kader van de Erfgoed Challenge, en in 

samenwerking met de Yoga Federatie (https://yogafederatie.be) en het Kerkbestuur Sint-Jacobs om 

mensen door middel van yoga dichter bij elkaar en bij ‘hun’ erfgoed te brengen.  

  

Wie kan deelnemen? 

https://skynet.us10.list-manage.com/track/click?u=8894b6a8138b58df804813fda&id=e89c7abef0&e=542f598b58
https://skynet.us10.list-manage.com/track/click?u=8894b6a8138b58df804813fda&id=e89c7abef0&e=542f598b58
https://skynet.us10.list-manage.com/track/click?u=8894b6a8138b58df804813fda&id=428937d320&e=542f598b58
https://skynet.us10.list-manage.com/track/click?u=8894b6a8138b58df804813fda&id=124e028926&e=542f598b58


 

Iedereen! Ervaring is niet nodig, de sessies worden ingericht om zowel beginners als ervaren yoga 

liefhebbers te bekoren.  

  

Wanneer? 

In juli en augustus 2022 is er elke woensdagavond om 20:00 u een yoga sessie van 90 minuten.  

  

De kerk is open vanaf 19:30, de lessen starten om 20:00 stipt en tijdens de sessies blijven de deuren van 

de kerk gesloten.  

  

Hoe inschrijven? 

Inschrijven kan individueel of in groep.  

Inschrijven kan via deze link:  

https://erfgoedchallenge.kikirpa.be/nl-NL/p/formulaire-de-don-3d0ea/step-1 

In het formulier kan worden aangeduid welke woensdag(en) men wil deelnemen. 

 

Niet vergeten:  

• Losse en comfortabele kledij  

• Een warme trui of een dekentje 

• Een yogamatje  

Locatie: 

Sint-Jacobskerk, Antwerpen.Toegang via de hoofdingang onder de toren, Sint-Jacobstraat 11, 2000 

Antwerpen.  

 

Persinformatie:  

 

Gerrie Soetaert Press & Communication  

gerrie.soetaert@skynet.be | + 32 (0) 475 47 98 69 

 

KIK:  

Eline Gijsbers:  

eline.gijsbers@kikirpa.be +32 (0) 493 72 00 18 

 

link naar volledige persinformatie betreffende Yoga in de Antwerpse Sint-Jacobskerk + beelden in HR:  

https://we.tl/t-bzWOlbPPNy 

 

link naar volledige persinformatie betreffende de restauraties + beelden in HR:  

https://we.tl/t-I1yybjxvwE 

 

Beeld: Sint-Jacobskerk, Antwerpen. © KIK-IRPA, Brussel  
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