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Diarno Barrie, 11 jaar

nl  Cursusbrochure én 
tentoonstellingsboek

Twee keer per jaar bundelt N22 alle 
cursussen en vakantiestages van de 
22 Brusselse gemeenschapscentra. In 
het eerste deel vind je het aanbod voor 
volwassenen. In het tweede deel staat 
alles voor kinderen en jongeren. Blader 
erdoor ter inspiratie of ga gericht op zoek 
naar het thema dat jou interesseert. 
Elke activiteit is een uitnodiging 
om belangeloos bij te leren in leuk 
gezelschap. Jouw beleving staat voorop.

Deze brochure is ook een soort 
tentoonstellingsboek. De kinderen van de 
tekenateliers in GC De Zeyp, GC Ten Noey 
en GC De Kroon lieten hun fantasie de vrije 
loop. Creativiteit troef! 
We laten de 14-jarige Gus uit Ganshoren 
aan het woord: “Via een vriend kwam ik 
bij het tekenatelier in De Zeyp terecht. 
We experimenteerden met verschillende 
materialen: wasco, inkt, Posca-stiftjes, … 
Onze leerkracht inspireerde ons telkens 
met nieuwe ideeën. Voor de brochure 
maakte ik een breiende walrus, een 
timmerende bever en een eenhoorn die 
zijn hoorn als een saté boven de barbecue 
houdt. Benieuwd welke van mijn 
tekeningen in de brochure opduiken.”

INTRO

“Onze leerkracht inspireerde ons 
telkens met nieuwe ideeën.”

“Dit was mijn eerste atelier in een 
gemeenschapscentrum. Vroeger nam 
ik wel al deel aan vakantiestages in De 
Zeyp en De Platoo. Ook De Kroon ken 
ik, en natuurlijk Bar Eliza. Waar ik nog 
naar uitkijk? We mogen in De Zeyp een 
lokaal helemaal zelf invullen. Dat wordt 
dan een jeugdruimte voor de (teken)
ateliers, toneellessen, enzovoort. We 
willen er wilde plannen voor bedenken … 
die de Zeyp dan hopelijk ook goedkeurt. 
(lachend)”

Geeft deze getuigenis je goesting? 
Blader dan snel verder,  
of ontdek het volledige aanbod op  
www.N22.brussels!
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Diarno Barrie, 11 jaar

fr  Brochure de cours et 
livret d’exposition

Deux fois par an, N22 rassemble tous les 
cours et stages de vacances des 22 centres 
communautaires bruxellois dans une 
brochure. Dans la première partie, vous 
découvrirez l’offre destinée aux adultes. 
Toutes les informations pour les enfants 
et les jeunes se trouvent dans la deuxième 
partie. Vous pouvez parcourir cette 
brochure à la recherche d’inspiration, 
ou consulter directement le thème qui 
vous intéresse. Chaque activité est une 
invitation à apprendre de nouvelles 
choses de manière désintéressée et en 
bonne compagnie. Votre expérience est 
notre priorité.

Cette brochure peut également être 
considérée comme une sorte de livret 
d’exposition. Les enfants des ateliers de 
dessin des centres communautaires De 
Zeyp, Ten Noey et De Kroon ont en effet 
laissé libre cours à leur imagination. La 
créativité est un grand atout ! 
Nous avons donné la parole à Gus, 14 ans 
(Ganshoren) : « J’ai commencé à suivre 
l’atelier de dessin à De Zeyp grâce à un 
ami. Nous avons travaillé avec différents 
matériaux : crayons de cire Wasco, encre, 
marqueurs Posca... Notre professeur 
venait chaque jour avec de nouvelles 
idées pour nous inspirer. Pour la brochure, 
j’ai dessiné un morse qui tricote, un castor 
charpentier et une licorne qui tient sa 
corne au-dessus du barbecue, comme une 
brochette. Je suis curieux de voir quels 
dessins paraîtront dans la brochure. »

« Notre professeur venait chaque jour 
avec de nouvelles idées pour nous 

inspirer. »

« C’était la première fois que je 
participais à un atelier dans un centre 
communautaire. J’avais déjà fait des 
stages de vacances à De Zeyp et De 
Platoo. Je connais aussi De Kroon, et 
bien sûr le Bar Eliza. Ce que j’attends 
avec impatience ? Nous allons pouvoir 
décorer un local à De Zeyp comme nous 
le souhaitons. Il sera utilisé comme 
local pour les jeunes pour les ateliers 
(de dessin), les cours de théâtre, 
etc. On aimerait bien créer un projet 
complètement fou... Et on espère que De 
Zeyp approuvera. (rires) »

Ce témoignage a suscité votre intérêt ?  
Alors, parcourez vite le reste de la 
brochure, ou découvrez l’intégralité de 
l’offre sur www.N22.brussels !
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Nazlı Yaren Sular, 9 jaar

en  Course brochure and 
exhibition catalogue

Twice a year, N22 publishes a list of all 
courses and holiday activities organized 
by the 22 Brussels community centres. 
In the first part, you can find the 
programmes available for adults. The 
second part contains everything offered to 
children and youth. Have a look through it 
for inspiration, or go directly in search of 
the topic that you are interested in. Each 
activity is an invitation to learn something 
in the midst of good company, free of 
charge. Your experience is our priority.

This brochure is also a sort of exhibition 
catalogue. The children in the drawing 
workshops at De Zeyp community centre, 
Ten Noey community centre and De Kroon 
community centre have given free rein to 
their imagination. Creativity reigns!
Let’s give the word to 14-year-old Gus 
from Ganshoren: ‘I ended up attending 
the drawing workshop at De Zeyp thanks 
to a friend. We experimented with various 
materials: crayons, ink, Posca pens, etc. 
Our teacher inspired us constantly with 
new ideas. For the brochure, I painted a 
walrus knitting, a beaver doing carpentry, 
and a unicorn using his horn as if it were a 
saté roasting over the barbecue. I wonder 
which of my paintings made it into the 
brochure.’

‘Our teacher inspired us constantly 
with new ideas.’

‘This was my first workshop at a 
community centre. In the past, I had 
attended some of the holiday activities at 
De Zeyp and De Platoo. I am also familiar 
with De Kroon, and of course Bar Eliza. 
What else am I looking forward to? At De 
Zeyp, we are allowed to set up a space 
all by ourselves. It will be dedicated to 
(drawing) workshops, drama classes, etc. 
for young people. We want to come up 
with some crazy designs... which De Zeyp 
will hopefully approve. (laughing)’

Does this testimony tempt you? If 
so, then take a quick look through, 
or discover the entire range of 
programmes on offer on www.N22.
brussels!
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nl  Hoe werkt deze brochure?

Het cursusaanbod van de 22 centra is opgesplitst
in 2 grote delen:
• volwassenen 

met thema’s en rubrieken
• kinderen en jongeren 

met 3 leeftijdscategorieën (0-6, 6-12 en 12-18 jaar) 
en telkens een aantal thema’s

GEBRUIKSAANWIJZING

Tijdstip(pen)

Plaats van de activiteit en contact voor info en 
inschrijvingen

Contact voor info en inschrijvingen.  
Als dit er niet staat, neem je contact op  

met het gemeenschapscentrum waar de  
activiteit plaatsvindt. Zie overzicht 

contactgegevens op p. 16-17 en op achterflap.

Moet je bepaalde voorkennis hebben? Moet je iets 
speciaals meenemen? Wie is de lesgever? Als het 

relevant is, vind je het hier

Prijs per sessie en/of reeks. Soms ook speciale 
tarieven of kortingen

Minimum- en maximumleeftijd

De taaliconen geven aan hoeveel Nederlands je het 
best kunt om vlot deel te nemen. Meer info op p. 21 
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Bloemschikken
Met verse bloemen, plantenmateriaal 
en een flinke dosis creativiteit maak je 
elke maand een prachtig bloemstuk. 
Totale beginneling of ervaren in het 
bloemschikken, iedereen geniet van een 
leuke avond en leert nieuwe technieken 
bij. De lesgeefster brengt een voorbeeld 
en al het materiaal mee zodat jij direct 
aan de slag kan.

 van 05/09/2018 tot 19/12/2018  
elke week op woensdag van 20:00 tot 22:30

 GC WaBo

 bloemschikken@academie.be

 Je kan per les inschrijven tot ten laatste 
vrijdag voordien, je betaalt dan € 32/
avond.

 € 140

 vanaf 16 jaar

Per activiteit vind je deze info: 

Titel
Naam van de activiteit

Korte omschrijving
Wat kun je verwachten van de 
activiteit? 

Meer info over een bepaalde activiteit?
De contactgegevens van elk gemeenschapscentrum vind je op p. 16 & 17. 
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fr  Comment fonctionne cette brochure ?

L’offre de cours des 22 centres est scindée en deux grandes 
parties :
• adultes 

comportant des thèmes et des rubriques
• enfants et jeunes 

comportant 3 catégories d’âge (0-6, 6-12 et 12-18 ans)  
et à chaque fois un nombre de thèmes

Moment(s)

Endroit de l’activité et contact pour infos et inscriptions

Contact pour infos et inscriptions. Si cette mention  
est absente, prenez contact avec le centre communautaire  

où l’activité se déroule. Voir un aperçu des données  
de contact à la p. 16-17

Faut-il avoir des connaissances préalables? Faut-il emmener 
quelque chose de spécial ? Qui donnera le cours ? Si votre 

question est pertinente, vous trouverez ici la réponse

Prix par séance et / ou série. Parfois, on peut bénéficier de 
remises ou de tarifs spéciaux

Age minimal et maximal

Les icônes de langue indiquent le niveau requis de 
connaissance de néerlandais pour pouvoir participer 

aisément. Plus d’infos à la p. 21 
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Bloemschikken
Met verse bloemen, plantenmateriaal 
en een flinke dosis creativiteit maak je 
elke maand een prachtig bloemstuk. 
Totale beginneling of ervaren in het 
bloemschikken, iedereen geniet van een 
leuke avond en leert nieuwe technieken 
bij. De lesgeefster brengt een voorbeeld 
en al het materiaal mee zodat jij direct 
aan de slag kan.

 van 05/09/2018 tot 19/12/2018  
elke week op woensdag van 20:00 tot 22:30

 GC WaBo

 bloemschikken@academie.be

 Je kan per les inschrijven tot ten laatste 
vrijdag voordien, je betaalt dan € 32/
avond.

 € 140

 vanaf 16 jaar

Par activité, on trouve les infos suivantes :

Désirez-vous plus d’infos sur une activité quelconque ? Vous trouvez les 
données de contact de chaque centre communautaire à la p 16 & 17. 

Titre
Nom de l’activité

Bref descriptif
Que peut-on attendre d’une activité?
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en  How to use this brochure?

The range of courses from the 22 centres are divided 
into two main sections:
• adults 

with themes and sections
• children and teenagers 

in 3 age categories (0-6, 6-12 and 12-18 years of age) 
and in each case with a number of themes

Time(s)

Location of the activity and contact for information
and registration

Contact for information and registration. If it is not included, 
contact the community centre where the activity will 

take place. See summary of contact info on p. 16-17

Do you need to have any prior knowledge? Do you have 
to take any specific equipment? Who is the teacher? If it is 

relevant, you will find that here

Price per session and/or series. Sometimes there are also 
special rates or discounts

Minimum and maximum age

The language icons indicate the level of Dutch required to 
participate easily. More information is available on p. 21 
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Bloemschikken
Met verse bloemen, plantenmateriaal 
en een flinke dosis creativiteit maak je 
elke maand een prachtig bloemstuk. 
Totale beginneling of ervaren in het 
bloemschikken, iedereen geniet van een 
leuke avond en leert nieuwe technieken 
bij. De lesgeefster brengt een voorbeeld 
en al het materiaal mee zodat jij direct 
aan de slag kan.

 van 05/09/2018 tot 19/12/2018  
elke week op woensdag van 20:00 tot 22:30

 GC WaBo

 bloemschikken@academie.be

 Je kan per les inschrijven tot ten laatste 
vrijdag voordien, je betaalt dan € 32/
avond.

 € 140

 vanaf 16 jaar

You can find the following information per activity:

Title
Name of the activity

Brief description
What can you expect from the 
activity? 

Would you like more information about a particular activity?
The contact details for each of the community centres are available on p. 16 & 
17. 
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Klaas Rochtus, 13 jaar

CONTACT & INSCHRIJVINGEN

nl  

Inschrijven kan telkens online, via 
telefoon, e-mail of aan de onthaalbalie 
van het gemeenschapscentrum. 
Dat kan vanaf 12 augustus, tenzij 
anders aangegeven. Sommige centra 
werken met een vaste inschrijfdag. Alle 
contactgegevens en inschrijfinfo per 
centrum vind je op de volgende pagina. 

Houd er rekening mee dat je in de meeste 
centra niet met bancontact kunt betalen.

TIP Voor alle activiteiten kun je  
nu ook online inschrijven via  
tickets.vgc.be

Annulaties en terugbetalingen
Kun je niet deelnemen aan een 
lessenreeks? Enkel met een medisch 
attest krijg je je inschrijvingsgeld 
(deels) terugbetaald. Voor eenmalige 
activiteiten is een terugbetaling niet 
mogelijk. Vraag gerust meer info aan het 
gemeenschapscentrum.

Andere algemene voorwaarden
Bekijk alle algemene voorwaarden via 
tickets.vgc.be. 

fr  

Vous pouvez vous inscrire en ligne, par 
téléphone, par e-mail ou au comptoir 
d’accueil du centre communautaire. 
C’est possible à partir du 12 Août, sauf si 
c’est indiqué autrement. Certains centres 
utilisent un jour fixe pour les inscriptions. 

Attention : dans la plupart des centres 
il n’est pas possible de payer par 
Bancontact. 

ASTUCE Pour toutes les activités, vous 
pouvez également vous inscrire en 
ligne via tickets.vgc.be

Annulations et remboursements
Etes-vous empêché de participer 
à une série de cours ? Uniquement 
avec une attestation médicale, votre 
droit d’inscription sera remboursé 
(partiellement). Pour des activités 
uniques, le remboursement n’est pas 
possible. N’hésitez pas à demander plus 
d’infos auprès du centre communautaire.

Autres conditions générales
Consultez toutes les conditions générales 
sur tickets.vgc.be. 
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Klaas Rochtus, 13 jaar

en  

You can register online, by telephone, 
email or at the reception desk at the 
community centre. 

You can register from 12 August unless 
stated otherwise. Some centres use a 
set registration date. This is also shown 
below. 

Bear in mind that the majority of centres 
will not accept payment by Bancontact.

TIP You can also register online for all 
activities at tickets.vgc.be

Cancellations and refunds
Are you unable to take part in a series 
of lessons? You can only receive a 
(partial) refund of your registration fee 
on presentation of a medical certificate. 
A refund is not possible for one-off 
activities. Ask for more information at the 
community centre.

Other general conditions
Read all the general terms and conditions 
at tickets.vgc.be. 
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1  GC De Kriekelaar
Gallaitstraat 86,
1030 Schaarbeek
02 245 75 22
dekriekelaar@vgc.be
www.dekriekelaar.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/DEKRIEKELAAR

De Kriekelaar organiseert een 
inschrijfdag voor de kinderactiviteiten 
op woensdag 11 september van 18 
tot 20 uur.

Je kan ter plaatse inschrijven tijdens 
de inschrijfdag (opgelet: contant 
betalen). Inschrijven kan ook online op 
hetzelfde moment (vanaf 18:00 u) via 
tickets.vgc.be/dekriekelaar.

Ook na de inschrijfdag kan er nog 
ingeschreven worden (indien er nog 
vrije plaatsen zijn) via de onthaalbalie 
of via tickets.vgc.be/dekriekelaar.

2  GC De Kroon
Jean Baptiste 
Vandendrieschstraat 19,
1082 Sint-Agatha-Berchem
02 482 00 10
dekroon@vgc.be
www.gcdekroon.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/DEKROON

Inschrijven kan vanaf 5 augustus.

3  GC De Linde
Kortenbachstraat 7,
1130 Haren
02 242 31 47
delinde@vgc.be
www.gcdelinde.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/DELINDE

4  GC De Maalbeek
Hoornstraat 97,
1040 Etterbeek
02 734 84 43
demaalbeek@vgc.be
www.demaalbeek.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/DEMAALBEEK

Inschrijven kan vanaf 19 augustus.

5  GC De Markten
Oude Graanmarkt 5,
1000 Brussel
02 512 34 25
cursussen@demarkten.be
www.demarkten.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/DEMARKTEN

De Markten organiseert een 
inschrijfdag op zaterdag 7 september 
van 10 tot 12 uur.

Je kan ter plaatse inschrijven tijdens 
de inschrijfdag. Inschrijven kan ook 
online op hetzelfde moment (vanaf 
10u) via tickets.vgc.be/demarkten.

Ook na de inschrijfdag kan er 
nog ingeschreven worden via de 
onthaalbalie of via tickets.vgc.be/
demarkten.

6  GC De Platoo
Pantheonlaan 14,
1081 Koekelberg
02 412 00 50
deplatoo@vgc.be
www.deplatoo.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/DEPLATOO

Inschrijven kan aan de balie van de 
Comenius-site (Dapperenstraat 20 te 
1081 Koekelberg), telefonisch of per 
e-mail.

7  GC De Rinck
Dapperheidsplein 7,
1070 Anderlecht
02 524 32 35
derinck@vgc.be
www.derinck.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/DERINCK

8  GC De Vaartkapoen
(tijdelijke locatie) 
Manchesterstraat 13-15
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 413 04 10
devaartkapoen@vgc.be
www.vaartkapoen.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/DEVAARTKAPOEN

9  GC De Zeyp
Van Overbekelaan 164,
1083 Ganshoren
02 422 00 11
onthaal@dezeyp.be
www.dezeyp.be
INSCHRIJFLINK:
TICKETS.VGC.BE/DEZEYP

10  GC Den Dam
Waversesteenweg 1741,
1160 Oudergem
02 663 89 50
dendam@vgc.be
www.gcdendam.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/DENDAM

11  GC Elzenhof
Kroonlaan 12,
1050 Elsene
02 648 20 30
elzenhof@vgc.be
www.gcelzenhof.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/ELZENHOF

16



12  GC Essegem
Leopold I straat 329,
1090 Jette
02 427 80 39
essegem@vgc.be
www.essegem.be

INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/ESSEGEM

Inschrijven voor de kindercursussen 
en de speelweken in de herfstvakantie 
kan vanaf 28 augustus 2019 om 14 uur.

Voor alle andere activiteiten kan je 
inschrijven van zodra het programma 
online staat.

13  GC Everna
Sint-Vincentiusstraat 30,
1140 Evere
02 247 03 40
everna@vgc.be
www.everna.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/EVERNA

Startdata inschrijvingen:
Volwassenen: 19 augustus
Kinderen: 18 september 

Aan het onthaal kan je zowel cash als 
met bancontact betalen.

14  GC Het Huys
Egide Van Ophemstraat 46,
1180 Ukkel
02 343 46 58
hethuys@vgc.be
www.hethuys.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/HETHUYS

15  GC Kontakt
Orbanlaan 54,
1150 Sint-Pieters-Woluwe
02 762 37 74
kontakt@vgc.be
www.gckontakt.be

INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/KONTAKT

16  GC Nekkersdal
Emile Bockstaellaan 107,
1020 Laken
02 421 80 60
info@nekkersdal.be
www.nekkersdal.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/NEKKERSDAL

17  GC Nohva
Peter Benoitplein 22,
1120 Neder-Over-
Heembeek
02 268 20 82
gcnohva@vgc.be
www.gcnohva.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/NOHVA

Inschrijven vanaf 26 augustus, zowel 
online als aan de onthaalbalie 
(betalen met Bancontact mogelijk).

18  GC Op-Weule
Sint-Lambertusstraat 91,
1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe
02 775 92 00
info@opweule.be
www.opweule.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/OPWEULE

19  GC Pianofabriek
Fortstraat 35,
1060 Sint-Gillis
02 541 01 70
info@pianofabriek.be
www.pianofabriek.be

INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/PIANOFABRIEK

20  GC Ten Noey
Gemeentestraat 25,
1210 Sint-Joost-ten-Node
02 217 08 82
tennoey@vgc.be
www.tennoey.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/TENNOEY

Inschrijven kan vanaf maandag 9 
september om 10 uur, online en aan 
het onthaal, zowel voor naschoolse 
activiteiten als voor de speelweken 
tijdens de herfstvakantie.

21  GC Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54,
1190 Vorst
02 340 95 80
tenweyngaert@vgc.be
www.tenweyngaert.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/TENWEYNGAERT

22  GC Wabo
Delleurlaan 39-43,
1170 Watermaal-Bosvoorde
02 675 40 10
wabo@vgc.be
www.wabo.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/WABO
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Sparen en omruilen
Neem je deel aan een activiteit bij een van 
de 22 gemeenschapscentra of een andere 
Paspartoe-partner? Scan dan je Paspartoe 
aan de Paspartoe-zuil of -balie en spaar 
telkens 1 punt. Ruil je gespaarde punten 
om voor mooie voordelen. Dat kan al 
vanaf 2 punten.

Alle omruilvoordelen, Paspartoe-partners 
en overige info vind je op
www.paspartoebrussel.be.

Paspartoe is er voor iedereen vanaf 3 
jaar. Je koopt je Paspartoe bij één van de 
gemeenschapscentra, Muntpunt of het 
Brussels Ouderenplatform. Een Paspartoe 
kost € 5 (basisprijs) of € 2 (3-25 jaar).

Paspartoe tegen kansentarief
Heb je een beperkt inkomen? Dan krijg je 
op vertoon van een attest of klevertje van 
het ziekenfonds de Paspartoe gratis. Dan 
heb je ook recht op extra kortingen en 
betaal je:
• € 2 voor alle activiteiten onder € 16
• Variabele kortingen voor activiteiten 

boven € 16

Paspartoe tegen kansentarief is alleen 
beschikbaar voor inwoners van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Welkomstpakket
• 2 Paspartoe-punten gratis
• korting bij gebruik van de babysit-app 

Bsit
• een promocode voor een gratis online 

film naar keuze bij het filmplatform 
UniversCine

• MIVB-ticket
• 6 maanden gratis lidmaatschap bij 

Muntpunt
• een Muntpunt-zak

Woon je in Brussel? Dan ontvang je ieder 
jaar een digitale cultuurbon van 6 euro. 
Die kun je gebruiken voor korting op de 
activiteiten van Paspartoe-partners.

Je Paspartoe geldt ook als UiTPAS in 
Vlaanderen (excl. kansentarief).

Haal je Paspartoe vandaag nog!
www.paspartoebrussel.be
info@paspartoebrussel.be
02 278 11 11

Andere kortingen
Naast de Paspartoe-voordelen krijg 
je bij bepaalde activiteiten in de 
gemeenschapscentra ook andere 
kortingen. Bijvoorbeeld voor jongeren, 
studenten, senioren, tweede kind van 
hetzelfde gezin, enzovoort. De kortingen 
staan telkens aangegeven bij de prijsinfo. 
Met vragen kun je steeds terecht bij het 
gemeenschapscentrum.

nl  Paspartoe, dé vrijetijdspas voor Brussel!

Met Paspartoe, dé cultuur- en vrijetijdspas voor Brussel, geniet je voordelig van allerlei 
cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten in Brussel.

PASPARTOE & ANDERE KORTINGEN
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Epargner et échanger
Est-ce que vous participez à une 
activité organisée par un des 22 centres 
communautaires ou un autre partenaire 
‘Paspartoe’? Alors, scannez votre 
Paspartoe au pilier ou au comptoir 
Passepartoe, et épargnez à chaque fois 
1 point. Echangez vos points épargnés 
contre de beaux avantages. C’est déjà 
possible à partir de 2 points.

Vous trouvez tous les avantages 
d’échange, les partenaires Paspartoe, 
ainsi que toutes les infos supplémentaires 
sur www.paspartoebrussel.be.

Paspartoe est accessible à tout le monde 
dès l’âge de 3 ans. Vous achetez votre 
Paspartoe auprès d’un des centres 
communautaires, le ‘Muntpunt’ ou le 
‘Brussels Ouderenplatform’. Un Paspartoe 
coûte € 5 (prix de base) ou € 2 (3 à 25 ans).

Paspartoe au tarif préférentiel
Est-ce que vos revenus sont limités ? 
Alors, sur présentation d’une attestation 
ou d’un autocollant de la mutuelle vous 
obtiendrez le Paspartoe gratuitement. 
Dans ce cas, vous avez droit en plus à des 
remises supplémentaires et vous payerez:
• € 2 pour toutes les activités en dessous 

de € 16
• des remises variables pour les activités 

au dessus de € 16

Paspartoe au tarif préférentiel est 
seulement disponible pour les habitants 
de la Région Bruxelles Capitale.

Paquet d’accueil
• 2 points Paspartoe gratuits
• remise pour utiliser l’app babysit ‘Bsit’
• un code promo pour un film en ligne 

au choix chez la plateforme cinéma 
‘UniversCine’

• ticket STIB
• 6 mois d’adhésion gratuite chez 

Muntpunt
• un sachet Muntpunt

Habitez-vous Bruxelles ? Alors, vous 
recevez chaque année le bon de culture 
digital d’une valeur de 6 euros. Vous 
pouvez l’utiliser pour obtenir une 
remise sur les activités des Partenaires 
Paspartoe.

Votre Paspartoe est également valable 
comme UiTPAS en Flandre (taux 
d’opportunité exclusif).

Retirez votre Paspartoe aujourd’hui 
même!  
www.paspartoebrussel.be 
info@paspartoebrussel.be 
02 278 11 11

Autres remises
A part les remises Paspartoe, vous 
obtiendrez aussi d’autres remises lors 
de certaines activités dans les centres 
communautaires, p. ex. pour jeunes, 
étudiants, séniors, deuxième enfant du 
même ménage, etc. Les remises sont à 
chaque fois indiquées parmi les infos 
concernant les prix. Si vous avez des 
questions, vous pouvez vous adresser au 
centre communautaire.

fr  ‘Paspartoe’, le pass de loisirs par excellence pour Bruxelles!

Grâce au Paspartoe, le passeport de loisirs par excellence pour Bruxelles, vous bénéficiez 
de toutes sortes d’activités culturelles, de jeunesse et sportives à Bruxelles.
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Save up and exchange
Are you taking part in an activity at one 
of the 22 community centres or another 
Paspartoe partner? Then scan your 
Paspartoe at the Paspartoe pillar or 
counter and save up 1 point each time. 
Exchange your points for great benefits. 
You can do this with as little as 2 points.
All exchange benefits, Paspartoe partners 
and other information are available on 
www.paspartoebrussel.be.

Paspartoe is available for anyone  
3 years of age or older. You can buy the 
Paspartoe from one of the community 
centres, Muntpunt or the Brussels 
Ouderenplatform. A Paspartoe costs  
€ 5 (standard price) or € 2 (3-25 years 
of age).

Paspartoe at concession rate
Are you on a limited income? Then you 
can get the Paspartoe free of charge on 
presentation of a certificate or sticker 
from the mutuality. Then you will also be 
entitled to extra discounts and will pay:
• € 2 for all activities under € 16
• Variable discounts for activities above  

€ 16

Paspartoe at a concession rate is only 
available to residents of the Brussels 
Capital Region.

Welcome pack
• 2 free Paspartoe points
• a discount when using the Bsit 

babysitting app
• a promotion code for a free online film 

of your choice from the UniversCine film 
platform

• MIVB ticket
• 6 months of free membership at 

Muntpunt
• a Muntpunt bag

Do you live in Brussels? Then you will 
receive a digital culture voucher of 6 euro 
each year. You can use it to get a discount 
on the activities of Paspartoe partners.

Your Paspartoe is also valid as an UiTPAS 
in Flanders (excl. opportunity rate).

Get your Paspartoe today!
www.paspartoebrussel.be
info@paspartoebrussel.be 
02 278 11 11

Other discounts
In addition to Paspartoe benefits you 
can also receive other discounts at some 
activities in the community centres. For 
instance: for young people, students, 
senior citizens, second child from the 
same family, etc. The discounts are always 
shown along with the information on the 
price. If you have any questions, don’t 
hesitate to contact the community centre.

 

en  Paspartoe, the leisure pass for Brussels!

With the Paspartoe, the culture and leisure pass for Brussels, you can enjoy a discount on 
all kinds of cultural, youth and sports activities in Brussels.
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NEDERLANDS LEREN & OEFENEN

nl  Nederlands leren
Je zoekt lessen Nederlands in 
Brussel? Je bent ouder dan 16?
Vind samen met het Huis van het 
Nederlands de beste cursus voor 
jou.

Kom op bezoek tijdens de 
openingsuren. Je legt een test af 
en wij geven jou informatie over 
Nederlands leren en oefenen in 
Brussel. Er zijn lessen tijdens de dag 
en ’s avonds, één of meer keer per 
week en in verschillende Brusselse 
Gemeenten.

Veel lessen gaan door in de 
gemeenschapscentra (GC). We 
werken samen met 5 centra voor 
Volwassenenonderwijs (CVO) en 
een Centrum voor Basiseducatie 
(CBE). Er zijn lessen voor iedereen!

Heb je vragen?
info@huisnederlandsbrussel.be
02 501 66 60
Philippe de Champagnestraat 23,
1000 Brussel.

Bekijk ook de website
www.huisnederlandsbrussel.be.

Nederlands oefenen
Doe iets wat je graag doet én doe het in het 
Nederlands. Ideaal! Zoek een leuke cursus in je 
vrije tijd zoals zumba, yoga, fotografie, tai-chi, 
tekenen. Ga eens naar een festival, een film, een 
concert. Ga naar Babbelut-conversatietafels en 
oefen je Nederlands met Nederlandstaligen. 
Als je liever in een kleine, vaste groep 
Nederlands oefent, kun je je inschrijven voor 
conversatiegroepen. Dat kan allemaal in de 
Brusselse gemeenschapscentra.

De taaliconen tonen hoeveel Nederlands je 
moet kunnen om gemakkelijk deel te nemen 
aan de activiteit. Welk taalicoon past bij jou? 
Dat vertelt deze legende. Veel plezier!

Je spreekt of begrijpt nog geen of niet zo veel 
Nederlands. Toch wil je graag aan een activiteit, 
workshop of cursus meedoen. Dat kan.

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

Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al 
iets vertellen. Je maakt soms nog fouten of je 
hebt wat hulp nodig.

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

De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands 
Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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fr  Apprendre le 
néerlandais
Vous cherchez des cours de 
néerlandais à Bruxelles ? Vous 
avez plus de 16 ans ?
Trouvez alors, à l’aide du ‘Huis van 
het Nederlands’, le cours qui vous 
convient le mieux.

Rendez-nous visite durant les 
heures d’ouverture. Vous passerez 
un test et nous vous donnerons 
toutes les infos sur l’apprentissage 
et la pratique du néerlandais à 
Bruxelles. Il y a des cours en journée 
et en soirée, une ou plusieurs 
fois par semaine et dans diverses 
communes bruxelloises.

Bon nombre de cours se déroulent 
dans les centres communautaires 
(CC). Nous collaborons avec 5 
centres d’éducation pour adultes 
(CEA) et un centre d’éducation de 
formation de base (CEFB). Il y a des 
cours pour tout le monde !

Avez-vous des questions ?
info@huisnederlandsbrussel.be
02 501 66 60
Philippe de Champagnestraat 23,
1000 Brussel.

Visitez également leur site 
internet
www.huisnederlandsbrussel.be.

Pratiquer le néerlandais
Pratiquez une activité qui vous plaît, mais en 
néerlandais. C’est idéal ! Cherchez un cours 
marrant comme loisir, p. ex. le zumba, le yoga, 
la photographie, le tai-chi, le dessin. Assistez à 
un festival, un film, un concert. Participez aux 
tables de conversation ‘Babelut’ et pratiquez 
votre néerlandais avec des néerlandophones. Si 
vous préférez travailler dans un groupe restreint 
avec les mêmes personnes, vous pouvez vous 
inscrire aux groupes de conversation. Tout cela 
est possible dans les centres communautaires 
bruxellois.

Les icônes de langue montrent à quel degré 
il faut maîtriser le néerlandais pour pouvoir 
participer à l’activité. Quelle icône de langue 
vous convient le mieux ? Voici la légende 
explicative. Bon amusement !

Vous ne parlez ou ne comprenez pas encore 
beaucoup le néerlandais, mais vous voudriez 
tout de même participer à une activité, un 
atelier ou un cours ? Aucun problème !

Vous comprenez déjà un peu le néerlandais, 
mais vous n’osez pas encore vraiment parler.

Vous comprenez déjà beaucoup le néerlandais 
et vous êtes déjà capable de raconter quelque 
chose. Vous faites parfois encore des fautes, ou 
vous avez besoin d’aide.

Vous parlez et comprenez couramment le 
néerlandais. Vous devez faire peu d’efforts pour 
comprendre la langue.

Les icônes de langues ont été développées par le ‘Huis van het 
Nederlands Brussel’ et la Commission Communautaire flamande.
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en  Learning Dutch
Are you looking for Dutch lessons 
in Brussels? Are you over 16?
Then find the course best suited to 
you together with the Huis van het 
Nederlands.

Come and visit us during opening 
hours. You take a test and we will 
give you information about learning 
and practicing Dutch in Brussels. 
Lessons are available during the 
day or in the evening, once or 
several times a week and in several 
Brussels municipalities.

Lots of lessons take place in the 
community centres (GC). We work 
with 5 Adult Education Centres
(CVO) and a Centre for Basic 
Education (CBE). There are lessons 
for everyone!

Do you have any questions?
info@huisnederlandsbrussel.be
02 501 66 60
Philippe de Champagnestraat 23, 
1000 Brussels.

Also visit the website
www.huisnederlandsbrussel.be.

Practice Dutch
Do something you like doing and do it in Dutch. 
An ideal combination! Find a fun course in your 
free time, like zumba, yoga, photography, tai-
chi, drawing. Go to a festival, a film, a concert. 
Go to the Babbelut conversation events and 
practice your Dutch with Dutch speakers. If you 
prefer to practice in small, fixed groups, you can 
register for the conversation groups. All of this is 
possible at the Brussels Community Centres.

The language icons show the level of Dutch you 
will need to take part easily in an activity. Which 
language icon applies to you? Our key explains 
it all. Have fun!

You do not speak or understand any Dutch or 
only speak or understand very little. But you 
would still like to participate in an activity, 
workshop or course. That’s possible.

You already understand a little Dutch but don’t 
dare talk much yet.

You already understand a lot of Dutch and 
can also already talk about things. You still 
sometimes make mistakes or need some help.

You can speak and understand Dutch fluently. 
You have to make little effort to understand the 
language.

The language icons were developed by the Huis van het Nederlands 
Brussel and the Commission of the Flemish Community.
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Lucas Stassen, 9 jaar
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 handwerken
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Lucas Stassen, 9 jaar

FOTOGRAFIE & 
FILM

MemoryLab
Ontdek de wereld van de audiovisuele 
kunsten en maak je eigen kortfilm met 
Memory Lab.

 van 14/09/2019 tot 27/10/2019 
van 13:00 tot 16:00

 GC De Kriekelaar

 Ciclope Collective | 0486 58 90 94 
https://ciclopeart.wordpress.com 
ciclopeartbruxelles@gmail.com

 Auditie (gesprek op za 14/09) is verplicht 
voor deelname aan de workshops. 
Inschrijven auditie:  
info.memorybxl@gmail.com

 Gratis

 van 16 jaar tot 24 jaar

DECORATIEVE 
KUNST

Bloemschikken
Maak je eigen bloemen-composities. 
Een lerares geeft je inspiratie. Ze leert 
je werken met bloemen en decoratieve 
elementen.

 van 23/10/2019 tot 18/12/2019 
van 19:30 tot 23:00

 GC De Linde

 Femma Haren | 02 242 69 34

 € 4

Bloemschikken
Met verse bloemen, plantenmateriaal 
en een flinke dosis creativiteit maak je 
elke maand een prachtig bloemstuk. 
Complete beginneling of ervaren in het 
bloemschikken, iedereen geniet van een 
leuke avond en leert nieuwe technieken 
bij. De lesgeefster brengt een voorbeeld 
en al het materiaal mee, zodat jij direct 
aan de slag kan.

 van 18/09/2019 tot 22/01/2020 
elke maand op woensdag  
van 20:00 tot 22:00

 GC Wabo

 € 150 voor de reeks | € 35 per les
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Café Tricot
Breien, babbelen, lachen, discussiëren 
en creëren. Ben je een totale beginner, of 
had je ooit al eens twee breinaalden vast? 
Iedereen is welkom, breier of breister.

 van 12/09/2019 tot 25/06/2020 
elke week op donderdag  
van 14:00 tot 18:00

 GC Pianofabriek

 Claude Harlez | charlez@brutele.be  
02 537 56 03 | 0486 57 60 98

 Gratis, maar wol en breinaalden zelf 
meebrengen.

 vanaf 10 jaar

Kantklossen
Traditionele ambachten zijn hip. Kom mee 
kantklossen! Jaklien helpt je de tientallen 
kantdraden in elkaar te vlechten. Zo krijg 
je unieke patronen.

 van 10/09/2019 tot 17/12/2019 
tweewekelijks op dinsdag  
van 14:00 tot 17:00

 GC Essegem

 € 36 | € 9 Paspartoe-kansentarief

 vanaf 18 jaar

HANDWERKEN
Breicafé
Breien en haken is hip. Zelf iets creëren 
geeft ontzettend veel voldoening. En 
in groep is het nog leuker. Je inspireert 
elkaar met nieuwe ideeën. En als je vastzit 
met een project is er in de groep zeker 
iemand die je verder helpt.

 van 04/09/2019 tot 18/12/2019 
om de drie weken op woensdag  
van 19:00 tot 21:00

 GC Wabo

 Koffie/thee en lekkers inbegrepen.

 € 2

Brei-kaffee
Breien is leuker in groep. Dan kan je 
babbelen, ideeën uitwisselen en wie 
weet zelfs iets leren van elkaar. Elke 
week komen we op donderdag samen 
en werken we aan die sjaal, muts of trui. 
Lekker warm als het sneeuwt! Kan je 
breien, wil je leren breien of heb je zin om 
te breien? Welkom.

 van 05/09/2019 tot 25/06/2020 
elke week van 19:00 tot 21:00

 GC De Linde

 KWB Haren | 02 241 34 38

 Gratis

 vanaf 16 jaar
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KNUTSELEN & 
CREËREN

Boekbinden
In deze workshop leer je stap voor stap 
boekbinden. Eerst leer je de technieken, 
daarna herstel je oude boeken. Breng zelf 
een oud boek mee, dan kan je meteen 
oefenen.

 van 08/01/2019 tot 17/12/2019 
elke week op dinsdag van 13:30 tot 16:30

 GC Kontakt

 € 10 perjaar

Boekbinden
Tijdens Paper Friends kan je 9 dinsdagen 
lang de creatieve mogelijkheden van 
papier ontdekken. De reeks bestaat uit 3 
verschillende ateliers, die telkens doorgaan 
op een andere locatie in Regio Noord.

 van 26/11/2019 tot 10/12/2019 
3 x op dinsdag van 18:30 tot 21:30

 GC Everna

 i.s.m. GC De Linde, Everna en Garage 64. 
Deze cursus maakt deel uit van de reeks 
Paper Friends in Regio Noord. Schrijf je in 
voor de hele reeks en krijg korting!

 € 55

 van 18 jaar tot 99 jaar

Textiel atelier
We ontdekken de vele mogelijkheden 
van textiel: vilten, naaien, quilten, weven, 
handwerken, alles is mogelijk. We werken 
samen aan een groot wandtapijt dat we in 
juni aan het publiek voorstellen.

 van 25/09/2019 tot 18/12/2019 
eenmaal per maand op woensdag samen 
met het breicafé van 19:00 tot 21:00

 GC Wabo

 Koffie/thee en lekkers inbegrepen

 € 2

Workshop Weven op 
getouw
Weef je eigen wollen wintersjaal tijdens 
deze driedelige workshop. Gedurende drie 
avonden ontdek je hoe fijn het is om je 
eigen ontwerp te realiseren.

 van 23/09/2019 tot 21/10/2019 
op maandag van 18:30 tot 21:30

 GC Ten Noey

 i.s.m. Het Atelier van Lotte & René

 Deelnameprijs € 75 
Paspartoe kansentarief € 35

 van 18 jaar t
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Grafiek 
Hoogdruktechnieken
Tijdens Paper Friends kan je 9 dinsdagen 
lang de creatieve mogelijkheden van 
papier ontdekken. De reeks bestaat 
uit 3 verschillende ateliers, die telkens 
doorgaan op een andere locatie in Regio 
Noord.

 van 08/10/2019 tot 22/10/2019 
3 x op dinsdag van 18:30 tot 21:30

 GC Ten Noey

 i.s.m. De Linde, Everna en Garage 64. Deze 
cursus maakt deel uit van de reeks Paper 
Friends in Regio Noord. Schrijf je in voor de 
hele reeks en krijg korting!

 € 55

 van 18 jaar tot 99 jaar

Paper Friends
Tijdens Paper Friends kan je 9 dinsdagen 
lang de creatieve mogelijkheden van 
papier ontdekken. De reeks bestaat 
uit 3 verschillende ateliers, die telkens 
doorgaan op een andere locatie in Regio 
Noord.

 op 10/12/2019 
3 x op dinsdag van 18:30 tot 21:30

 GC Everna

 i.s.m. De Linde en Everna | Deze cursus 
maakt deel uit van de reeks Paper Friends 
in Regio Noord. Schrijf je in voor de hele 
reeks en krijg korting!

 € 45

 van 18 jaar tot 99 jaar

Crea-construct
We bouwen onze eigen abstracte 
installaties met gekke vormen en 
decoraties in gipsverband. Gebruik je 
fantasie en bouw mee aan de stad van 
morgen.

 op 16/10/2019 
van 14:00 tot 16:00

 GC Wabo

 i.s.m. GC Den Dam. Voor gezinnen met 
kinderen tussen 3 en 5 jaar.

 € 3 per kind, volwassene gratis

 van 3 jaar tot 99 jaar

Creatief met letters en taal
Taal bestaat uit woorden, woorden 
gevormd uit letters. Gesproken taal en 
beelden worden in boeken gegoten en 
krijgen vorm op papier. Elise Buntinckx, 
illustratrice, begeleidt een workshop lino-
gravure/drukken. Jouw letters, woorden, 
taal en beeld worden op papier afgedrukt. 
Een workshop creatief met letters en taal.

 op 01/10/2019 
eenmalig van 19:00 tot 21:00

 GC Wabo

 i.s.m. Bibliotheek Rozenberg

 € 10
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Creatie à la carte
Wil je graag tekenen? Of heb je meer 
interesse voor schilderen, grafiek, 
sculptuur, collage,...? Het kan allemaal, 
op je eigen ritme, in ons vrije atelier. Een 
artiest helpt je je persoonlijke verhaal 
vorm te geven.

 van 21/09/2019 tot 30/11/2019 
10 x op zaterdagvoormiddag in september-
oktober-november 2019. van 09:30 tot 
12:30

 GC Nohva

 Mark Keppens | markkeppens@telenet.be 
www.markkeppens.com

 Schildersezel te huur aan € 1/les voor een 
tafelmodel, € 2/les voor een staand model. 
Ander benodigd materiaal lees je op de 
website.

 € 90

 vanaf 15 jaar

Creatief atelier
In dit multi-disciplinaire atelier kan je 
beeldhouwen, tekenen en schilderen. Er is 
geen leraar, maar in een kleine groep leer 
je nieuwe technieken van elkaar.

 van 02/09/2019 tot 16/12/2019 
elke week op maandag van 09:30 tot 16:30

 GC Kontakt

 Gratis

Papierscheppen
Tijdens Paper Friends ontdek je 
9 dinsdagen lang de creatieve 
mogelijkheden van papier. De reeks 
bestaat uit 3 verschillende ateliers, die 
telkens doorgaan op een andere locatie 
in Regio Noord. In dit atelier maak je 
zelf papier en leer je de techniek van het 
papierscheppen.

 van 05/11/2019 tot 19/11/2019 
3 x op dinsdag van 18:30 tot 21:30

 GC De Linde

 i.s.m. De Linde, Everna en Garage 64 | Deze 
cursus maakt deel uit van de reeks Paper 
Friends in Regio Noord. Schrijf je in voor de 
hele reeks en krijg korting!

 € 55

 van 18 jaar tot 99 jaar

SCHILDEREN & 
TEKENEN

Aquarelatelier
Hou je van aquarel en schilder je graag in 
groep? Dan is dit atelier iets voor jou.

 van 03/09/2019 tot 17/12/2019 
elke week op dinsdag van 10:00 tot 12:00

 GC Kontakt

 i.s.m. LDC Zoniënzorg

 € 4 per les
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Urban Sketching
Kom op zondagmiddag met een groepje 
tekenen, aquarellen of schetsen. We 
gaan naar verschillende locaties in de 
gemeente, het bos, of het park. Je krijgt 
tips van mededeelnemers en van de 
begeleidster. Iedereen is welkom.

 van 08/09/2018 tot 01/12/2019 
elke eerste zondag van de maand  
van 14:00 tot 17:00

 GC Wabo

 Breng je eigen materiaal mee. Meer info en 
inschrijven: barbaraluel@gmail.com  
Na inschrijving krijg je info over de data en 
plaats van afspraak

 Gratis

SNIT & NAAD
Naaiatelier
Naai je graag? Wil je je techniek 
verbeteren of raad vragen aan iemand? 
Kom dan met je naaigerief naar ons 
naaiatelier.

 van 08/01/2019 tot 17/12/2019 
elke week op dinsdag van 13:30 tot 16:30

 GC Kontakt

 Monique Cammaerts | 0495 31 58 95

 i.s.m. LDC Zoniënzorg

  € 2 per les

Creatief met letters
We gaan creatief aan de slag met 
letters en taal tijdens een workshop 
‘handlettering’. Bij deze creatieve techniek 
worden de letters kunstig getekend en 
op speelse wijze ingekleurd. Er zijn geen 
strenge regels; alles wat jou bevalt, is 
toegestaan. Zo maak je kunstige kaartjes, 
mooie onderschriften in je foto-albums of 
leuke etiketjes voor je jampotjes.

 op 24/10/2019 
eenmalig van 19:00 tot 21:00

 Bibliotheek Rozenberg

 GC WaBo 

 i.s.m. Bibliotheek Rozenberg en Femma 
Watermaal-Bosvoorde

 € 10

Druk je uit in kleur
Ontwikkel op een speelse manier je 
creatieve talenten. Met potlood, gouache, 
acryl- of olieverf, met borstel, spatel of 
met je handen. Ariane, kunstenares, 
begeleidt je op je creatieve zoektocht.

 van 01/10/2019 tot 23/06/2020 
elke week op dinsdag van 18:30 tot 21:30

 GC Wabo

 Ariane Cornil | 0472 55 39 11

 Gratis
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Naaiatelier
Wil je zelf kleren maken en een patroon 
leren lezen? Of kan je al overweg met een 
naaimachine en wil je nog wat trucjes 
leren of inspiratie opdoen? Of genieten 
van gezelschap en samenwerken? Onder 
begeleiding leer je het vak en leer je van 
elkaar.

 van 03/10/2019 tot 12/12/2019 
van 19:30 tot 22:00

 GC De Linde

 Femma Haren | 02 242 69 34

 Iedereen brengt zijn eigen naaimachine 
mee. Wie er geen heeft, kan dit melden bij 
inschrijving.

 € 50

 vanaf 16 jaar

Naaiatelier
Kinderen en volwassenen kunnen samen 
(leren) naaien. Zo wordt dit ook een 
moment van ontmoeting en samenzijn.

 van 24/09/2019 tot 17/12/2019 
op dinsdag van 16:00 tot 17:30

 GC Ten Noey

 larissa.viaene@vgc.be

 i.s.m. Brede School en Femma Quartier |  
Voor kinderen geboren vanaf 2011 
(volwassenen welkom) Kinderen die naar 
SJAZ of Ten Nude naar school gaan kunnen 
gratis opgehaald worden op school.

 Gratis

 van 8 jaar tot 99 jaar

Naaiatelier
Leer hoe je een broek zoomt, een scheur 
herstelt of een knop aanzet met de 
naaimachine. Ervaring is niet nodig, 
Rachida en Louiza leggen je alles van 
naaldje tot draadje uit.

 van 02/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag of vrijdag (niet op 
feestdagen en tijdens schoolvakanties) van 
09:00 tot 12:00

 GC Nekkersdal

 Femma Quartier Laeken | 02 246 51 35  
rhimo.assecoum@femma.be

 Ladies only

 € 50 per jaar

 van 18 jaar tot 99 jaar

Naaiatelier
Heb je de basis van het naaien al onder 
de knie? Dan kan je in dit naaiatelier aan 
de slag met je zelfgekozen projecten. Een 
lesgeefster geeft je tips en beantwoordt al 
je vragen.

 van 10/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week op dinsdag van 19:00 tot 22:00

 GC Everna

 Femma 4ever | Katia Dussart  
kdussart@hotmail.com | 0479 52 21 84  
femma4ever@gmail.com

 € 10 per keer

 vanaf 18 jaar
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Naaicursus Zelf Gemaakt!
Aarzel je om een eigen short of shirt te 
maken? Marie-Louise loodst je er in  
6 weken doorheen.

 van 05/10/2019 tot 16/11/2019 
6 opeenvolgende zaterdagen in oktober en 
november 2019. van 09:30 tot 12:30

 GC Heembeek-Mutsaard

 i.s.m. LDC ADO Icarus

 € 25 voor 6 lessen | € 6 per les |  
Reductietarieven: 20% korting voor 2de 
persoon uit hetzelfde gezin, 30% korting 
voor 3de persoon uit zelfde gezin 
Paspartoe-kansentarief: € 6 voor 6 lessen.

 vanaf 16 jaar

Naaien & Crea
Elke donderdagochtend komt de 
naaigroep van Femma Quartier samen om 
te naaien, babbelen en lachen.

 van 12/09/2019 tot 19/12/2019 
op donderdag van 09:30 tot 12:00

 GC Ten Noey

 Meriem.saissi@femma.be | 0485 16 55 83

 i.s.m. Femma quartier/Fatale 
Enkel voor vrouwen.

 € 25

 van 18 jaar tot 99 jaar

Naaiatelier  
N’aai... ça pique!
Is je broek te lang of te breed? Ben je aan 
een rokje of kleedje begonnen en kan 
je niet verder? Kom zeker langs in ons 
Naaicafé

 van 19/09/2019 tot 18/06/2020 
van 19:00 tot 23:00

 GC De Kroon

 Elke 3de donderdag van de maand van 
19:30 tot 23:00 uur tenzij anders vermeld. 
Vrij binnen en buiten.

 Gratis

Naaicursus voor beginners
Zelf je kleding of die van je kinderen 
maken was nog nooit zo hip. In deze 
beginnerscursus maak je kennis met de 
kunst van het naaien. Je leert de basis en 
begint nadien aan je eigen projecten.

 van 17/09/2019 tot 23/06/2020 
om de twee weken op dinsdag  
van 19:00 tot 22:00

 GC Everna

 Neem je eigen naaimachine mee. Heb je 
geen naaimachine? Geef dan vooraf een 
seintje, Everna voorziet enkele machines 
ter plaatse.

 € 160 per jaar | € 64 Paspartoe-kansentarief  
Prijs 1e semester: € 65  
Prijs 2e semester: € 125

 vanaf 18 jaar
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 van 30/09/2019 tot 16/12/2019 
van 09:30 tot 12:00

 GC De Platoo

 Buurtatelier De Platoo  
atelierplatoo@gmail.com | 0490 523 967 
02 412 00 50

 Geen eigen naaimachine nodig. In de 
prijs zijn stoffen, ritsen en knopen niet 
inbegrepen.

 € 60 | € 15 Paspartoe-kansentarief

Naailes
Je eigen kleding, of die van de kinderen, 
zelf maken? Niet zo moeilijk met wat 
professionele hulp. De lesgeefster geeft 
tips over stoffen en helpt je met de 
patronen. Zij helpt je bij het aanpassen 
van kledingstukken en zegt je waar je 
op moet letten bij de afwerking. Voor 
beginners én ervaren naaisters.

 van 16/09/2019 tot 22/06/2020 
elke week op maandag van 19:00 tot 22:30

 GC Wabo

 i.s.m. Syntra Brussel Campus Ukkel

 € 140

Naaien (module 2)
Kan je al goed met een naaimachine 
overweg, maar wil je toch een stapje 
verder? In module 2 leren we ritsen 
innaaien, knoopsgaten maken en 
moeilijke patronen naaien. In een 
ontspannen sfeer ontvangt Nadia Filali je 
graag in haar buurtatelier De Platoo.

 van 30/09/2019 tot 16/12/2019 
van 13:00 tot 15:30

 GC De Platoo

 Buurtatelier De Platoo 
atelierplatoo@gmail.com | 0490 523 967 
02 412 00 50

 Geen eigen naaimachine nodig. In de 
prijs zijn stoffen, ritsen en knopen niet 
inbegrepen.

 € 60 | € 15 Paspartoe-kansentarief

Naaien voor absolute 
beginners
Ken je het verschil niet tussen een naald 
of een haakpen? Wil je graag leren stikken, 
maar weet je niet hoe een naaimachine 
er van dichtbij uitziet? Kom dan naar 
Buurtatelier De Platoo voor naaien 
module 1. In een ontspannen sfeer leert 
Nadia Filali je de basis van het naaien.
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THEATER, WOORD & 
PODIUM

Clown atelier
In dit atelier kan je die andere ik, die vaak 
verstopt zit, helemaal vrij laten. Breng 
die clown in jezelf naar boven en omarm 
die klunzigheid. Haal je neus niet op voor 
flauwe moppen, maar breng hem mee, 
samen met een comfortabele outfit. Vanaf 
de tweede sessie is een gek kostuum meer 
dan welkom.

 van 12/09/2019 tot 25/06/2020  
elke week op donderdag  
van 17:30 tot 20:00

 GC Pianofabriek

 Nathalie Rjewsky | nathalie.rjewsky@
scarlet.be | 0488 28 42 53

 Taal: Frans

 € 140 voor 10 lessen

 vanaf 16 jaar

Improvisatietheater met 
‘Les Sarrasins’
Amateur improvisatietheater. Wekelijkse 
coaching in teamverband: opwarming, 
oefeningen en praktijk. Om de twee 
maanden een verschillende coach. We 
trainen op Harold, lange vormen, emoties 
… Vereisten: basis improvisatie.

 van 11/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 19:00 tot 22:00

 GC Pianofabriek

 Les Sarrasins | spectaclesarrasins@gmail.
com

 Taal: Frans  
Proeflessen mogelijk in september.

 € 30 per maand

Repair(naai)café
Is je lievelingsbroek stuk en wil je die leren 
herstellen? Wil je van een oude rok graag 
een draagtasje maken? Nadia Filali toont 
je hoe het moet. Geen retouchedienst, wel 
een doe-het-zelf retoucheles!

 van 16/10/2019 tot 11/12/2019 
van 09:30 tot 12:00

 GC De Platoo

 Buurtatelier De Platoo  
atelierplatoo@gmail.com | 0490 523 967 
02 412 00 50

 Gratis

Zelf je kleren ontwerpen
Leer zelf je kleren te ontwerpen - van 
patroontekenen en stoffen kiezen tot 
naaien. Nadia Filali begeleidt je in een 
fijne ontspannen sfeer.

 van 03/10/2019 tot 19/12/2019 
van 17:00 tot 20:00

 GC De Platoo

 Buurtatelier De Platoo  
atelierplatoo@gmail.com | 0490 523 967 
02 412 00 50

 Er zijn naaimachines in De Platoo. Stoffen 
en ander materiaal neem je wel zelf mee.

 € 150
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Theater en Spreken voor 
volwassenen
Spreek je vaak voor grote groepen of 
speel je graag theater in groep? Hier leer 
je geëngageerd spreken of gepassioneerd 
toneelspelen: in een kleine groep leer je 
de kneepjes van het vak.

 van 03/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week op dinsdag van 19:00 tot 
22:00 (een heel schooljaar, niet tijdens 
schoolvakanties en op feestdagen)

 GC Essegem

 Jetse Academie | directie.academie@jette.
irisnet.be | 02 426.72.94

 Dinsdag van 19 tot 20 uur: focus op spreken 
& van 20 tot 22 uur: focus op theater. 

 € 317

 vanaf 18 jaar

Theateratelier Boum 2.0
Een theater-atelier voor alle leeftijden, 
van 18 tot 188. 
Heb je zin om je uit te leven in een 
theatrale setting? Wil je jezelf ontdekken 
als acteur? Heb je zin om een artistiek 
project te realiseren in groep? Dan is dit 
een ideale kans! Samen gaan we een 
nieuw avontuur aan.

 van 10/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week op dinsdag van 19:00 tot 21:00

 GC Pianofabriek | zoe.jdb@gmail.com

 Taal: Frans

Initiatie schilder-, teken- & 
drukkunst
In deze workshops krijg je een 
aantal basistips om je tekentalent te 
verbeteren. Je past deze technieken toe 
op schilderwerken in aquarel, acryl en 
olieverf en je leert etsen op tetrapak.

 van 10/10/2019 tot 24/10/2019 
3 keer op donderdag van 14:00 tot 17:00

 GC Den Dam

 € 18 voor 3 sessies  
(basismateriaal inbegrepen)

Performancekunst
Performancekunst is een mysterieuze 
mengvorm van theater en beeldende 
kunst. In deze cursus maak je kennis met 
een aantal aspecten uit deze kunstvorm 
en werk je aan je eigen performance.

 van 23/11/2019 tot 25/01/2020 
elke week op zaterdag van 14:00 tot 18:00

 GC De Markten

 Begeleiding: Adina Macpherson, Evelien 
Cammaert & Joris Perdieus.

 € 100 | € 80 reductie-tarief  
€ 30 Paspartoe-kansentarief

 van 16 jaar tot 99 jaar
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Transfocollect
TransfoCollect is een 
kunstenaarscollectief voor jongeren. 
Ideaal voor de jonge creatieveling.

 van 13/10/2019 tot 03/05/2020 
om de twee weken op zondag  
van 13:00 tot 19:00

 GC De Kriekelaar

 i.s.m. TransfoCollect vzw  
www.transfocollect.com

 Gratis

 vanaf 16 jaar

Workshops Theater
Tijdens deze workshop zetten we 
bestaande taboes om in sketches en 
filmpjes.

 van 10/10/2019 tot 05/12/2019 
van 10:00 tot 12:00

 GC De Vaartkapoen

 In het kader van Agora M

 Gratis

Toneel is spelen - basis
Hoe kan je met je lichaam iets vertellen 
op een podium? Oefen je stem en leer 
improviseren. Groeps- en individuele 
oefeningen.

 van 25/09/2019 tot 18/12/2019 
elke week op woensdag van 18:00 tot 20:00

 GC De Markten

 Begeleiding:  
Adina Macpherson & Evelien Cammaert

 € 100 standaardtarief | € 80 reductie  
€ 30 Paspartoe-kansentarief.

 van 16 jaar tot 99 jaar

Toneel is spelen - 
gevorderden
Breng in deze cursus je acteertalent naar 
een hoger niveau door je speeltechniek te 
verfijnen.

 van 25/09/2019 tot 18/12/2019 
elke week op woensdag van 20:15 tot 22:15

 GC De Markten

 Begeleiding: Adina Macpherson & Evelien 
Cammaert

 € 100 standaardtarief | € 80 reductie 
€ 30 Paspartoe-kansentarief.

 van 16 jaar tot 99 jaar
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Mas Vanhee, 9  jaar 

MUZIEK
 instrumenten
 zang
 andere
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 van 09/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag van 17:30 tot 21:30

 GC Pianofabriek

 asbl Alive | benbosca@gmail.com

 De les wordt in het Frans gegeven.  
17:30 (jongeren tussen 10 - 18) beginners 
18:30 (volwassenen) beginners  
19:30 (volwassenen) gemiddeld

 € 15 per les

 vanaf 10 jaar

Djembé beginners
Je leert dit traditionele Afrikaanse 
instrument bespelen. Zang, ritme, 
samenspel ... Je leert het allemaal.

 van 10/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week op dinsdag van 20:00 tot 21:30

 GC Pianofabriek

 Percutattoo asbl | percutattoo@skynet.
be | 0478 62 05 01 0476 93 44 15 | www.
percutattoo.be

 Taal: Frans 
Aansluiten september

 € 110 per trimester (+ lidkaart)

INSTRUMENTEN
Afrokata
Een hechte groep slagwerkers die feesten 
opfleuren met Braziliaanse ambiance. 
Wil je meedoen? Leer alvast de typische 
instrumenten bespelen, zoals surdos, 
de hartslag van elke batucada, en de 
repinique, met zijn markante breaks. Voor 
beginners en gevorderden.

 van 09/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag van 19:00 tot 
20:30 (beginners) en van 20:30 tot 22:00 
(gevorderden)

 GC Pianofabriek

 Afrokata asbl | 0472 60 54 22

 Taal: Frans  
Praktisch: instrumenten beschikbaar 
Aansluiten kan heel het jaar door.

 € 100 per trimester  
(andere formules mogelijk)

 vanaf 15 jaar

Begeleidende gitaar
Gitaarcursus per leeftijd en niveau. 
Je leert liedjes, ritmes en melodieën 
begeleiden door verschillende akkoorden 
te leren. Je leert zingen en spelen 
combineren. Je start door bekende 
liedjes met simpele akkoorden te zingen 
om daarna meer focus te leggen op 
ritmes, posities en kennis van de gitaar. 
Je leert theorie door praktijkoefeningen, 
maar notenleer is niet noodzakelijk. De 
gevorderden improviseren ook.
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Gitaar cursus
Deze gitaarlessen zijn voor volwassenen: 
een groep beginners (om 18 uur) een 
groep half-gevorderden (om 19 uur). 
Nooit gitaar gespeeld? Dan kan je het best 
starten in september of in januari.

 van 10/09/2019 tot 10/12/2019 
op dinsdag van 18:00 tot 20:00

 GC Ten Noey

 Lesgever: Matt Rose | 0470 56 30 43 | 
matt.fringes@yahoo.com 
Breng je eigen gitaar mee.

 € 84

 van 18 jaar tot 99 jaar

 

Piano
Iedereen vanaf acht jaar kan piano leren 
spelen.

 van 02/09/2019 tot 30/06/2020 
1 uur per week op maandag of 
dinsdag (niet op feestdagen en tijdens 
schoolvakanties) van 15:30 tot 21:00

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans | 02 279 57 12 
sec.muziekacademie@brunette.brucity.be

 Je moet ook het Muziekatelier volgen  
(2u per week) in Droomboom of Kakelbont.

 € 69

 van 8 jaar tot 99 jaar

 

Djembé half-gevorderden
Kan je al wat djembé spelen? In deze 
cursus leren we dit traditionele Afrikaanse 
instrument bespelen. Zang, ritme, 
samenspel ... alles komt aan bod.

 van 10/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week op dinsdag van 18:15 tot 20:00

 GC Pianofabriek

 Percutattoo asbl  
percutattoo@skynet.be | 0478 62 05 01 
0476 93 44 15 | www.percutattoo.be

 Taal: Frans.  
Aansluiten september

 € 110 per trimester (+ lidkaart)

Gitaar
Leer klassieke of elektrische gitaar spelen: 
blues, rock, funk, folk ‘’fingerpicking’’ of 
jazz. Het maakt niet uit welk niveau je 
hebt, iedereen is welkom! Je moet geen 
noten kunnen lezen, dat leer je in deze 
individuele lessen.

 van 10/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week op dinsdag of vrijdag  
van 16:00 tot 22:00

 GC Pianofabriek

 Tarek Malki | tarek.malki@live.com  
0494 18 21 90

 Individuele lessen van 30 minuten. 
Taal: Frans, Engels, Spaans & Arabisch

 Gratis

 vanaf 6 jaar
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ZANG
Stemmer
Elke woensdagavond kan je meezingen 
met het Brusselse stadskoor Stemmer. 
Zowel beginners als ervaren zangers zijn 
welkom om samen te repeteren.

 van 25/09/2019 tot 29/01/2020 
elke week op woensdag van 20:00 tot 22:00

 GC De Markten

 Begeleiding: Peter Spaepen en Pieter 
Nevejans

 € 86 standaardtarief  
€ 67 kortingstarief op basis van inkomen  
€ 22 Paspartoe-kansentarief.

 van 16 jaar tot 99 jaar

 

Tapalanote
Tapalanote is het LGBT-koor van de 
Brussels Gay Sports (BGS).  
Onze naam zegt het met een knipoogje: 
zingen doen we vooral voor ons plezier... 
maar ook niet zomaar. Opkomen voor 
LGBT-rechten en voor meer tolerantie en 
openheid is ons doel. We geven minstens 
twee concerten per jaar: ‘Sing for Life’, 
rond Wereldaidsdag (1 december), en 
‘Sing for Pride’, in de periode van de Pride 
in BXL (mei). Kiezen voor een koor is ook 
een engagement. Naargelang er plaatsen 
beschikbaar zijn, organiseren we audities 
in september. We vragen dat de leden 
deelnemen aan alle stages en ook elke 
woensdag naar de repetitie komen.

Piano
Individuele pianoles voor alle leeftijden en 
stijlen. Je moet geen notenleer kennen. 
De leraar past de lessen aan je gewenste 
stijl en vraag aan.

 van 13/09/2019 tot 26/06/2020 
elke week op vrijdag van 16:00 tot 19:30

 GC Pianofabriek

 Ruben Falkowicz | 0497 65 11 73  
klavierpianofabriek@gmail.com,

 Individuele les van 30 min.  
Taal: Frans

 € 15 per les

 vanaf 6 jaar

Ukelele voor beginners
Maak in 5 lessen kennis met de trots van 
Hawaï: de ukelele.

 van 07/11/2019 tot 05/12/2019 
van 19:00 tot 20:00

 GC De Kriekelaar

 € 50 | Paspartoe-kansentarief: € 16

 vanaf 16 jaar
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Choro - traditionele 
Braziliaanse muziek
Tijdens dit atelier leer je verschillende 
thema’s, ritmes en harmonieën uit het 
genre “Choro”. Deze mooie muziek is 
ontstaan uit een mix van Europese muziek 
(polka, mazurka, wals ...) en Afrikaanse 
ritmes (lundu, Maxixe, forró ...). 
Een beetje muziekervaring is nodig. Ook 
een eigen instrument is essentieel, maar 
alle instrumenten zijn welkom!

 van 14/09/2019 tot 27/06/2020 
elke week op zaterdag van 14:00 tot 18:00

 GC Pianofabriek

 Clube do Choro de Bruxelas 
clubedochorodebruxelas@gmail.com 
0485 44 20 49

 € 15 per les | € 50 voor 5 lessen

 vanaf 13 jaar

DJettes | Initiatie dames
Een initiatiereeks voor toekomstige 
vrouwelijke DJ’s, met een focus op de 
muziekstijlen urban, fusion en «chaabi», 
Maghrebijnse muziek.

 van 30/09/2019 tot 21/10/2019 
maandag van 09:30 tot 12:30

 GC De Vaartkapoen

 € 30

 van 15 jaar tot 99 jaar

 

 van 11/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 19:30 tot 22:00

 GC Pianofabriek

 BGS - Brussels Gay Sports | www.bgs.org 
dany@bgs.org

 audities in september

 Gratis

ANDERE
Brussels Bayou Orchestra
Jazz is een genre dat je kan leren op 
gehoor zonder partituur. Al gedurende 
drie jaar komen de leden van deze band 
samen om muziek uit New Orleans te 
spelen. Blues, spirituals en ook creoolse 
liedjes. De groep is heel verschillend qua 
niveau, iedereen is welkom, maar de enige 
vereiste is dat je al een jaar ervaring hebt 
met je instrument. Samen treden we op 
verschillende events op.

 van 09/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag van 18:00 tot 21:00

 GC Pianofabriek

 Laurent Vigneron  
laurentvigneron.drums@gmail.com  
0478 25 61 41

 Elke muzikant brengt zijn eigen instrument 
mee (behalve percussie), ervaring is 
noodzakelijk. Taal: Frans

 € 5

 vanaf 12 jaar
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Muziekatelier
We maken muziek, zingen liedjes, spelen 
muzikale spelletjes, experimenteren met 
de instrumenten en nog zo veel meer. 
Muziek op jonge leeftijd stimuleert het 
kinderbrein, maar is ook gewoon fijn om 
samen met je kind te doen. Een aanrader!

 op 27/11/2019 
van 14:00 tot 16:00

 GC Wabo

 i.s.m. GC Den Dam en GC Wabo 
Voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 
5 jaar

  € 3 per kind, volwassene gratis

 van 3 jaar tot 99 jaar

 

DJettes | Initiatie meisjes
Een initiatiereeks DJ voor meisjes, met 
een focus op de muziekstijlen urban, 
fusion, en «chaabi», Magrebijnse muziek.

 van 06/11/2019 tot 26/11/2019 
van 13:00 tot 17:00

 GC De Vaartkapoen

 Met steun van Stedenfonds.  
Max. 12 plaatsen beschikbaar,

 € 30

 van 12 jaar tot 26 jaar

 

Geschiedenis van de 
Klassieke Muziek
Leer alles over de klassieke muziek van de 
Renaissance tot het midden van de 20e 
eeuw in deze boeiende reeks (7 lessen).

 van 03/10/2019 tot 21/11/2019 
elke week op donderdag  
van 19:00 tot 21:00

 GC Op-Weule

 € 45 per reeks en € 7 per sessie 
Paspartoe-kansentarief: € 11 per reeks en 
€ 2 per sessie

 vanaf 18 jaar
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Fina Criel, 7 jaar

SPORT
& BEWEGING

 dans
 fietsen
 fitness
 pilates
 qi gong
 tai chi
 turnen & aerobics
 wandelen & lopen
 yoga
 andere
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 van 13/09/2019 tot 26/06/2020 
elke week op vrijdag van 19:00 tot 22:00

 GC Pianofabriek

 Centro Asturiano  
www.centroasturianodebruselas.be 
02 502 00 81

 Taal: Frans en Spaans 
Liefst aansluiten in oktober of februari.

 Gratis, maar je moet lid zijn van de vzw  
(+- € 30 )

Breakdance
Breakdance training voor (semi-)
professionelen.

 van 12/09/2019 tot 25/06/2020 
elke week op donderdag van 20:00 tot 
22:00 of op zaterdag van 18:00 tot 22:00

 GC Pianofabriek

 The Funky Belgianz

 vanaf 16 jaar

Breakdance op zondag
Breakdance met ervaren B-boys in de 
sfeer van peace, love and having fun. 
Je helpt en inspireert elkaar in een 
vertrouwelijke sfeer tijdens dit vrije 
repetitiemoment. Wil je echt leren 
breakdancen? Dan is dit de plek.

 van 01/09/2019 tot 28/06/2020 
elke week op zondag van 17:00 tot 19:30

 GC De Maalbeek

 Vrije toegang

 vanaf 8 jaar

 

DANS
Afrikaanse dans
Opzwepende ritmes en live percussie 
nemen je mee op een reis door Afrika. Leer 
de soepele bewegingen van de Afrikaanse 
dans aan.

 van 29/09/2019 tot 02/02/2020 
elke week op zondag van 16:00 tot 17:45

 GC De Markten

 Taal: Frans 
Begeleiding: Timothée Baminla Lambony.

 € 75 standaardtarief  
€ 60 kortingstarief op basis van inkomen  
€ 19 Paspartoe-kansentarief

 van 16 jaar tot 99 jaar

 

Asturiaanse dans
Asturië is een Spaanse regio met diverse 
typische dansen: van ‘jota’ tot ‘la muñeira’ 
tot ‘a lo suelto’. Tijdens deze dansen 
maken mannen en vrouwen twee rijen. 
In de lessen kan je ook een wals, een 
paso doble of een polka tegenkomen. De 
lessen worden muzikaal begeleid met 
doedelzak, trommel en je kan er ook met 
de castagnetten oefenen.
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Dabke
Leer deze traditionele volksdans uit het 
Midden-Oosten.

 van 08/09/2019 tot 28/06/2020 
Elke week op zondag van 13:00 tot 18:00

 GC De Kriekelaar

 mustapha.awad@gmail.com

 

Dansmix
Dansmix is een mix van hedendaagse 
dans, jazz, werelddans, etc. Je danst 
individueel maar toch samen. Wie nooit 
eerder Dansmix met Guy Van Aken deed, 
kan een eerste les gratis deelnemen.

 van 27/09/2019 tot 13/12/2019 
10x op vrijdagnamiddag tussen eind 
september en half december van  
14:00 tot 15:00

 GC Nohva

 i.s.m. Brussels Ouderenplatform (BOP), 
LDC ADO ICARUS , Sportwerk Vlaanderen. 
Betaling verloopt via de 50+ SPORTkaart. 
Je koopt deze kaart online via gcnohva.be 
of aan het onthaal van GC Nohva, LDC Ado-
Icarus, GC De Kroon, BOp en FedOS of door 
€ 30 over te schrijven op rekeningnummer 
BE67 4300 3759 7187 van BOp met 
vermelding naam + inschrijving aanbod 
50+, sportkaart code 35010.

 € 30 10-beurtenkaart | € 30 13-beurtenkaart 
Paspartoe-kansentarief

 vanaf 18 jaar

 

Breakdance Practice
Verbeter je urban moves met Breakdance 
Practice in De Kriekelaar.

 van 02/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag van 16:00 tot 21:00

 GC De Kriekelaar

Capoeira
Capoeira is meer dan een gevechtssport. 
Het is acrobatie, dans, muziek en spel met 
een mooie portie filosofie. Kom en ontdek 
deze unieke bewegingsvorm uit Brazilië.

 van 11/09/2019 tot 24/06/2020 
van 18:00 tot 19:30

 GC Pianofabriek

 asbl BCT - Brussels

Countrydans
We lijndansen op alle soorten muziek: 
country, rock, rumba, enz.

 van 04/09/2019 tot 18/12/2019 
op woensdag van 10:15 tot 11:45

 GC Ten Noey

 i.s.m. Doodah Countrydans  
Meer info: Claude Debeys | 02 673 43 75 
claude.debeys@skynet.be

 € 8 per jaar | € 1 per les.

 van 55 jaar tot 99 jaar
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 van 10/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week op dinsdag van 19:00 tot 20:30 
(beginners); maandag van 19:00 tot 20:30 
(gevorderden); woensdag van 10:00 tot 
12:00 (niveau 2)

 GC Pianofabriek

 vzw Aquilon

 Taal: Nederlands en Frans

 € 90 per 10 lessen | € 10 per les

Hiphop, Ragga & Freestyle
Deze cursus hiphop, ragga & freestyle 
staat open voor jongeren. Je leert 
verschillende moves & dances en je 
krijgt de kans om deze te tonen tijdens 
optredens.

 van 14/09/2019 tot 27/06/2020 
elke week op zaterdag van 15:30 tot 17:00

 GC Pianofabriek

 Bruxelki | leon-3006@hotmail.com 
0494 46 16 90

 i.s.m. AAXE T.S  
Taal: Frans

 € 9 per les | € 25 per maand (+ € 10 per jaar 
voor de verzekering)

 vanaf 13 jaar

Indische dans & Bollywood
Tala & Nritya leert je Indische Bollywood 
dans op een speelse manier, met veel oog 
voor plezier. Je leert specifieke hand- en 
voetbewegingen, lichaamshoudingen en 
gezichtsexpressies. 
Je ontdekt bruisende choreografieën en 
werkt samen als één groep. Als je wil, doe 
mee met een presentatie op het einde van 
het jaar.

Frisse Folk
Je leert traditionele dansen uit West-
Europa zoals de wals, scottish, polka, 
jig of de mazurka. Er zijn enerzijds 
leuke laagdrempelige groepsdansen 
en anderzijds koppeldansen, waarbij je 
leert leiden, volgen en improviseren. In 
de hogere niveaus komen moeilijkere 
variaties, regionale dansen, muzikaliteit 
en reflectie over het folkmilieu aan bod. 
Je hebt geen danspartner nodig: iedereen 
danst met iedereen. Je eerste les is een 
vrijblijvende gratis proefles.

 van 09/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week op maandag van 17:30 tot 19:30 
(groep 1) en van 20:30 tot 22:00 (groep 2); 
dinsdag van 21:00 tot 22:30 (groep 3) en 
van 19:30 tot 21:00 (groep 4)

 GC Pianofabriek

 vzw Muziekpublique  
info@muziekpublique.be | 02 217 26 00

 Aansluiten per trimester.

 € 140 | € 120 (werklozen) per trimester van 
12 lessen (duur 1,5u)  
€ 10 vroegboekkorting (vanaf eind juni)

Hedendaagse dans
Je begint met grondbewegingen met het 
accent op ademhaling, skelet, bewustzijn 
van de gewrichten en de mogelijkheden 
van je lichaam. Je eindigt met enkele 
ritmische combinaties in de ruimte. Je 
krijgt input over de techniek om jouw 
eigen bewegingsgrenzen te verleggen.
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Oriëntaalse dans op 
maandag
Ook altijd al geboeid geweest door die 
prachtige oriëntaalse dans? Als beginner 
leer je eerst de techniek, daarna leer je 
een choreografie.

 van 16/09/2019 tot 16/12/2019 
op maandag van 18:00 tot 18:50 (Techniek 
beginners) en van 18:55 - 19:45 (Combo’s 
& choreo)

 GC Ten Noey

 Lesgever: Serkan Tutar | info@serkan.be 
www.rakkasistanbul.com

 € 80 voor 10 lessen | € 10 korting bij het 
volgen van beide lessenreeksen

 van 18 jaar tot 99 jaar

Oriëntaalse dans op 
woensdag
Buikdans is zowat de oudste dans ter 
wereld. Toch is de oriëntaalse dans een 
levende dansstijl want de dans is nog 
steeds heel populair in de Arabische 
wereld.

 van 18/09/2019 tot 18/12/2019 
op woensdag van 18:30 tot 19:45 (Techniek 
beginners) en van 20:00 - 21:00 (Combo’s 
& choreo)

 GC Ten Noey

 Lesgever: Serkan Tutar | info@serkan.be 
www.rakkasistanbul.com

 € 90 voor 10 lessen | € 10 korting bij het 
volgen van beide lessenreeksen

 van 18 jaar tot 99 jaar

 

 van 12/09/2019 tot 25/06/2020 
elke week op donderdag van  
18:30 tot 20:00

 GC Pianofabriek

 asbl Tala & Nritya | www.talanritya.be | 
0489 01 59 04

 Taal: Frans

 € 375 per jaar | € 206 per semester 
€ 15 per les | + jaarlijks lidgeld: € 15 incl. 
verzekering en adm. kost | -10% voor 
studenten, <26 jaar, werkloos

Lindy Hop met Apollo Swing
Lindy Hop is in de jaren 20 - 30 van de 
vorige eeuw ontstaan uit de Charleston 
en tapdans onder Afro-Amerikanen. Het 
is een partnerdans die zowel improvisatie 
als meer formele elementen bevat, 
vergelijkbaar met de swingmuziek waarop 
wordt gedanst. Vandaag wordt Lindy Hop 
wereldwijd gedanst. Apollo Swing was 
de eerste dansschool in België die het op 
haar programma zette. Voor velen is Lindy 
Hop een ritueel geworden. De sfeer van 
destijds wordt opgewekt op feestjes waar 
mensen, opgedirkt als toen, samenkomen 
om te dansen en begeleid worden door 
live bands. De echte gepassioneerden 
trekken de levensstijl van de jaren 20 tot 
40 ook door in hun dagelijkse leven.

 van 09/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag van 20:30 tot 22:30

 GC Pianofabriek

 Apollo Dream | www.apolloswing.be

 Aansluiten per half jaar  
20:30 – 21:30 : Authentic solo jazz  
21:30 – 22:30 : Lindy Hop voor beginners 
Taal: Engels

 € 155 voor 16 lessen tot eind januari
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 van 13/09/2019 tot 26/06/2020 
elke week op vrijdag van 19:00 tot 20:30

 GC Pianofabriek

 Forest Africa Danse

 Taal: Nederlands, Frans en Engels

 € 17 per les

 vanaf 12 jaar

 

Schotse dans
Schotse contradansen: deze sociale 
dansvorm is eeuwen oud. Leer de passen 
en choreografieën met oude en nieuwe 
traditionele muziek. We dansen in een 
vrolijk en internationaal kader. Elegantie, 
striktheid en plezier zijn de cocktail voor 
een prettig samenzijn.

 van 12/09/2019 tot 25/06/2020 
elke week op donderdag van  
20:00 tot 22:00

 GC Pianofabriek

 Brussels Dance Scottish 
scdbrussels@yahoo.com | 0477 23 36 95

 Taal: Engels 
Aansluiten in september of januari

 € 7 per les | € 5 voor leden

Tango
De Argentijnse tango is een originele en 
unieke dans, het is een ontmoeting tussen 
man en vrouw, een geïmproviseerde 
dialoog, in een teder en heftig spel. Twee 
lichamen verplaatsen zich, intens en 
tijdloos, verenigd in de ruimte, en smelten 
samen in eenzelfde ritmiek van beweging. 
De tango is een zoektocht naar harmonie, 
naar sensualiteit, naar evenwicht.

Portugese dans met Grupo 
Etnografico
De groep ’O Ribatejo’ promoot sinds 2014 
de Portugese cultuur, en vooral die van 
de Ribatejo-regio. Met muziek, kostuums, 
zang, dans en volksspelen presenteren 
ze de volkscultuur van de laatste 
honderd jaar. Deze kosmopolieten willen 
dit met iedereen delen. Volwassenen 
en kinderen zijn welkom tijdens deze 
intergenerationele cursus!

 van 13/09/2019 tot 26/06/2020 
elke week op vrijdag van 20:30 tot 22:30

 GC Pianofabriek

 Grupo Etnografico | Vladimiro Casimiro | 
0479 48 58 96 | grupoetnograficooribatejo@
gmail.com

 i.s.m. Grupo Etnografico 
Taal: Frans & Portugees

 Gratis

 vanaf 5 jaar

Sabar - traditionele dans 
uit Senegal
Idrissa heeft een eigen lesmethode 
ontwikkeld om u de kunst van de 
traditionele dans “Sabar” aan te leren. 
Hij gebruikt zijn jarenlange ervaring als 
danser in het Nationale Ballet van Senegal 
om u doorheen pulsaties, isolaties, 
aarding en de verschillende ritmes 
te leiden. Naast het aanleren van de 
basisprincipes en de meer geavanceerde 
technieken, is het voor Idrissa zeker zo 
belangrijk zijn leerlingen te begeleiden 
naar de exploratie en ontwikkeling van 
een verfijnd lichaamsbewustzijn, zodat 
ieder op een plezierige manier een eigen 
manier van dansen vindt.
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Tralala vzw
Een reeks Afrikaanse dans met Rojah Lao 
van Tralala vzw. In deze reeks richten 
we ons vooral op de dans cultuur van 
Togo. De lessen worden begeleid met live 
percussie.

 van 02/09/2019 tot 16/12/2019 
op maandag van 20:00 tot 21:30

 GC Ten Noey

 i.s.m. Tralala vzw  
De lessen gaan door in het Nederlands, 
Frans en Engels

 € 85 voor 10 lessen | 10 per les

 van 16 jaar tot 99 jaar

 

Urban Dance
Maak kennis met alle stijlen van urban 
dance. Van hiphop over breakdance tot 
dancehall en jazz. Georganiseerd door de 
experts van het Brusselse danscollectief 
RONIN.

 van 27/09/2019 tot 24/01/2020 
elke week op vrijdag van 18:00 tot 
19:00 (beginners) en van 19:00 tot 20:00 
(gevorderden)

 GC De Markten

 Begeleiding: RONIN collectief.  
De lessen worden in het Nederlands en 
Frans gegeven.

 € 60 standaard | € 42 reductie op basis van 
inkomen | € 15 Paspartoe-kansentarief.

 van 12 jaar tot 99 jaar

 van 11/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 21:00 tot 
22:00 (beginners), van 18:00 tot 20:00 
(half-gevorderden) van 20:00 tot 21:00 
(gevorderden)

 GC Pianofabriek

 Asbl Estación Tango | uniontango@yucom.
be | 0479 43 84 07 www.giselaysergio.com

 Aansluiten kan heel het jaar door, 
beginners bij voorkeur aan het begin van 
het trimester.

 € 98 per trimester

 vanaf 15 jaar

Tango lessen
Maak kennis met de Argentijnse tango. 
Ben je een ervaren danser? Of ben je 
nog een beginner? Ben je jong of ben je 
oud? Iedereen is welkom! De Argentijnse 
tango is een sociale dans. Improvisatie, 
interactie met je danspartner, muziek en 
plezier staan centraal.

 van 08/01/2019 tot 17/01/2020 
elke week van 18:00 tot 07:00

 GC Kontakt

 Be Tango Art vzw 
belgiumtango@gmail.com 
http://nl.be-tango.com

 Voor alle data kijk op www.be-tango.com 
Reservatie is noodzakelijk.  
Registreer via website.

 Gratis

 vanaf 18 jaar
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Leren fietsen voor vrouwen
Brussel wordt meer en meer een fietsstad. 
In 6 lessen leer je fietsen.

 van 09/10/2019 tot 20/11/2019 
6x op woensdag van 09:30 tot 12:00

 GC Ten Noey

 i.s.m. ProVélo 
Taal: Nederlands & Frans

 Gratis

 van 18 jaar tot 90 jaar

 

FITNESS
BBB
BBB staat voor buik - billen - benen. 
Tijdens deze intensieve work-out train je 
in groep. Perfecte activiteit om je lichaam 
helemaal in vorm te krijgen.

 van 11/09/2019 tot 18/12/2019 
elke week op woensdag van 20:00 tot 21:00

 GC Op-Weule

 € 50 Sportabonnement najaar 
€ 13 Paspartoe-kansentarief 
€ 5 voor een proefles

 vanaf 14 jaar

Watan Dabke
Dabke is een traditionele volksdans uit het 
Midden-Oosten en combineert cirkeldans 
en linedance op een feestelijke manier.

 van 29/09/2019 tot 02/02/2020 
elke week op zondag van 14:00 tot 15:45

 GC De Markten

 De lessen worden in het Frans en Engels 
gegeven. Begeleiding: Ahmad Motira en 
Abir Asmar.

 € 75 standaard 
tarief | € 60 reductie 
€ 19 paspartoe-kansentarief.

 van 16 jaar tot 99 jaar

 

FIETSEN
Fietslessen voor beginners
Heb je altijd gedroomd om te fietsen? In 
zes sessies leer je het!

 van 16/09/2019 tot 03/10/2019 
maandag en donderdag van 13:00 tot 15:30

 GC De Vaartkapoen

 Heb je geen fiets? Geen probleem!  
Je kan er een van de VK uitlenen voor € 10 
(voor 6 sessies)

 € 60

 van 18 jaar tot 99 jaar
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Body Stretch
Groepsles op aangepaste muziek, gericht 
op lenigheid en kracht.

 van 23/09/2019 tot 27/01/2020 
elke week op maandag van 18:00 tot 19:00

 GC De Markten

 Begeleiding: Wendy Vandooren

 € 86 standaardtarief | € 67 kortingstarief 
€ 22 Paspartoe-kansentarief

 van 16 jaar tot 99 jaar

 

Total Body
Total Body is een intensieve training 
waarbij je de grote spiergroepen (vooral 
armen, benen, dijen en abs) traint op 
opzwepende muziek.

 van 26/09/2019 tot 30/01/2020 
elke week op donderdag van 18:00 tot 19:00 
(groep 1), van 19:00 tot 20:00 (groep 2)

 GC De Markten

 Begeleiding: Saskia Braeckman

 € 86 standaardtarief | € 67 reductie 
€ 22 Paspartoe-kansentarief.

 van 16 jaar tot 99 jaar

 

Blijf fit
‘Werk samen met ons aan je conditie. 
‘Blijf fit’ is het ideale uurtje sport voor 
actieve senioren. Iedereen doet dezelfde 
oefeningen, maar ieder op zijn eigen 
ritme.Daarna is er tijd om te rusten en wat 
te praten.’

 van 03/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week van 14:00 tot 15:00

 GC De Linde

 Vooraf inschrijven is niet nodig.

 € 12,50 | 10-beurtenkaart

 

Body Conditioning
Body Conditioning is intensief sporten 
op dynamische muziek met als resultaat 
meer kracht en uithoudingsvermogen.

 van 23/09/2019 tot 27/01/2020 
elke week op maandag van 19:00 tot 20:00 
of van 20:00 tot 21:00

 GC De Markten

 Begeleiding: Wendy Vandooren

 € 86 standaardtarief | € 67 kortingstarief 
€ 22 Paspartoe-kansentarief

 van 16 jaar tot 99 jaar
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PILATES
Pilates
Spiertonus verstevigt, soepelheid 
vergroot, ademhaling verbetert en 
spanning verdwijnt door eenvoudige 
oefeningen.

 van 26/09/2019 tot 19/12/2019 
10x op donderdagavond vanaf eind 
september tot aan de kerstvakantie.  
van 19:00 tot 20:00

 GC Nohva

 i.s.m. Sportwerk Vlaanderen | Ladies 
only | Kinderopvang tijdens de les kan 
aangevraagd worden aan € 1/kind/les

 € 40 | Paspartoe-kansentarief: € 10

 vanaf 18 jaar

 

Pilates
Versterk de belangrijkste spieren van je 
lichaam met Pilates.

 van 01/10/2019 tot 16/06/2020 
elke week op dinsdag van 19:00 tot 20:00 
(groep 1) of van 20:00 tot 21:00 (groep 2)

 GC De Kriekelaar

 € 160 per jaar 
1ste semester (11 lessen):€ 65 
2de semester (21 lessen):€ 125  
Paspartoe-kansentarief: € 64 per jaar

 vanaf 18 jaar

 

Total Body Workout
Op een plezierige maar toch intensieve 
manier aan je conditie werken? Deze 
work-out combineert aerobics en 
spierverstevigende oefeningen, ideaal om 
vet te verbranden en in vorm te blijven.

 van 26/09/2019 tot 11/06/2020 
elke week op donderdag (niet op 
feestdagen en tijdens schoolvakanties) van 
20:00 tot 21:00

 GC Nekkersdal

 i.s.m. VGC Sport

 € 110 voor het hele jaar, € 50 voor het 
eerste trimester (tot 19/12), € 45 voor het 
tweede trimester (van 09/01 tot 26/03), € 
75 vanaf januari tot juni; € 33 | € 13 | € 11 | € 
19 met Paspartoe-kansentarief

 van 16 jaar tot 99 jaar

 

Zumba
Zumba is een combinatie van fitness en 
dans op wereld- en latinomuziek. Een 
pittige work-out voor je hele lichaam.

 van 05/08/2019 tot 24/06/2020 
elke week op maandag en woensdag van 
20:30 tot 21:30

 GC Everna

 Kinza Amezian 
kinza3@live.be | 0485 45 34 76

 Gratis proefles | € 6 per keer 
€ 50 tienbeurtenkaart
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QI GONG
Pratiquan: Qi gong
Qi gong is een geheel van eenvoudige 
oefeningen. Je energie stroomt beter door 
de meridianen, je ademhaling verbetert 
en je spieren versterken.

 van 09/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties)  
van 17:00 tot 18:00

 GC Nekkersdal

 Pratiquan | anouchkam121@gmail.com

 € 4 per les (+ lidgeld: € 12 per jaar)

 

Qi Gong
Met de rustige, meditatieve bewegingen 
van qi gong breng je je lichaam en geest 
in balans. Eerst warmen we op. Daarna 
werken we aan de houding, ademhaling, 
kracht en souplesse. Is je conditie niet 
meer zo goed? Dan kan je de oefeningen 
ook op of rond een stoel doen.

 van 13/09/2019 tot 13/12/2019 
elke week op vrijdag van 10:00 tot 11:00

 GC Wabo

 i.s.m. LDC Zoniënzorg

 € 52 | Paspartoe-kansentarief: € 18

 

Pilates at lunchtime
Verstevig je lichaam en bouw conditie op 
onder professionele begeleiding.

 van 09/09/2019 tot 16/12/2019 
13x op maandag van 12:30 tot 13:30

 GC De Maalbeek

 € 100 | € 70 (-26, +60, werkzoekend) 
€ 30 Paspartoe-kansentarief

 vanaf 18 jaar

 

Pilates voor vrouwen
Op een rustige manier bouw je je conditie 
op tijdens deze cursus pilates voor 
vrouwen. Na de sessie ga je met een goed 
en ontspannen gevoel naar huis.

 van 27/09/2019 tot 12/06/2020 
elke week op vrijdag van 09:00 tot 10:30

 GC Everna

 Prijs per jaar: € 160 
€ 64 (Paspartoe-kansentarief) 
Prijs 1e semester: € 65 
Prijs 2e semester: € 125

 vanaf 18 jaar
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TAI CHI
Pratiquan: Tai chi
Tai chi is een gevechtssport die bestaat 
uit een opeenvolging van vloeiende 
bewegingen. Deze bewegingen 
bevorderen het algemeen welzijn van 
lichaam en geest.

 van 09/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag en vrijdag (niet op 
feestdagen en tijdens schoolvakanties) van 
18:00 tot 19:00

 GC Nekkersdal

 pratiquanbxl@gmail.com | 0473 77 60 73

 € 4 per les (+ lidgeld: € 12 per jaar)

 

Ta Chi
Tai Chi is een opeenvolging van 
bewegingen die rustig, traag en continu 
worden uitgevoerd. Geschikt voor alle 
leeftijden.

 van 03/09/2019 tot 30/01/2020 
iedere donderdagavond van 19:00 tot 20:00

 GC Ten Weyngaert

 Gratis

 van 18 jaar tot 88 jaar

 

Qi Gong
Hou je lichaam soepel met Qi Gong. Dat 
is een aangename bewegingsvorm. Het 
bestaat uit eenvoudige, trage, vloeiende 
bewegingen in harmonie met een rustige, 
diepe buikademhaling.

 van 13/09/2019 tot 20/12/2019 
elke week op vrijdag van 10:00 tot 11:15

 GC Op-Weule

 € 25 voor een tienbeurtenkaart 
€ 6 Paspartoe-kansentarief 
€ 3 voor een proefles

 vanaf 18 jaar

 

Qi Gong ademkoor
Qi Gong betekent 
‘ademhalingsoefeningen’ in het Chinees. 
De zachte, repetitieve en eenvoudige 
ademhalingsoefeningen en bewegingen 
geven je energie.

 van 25/09/2019 tot 29/01/2020 
elke week op woensdag van 12:30 tot 13:30

 GC De Markten

 De lessen worden in het Nederlands en 
Frans gegeven.

 € 25 voor een tienbeurtenkaart 
€ 6 Paspartoe-kansentarief 
€ 3 voor een proefles

 van 16 jaar tot 99 jaar
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Tai Chi
Breng je geest en lichaam in balans met 
Tai Chi. De ideale manier om relaxed aan 
je dag te beginnen.

 van 09/09/2019 tot 16/12/2019 
elke week op maandag van 09:15 tot 10:30 
(groep 1) en van 10:30 tot 12:00 (groep 2)

 GC Op-Weule

 € 25 voor een tienbeurtenkaart 
€ 20 voor leden van de Tai Chi beweging 
€ 7 Paspartoe-kansentarief 
€ 3 voor een proefles

 vanaf 18 jaar

 

Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan is het ochtendritueel van  
miljoenen chinezen. Het is veel meer dan  
gymnastiek, het is ook een verfijnde 
zelfverdediging. In de oude Chinese 
gevechtskunsten zijn er twee 
hoofdstromingen: de interne stijl (Tai Chi 
Chaun) en de externe stijl (zoals Kung Fu 
Shaolin Chuan).

 van 13/09/2019 tot 26/06/2020 
elke week op maandag en vrijdag van 19:00 
tot 20:00 (groep 1) en van 20:30 tot 21:30 
(groep 2)

 GC Pianofabriek

 Kung Fu Chang St-Gillis 
info@kungfuchang.be | 02 534 93 16 
www.kungfuchang.be

 Taal: Nederlands, Frans & Engels 
traditionele witte kledij (kimono), blote 
voeten Aansluiten kan heel het jaar door

 € 250 per jaar (andere formules mogelijk)

 vanaf 16 jaar

 

Tai Chi
Tai chi is een oude Chinese 
bewegingskunst. Het brengt je energie 
(chi) in harmonie (tai). Rustige, 
eenvoudige bewegingen verbeteren je 
coördinatie, je ademhaling, je spierkracht 
en je evenwicht.

 van 08/01/2019 tot 17/12/2019 
elke week op dinsdag van 18:30 tot 
19:25 (beginners) en van 19:30 tot 20:30 
(gevorderden)

 GC Essegem

 Eliane Vander Veken | 0475 255 862 
elianevanderveken@yahoo.com 
Pratiquan | anouchkam121@gmail.com

 Je kan een proefles volgen.

 114 | € 4 per les + éénmalig € 12

 

Tai Chi
Hou je lichaam soepel en gezond op een 
eenvoudige en rustige manier ...

 van 13/09/2019 tot 31/01/2020 
elke week op vrijdag van 10:30 tot 11:30

 GC De Kroon

 I.s.m. BOp (Brussels Ouderenplatform) | 
Vooraf overschrijven op rekeningnummer 
BE67 4300 3759 7187 van BOp, 
Zaterdagplein 6, 1000 Brussel, met 
vermelding: ‘naam + inschrijving aanbod 
50+, sportkaart code 35010’. Of aan de balie 
van Gc De kroon

 € 30 voor een 50+ SPORTkaart (10 beurten) 
| Paspartoe kansentarief: € 8

 van 40 jaar tot 99 jaar
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Conditiegym 55+
55+’ers die vaak turnen, houden hun 
lichaam gezond. Je oefent alle spieren 
en gewrichten en onderhoudt je conditie. 
Je turnt volgens je eigen ritme en 
mogelijkheden.

 van 05/09/2019 tot 19/12/2019 
wekelijks op donderdag van 10:00 tot 11:00

 GC Kontakt

 i.s.m. LDC Zoniënzorg

 € 20 per kwartaal 
€ 5 Paspartoe-kansentarief

 vanaf 55 jaar

 

Conditieturnen
Start de week met een uurtje gymnastiek. 
Je ontwikkelt sterkere spieren. Je 
uithouding en lenigheid verbeteren. Een 
leuk muziekje op de achtergrond en een 
toffe groep mensen zorgen ervoor dat een 
uur sporten zo voorbij is.

 van 09/09/2019 tot 16/12/2019 
elke week op maandag van 10:00 tot 11:00

 GC Wabo

 € 39 | € 18 Paspartoe-kansentarief

 

Tai-Chi Quan
Tai-chi en qi gong bestaan uit een reeks 
langzame en regelmatige bewegingen, die 
steunen op de ademhaling. Je verbetert 
zo je spiertonus en je evenwicht.

 van 10/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week op dinsdag van 13:15 tot 14:15 
(beginners) en van 14:30 tot 15:30 (niveau 2)

 GC Pianofabriek

 Seniors academie | sacademie@fmsb.be 
02 546 14 94

 Taal: Frans  
Aansluiten kan het hele jaar door

 € 4 per keer

 vanaf 50 jaar

 

TURNEN & 
AEROBICS

Aero-bbb-ics
Een gevarieerde mix van aerobics, BBB 
en andere disciplines voor een slanker, 
strakker figuur. De focus ligt op benen, 
buik en billen (BBB).

 van 10/09/2019 tot 17/12/2019 
elke week op dinsdag van 18:30 tot 19:30

 GC Den Dam

 € 56 | € 14 Paspartoe-kansentarief
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Gym voor senioren
Met deze zachte vorm van gymnastiek 
verfijn je je silhouet en je lichaam.

 van 13/09/2019 tot 26/06/2020 
elke week op vrijdag van 11:30 tot 12:30

 GC Pianofabriek

 Seniors academie | sacademie@fmsb.be 
02 546 14 94

 Taal: Frans  
Aansluiten kan het hele jaar door

 € 4 per sessie

 vanaf 50 jaar

Gymnastiek
Blijf bewegen en blijf gezond met onze 
turnlessen voor dames. Verbeter je kracht, 
lenigheid en uithouding door gevarieerde 
oefeningen op muziek. Alle lessen worden 
aangepast aan het niveau van de groep.

 van 02/09/2019 tot 29/06/2020 
van 20:00 tot 21:00

 GC De Linde

 Femma Haren | 02 242 69 34

 € 2

 

Conditieturnen voor 
vrouwen
Turnen is ideaal voor een prima conditie. 
Je ontwikkelt kracht en lenigheid in buik, 
billen, rug en armen. Je lichaam wordt 
sterker en je geest fitter.

 van 03/09/2019 tot 17/12/2019 
elke week op dinsdag van 14:00 tot 15:00

 GC Den Dam

 € 35 | € 9 Paspartoe-kansentarief

 

Femma Gym
Sport voor vrouwen, voor alle niveaus, 
met lesgeefster Carine

 van 09/09/2019 tot 27/01/2020 
van 09:40 tot 10:40

 GC Ten Weyngaert

 i.s.m. Femma

 € 2

 van 18 jaar tot 75 jaar
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Seniorengym
Kom elke week een uurtje turnen. Het 
is goed voor je uithouding, je hart, je 
longen, je evenwicht. Het is ook een 
gezellig moment om elkaar te ontmoeten, 
plezierig en ontspannend.

 van 25/09/2019 tot 29/01/2020 
iedere woensdag van 9:30 tot 10:30u van 
09:30 tot 10:30

 GC Ten Weyngaert

 € 10 voor 8 beurten

 vanaf 55 jaar

 

Sport Fusion
Elke donderdagnamiddag organiseert 
Femma Quartier een sport fusion les. 
Dit is een combinatie van verschillende 
disciplines: Zumba, aerobics, pilates, total 
body en relaxatie. 

 van 12/09/2019 tot 19/12/2019 
op donderdag van 13:00 tot 14:30

 GC Ten Noey

 meriem.saissi@femma.be | 0485 16 55 83 
02 246 51 11

 i.s.m. Femma quartier/Fatale 
Enkel voor vrouwen

 € 25

 van 18 jaar tot 99 jaar

 

Gymtonic
Gymtonic is een actieve work-out waarbij 
je al je spieren traint. Je ontwikkelt kracht 
en lenigheid in buik, billen, rug, armen en 
benen.

 van 12/09/2019 tot 12/12/2019 
elke week op donderdag van 19:00 tot 
20:00

 GC Wabo

 i.s.m. Sportwerk Vlaanderen

 € 65 | Paspartoe-kansentarief: € 18

 

Seniorengym
Ben je 50+? Dan is het belangrijk om in 
beweging te blijven! Gym is goed voor je 
bloedsomloop en je lenigheid. Spieren 
en gewrichten worden soepeler. Om 
een lekker ritme te houden wordt ook 
op muziek geturnd. Er worden geen 
prestaties verwacht, juist de gezelligheid 
is belangrijk!

 van 12/09/2019 tot 30/01/2020 
elke week op donderdag van 10:00 tot 
11:00

 GC De Kroon

 Overschrijving op rekeningnummer BE67 
4300 3759 7187 van BOp, Zaterdagplein 
6, 1000 Brussel, Met vermelding: ‘naam + 
inschrijving aanbod 50+, sportkaart code 
35010’. Of aan de balie van GC De kroon

 € 30 voor een 50+ Sportkaart van 10 beurten 
| I.s.m. het BOp (Brussels Ouderenplatform) 
| Paspartoe kansentarief: € 8

 van 50 jaar tot 99 jaar

 

vol
was
sen
en

62  SPORT & BEWEGING



Turnen 55+
Met deze gymsessie blijf je fit. Nadien 
zitten we nog gezellig samen met een 
drankje. Zo wordt deze cursus jouw ideale 
in- en ontspanningsmoment van de week.

 van 18/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 09:30 tot 10:30

 GC Everna

 Prijs per jaar: € 80 | € 20 (Paspartoe-
kansentarief) | Prijs vanaf januari: € 50

 vanaf 55 jaar

 

WANDELEN & 
LOPEN

Loop je Fit: start to run
Wil je van 0 naar 5 km lopen in 10 weken? 
En doe je dat liever in groep? Tijdens deze 
trainingen krijg je motiverende tips en 
schema’s op jouw niveau. Loop mee!

 van 25/09/2019 tot 27/11/2019 
elke week op woensdag en vrijdag van 
18:00 tot 19:00

 Koning Boudewijnpark

 GC Essegem vzw | 02 427 80 39 
essegem@vgc.be | www.essegem.be

 i.s.m. KWB Jette-Laken | 0479 33 97 77 
www.kwb.be | laken-jette |  
pol.arnauts@kwb.be | VGC Sport 
Sportwerk Vlaanderen | 016 26 76 58

 € 30 | gratis voor KWB-leden

 vanaf 12 jaar

 

Stoelenaerobic
Je hele lichaam trainen op en rond een 
stoel. Op plezante, ritmische muziek oefen 
je alle spieren.

 van 24/09/2019 tot 28/01/2020 
iedere dinsdag van 9:30 tot 10:30u van 
09:30 tot 10:30

 GC Ten Weyngaert

  € 10 voor 8 beurten

 vanaf 55 jaar

 

Toffe Turners
Hét recept voor een goede gezondheid.

 van 02/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag van 10:00 tot 11:00

 GC De Kriekelaar

 € 20

 vanaf 55 jaar

Turnen 50+
Ben je ouder dan 50 jaar en wil je fit 
blijven? Kom turnen in Essegem. Zo 
verbeter je je conditie en blijf je soepel. En 
het is een gezellig groepsgebeuren.

 van 02/09/2019 tot 18/12/2019 
elke week op maandag van 10:30 tot 11:30 
en woensdag van 10:00 tot 11:00

 GC Essegem

 i.s.m. Sportwerk Vlaanderen | 016 26 76 59 
VGC Sport

 € 15 voor een 10-beurtenkaart

 van 50 jaar tot 99 jaar
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Start to Walk
Bewegen is belangrijk. Wandelen 
is gezond. Je blijft fit, je weerstand 
verbetert en je slaapt beter. Bovendien 
kan je tijdens de wandelingen heel wat 
ontdekken.

 van 25/09/2019 tot 20/11/2019 
9x op woensdag van 18:00 tot 19:00

 Koning Boudewijnpark

 GC Essegem vzw 

 i.s.m. KWB Jette-Laken

 € 5 | gratis voor KWB-leden

 

Wandel je fit
Een leuke manier om fit te blijven is 
wekelijks een stevige wandeling in het 
Zoniënwoud. We stappen een uurtje 
flink door (4-5km) langs kleine en grote 
wandelpaden in het woud. Samen werken 
we, heerlijk in de buitenlucht en de mooie 
natuur, aan de mentale en fysieke fitheid. 
Actief bezig zijn en gezelligheid staan hier 
steeds voorop!

 van 12/09/2019 tot 19/12/2019 
elke week op donderdag van 12:15 tot 
13:15

 GC Wabo

 Bij vertrek ontvag je een flesje water of 
snack.

 € 28 | Paspartoe kansentarief: € 18

 

Lopen voor gevorderden
Wil je meer dan 5 kilometer lopen? En doe 
je dat graag in groep? In deze loopsessies 
krijg je motiverende tips en schema’s op 
jouw niveau. Loop mee!

 van 25/09/2019 tot 27/11/2019 
elke week op woensdag en vrijdag van 
18:00 tot 19:00

 Koning Boudewijnpark

 GC Essegem

 i.s.m. KWB Jette-Laken | 0479 33 97 77 
www.kwb.be | laken-jette |  
pol.arnauts@kwb.be | VGC Sport | 
Sportwerk Vlaanderen | 016 26 76 59

 € 30 | gratis voor KWB-leden

 vanaf 12 jaar

 

Nordic Wandeling
Wandel met een leraar van de 
Nordic Walking Federatie mee in het 
Zoniënwoud. Geniet van het weldoende 
effect van stappen in een groene 
omgeving. Met nordic walking versterk je 
je je spieren en doe je aan cardiotraining.

 van 12/09/2019 tot 05/12/2019 
1 x per maand op donderdag van 14:00 tot 
16:30

 GC Wabo

 is.m. N.F.C.B.

 € 20
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Kundalini Yoga
Kundalini yoga is de yoga van het 
bewustzijn. Tijdens deze lessen leer je 
ademhalingstechnieken.

 van 16/01/2019 tot 11/12/2019 
20x elke week op woensdag van  
09:30 tot 11:00

 GC Kontakt

 Lesgever: Carlos Arandia  
Inschrijvingen vanaf 20/08

 € 100 voor 20 lessen 
€ 30 Paspartoe-kansentarief

 

Postnatale Yoga
Je leert rustmomenten inbouwen in je 
drukke leven als kersverse moeder. Je 
baby mag je gerust meebrengen.

 van 20/09/2019 tot 26/06/2020 
elke week op vrijdag van 11:00 tot 12:00

 GC De Kriekelaar

 10 beurtenkaart: € 70 | 5 beurtenkaart: € 38  
| 10 beurtenkaart paspartoe-kansentarief: 
€ 21 | 5 beurtenkaart paspartoe-
kansentarief: € 12

 

YOGA
Yoga en meditatie in het 
Zoniënwoud
Geniet van de ideale combinatie van yoga 
en natuur. We wandelen in stilte in het 
bos en stoppen op verschillende plaatsen. 
Daar doen we lichaamsoefeningen en 
ademhalingstechnieken. We komen in 
contact met de omgeving, ons lichaam, 
onze gedachten en emoties. Breng je 
kinderen of kleinkinderen gerust mee. 
Ook zij komen tot rust in de natuur.

 van 08/09/2019 tot 08/12/2019 
op zondag van 10:00 tot 12:30

 GC Wabo

 Na de wandeling komen we samen in GC 
WaBo voor een kopje thee en een lichte 
snack.

  € 60 | € 18 Paspartoe-kansentarief

 

Hatha yoga
Start de week met een sessie hatha 
yoga. Dat is een klassieke, holistische 
vorm van yoga. De les begint met 
ademhalingsoefeningen. Die brengen ons 
tot rust. Daarna wisselen we kracht af met 
relaxatie. We leren ons ontspannen met 
verschillende houdingen. We sluiten de 
sessie af met een kopje thee.

 van 09/09/2019 tot 16/12/2019 
elke week op maandag van 18:30 tot 20:00

 GC Wabo

 € 130
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Yoga
Sluit je even af van de chaos. Trek je terug 
in jezelf. Kom tot rust en vind de harmonie 
in je leven terug...

 van 16/09/2019 tot 27/01/2020 
elke week op maandag van 19:30 tot 21:30

 GC De Kroon

 Beginners van 19.30 tot 20.30 uur 
Gevorderden van 20.30 tot 21.30 uur

 € 60 per reeks van 8 lessen

 van 16 jaar tot 99 jaar

 

Yoga
Yoga, op elk moment van de werkdag. 
Energiek en gefocust de dag beginnen, 
de batterijen opladen tijdens de middag 
of zen de avond in? Yoga biedt op elk 
moment van de dag voordelen, zowel 
mentaal als fysiek. We houden rekening 
met de vragen en noden van alle 
deelnemers, beginners of meer ervaren 
yogi’s. Elk lichaam is anders, ook op de 
yogamat!

 van 06/01/2020 tot 29/06/2020  
van 20:00 tot 21:30

 GC De Platoo

 July Mollin | j.mollin@hotmail.com 
0489 24 51 06

 Vrije bijdrage

 

Relax & Restore yoga
Met eenvoudige yogahoudingen 
ontspannen we lichaam en geest. We 
richten onze aandacht op het ritme 
van onze ademhaling en de daarmee 
synchroon lopende bewegingen. Gratis 
proefles!

 van 10/09/2019 tot 17/12/2019 
elke week op dinsdag van 19:45 tot 20:45

 GC Den Dam

 Sigrid yoga

 Gratis proefles mogelijk.

 Volwassenen : € 15 voor een losse les  
(* studenten € 12) | € 70 voor een 
5-beurtenkaart (*€ 60) = 2 maanden geldig | 
€ 130 voor een 10-beurtenkaart (*€ 100) = 3 
maanden geldig

 

Therapeutische Yoga
Een combinatie van dynamische en 
statische yoga-oefeningen.

 van 03/10/2019 tot 25/06/2020 
elke week op donderdag van  
19:00 tot 20:00

 GC De Kriekelaar

 Jaarprijs: € 160 
1ste semester (11 lessen):€ 65 
2de semester (21 lessen):€ 125 
Jaarprijs paspartoe-kansentarief: € 64
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Yoga
Heb je een druk leven? Yoga maakt je 
rustig, vermindert de stress, en geeft 
nieuwe energie. Tijdens de lessen leer je 
de basis en levensvisie van Integrale yoga 
of Sivananda yoga. Leeftijd en conditie 
zijn niet belangrijk. Iedereen kan starten.

 van 16/09/2019 tot 16/12/2019 
13x elke week op maandag van  
20:00 tot 21:30

 GC Essegem

 Meebrengen: matje, handdoek, 
gemakkelijk kleren – we werken op blote 
voeten

 € 60 | € 15 Paspartoe-kansentarief

 

Yoga at lunchtime
Een zenmoment tijdens de middag om je 
werkweek goed te eindigen.

 van 13/09/2019 tot 20/12/2019 
13x op vrijdag van 12:30 tot 13:30

 GC De Maalbeek

 Lestaal: EN --- € 100 
€ 70 (-26, +60, werkzoekend) 
€ 30 (Paspartoe-kansentarief)

 vanaf 18 jaar

 

Yoga
Yoga is goed voor je uithouding, je hart, 
je longen, je evenwicht. Het is ook een 
gezellig moment om elkaar te ontmoeten, 
plezierig en ontspannend.

 van 09/09/2019 tot 27/01/2020 
elke week op maandag van 9:00 tot 10:00 
(groep 1) en dinsdag van 19:00 tot 21:00 
(groep 2)

 GC Ten Weyngaert

 € 100

 van 18 jaar tot 88 jaar

 

Yoga
Wil je ontspannen en werken aan een 
betere ademhaling? Dan zijn yogalessen 
iets voor jou. In de groepsles leer je de 
principes van yoga toepassen met jouw 
capaciteiten en voor jouw noden.

 van 02/09/2019 tot 29/06/2020 
van 18:00 tot 19:00

 GC De Linde

 shinyyoga.asbl@gmail.com

 € 8 | € 6,50 (abonnement)

 

vol
was
sen
en

 SPORT & BEWEGING  67



Yoga voor zwangere 
vrouwen
Groei in balans naar je bevalling.

 van 28/09/2019 tot 27/06/2020 
wekelijks op zaterdag van 10:30 tot 12:00

 GC De Kriekelaar

 10 beurtenkaart: € 70 | 5 beurtenkaart: € 38 
| 10 beurtenkaart paspartoe-kansentarief: 
€ 21 | 5 beurtenkaart paspartoe-
kansentarief: € 12

 vanaf 18 jaar

 

Yoga@lunchtime
Maak je spieren los met yoga tijdens de 
lunchpauze!

 van 01/10/2019 tot 16/06/2020 
elke week op dinsdag van 12:30 tot 13:30

 GC De Kriekelaar

 Jaarprijs: € 160  
1ste semester (11 lessen): € 65 
2de semester (21 lessen): € 125 
Jaarprijs paspartoe-kansentarief: € 64

 vanaf 18 jaar

 

Yoga avondcursus  
 van 03/09/2019 tot 28/01/2020

 GC Ten Weyngaert

 € 100

 van 18 jaar tot 88 jaar

 

Yoga voor de rug
De ideale manier om harmonie te brengen 
tussen je lichaam en geest. We trainen 
de lenigheid en het onderhoud van je 
ruggenwervels. Deze les is uiterst geschikt 
voor mensen met een zwakke rug.

 van 10/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week op dinsdag van 18:00 tot 19:00

 GC Pianofabriek

 Centrum Plus | 0473 37 52 52 | monika.
krasowska@enpgazeta.be

 Taal: Frans en Pools

 € 11 per uur | € 80 voor 10 lessen

 vanaf 15 jaar
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Feldenkrais
De Feldenkraismethode is een 
alternatieve geneeswijze. Ze gaat uit 
van een ondeelbaar geheel van lichaam 
en geest en probeert lichamelijke en 
geestelijke problemen te behandelen 
door de bewegingen van het lichaam te 
verbeteren. In deze cursus leer je je hals 
en schouders mobieler, je wervelkolom 
buigzaam en soepel en je heupen los te 
maken. Dat is goed voor de irrigatie van 
de hersenen en het optimaal functioneren 
van de neurotransmitters. Dit zorgt voor 
minder spannings- en hoofdpijnen.

 van 09/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag van 12:00 tot 13:30

 GC Pianofabriek

 asbl O-Passatempos 
opassatempos@yahoo.fr | 0473 68 57 41

 Taal: Frans & Engels

 € 120 voor 10 lessen | € 15 per sessie

Kungfu
Met Kung Fu Shaolin Chuan leer je één 
van de oudste gevechtskunsten, met 
doeltreffende gevechtstechnieken van 
hoge kwaliteit. Maar het is bovenal een 
attitude: je ontwijkt alle vormen van 
conflict. In de trainingssessies Kungfu 
leer je een goede coördinatie en een 
gebalanceerde ontwikkeling van het 
lichaam. Discipline en respect voor 
anderen staan centraal. In de oude 
Chinese gevechtskunsten zijn er twee 
hoofdstromingen: de interne stijl (Tai Chi 
Chuan) en de externe stijl (zoals Kung Fu 
Shaolin Chuan).

ANDERE
Aikido voor jongeren en 
(jong)volwassenen
Aikido is een Japanse krijgsdiscipline, je 
leert er verdedigingstechnieken.

 van 25/09/2019 tot 19/06/2020 
elke week op woensdag en vrijdag van 
19:00 tot 20:30

 GC De Kriekelaar

 Aïkido 1030 | http://aikido1030.be 
0032 484 10 95 94 | 1030aikido@gmail.com

 Lesgever is Gaëtan Bonnet, 
Bij de gemeente Schaarbeek kan je een 
sportcheque aanvragen (tot 21 jaar) ter 
waarde van € 60. Meisjes hebben recht op 2 
cheques (€ 120). Ook via de mutualiteit kan 
je een stuk van het lidgeld terugbetaald 
krijgen.

 € 300

 van 15 jaar tot 99 jaar

 

Boksen voor vrouwen
Boksen draait om meer dan je denkt. In 
deze gevarieerde cursus voor vrouwen 
train je snelheid, kracht en conditie. Geen 
ervaring vereist.

 van 23/09/2019 tot 22/06/2020 
elke week op maandag van 19:00 tot 20:30

 GC Everna

 € 160 per jaar 
€ 64 Paspartoe-kansentarief 
Prijs 1e semester: € 65 
Prijs 2e semester: € 125

 vanaf 18 jaar
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Meditatie & Relaxatie
In dit atelier werk je aan meditatie, 
relaxatie en ademhaling. Je vestigt je 
aandacht op het hier en nu, en je vindt 
een innerlijke rust.

 van 12/09/2019 tot 25/06/2020 
wekelijks op donderdag van 12:00 tot 13:00

 GC Pianofabriek

 Percutattoo asbl 
percutattoo@skynet.be | 0478 62 05 01 
0476 93 44 15 | www.percutattoo.be

 Taal: Frans  
Aansluiten kan heel het jaar door.

 € 50 voor 10 sessies | € 6 per sessie

Movement Research - 
Contemporary Dance
In deze dansles ligt de focus op 
creativiteit. Met improvisatie proberen 
we de verbeelding te gebruiken, te 
transformeren en te reorganiseren 
naar het bewustzijn. Zo vernieuw je je 
dansvaardigheden. Professioneel of 
amateur? Iedereen met interesse in de 
beweging van het lichaam is welkom!

 van 10/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week op dinsdag van 20:30 tot 22:00

 GC Pianofabriek

 Paola Madrid | paola@paolamadrid.com 
0478 37 73 35 | www.paolamadrid.com

 Taal: Engels

 € 120 per trimester

 vanaf 14 jaar

 van 09/09/2019 tot 26/06/2020 
elke week op maandag en vrijdag van 19:00 
tot 20:30 of van 20:00 tot 21:30

 GC Pianofabriek

 Kung Fu Chang St-Gillis 
info@kungfuchang.be | 02 534 93 16 
www.kungfuchang.be

 Taal: Nederlands, Frans & Engels  
Praktisch: traditionele witte kledij 
(kimono), blote voeten  
Aansluiten kan heel het jaar door.

 € 260 per jaar (andere formules mogelijk)

 vanaf 16 jaar

Lied van het lichaam
De voornaamste elementen die Fatou 
Traoré aan jou meegeeft zijn zin voor 
muziek, ruimte, groove en energie. 
Een bewegingsatelier waar je de 
verschillende delen van je lichaam leert 
activeren: ademhaling, skelet, spieren, 
huid en zintuigen. Zo geef je zin aan 
de dans en stimuleer je je verbeelding. 
Je ontdekt begrippen zoals overgave, 
weerstand, concentratie, expansie, 
spiraal, richting geven en richting 
verliezen, vallen en opstaan. Zo kom je in 
contact met tegengestelde krachten. Je 
ontwikkelt je lichaam van binnenuit, tot je 
maximale greep op de ruimte krijgt.

 van 13/09/2019 tot 26/06/2020 
elke week op vrijdag van 10:00 tot 12:00

 GC Pianofabriek

 asbl 1x2x3 | 0474 60 52 23

 Taal: Frans

 € 10 voor 2 uur | Abonnement: € 9
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Van recreatieve en competitieve sporten 
in clubverband over de soms verrassende 
sportlessenreeksen in je buurt tot praktische 
informatie voor individuele sporters: je vindt 
het allemaal in de Sportgids. 

Een aanbod voor jeugd, voor volwassenen 
en 50-plussers en voor personen met een 
beperking.

Je vindt een exemplaar in je gemeenschaps-
centrum, bibliotheek of vraag er eentje aan 
via www.sportinbrussel.be.

VGC_sportgids_AD_A6_staand-liggend_DEF.indd   1 25/06/19   17:32



Tugra Inci, 11 jaar

Sportyninja
Samen sporten en ravotten! Energie te 
veel? Zin om een ninja te worden?

 op 11/12/2019 
van 14:00 tot 16:00

 GC Den Dam

 Gratis

 

Stem & Lichaam
Tijdens deze cursus werk je niet alleen 
aan je stem. Je doet ook oefeningen om 
je bewust te zijn van het lichaam. Want je 
lichaam is een houvast voor de stem én 
een klankkast. Als je lichaam gespannen 
is, vibreert er een bescheiden geluid. Maar 
een ontspannen lichaam vol vertrouwen 
maakt een levendig stemgeluid.

 van 12/09/2019 tot 25/06/2020 
wekelijks op donderdag van 10:00 tot 12:00

 GC Pianofabriek

 Percutattoo asbl 
percutattoo@skynet.be | 0478 62 05 01 
0476 93 44 15 | www.percutattoo.be

 Aansluiten kan heel het jaar door.

 € 70 per 5 lessen, € 125 per 10 lessen
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Tugra Inci, 11 jaar

TAAL LEREN
& OEFENEN

 Arabisch
 Engels
 Esperanto
 Italiaans
 Nederlands
 Spaans
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Arabisch voor gevorderden
Geschreven en gesproken Arabisch. 
Volgde je al een cursus Arabisch? Dan kan 
je nu verder naar niveau 2.

 van 09/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag van 18:00 tot 20:00

 GC Pianofabriek

 Noureddine Arbane | nori2469@gmail.com 
0488 72 06 13

 Taal: Frans

 Prijs op te vragen bij leerkracht

Arabische conversatietafel
Oefen de Arabische taal samen met 
Samira.

 van 16/09/2019 tot 16/06/2020 
elke week op maandag en dinsdag van 
09:30 tot 11:30

 GC De Kriekelaar

 € 160 per jaar 
1ste semester (11 lessen):€ 65 
2de semester (21 lessen):€ 125 
€ 64 Paspartoe-kansentarief

 vanaf 18 jaar

 

ARABISCH
Arabisch voor beginners
Eens een nieuwe taal leren vanaf nul? 
Amina leert je in een kleine groep de basis 
van de Arabische taal.

 van 26/09/2019 tot 04/06/2020 
elke week op dinsdag van 10:00 tot 11:00

 GC Everna

 € 120 per jaar | € 36 Paspartoe-kansentarief 
Prijs 1e semester: € 45 
Prijs 2e semester: € 90

 vanaf 18 jaar

Arabisch voor beginners
Wil je Arabisch leren spreken en schrijven? 
Kom dan naar deze cursus voor beginners.

 van 10/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week op dinsdag van 18:00 tot 20:00

 GC Pianofabriek

 Noureddine Arbane 
nori2469@gmail.com | 0488 72 06 13

 Taal: Frans

 Prijs op te vragen bij leerkracht
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Conversatietafel Engels
Oefen je Engels met onze conversatietafel. 
Praat in een kleine groep over allerlei 
thema’s.

 van 17/09/2019 tot 17/12/2019 
elke week op dinsdag van 14:00 tot 15:30

 GC Op-Weule

 € 20 voor een tienbeurtenkaart  
€ 5 Paspartoe-kansentarief 
€ 3 voor een proefles

 vanaf 18 jaar

ESPERANTO
Esperanto
Esperanto is een internationale taal. Ze 
werd ontworpen om een brug te maken 
tussen mensen die verschillende talen 
spreken. Zo wordt communicatie over 
de hele wereld mogelijk! Esperanto is 
gemakkelijk: kom eens langs en leer de 
taal op een directe en ludieke manier.

 van 11/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 18:00 tot 20:30

 GC Pianofabriek

 Esperantista Brusela Grupo vzw 
prezidanto@esperantobruselo.org

  Aansluiten kan het hele jaar door

 € 30 per jaar

 vanaf 10 jaar

ENGELS
Conversatiegroep Engels
Verbeter je kennis van het Engels. Onze 
enthousiaste native speakers begeleiden 
met plezier de groepen. Zij brengen een 
grote variatie thema’s aan. Zij stellen 
vragen en verbeteren waar nodig.

 van 12/09/2019 tot 19/12/2019 
elke week op donderdag van  
10:00 tot 11:30

 GC Wabo

 

Conversatiegroep Engels
Wil je graag Engels oefenen met anderen? 
Kom naar onze conversatiegroep! Je leert 
geen theorie, maar praat met anderen. 
Zo vergroot je je kennis en geef je je 
zelfvertrouwen een boost.

 van 14/01/2019 tot 16/12/2019 
9x elke week op maandag van  
09:30 tot 12:30

 GC Kontakt

 Lesgeefster: Liz Mace

 € 75 | € 19 Paspartoe-kansentarief

 vanaf 18 jaar
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Conversatietafel Italiaans: 
gevorderden
Spreek je al vlot Italiaans en wil je de 
taal verder oefenen? Neem dan deel 
aan de conversatietafel Italiaans voor 
gevorderden.

 van 18/09/2019 tot 18/12/2019 
elke week op woensdag van 14:00 tot 15:30

 GC Op-Weule

 € 20 voor een tienbeurtenkaart  
€ 5 Paspartoe-kansentarief  
€ 3 voor een proefles

 vanaf 18 jaar

 

NEDERLANDS
Babbel & Acteer
Zin om op een speelse manier 
je Nederlands te oefenen? Kom 
improviseren, acteren, zingen, spelen en 
voorlezen... Verken je talent, ook in het 
Nederlands!

 van 10/10/2019 tot 14/11/2019 
5x elke week op donderdag van  
19:00 tot 20:30

 GC Nohva

 Na de 5 sessies kan er samen een 
toneelstuk/sketch gemaakt worden. 
Inschrijven verplicht.

 € 5

 vanaf 16 jaar

 

ITALIAANS
Conversatiegroep Italiaans
Hou je van de Italiaanse cultuur, 
gastronomie en taal? Ken je al vrij veel 
woorden? Dan is deze conversatiegroep 
iets voor jou. In een kleine groep oefen je 
in een ontspannen sfeer je Italiaans met 
een minimum aan grammatica.

 van 03/10/2019 tot 19/12/2019 
11 x elke week op donderdag van  
10:00 tot 12:00

 GC Den Dam

 1 van de lessen is een uitstap om de taal te 
oefenen.

 € 55

 

Conversatietafel Italiaans: 
beginners
Ken je al wat Italiaans maar wil je je 
spreken en grammatica oefenen? Neem 
dan deel aan de conversatietafel Italiaans.

 van 17/09/2019 tot 17/12/2019 
elke week op dinsdag van 18:00 tot 19:30

 GC Op-Weule

 € 20 voor een tienbeurtenkaart 
€ 5 Paspartoe-kansentarief 
€ 3 voor een proefles

 vanaf 18 jaar
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 van 04/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op donderdag van  
18:00 tot 20:30

 GC Elzenhof

 Het Huis van het Nederlands Brussel 
- Bru-Taal | conversatietafels@
huisnederlandsbrussel.be | 02 501 66 90 
02 501 66 91 | 02 514 69 12 | 02 507 92 46 
www.bru-taal.be

 Contactpersoon: Hans Bauters.

 GRATIS, zonder inschrijving.

 vanaf 18 jaar

 

Babbelut-conversatietafels
Oefen je Nederlands in een kleine groep. 
Voor mensen met een basiskennis 
Nederlands (vanaf module 2.1).

 van 04/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 12:30 tot 16:00

 GC De Kriekelaar

 Het Huis van het Nederlands Brussel 
- Bru-Taal | conversatietafels@
huisnederlandsbrussel.be | 02 501 66 90 
02 501 66 91 | 02 514 69 12 | 02 507 92 46 
www.bru-taal.be

 Contactpersoon: Hans Bauters

 GRATIS, zonder inschrijving.

 vanaf 18 jaar

 

Babbelut-conversatietafels
Op de Babbelut is iedereen welkom. 
Tijdens de conversatietafel ga je aan een 
tafel zitten en praat je in het Nederlands 
(niveau 2.1) over alles wat je interessant 
vindt. Een Nederlandstalige vrijwilliger 
begeleidt het gesprek.

 van 04/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 18:00 tot 20:30

 GC De Rinck

 Het Huis van het Nederlands Brussel 
- Bru-Taal | conversatietafels@
huisnederlandsbrussel.be | 02 501 66 90 
02 501 66 91 | 02 514 69 12 | 02 507 92 46 
www.bru-taal.be

 Contactpersoon: Hans Bauters. 

 GRATIS, zonder inschrijving.

 vanaf 18 jaar

 

Babbelut-conversatietafels
Op de Babbelut is iedereen welkom. 
Tijdens de conversatietafel ga je aan een 
tafel zitten en praat je in het Nederlands 
(niveau 2.1) over alles wat je interessant 
vindt. Een Nederlandstalige vrijwilliger 
begeleidt het gesprek.
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BAL BOUGÉ
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PARTY

EEN FESTIVAL  
ROND KLEINE  

ONTMOETIGEN MET 
GROTE GEVOLGEN 

OP VERSCHILLENDE  
LOCATIES IN BRUSSEL

UN FESTIVAL DES  
PETITES RENCON-
TRES ET GRANDES 

AMBITIONS
À DIFFERENTS ENDROITS 

 À BRUXELLES

A FESTIVAL ABOUT 
MODEST ENCOUN-
TERS WITH MAJOR 
CONSEQUENCES
AT VARIOUS LOCATIONS 

 IN BRUSSELS

FILM

THEA
TRE

EXPO
23/02

IN SAMENWERKING MET TIENTALLEN BRUSSELSE PARTNERS 
EN COLLABORATION AVEC DES DIZAINES DE PARTENAIRES BRUXELLOIS 
IN COLLABORATION WITH DOZENS OF BRUSSELS PARTNERS

WWW.BEWOGEn.BRUSSELS +    

EEN FESTIVAL  
ROND KLEINE  

ONTMOETINGEN MET 
GROTE GEVOLGEN 

OP VERSCHILLENDE  
LOCATIES IN BRUSSEL

UN FESTIVAL DES  
PETITES RENCON- 

TRES  AVEC  GRANDES 
CONSÉQUENCES
À DIFFERENTS ENDROITS 

 À BRUXELLES

A FESTIVAL OF  
SMALL ENCOUN-
TERS WITH MAJOR 
CONSEQUENCES
AT VARIOUS LOCATIONS 

 IN BRUSSELS

12.02 - 16.02.20

PARTY
BAL BOUGÉ



Babbelut-conversatietafels
Oefen je Nederlands. Iedereen met een 
basiskennis Nederlands (vanaf module 
2.1) kan deelnemen. Aan elke tafel zit een 
Nederlandstalige vrijwilliger.

 van 10/09/2019 tot 30/06/2020 
elke week op dinsdag van 13:00 tot 16:00

 GC Pianofabriek

 Het Huis van het Nederlands Brussel 
- Bru-Taal | conversatietafels@
huisnederlandsbrussel.be | 02 501 66 90 
02 501 66 91 | 02 514 69 12 | 02 507 92 46 
www.bru-taal.be

 Contactpersoon: Hans Bauters

 GRATIS, zonder inschrijving.

 

Conversatiegroep 
Nederlands
Wil je graag Nederlands oefenen? Onze 
conversatiegroep is hiervoor de perfecte 
plek. Oefen je Nederlands door met 
anderen te spreken in een aangename en 
ontspannen omgeving.

 van 12/09/2019 tot 19/12/2019 
elke week op donderdag van 18:30 tot 
20:00

 GC De Zeyp

 Gratis

 

Babbelut-conversatietafels
Spreek je al een beetje Nederlands? 
Kom naar de conversatietafel. Elke 
week praten we over een ander thema. 
Nederlandstaligen geven je informatie en 
tips.

 van 02/09/2019 tot 16/12/2019 
elke week op maandag van 13:30 tot 16:00

 GC Essegem

 Het Huis van het Nederlands Brussel 
- Bru-Taal | conversatietafels@
huisnederlandsbrussel.be | 02 501 66 90 
02 501 66 91 | 02 514 69 12 | 02 507 92 46 
www.bru-taal.be

 Contactpersoon: Hans Bauters

 GRATIS, zonder inschrijving.

 

Babbelut-conversatietafels
Wil je Nederlands oefenen? Kom praten 
met Nederlandstaligen. Op Babbelut is 
iedereen welkom. Voor mensen met een 
basiskennis Nederlands (vanaf module 2.1)

 van 05/09/2019 tot 25/06/2020 
elke week op donderdag van  
13:30 tot 16:00

 GC De Markten

 Het Huis van het Nederlands Brussel 
- Bru-Taal | conversatietafels@
huisnederlandsbrussel.be | 02 501 66 90 
02 501 66 91 | 02 514 69 12 | 02 507 92 46 
www.bru-taal.be

 Contactpersoon: Hans Bauters

 GRATIS, zonder inschrijving.

 van 16 jaar tot 99 jaar

 

vol
was
sen
en

TAAL LEREN & OEFENEN  79



Conversatietafel 
Nederlands
Nederlands oefenen in Vorst? In Ten 
Weyngaert kan het!

 van 05/10/2019 tot 30/05/2020 
elke zaterdag behalve tijdens de 
schoolvakanties van 10:30 tot 12:00

 GC Ten Weyngaert

 van 18 jaar tot 88 jaar

 

Nederlands in de praktijk
Heb je al een basiskennis Nederlands, 
maar wil je nog meer oefenen? Dan is 
deze groep perfect voor jou. Je oefent je 
Nederlands in realistische situaties.

 van 23/09/2019 tot 22/06/2020 
elke week op maandag van 09:00 tot 11:00

 GC Everna

 € 60 per jaar | € 15 Paspartoe-kansentarief 
Prijs 1e semester: € 30  
Prijs 2e semester: € 40

 vanaf 18 jaar

 

Praatcafé Nederlands
Oefen je Nederlands in kleine 
groepjes. Spreek met anderen. Een 
Nederlandstalige vrijwilliger stimuleert en 
helpt je. Zo leert iedereen snel de taal.

 van 11/09/2019 tot 18/12/2019 
elke week op woensdag van 10:00 tot 11:30

 GC Wabo

 Gratis

 

Conversatiegroep 
Nederlands
Ken je al wat Nederlands, en wil je 
nog oefenen? Kom dan met anderen 
praten over alledaagse dingen, in het 
Nederlands. Vind je de juiste woorden 
niet? Onze vrijwilligers helpen je wel.

 van 06/09/2019 tot 20/12/2019 
elke week op maandag van 18:30 tot 20:00 
of op vrijdag van 10:00 tot 22:00 (niet op 
feestdagen en tijdens schoolvakanties)

 GC Nohva

 Het Huis van het Nederlands Brussel 
- Bru-Taal | conversatietafels@
huisnederlandsbrussel.be | 02 501 66 90 
02 501 66 91 | 02 514 69 12 | 02 507 92 46 
www.bru-taal.be

 vanaf 16 jaar

 

Conversatietafel 
Nederlands
Ken je al een beetje Nederlands en ben 
je op zoek naar een plek om te oefenen? 
Schrijf je dan in voor de conversatietafel 
Nederlands.

 van 23/09/2019 tot 16/12/2019 
elke week op maandag van 13:30 tot 15:30

 GC Op-Weule

 € 15 voor een tienbeurtenkaart  
€ 2 Paspartoe-kansentarief 
€ 2 voor een proefles

 vanaf 18 jaar
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Spaanse conversatiegroep
Spreek je al vrij goed Spaans? Vraag je je 
af waar je die kennis kan gebruiken? Kom 
naar onze conversatiegroep en ga er in 
gesprek met anderen. Zo vergroot je je 
vocabulaire en je zelfvertrouwen.

 van 18/01/2019 tot 20/12/2019 
2 x elke week op vrijdag van 10:00 tot 12:00

 GC Kontakt

 Lesgeefster: Nancy Dominguez 
Voor volwassenen

 € 60

 vanaf 18 jaar

 

SPAANS
Conversatiegroep Spaans
Spreek je al vrij goed Spaans? Hou je 
van het land, de cultuur,…? Dan ben je 
welkom in onze conversatiegroep Spaans.

 van 04/10/2019 tot 20/12/2019 
10 x elke week op vrijdag van 10:00 tot 
11:30 (groep 1) of van 11:30 tot 13:00 
(groep 2)

 GC Den Dam

 € 50
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Lou Charles, 9 jaar

VOEDING
 koken
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De nieuwe wereldkeuken
Maak kennis met smaken uit de hele 
wereld. Een ervaren kok helpt je verse en 
lekkere gerechten op een bord te toveren, 
met ingrediënten en kruiden uit de hele 
wereld. Iedere maand staat er een ander 
land op het menu.

 van 03/10/2019 tot 09/01/2020 
van 09:00 tot 14:00

 Buurtatelier De Platoo

 € 20 | € 5 Paspartoe-kansentarief

 van 15 jaar tot 99 jaar

De Zweedse keuken
Hilda kookt traditionele Zweedse 
gerechten, echte ‘husmanskost’. 
Benieuwd naar wat de pot schaft? Want 
de Zweedse keuken is veel meer dan de 
gerechten die je bij een bekende Zweedse 
meubelzaak vindt.

 op 08/10/2019 
eenmalig op dinsdag van 19:00 tot 22:00

 GC Wabo

 € 10

 

KOKEN
Bollywood keuken met 
Lamia
Samen met Lamia bereiden we een 
heerlijke curry met ricotta en spinazie 
(vegetarisch). Niet dadelijk wat je zou 
verwachten in een Pakistaanse keuken, 
maar een fantastisch fusionrecept dat bij 
Lamia’s gasten steeds een succesnummer 
is.

 op 05/11/2019 
eenmalig van 19:30 tot 22:30

 GC Kontakt

 i.s.m. Fret en Verzet. | Inschrijven 
vanaf 20/08 | Lesgever: Lamia 
Khan | Meebrengen: keukenschort, 
aardappelmesje en keukenhanddoek

 € 20 | € 5 Paspartoe-kansentarief  
(drankje inbegrepen)

 

Bollywoodkeuken met 
Lamia
Hou je van eten waarvan je een 
ongelofelijk warm gevoel krijgt? Kom dan 
meekoken met Lamia Khan.

 op 08/10/2019 
van 19:30 tot 22:30

 GC Kontakt

 i.s.m. Fret en Verzet. | Inschrijven 
vanaf 20/08 | Lesgever: Lamia 
Khan | Meebrengen: keukenschort, 
aardappelmesje en keukenhanddoek

 € 20 | € 5 Paspartoe-kansentarief  
(drankje inbegrepen)

 van 18 jaar tot 75 jaar
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Koken met de buren: 
Veganistisch koken
Veganistisch koken? Onbekend is 
onbemind. Je hebt er al van gehoord 
maar je weet niet wat je mag verwachten. 
Ann kookt een heerlijke maaltijd waar je je 
vingers van af kan likken, zonder vlees, vis 
of dierlijke producten.

 op 07/11/2019 
van 19:00 tot 22:00

 GC Den Dam

 € 10

 

Kook mee met André
Lekker, gezond en gevarieerd koken met 
lokale seizoensproducten waarbij we 
samen uitzoeken welk effect dit heeft op 
onze ecologische voetafdruk. Low impact 
cooking: in search of ...

 van 24/09/2019 tot 10/12/2019 
6x dinsdagavond tussen eind september en 
begin december 2019. van 18:30 tot 21:15

 GC Nohva

 i.s.m. André Bulens. Inschrijven vanaf 3 juli.

 € 36 voor 6 sessies of € 8 per sessie | 
Paspartoe-kansentarief: € 9 voor 6 sessies 
of € 2 per sessie

 vanaf 16 jaar

 

Italiaans koken
De Italiaanse keuken is een mix van 
diverse regionale keukens. In deze 
workshops leer je Italiaans koken zoals ‘la 
mamma’. Met eerlijke en verse producten 
bereid je een lekkere maaltijd.

 van 01/10/2019 tot 05/11/2019 
3 x elke twee weken op dinsdag van  
10:30 tot 13:00

 GC Den Dam

 Italiaans, Frans en Engels gesproken

 € 40

Koken met de buren: 
Cambodjaans koken
Samen met onze buurvrouw Sophal 
kook je een gerecht uit de traditionele 
Cambodjaanse keuken.

 op 17/10/2019 
van 19:00 tot 22:00

 GC Den Dam

 € 10

 

Koken met de buren: 
Italiaans koken
Sara laat je de echte Toscaanse keuken 
ontdekken. We bereiden samen een 
gerecht uit de traditionele Italiaanse 
keuken. Buon appetito!

 op 05/12/2019 
van 19:00 tot 22:00

 GC Den Dam

 € 10
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Marokkaanse keuken
Deze avond koken we een vismenu. We 
beginnen met scampi’s in het groen. Een 
voorgerechtje om duimen en vingers 
af te likken. Daarna maken we een 
heerlijke tajine met zalm. Laila leert u alle 
geheimen van de Marokkaanse keuken.

 op 06/11/2019 
van 19:30 tot 22:30

 GC Kontakt

  i.s.m. Fret en Verzet | Inschrijven 
vanaf 20/08 | Lesgever: Lamia 
Khan | Meebrengen: keukenschort, 
aardappelmesje en keukenhanddoek

 € 20 | Paspartoe-kansentarief: € 5  
(drankje inbegrepen)

 van 18 jaar tot 75 jaar

 

Lucia en Kerst in Zweden
Het feest van Sankta Lucia vormt in 
Scandinavië de start van de kerstperiode. 
Vanavond koken we typische gerechten 
voor dit Feest van het Licht en Kerstmis. 
Ook benieuwd?

 op 10/12/2019 
van 19:00 tot 22:00

 GC Wabo

 € 10

 

Marokkaanse keuken
We starten met verschillende soorten 
brewats, gevulde hapjes in filodeeg. Zo 
maken we er o.a. met aardappel/tonijn, 
met kip/amandelen, met aubergine/
tapenade en met zeevruchten. Hierna 
wagen we ons aan een tajine met kip en 
opgelegde citroen. Een klassieker die 
gegeten wordt met heerlijk Marokkaans 
brood.

 op 16/10/2019 
van 19:30 tot 22:30

 GC Kontakt

  i.s.m. Fret en Verzet | Inschrijven 
vanaf 20/08 | Lesgever: Lamia 
Khan | Meebrengen: keukenschort, 
aardappelmesje en keukenhanddoek

 € 20 | Paspartoe-kansentarief: € 5  
(drankje inbegrepen)

 van 18 jaar tot 75 jaar
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Julie Sonan, 9 jaar

DIVERSEN
 ecologie
 lezing
 lichaam & welzijn
 literatuur
 natuur
 samenleving
 uitstap
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Julie Sonan, 9 jaar

Repair Café
Zit het zadel van je fiets los, wiebelt je 
kastje, hapert de cd-speler, heb je een 
jeansbroek met een gat erin? Breng het 
mee naar het Repair Café. Er is materiaal 
en gereedschap aanwezig. Deskundigen 
zoals een naaister, een elektrieker, een 
fietsenmaker, een timmerman... die je 
helpen bij het repareren. Twee vliegen in 
één klap: je neemt je gemaakte spullen 
weer mee naar huis, én hebt misschien 
genoeg geleerd om ze de volgende keer 
zelf te repareren!

 van 08/09/2019 tot 14/06/2020 
elke 2de zondag van de maand van  
13:30 tot 19:00

 GC Pianofabriek

 Gratis

Repair Café
Zet jouw kapotte spullen niet bij het vuil, 
maar repareer ze samen met onze experts 
in het Repair Café. Dat is niet alleen 
ecologisch, maar ook nog eens keiplezant.

 van 08/09/2019 tot 10/11/2019 
van 14:00 tot 17:00

 GC De Maalbeek

 repaircafe1040@gmail.com 
FB: Repair-Cafe-1040 | NL - EN - FR

 Gratis

 vanaf 18 jaar

ECOLOGIE
Lezing : Zero Waste 
Rollercoaster
Een boeiende lezing door experte Veerle 
Colle waarin je alles te weten komt over 
een afvalarme (of Zero Waste) levensstijl.

 op 12/11/2019 
dinsdag van 19:30 tot 21:00

 GC Op-Weule

 € 5 | € 2 Paspartoe-kansentarief

 vanaf 12 jaar

 

Recup Atelier
Laat het inpakpapier liggen en verpak je 
geschenken in recuperatiemateriaal.

 op 25/10/2019 
van 18:00 tot 22:00

 GC Den Dam

 i.s.m. Repair Café 1160, 
Femma Oudergem, GC Wabo

 € 2
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Workshop ‘Maak je eigen 
badproducten ‘
Ontdek praktische tips om je leven 
duurzamer te maken. Tijdens deze 
workshop leer je zelf bruisballen, badzout 
en douchemelk maken.

 op 12/11/2019 
van 19:00 tot 21:00

 GC De Zeyp

 € 10 | Paspartoe-kansentarief: € 2

 

Workshop ‘Maak je eigen 
broodbeleg’
Milieuvriendelijk en gezond broodbeleg 
maken? Dat is voortaan een koud kunstje! 
In deze cursus leer je hoe je lekker kookt 
met verschillende ingrediënten uit de 
ecologische keuken. Noten, zaden, 
peulvruchten, seizoengroenten en restjes 
vormen de basis van een ecosmos.

 op 24/09/2019 
van 19:00 tot 21:00

 GC De Zeyp

 € 11 | Paspartoe-kansentarief: € 2

 

Workshop:  
Energie besparen
Het is herfst, we zetten de verwarming en 
het licht aan. Het ideale moment om over 
energie te praten ! Deze energieworkshop 
op maat zal u helpen om u de 
mogelijkheid te geven uw energiefactuur 
te verlagen en uw milieu-impact te 
verminderen.

 op 24/10/2019 
1 malig van 19:00 tot 21:00

 GC Essegem

 i.s.m. Leefmilieu Brussel , KWB Jette-Laken 
Inschrijven voor 19/10/2019 via  
essegem@vgc.be | Maximum 15 
deelnemers.

 Gratis

 

Infosessie:  
collectieve compost
Leer alles over composteren. Wat mag 
wel en niet op de composthoop? En stel je 
kandidaat om de collectieve compost van 
Op-Weule mee te beheren.

 op 12/10/2019 
zaterdag van 14:00 tot 16:00

 GC Op-Weule

 Wie graag (mee) verantwoordelijk wordt 
voor het beheer van de collectieve 
compost, kan zich na afloop kandidaat 
stellen.

 Gratis, inschrijven verplicht via e-mail

 vanaf 0 jaar
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LICHAAM & WELZIJN
Natuurlijke hulp bij 
verkoudheid
Wil je de winter zonder kwaaltjes 
doorbrengen? Op basis van een aantal 
kruiden, maken we samen een aantal 
infusies en een hoestsiroop die je helpt bij 
verkoudheid.

 op 09/10/2019 
van 20:00 tot 21:30

 GC Den Dam

 € 7

 

LITERATUUR
Leesclub Lees me!
Een gezellige leesclub met ontbijt 
op zaterdagochtend. Voor de echte 
boekenwurm.

 van 28/09/2019 tot 30/05/2020 
om de zes weken op zaterdag van  
10:00 tot 12:30

 GC De Kriekelaar

 Leesclub ‘Lees me!’ 
Ruth.Van.Dyck@skynet.be

 € 20

 vanaf 18 jaar

 

Workshop ‘maak je eigen 
wasproducten’
Ontdek praktische tips om je leven 
duurzamer te maken. Na een presentatie 
gaan we zelf aan de slag en maken 
we waspoeder, droogkastdoekjes of 
wasverzachter.

 op 21/10/2019 
van 19:00 tot 21:00

 GC De Zeyp

 € 12 | Paspartoe-kansentarief: € 2

 

LEZING
Lezing: Selle de Vos vertelt 
Bruegel
Zoals bij veel mensen zit Bruegel in het 
onderbewuste collectieve geheugen van 
Selle de Vos verweven. Als een nestrover 
tovert hij nu verhalen uit de verzameling 
prachtige schilderijen, grafische 
tekeningen en etsen tevoorschijn. Hij laat 
de monkelende Bruegel de menselijke 
dwaasheid en betweterij met mededogen 
in de verf zetten. Tijdloze en algemeen 
menselijke thema’s – dé inhoud van sterke 
verhalen - zitten verweven in zijn werk.

 op 26/09/2019 
eenmalig op donderdag van 19:30 tot 21:00

 GC Wabo

 i.s.m. Bibliotheek Rozenberg

 Gratis
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Schrijfatelier met AllFen
Schrijven voor het plezier van het 
schrijven zelf, dat is de hoofdfocus. Je 
grammatica en spellingsniveau zijn 
niet belangrijk. Eerst is er een korte 
theoretische introductie. Daarna werk je 
aan verschillende stijlen in het schrijven, 
van poëzie tot romans, van essays tot 
kortverhalen.

 van 09/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag van 19:00 tot 21:00

 GC Pianofabriek

 i.s.m. AllFen Productions | Taal: Frans | De 
ateliers vinden enkel plaats als er genoeg 
ingeschrevenen zijn. Je inschrijving is 
compleet na overschrijving: BE98 3770 
2189 8593 met mededeling “atelier 
d’écriture Pianofabriek 2018/2019”

 € 15 per les

 vanaf 16 jaar

NATUUR
Paddenstoelenwandeling
De groene tuinwijken Logis en Le 
Floréal zijn in het najaar bezaaid met 
paddenstoelen. Heel wat soorten zijn 
zeldzaam en typisch voor deze regio. 
Hans Vermeulen van de educatieve 
dienst Natuurpunt neemt je mee op 
ontdekkingstocht.

 op 11/11/2019 
eenmalig van 14:00 tot 16:30

 GC Wabo

 € 4 | Gratis voor leden Natuurpunt

 

Schrijfatelier
In dit atelier schrijf je verhalen en proza. 
Je gaat op zoek naar je eigen schrijfstijl. 
We bespreken elke twee weken onze 
teksten in groep.

 van 03/10/2019 tot 23/01/2020 
om de twee weken van 19:00 tot 22:00

 GC De Markten

 € 120 standaardtarief | € 96 reductie 
€ 36 Paspartoe-kansentarief.

 van 16 jaar tot 99 jaar

 

Schrijfatelier
Altijd al willen schrijven? Broed je op een 
verhaal, column of gedicht? Scherp je 
creatieve pen en ontdek verschillende 
aspecten van het schrijven.

 van 04/10/2019 tot 31/01/2020 
5 x elke maand op vrijdag van  
19:30 tot 21:30

 GC Den Dam

 € 45
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UITSTAP
Bozar ‘Europalia Romania’
Europalia Romania pakt uit met een 
prestigieuze tentoonstelling over 
Constantin Brancusi (1876-1957), de 
meest invloedrijke beeldhouwer van de 
twintigste eeuw.

 op 08/12/2019 
van 10:30 tot 12:00

 GC Kontakt

 Inschrijving vanaf 20/08 | Gids: Isabel 
Vermote | Plaats/afspraak geven we door 
na inschrijving

 € 20 | € 5 Paspartoe-kansentarief  
(drankje inbegrepen)

 van 18 jaar tot 80 jaar

 

ING Kunstcollectie
De kunstcollectie van ING België 
ontstond als privécollectie aan het begin 
van de jaren zestig.Kunstliefhebber 
Léon Lambert stelde ze met passie en 
enthousiasme samen. Hij was tot 1987 
voorzitter van Bank Brussel Lambert.

 op 25/01/2020 
van 10:30 tot 12:00

 GC Kontakt

 Inschrijving na 20/08 | Gids: Isabel Vermote 
| Plaats/afspraak: geven we door na 
inschrijving

 € 20 | Paspartoe-kansentarief: € 5

 van 18 jaar tot 80 jaar

 

SAMENLEVING
Gezelschapsspelletjes
Eén donderdag per maand delen enkele 
Berchemnaren hun passie voor het betere 
spel. Ze nemen hun eigen collectie mee 
en houden plaats vrij aan hun tafel. Schuif 
aan en laat je onderdompelen in een 
wondere 
wereld.

 van 12/09/2019 tot 13/08/2020 
elke maand op donderdag van  
18:00 tot 23:00

 GC De Kroon

 Gratis

 van 0 jaar tot 99 jaar

Media en Fake News
Tijdens deze workshop nemen we media 
en fake news onder de loep.

 van 08/10/2019 tot 26/11/2019 
dinsdag van 10:00 tot 12:00

 GC De Vaartkapoen

 In het kader van Agora M

 Gratis

 van 18 jaar tot 99 jaar
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Stappen op zondag
Zondag - Stapdag. Alle wandelingen 
beginnen aan Herrmann-Debroux en zijn 
tussen 10 km en 15 km lang.

 van 01/09/2019 tot 01/12/2019 
van 10:00 tot 16:00

 GC Den Dam

 € 3 per keer | € 10 voor de reeks

 

KMSKB Bruegel en zijn 
tijdgenoten
Pieter Bruegel de Oude is een van de 
bekendste schilders van de Renaissance. 
Hij stierf in Brussel in 1569, rond zijn 
veertigste levensjaar. Zijn kunstcarrière 
was kort en vandaag kennen we slechts 
een veertigtal kunstwerken van zijn hand.

 op 17/11/2019 
van 11:15 tot 12:45

 GC Kontakt

 Inschrijving na 20/08 | Gids: Lieve Dejonghe 
| Plaats/afspraak geven we door na 
inschrijving

 € 20 | Paspartoe-kansentarief: € 5

 van 18 jaar tot 80 jaar

 

KMSKB Hollandse school
Reis mee naar de Hollandse Gouden Eeuw 
en (her)ontdek kunstenaars zoals Frans 
Hals, Rembrandt, Van Rijn, Nicolaes Maes, 
Abraham Bloemaert, Jan van Goyen, 
Jacob van Ruisdael en Pieter de Hoogh.

 op 13/10/2019 
van 11:15 tot 12:45

 GC Kontakt

 Inschrijving na 20/08 | Gids: Lieve Dejonghe 
| Plaats/afspraak geven we door na 
inschrijving

 € 20 | Paspartoe-kansentarief: € 5

 van 18 jaar tot 80 jaar
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CREATIVITEIT
Crea-atelier:  
De Prentenploeg
Het crea-atelier De Prentenploeg gaat dit 
seizoen over de wereld van het illustreren. 
Door een verhaal leren kleutertjes allerlei 
creatieve technieken gebruiken.

 van 18/09/2019 tot 18/12/2019 (niet tijdens 
de herfstvakantie) 
elke week op woensdag van 14:00 tot 16:00

 GC Op-Weule

 € 90 voor 13 beurten | € 22,5 Paspartoe-
kansentarief

 van 4 tot 6 jaar

Crea-construct
We bouwen onze eigen abstracte 
installaties met gekke vormen en 
decoraties in gipsverband. Gebruik je 
fantasie en bouw mee aan de stad van 
morgen.

 op 16/10/2019 
van 14:00 tot 16:00

 GC Wabo

 i.s.m. GC Den Dam 

 € 3 kind, volwassene gratis

 van 3 tot 5 jaar (+ volwassene)

Creatief lab voor mini’s
Kliederen en kladderen, plakken en 
knippen ... Jouw kleuter exploreert zijn 
of haar creativiteit en ontdekt hoe je al 
dansend schildert, hoe potloden muziek 
maken en hoe kleuren met elkaar praten.

 van 28/09/2019 tot 06/06/2020 
elke week op zaterdag (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties) van  
10:00 tot 12:00

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken | Voor kleuters geboren in 2014 of 
2015 die Nederlands begrijpen en spreken

 € 150 voor het hele jaar | € 60 met 
Paspartoe-kansentarief (gespreid betalen 
is mogelijk, contacteer hiervoor het 
onthaal van GC Nekkersdal)

 van 4 tot 5 jaar

Jeugdatelier ‘t 
Paddenstoeltje
Ben jij een kunstenaar in wording? Hou 
je van knutselen, verhalen en nieuwe 
dingen ontdekken? Dan is crea-atelier ‘t 
Paddenstoeltje echt iets voor jou!

 van 28/09/2019 tot 21/12/2019 
12 x elke week op zaterdag van 10:00 tot 
12:30

 GC Den Dam

 i.s.m. GC Wabo

 € 45

 van 4 tot 9 jaar

0-6 JAAR  97

kin
de

ren



Petit mixed media
In Petit Mixed Media gaan we elke dag op 
creatief avontuur.

 van 23/09/2019 tot 16/12/2019 
op maandag van 16:00 tot 17:30

 GC Ten Noey

 i.s.m. Brede School Sint-Joost-ten-Node | 
Kinderen die naar SJAZ of Ten Nude naar 
school gaan kunnen gratis opgehaald 
worden op school. | Inschrijven kan via 
larissa.viaene@vgc.be vanaf maandag  
9 september om 10:00

 volgens IBO-tarief

 van 4 tot 6 jaar (geboren in 2013, 2014 of 
2015)

Verhalenbos
Eerst vertellen we een verhaal, dan gaan 
we knutselen. Samen fantaseren we erop 
los.

 van 25/09/2019 tot 17/06/2020 
elke week op woensdag van 15:00 tot 16:30

 GC Everna

 Hele jaar: € 80 | € 60 (Paspartoe-
kansentarief) 
Prijs vanaf januari: € 60 | € 45 Paspartoe-
kansentarief

 van 4 tot 6 jaar

Kleuteratelier
Tijdens deze namiddag doen de kleuters 
allerlei leuks: ze luisteren naar verhalen, 
knutselen, spelen en ontdekken.

 van 04/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 14:00 tot 17:00

 GC Essegem

 i.s.m. Panta Rhei | Voor kleuters uit het 
Nederlandstalig onderwijs. | Meebrengen: 
een schort die vuil mag worden. | Er is 
opvang van 13 tot 14 uur en van 17 tot 
17:30 uur (niet op feestdagen en tijdens 
schoolvakanties)

 € 200 | € 170 voor het 2de kind | € 40 
Paspartoe-kansentarief

 van 3 tot 6 jaar

Kriekenpitjes
Een atelier met kleine verhaaltjes, grote 
werkjes en losse beentjes.

 van 25/09/2019 tot 03/06/2020 
elke week op woensdag van 14:00 tot 16:30

 GC De Kriekelaar

 Meebrengen: drankje, stuk fruit, gezonde 
koek. Kinderen moeten ingeschreven zijn 
in het Nederlandstalig onderwijs.

 € 80 voor een schooljaar | € 60 voor mensen 
met verhoogde tegemoetkoming (omnio/
Paspartoe-kansentarief)

 van 4 tot 6 jaar (2de en 3de kleuterklas)
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MUZIEK
Muziek- & theaterinitiatie
Ontdek muziek én theater op een speelse 
manier. Creativiteit en plezier staan 
voorop. Met stem, instrumenten, liedjes, 
spelletjes en beweging werk je aan jouw 
theatrale en muzikale vaardigheden.

 van 04/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag (niet op 
feestdagen en tijdens schoolvakanties) van 
14:30 tot 15:30

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Academie Muziek Woord 
Dans | 02 279 57 12 
www.hoofdstedelijkeacademie.be

 i.s.m. IBO Nekkersdal, Brede School Laken 
en de Hoodstedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans | Voor kinderen uit 
het 1ste leerjaar die Nederlands begrijpen 
en spreken

 € 69 voor het hele jaar | korting mogelijk

 6 jaar (geboren in 2013)

Muziekatelier
We maken muziek, zingen liedjes, spelen 
muzikale spelletjes, experimenteren met 
de instrumenten en nog zo veel meer. 
Muziek op jonge leeftijd stimuleert het 
kinderbrein, maar is ook gewoon fijn om 
samen met je kind te doen. Een aanrader!

 op 27/11/2019 
van 14:00 tot 16:00

 GC Wabo

 i.s.m. GC Den Dam

 € 3 per kind, gratis voor volwassene

 van 3 tot 5 jaar (+ volwassene)

DANS
Dansinitiatie 1
Dit is een eerste kennismaking met 
het vak ‘dans’ en vormt een goede 
voorbereiding op klassieke en moderne 
dans. In de lessen gaat er veel aandacht 
naar techniek en artistieke ontplooiing al 
staat dansplezier centraal!

 van 04/09/2019 tot 24/06/2020 
gedurende het volledige schooljaar 2019-
2020, elke woensdagnamiddag behalve 
tijdens schoolvakanties of op feestdagen. 
van 13:30 tot 14:30 voor beginners en van 
14:30 tot 15:30 voor tweedejaars

 GC Nohva

 Hoofdstedelijke Academie Muziek Woord 
Dans | 02 279 57 12 
www.hoofdstedelijkeacademie.be 
academie@brucity.education

 € 69 | verminderd tarief mogelijk

 van 5 tot 7 jaar

Kadee, bougez!
Zit je met danskriebels in je lijf? Hier 
kan je ze kwijt. In dit dansatelier voor 
kinderen leer je bewegingen, techniek 
en creativiteit combineren tot jouw 
eigen stijl. Een sportieve én fantasierijke 
activiteit voor jonge kadees.

 van 11/09/2019 tot 18/12/2019 
14x op woensdag van 14:00 tot 16:00

 GC De Maalbeek

 € 150 | € 60 (Paspartoe-kansentarief)

 van 3 tot 9 jaar
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Expeditie Sint-Joost
Deze week bezoeken we unieke 
gebouwen, projecten en mensen in Sint-
Joost-ten-Node en maken we kennis met 
hun geschiedenis en verhaal.

 van 28/10/2019 tot 31/10/2019 
van 08:30 tot 17:30 (incl. opvang)

 GC Ten Noey

 GC Ten Noey of Aximax | 02 280 45 56 
aximax@vgc.be

 I.s.m Aximax

 € 40 | € 35 vanaf het tweede kind | € 15 
Paspartoe-kansentarief

 van 4 tot 6 jaar (kinderen geboren in 2013-
2015)

Herfstklanken
Tijdens herfstklanken gaan we niet alleen 
op zoek naar de kleuren maar ook naar 
de geluiden. Hoe klinkt de herfst en 
welk instrument is dat dan? En kan je de 
kleuren van de herfst omzetten in geluid? 
En wie weet kunnen we ook dansen op de 
herfst.

 van 28/10/2019 tot 31/10/2019 
van 08:30 tot 17:30 (incl. opvang)

 GC Ten Noey

 € 40 | € 35 vanaf het tweede kind | € 15 
(Paspartoe-kansentarief)

 van 4 tot 6 jaar (kinderen geboren in 2013-
2015)

SPEELWEKEN
Creaweek
Thematische driedaagse vol crea- en 
spelplezier.

 van 28/10/2019 tot 30/10/2019 
van 09:30 tot 16:00 (opvang: 8:30 tot 17:00) 

 Wijkschool GO De Wimpel, Kroonlaan 13, 
1050 Elsene

 GC De Maalbeek

 i.s.m. GC De Maalbeek en GC Elzenhof 
De speelweken van De Maalbeek & 
Elzenhof richten zich naar kinderen uit het 
Nederlandstalig onderwijs of kinderen die 
thuis Nederlands spreken.

 € 50 | € 40 vanaf het tweede kind | € 15 
Paspartoe-kansentarief

 van 4 tot 6 jaar (2de en 3de kleuterklas, 
geboren in 2014 of 2015)

Crea-yoga
Kinderyoga omvat veel meer dan je denkt. 
We luisteren naar verhalen, voeren hierbij 
yoga oefeningen uit, gebruiken onze 
verbeeldingskracht en knutselen erop los. 
Welkom op deze meditatieve trip!

 van 28/10/2019 tot 31/10/2019 
van 09:00 tot 16:00 (opvang vanaf 8:00 tot 
en met 16:00)

 GC Wabo

 i.s.m. GC Den Dam

 € 75 | € 15 Paspartoe-kansentarief

 van 4 tot 6 jaar
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Bewegingsatelier voor 
peuters
Samen met mama, papa, opa of oma 
voeren kleuters speelse opdrachten uit. 
Daarbij gaan fysiek en fantasie hand in 
hand.

 van 28/09/2019 tot 01/02/2020 
elke week op zaterdag van 11:00 tot 12:00

 GC De Markten

 € 86 standaard | € 60 reductie op basis van 
inkomen | € 22 Paspartoe-kansentarief.

 van 2,5 tot 4 jaar

Capoeira
Capoeira is meer dan een gevechtssport. 
Het is acrobatie, dans, muziek en spel 
met een mooie portie filosofie. Kom en 
ontdek deze unieke bewegingsvorm uit 
Brazilië. Capoeira is niet gewelddadig: ze 
bestaat uit ontwijkende bewegingen en 
verplaatsingen in de lucht. De bewegingen 
zijn niet vooraf bepaald of vastgelegd.

 van 11/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 15:00 tot 16:00

 GC Pianofabriek

 asbl BCT - Brussels 
abadacapoeira.be@gmail.com

 € 35 maand + € 25 voor de verzekering

 van 4 tot 6 jaar

Speelweek: Recycle art
Knutsel de gekste dingen met 
recyclagemateriaal. Wij voorzien heel wat 
materialen die je mag gebruiken. Heb je 
thuis nog leuke spullen liggen om mee 
te knutselen? Dingen die je anders zou 
weggooien? Breng ze zeker mee!

 van 28/10/2019 tot 31/10/2019 
van 08:00 tot 17:00

 GC De Markten

 De speelweken worden samen met 
jongeren uit de buurt georganiseerd 
en begeleid. Voor kinderen uit het 
Nederlandstalig onderwijs. Wij voorzien 
opvang tussen 8u en 9u en tussen 16u en 
17u. Kinderen nemen zelf een lunchpakket 
mee. | Let op! Op 1 november gaan er geen 
activiteiten door.

 € 64 standaardtarief | € 45 kortingstarief 
op basis van inkomen | € 15 Paspartoe-
kansentarief. Wil je deelnemen maar is de 
prijs een probleem? Neem dan contact op 
via cursussen@demarkten.be of  
02 512 34 25.

 van 3 tot 6 jaar

SPORT
Bewegingsatelier voor 
kleuters
In dit bewegingsatelier ontwikkelt je kind 
gevoel voor ruimte en bewustzijn van het 
lichaam. Met spelletjes, oefeningen en 
kleine choreografieën.

 van 28/09/2019 tot 01/02/2020 
elke week op zaterdag van 12:00 tot 13:00

 GC De Markten

 € 86 standaard | € 60 reductie op basis van 
inkomen | € 22 Paspartoe-kansentarief.

 van 4 tot 6 jaar
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Kleuterturnen
Huppelen, springen, rennen, rollen, met 
de bal spelen, gooien, vangen, dansen op 
muziek ...

 van 25/09/2019 tot 29/01/2020 (niet tijdens 
de schoolvakanties) 
Op woensdag:  
15 tot 16 uur kleuters van 4 tot 6 jaar 
16 tot 17 uur kleuters van 2,5 tot 4 jaar 
Op zaterdag:  
10 tot 11 uur kleuters van 2,5 tot 4 jaar 
11 tot 12 uur kleuters van 4 tot 6 jaar 
Geen les tijdens de schoolvakantie. 

 GC De Kroon

 Na elke schoolvakantie kan je starten.

 € 45 | € 11 Paspartoe-kansentarief.  
De meeste ziekenfondsen betalen 
gedeeltelijk terug.

 van 2,5 tot 4 jaar en van 4 tot 6 jaar

Multimove
Kinderen van 3 tot 6 jaar bewegen op een 
speelse manier. Tijdens de Multimove-
lessen leren kleuters basisbewegingen 
zoals klimmen, springen, trekken en 
duwen, vangen en werpen. De ideale start 
van een sportief leven.

 van 05/10/2019 tot 30/05/2020 
iedere zaterdagvoormiddag van  
09:30 tot 11:00

 GC Ten Weyngaert

 i.s.m. de VGC-Sportdienst

 € 95 | € 85 voor tweede kind | € 75 vanaf 
derde kind | € 38 Paspartoe-kansentarief

 van 3 tot 6 jaar

Kleuterkuren
Doe mee aan speelse, creatieve en 
prikkelende kinderactiviteiten. Tijdens dit 
atelier werken we in series; de ene serie 
is een creatieve activiteit, nadien ontdek 
je een leuke sport en dan volgt een reeks 
spel. Zo proef je doorheen het jaar van 
verschillende activiteiten en ontdek je wat 
je écht leuk vindt!

 van 25/09/2019 tot 27/05/2020 
wekelijks van 14:30 tot 16:00

 GC De Linde

  i.s.m. GC Everna

 € 80 | € 20 Paspartoe-kansentarief

 van 4 tot 5 jaar

Kleutersport
Ook kleutertjes hebben nood aan 
beweging. Schrijf jouw kind in voor onze 
sportlessen voor kleuters. Zo kan je kind 
kennis maken met zijn of haar lichaam.

 van 25/09/2019 tot 18/12/2019 
elke week op woensdag van 13:00 tot 14:00

 Basisschool Floralia | Floraliënstraat 29 
Sint-Lambrechts-Woluwe

 GC Op-Weule

 € 25 voor de reeks | € 20 vanaf het tweede 
kind | € 6 Paspartoe-kansentarief

 van 2,5 tot 5 jaar
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TAAL LEREN & 
OEFENEN

Kleuters spelen met Frans
Via spelletjes, liedjes en creatieve 
opdrachten komt jouw kleuter in contact 
met de Franse taal.

 van 05/10/2019 tot 06/06/2020 
elke week op zaterdag (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties) van  
13:00 tot 14:00

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken

 € 85 voor het hele jaar | € 21 met Paspartoe-
kansentarief

 4 jaar (2de kleuterklas, geboren in 2015)

Mini’s spelen met Frans
De beste manier om een vreemde taal te 
leren? Al spelend! Voor je het weet, heeft 
jouw kind weer enkele Franse woorden 
bijgeleerd.

 van 05/10/2019 tot 06/06/2020 
elke week op zaterdag (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties) van  
12:00 tot 13:00

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken | Voor kinderen geboren in 2014 of 
kinderen geboren in 2013 die nog geen 
notie van het Frans hebben.

 € 85 voor het hele jaar | € 21 met Paspartoe-
kansentarief

 van 5 tot 6 jaar (3de kleuterklas en 1ste 
leerjaar)

Multimove Mini en Maxi
Rennen, springen, tuimelen, vallen en 
weer opstaan. Met de bal gooien en 
hem ook opvangen. Met stimulerende 
bewegingen en gerichte activiteiten 
trainen we de motoriek van jouw kleuter.

 van 21/09/2019 tot 16/05/2020 
elke zaterdagvoormiddag behalve in 
schoolvakanties en op feestdagen. 
Multimove Maxi (5-6 jaar):  
van 10:30 tot 11:20  
Multimove Mini (3-4 jaar):  
van 9:30 tot 10:20

 GC Nohva

 i.s.m. Sportwerk Vlaanderen | Voor 
kinderen die Nederlands begrijpen en 
spreken.

 € 45 voor 11 lessen van september tot 
december | € 95 voor 27 lessen van 
september tot mei. | Reductietarief: 20% 
korting voor 2de kind uit zelfde gezin, 30% 
korting voor 3de kind uit zelfde gezin. | 
Paspartoe-kansentarief: € 11 (sept-dec),  
€ 29 (sept - mei).

 van 5 tot 6 jaar

Start 2 Bike 4 Kids
Leer zelf je kind fietsen onder het toeziend 
oog van een fietsmeester. Je krijgt ook een 
basiscursus fietsonderhoud. Een cursus 
voor ouder en kind!

 van 15/09/2019 tot 20/10/2019 
elke week op zondag van 10:00 tot 11:30

 GC Op-Weule

 i.s.m. de VGC-Sportdienst | Per kind moet 
er minstens één (groot)ouder aanwezig 
blijven.

 € 40 voor het eerste kind | € 35 voor het 
tweede kind | € 30 vanaf het derde kind 
€ 16 Paspartoe-kansentarief

 van 4 tot 7 jaar
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Taalkriebeltjes Frans
Pomme, poire, cerise ... Wil jij je kind 
graag voorbereiden om over enkele jaren 
zelf naar de winkel te gaan? Nieuwe 
(Franstalige) vriendjes te leren kennen op 
de speeltuin? Je kind komt op een speelse 
manier in contact met het Frans en leert al 
zingend en lezend zijn eerste woordjes.

 van 25/09/2019 tot 18/12/2019 
van 14:00 tot 15:30

 GC De Platoo

 € 25 | € 6,25 Paspartoe-kansentarief

 van 4 tot 8 jaar

Taalatelier
Kinderen oefenen elke week in dit 
taalatelier op een speelse manier hun 
Nederlands.

 van 28/09/2019 tot 21/12/2019 
elke week op zaterdag van 10:00 tot 
12:00 (Taalatelier 1) of van 13:00 tot 15:00 
(Taalatelier 2)

 GC De Markten

 Begeleiding: Brusselse studenten. 
Taalatelier 1 en 2 staan niet voor een 
niveauverschil tussen de lessen, maar voor 
verschillende tijdstippen.

 € 30 | € 21 reductieprijs op basis van 
inkomen | € 8 Paspartoe-kansentarief.

 van 2,5 tot 6 jaar
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HIJ IS ER! DE VAKANTIEGIDS 
HERFST-KERST 2019

Zoek je een toffe activiteit tijdens de vakantie?  
Die vind je zeker in de vakantiegids. Deze gids  
geeft een overzicht van sport-, spel- en  
crea-activiteiten in Brussel tijdens de schoolvakanties. 

Je vindt alles uit deze vakantiegids  
(en nog veel meer!) ook online.  
Kijk op www.sportinbrussel.be voor  
alle sportinitiatieven of op  
www.brusselbazaar.be voor alle  
activiteiten voor kinderen en  
jongeren in Brussel.



Rosalie De Vos, 9 jaar

6-12 JAAR
 creativiteit
 dans
 muziek
 speelweken
 sport
 taal leren & oefenen
 theater
 varia
 voeding
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Café Tricot
Breien, babbelen, lachen, discussiëren 
en creëren. Ben je een totale beginner, of 
had je ooit al eens twee breinaalden vast? 
Iedereen is welkom, breier of breister.

 van 12/09/2019 tot 25/06/2020 
elke week op donderdag van 14:00 tot 
18:00

 GC Pianofabriek

 Claude Harlez | 0486 57 60 98 
charlez@brutele.be | 02 537 56 03

 Wol en breinaalden zelf meebrengen.

 gratis

 vanaf 10 jaar

Crea-Atelier
Plakken, prikken, knippen, tekenen, 
kleuren, schilderen, … we maken samen 
mooie dingen die je trots mee naar huis 
kan nemen!

 van 25/09/2019 tot 13/05/2020 
elke woensdagnamiddag behalve in 
schoolvakanties en op feestdagen. van 
13:30 tot 16:30

 GC Nohva

 Voor kinderen die Nederlands begrijpen en 
spreken.

 € 60 voor 12 lessen van september tot 
december - € 120 voor 28 lessen van 
september tot mei. | Reductietarief: 20% 
korting voor 2de kind uit zelfde gezin, 30% 
korting voor 3de kind uit zelfde gezin. | 
Paspartoe-kansentarief: € 15 (sept-dec),  
€ 36 (sept - mei).

 van 6 tot 8 jaar

CREATIVITEIT
Atelier Beeldende Kunst
Op zaterdagvoormiddag worden we 
ondergedompeld in een bad vol beeldtaal 
van creativiteit en fantasie. Ook maken we 
kennis met verschillende kunstenaars.

 van 14/09/2019 tot 20/06/2020 (niet tijdens 
schoolvakanties en op feestdagen)  
elke week op zaterdag van 09:30 tot 11:00

 GC Essegem

 € 110 | € 94 vanaf tweede kind | € 33 
Paspartoe-kansentarief

 van 9 tot 11 jaar (3de tot 5de leerjaar)

Beeldend atelier
Schilderen, tekenen, collages maken, 
kleien, fotograferen, etsen ...  
Experimenteer en ontdek op een 
speelse manier hoe jij, net als beroemde 
kunstenaars, sprekende beelden kunt 
maken.

 van 05/09/2019 tot 25/06/2020 
elke week op donderdag (niet op 
feestdagen en tijdens schoolvakanties) van 
15:00 tot 18:00

 GC Nekkersdal

 Sint-Lucas Academie academie@
sintlukas.brussels, 02 217 77 00, www.
sintlukasacademie.brussels

 i.s.m. IBO Nekkersdal, Brede School 
Laken en Sint-Lucas Academie | Voor 
lagereschoolkinderen die Nederlands 
begrijpen en spreken.

 € 75 voor het hele jaar + € 10 ateliergeld | 
korting mogelijk

 van 6 tot 11 jaar (geboren in 2008 tot 2011)
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Creatief lab
Kliederen en kladderen, plakken en 
knippen ... Kom je creativiteit botvieren 
en ontdek hoe je al dansend schildert, hoe 
potloden muziek maken en hoe kleuren 
met elkaar praten.

 van 28/09/2019 tot 06/06/2020 
elke week op zaterdag (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties)  
van 14:00 tot 16:00

 GC Nekkersdal

 I.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken | Voor kinderen die Nederlands 
begrijpen en spreken.

 € 150 voor het hele jaar | € 60 met 
Paspartoe-kansentarief (gespreid betalen 
is mogelijk, contacteer hiervoor het 
onthaal)

 van 6 tot 9 jaar (geboren in 2010, 2011, 
2012 of 2013)

De woensdagen
Doe mee aan speelse, creatieve en 
prikkelende kinderactiviteiten. Tijdens 
dit atelier werken we in series; een serie 
creatieve activiteiten, dan ontdek je 
leuke sporten en daarna volgt een serie 
spellen. Zo proef je doorheen het jaar van 
verschillende activiteiten en ontdek je wat 
je écht leuk vindt!

 van 04/09/2019 tot 27/05/2020 
wekelijks van 14:00 tot 16:30

 GC De Linde

 i.s.m. GC Everna

 € 80 | € 20 Paspartoe-kansentarief

 van 6 tot 11 jaar

Crea-Atelier
Maak je graag mooie dingen? Leer je graag 
nieuwe knutseltechnieken? In dit crea-
atelier komt Marie-Louise elke week met 
nieuwe ideeën.

 van 25/09/2019 tot 13/05/2020 
elke woensdagnamiddag behalve in 
schoolvakanties en op feestdagen.  
van 13:30 tot 16:30

 GC Nohva

 Voor kinderen die Nederlands begrijpen en 
spreken.

 € 60 voor 12 lessen van september tot 
december - € 120 voor 28 lessen van 
september tot mei. | Reductietarief: 20% 
korting voor 2de kind uit zelfde gezin, 30% 
korting voor 3de kind uit zelfde gezin. | 
Paspartoe-kansentarief: € 15 (sept-dec),  
€ 36 (sept - mei).

 van 9 tot 12 jaar

Crea-construct
We bouwen onze eigen abstracte 
installaties met gekke vormen en 
decoraties in gipsverband. Gebruik je 
fantasie en bouw mee aan de stad van 
morgen.

 op 16/10/2019 
van 14:00 tot 16:00

 GC Wabo

 i.s.m. GC Den Dam

 € 3 per kind | gratis voor volwassene

 van 3 tot 5 jaar (+ volwassene)
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Ketjeskunst
We knippen, plakken, schilderen en 
boetseren. Bij Ketjeskunst word je een 
echte kunstenaar.

 van 04/09/2019 tot 24/06/2020 (niet op 
feestdagen en tijdens schoolvakanties) 
elke week op woensdag van 14:00 tot 17:00

 GC Essegem

 i.s.m. Panta Rhei | Voor kinderen uit het 
Nederlandstalig onderwijs, niet voor 
kleuters. 
Meebrengen: een schort die vuil mag 
worden. 
Er is opvang van 13 tot 14 u. en van 17 tot 
17:30 u.

 € 200 | € 170 voor het 2e kind | € 40 
Paspartoe-kansentarief

 van 6 tot 12 jaar

Naaiatelier
Kinderen en volwassenen kunnen samen 
(leren) naaien. Zo wordt dit ook een 
moment van ontmoeting en samenzijn.

 van 24/09/2019 tot 17/12/2019 
op dinsdag van 16:00 tot 17:30

 GC Ten Noey

 Inschrijven via larissa.viaene@vgc.be.

 I.s.m. Brede School en Femma Quartier 
Voor kinderen geboren vanaf 2011 
(volwassenen welkom) | Kinderen die naar 
SJAZ of Ten Nude naar school gaan, kunnen 
gratis opgehaald worden op school.

 gratis

 vanaf 8 jaar

Jeugdatelier ‘t 
Paddenstoeltje
Ben jij een kunstenaar in wording? Hou 
je van knutselen, verhalen en nieuwe 
dingen ontdekken? Dan is crea-atelier ‘t 
Paddenstoeltje echt iets voor jou!

 van 28/09/2019 tot 21/12/2019 
12 x elke week op zaterdag van  
10:00 tot 12:30

 GC Wabo

 i.s.m. Den Dam

 € 45

 van 4 tot 9 jaar

KET club
Brusselse kunstenaars brengen KETjes 
in contact met de wondere wereld 
van de kunsten. Schrijf je in en ontdek 
verschillende artistieke disciplines.

 van 25/09/2019 tot 22/01/2020 
elke week op woensdag van 13:30 tot 16:00

 GC De Markten

 Begeleiding: Brusselse kunstenaars.

 € 60 standaard | € 42 reductie op basis van 
inkomen | € 15 Paspartoe-kansentarief

 van 8 tot 12 jaar
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Tekenlabo
Plezierig werken in een ontspannen sfeer 
terwijl je de technieken van het tekenen 
leert. Niets moet, alles kan! Fantasie en 
goesting zijn de basis van het creatieve 
proces.

 van 25/09/2019 tot 18/12/2019 
elke week op woensdag van 13:45 tot 15:00

 GC De Zeyp

 € 60 | € 15 Paspartoe-kansentarief

 van 7 tot 9 jaar

Naaiproject: Cadeautjes 
van naald & draad
Gefascineerd door de naaimachine? En 
daar altijd al iets mee willen maken? Dan 
is dit atelier helemaal op jouw maat. 
Leer met wat lapjes stof de prachtigste 
cadeautjes voor onder de kerstboom 
maken.

 van 13/11/2019 tot 18/12/2019 
elke woensdag van 15:00 tot 16:30

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken. | Voor tieners geboren in 2005, 
2006, 2007, 2008 of 2009, die Nederlands 
begrijpen en spreken.

 € 25 voor de reeks (6 sessies) | € 6 
Paspartoe-kansentarief

 van 10 tot 14 jaar

Pakkend Papier
Bouw samen met kunstenaar Frank Bolter 
verrassende constructies uit papier.

 op 05/10/2019 
eenmalig van 09:00 tot 12:00

 GC Nohva

 info.bibliotheek@brucity.education | aan 
de balie van de Openbare Bibliotheek 
Brussel-Laken of via GC Nohva

 € 5

 van 9 tot 12 jaar

Teken & schilderatelier
Maak kennis met de verschillende 
beeldelementen: kleur, compositie, 
contrasten, licht en donker. We 
doen dat op een ludieke manier. We 
experimenteren en observeren.

 van 21/09/2019 tot 25/01/2020  
(Niet tijdens schoolvakanties) 
elke week op zaterdag van 10:00 tot 12:00

 GC De Kroon

 € 90 voor een 10-beurtenkaart | € 27 
Paspartoe-kansentarief

 van 8 tot 16 jaar
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DANS
Breakdance op zondag
Breakdance met ervaren B-boys in de 
sfeer van peace, love and having fun. 
Je helpt en inspireert elkaar in een 
vertrouwelijke sfeer tijdens dit vrije 
repetitiemoment. Wil je echt leren 
breakdancen? Dan is dit de plek.

 van 01/09/2019 tot 28/06/2020 
elke week op zondag van 17:00 tot 19:30

 GC De Maalbeek

 gratis

 vanaf 8 jaar

C-Dance: Jazz Teens 2
Op zaterdag is er Jazz Teens 2 in Essegem. 
Jazzdans voor kinderen vanaf 10 jaar die 
al wat ervaring hebben met dans.

 van 07/09/2019 tot 20/06/2020 
(niet tijdens schoolvakanties) 
elke week op zaterdag van 11:00 tot 12:15

 GC Essegem

 C-Dance asbl | www.c-dance.net 
Céline | 0476 63 65 37

 € 299 (incl: lessen, verzekering, kostuums 
optreden en film van de show). 
Gratis proefles.

 vanaf 10 jaar

Naaiproject: Customize je 
shirt
Gefascineerd door de naaimachine? En 
daar altijd al iets mee willen maken? Dan 
is dit atelier helemaal op jouw maat. 
Ontdek hoe je met naald en draad die 
leuke T-shirt helemaal de jouwe maakt.

 van 25/09/2019 tot 06/11/2019 
elke woensdag, behalve op 30/10  
van 15:00 tot 16:30

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken. | Voor tieners geboren in 2005, 
2006, 2007, 2008 of 2009, die Nederlands 
begrijpen en spreken.

 € 25 voor de reeks (6 sessies) | € 6 
Paspartoe-kansentarief

 van 10 tot 14 jaar

Naaiproject: Hippe 
verkleedspullen
Gefascineerd door de naaimachine? En 
daar altijd al iets mee willen maken? Dan 
is dit atelier helemaal op jouw maat. ‘t Is 
bijna carnaval, dus waarom dit jaar niet 
eens zelf je kostuum ontwerpen?

 van 08/01/2020 tot 12/02/2020 
elke woensdag van 15:00 tot 16:30

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken. | Voor tieners geboren in 2005, 
2006, 2007, 2008 of 2009, die Nederlands 
begrijpen en spreken.

 € 25 voor de reeks (6 sessies) | € 6 met 
Paspartoe-kansentarief

 van 10 tot 14 jaar

110  6-12 JAAR

kin
de
ren



Danslab
Danslab is het vervolg op dansinitiatie van 
de Academie. Het zijn 4 leerjaren waarin 
de kinderen telkens 2 lesuren per week 
les volgen, op woensdag in Lendrik en op 
vrijdag in Peter Benoitschool.

 van 04/09/2019 tot 11/09/2020 
heel schooljaar lang elke woensdagmiddag 
1u en vrijdagnamiddag 1u. niet tijdens 
schoolvakanties of feestdagen. Van 15:30 
tot 17:00 (Danslab 1, 5-7 jaar) | van 16:45 
tot 18:00 (Danslab 2, 8 tot 10 jaar) | van 
17:45 tot 19 uur (Danslab 3, 9 tot 12 jaar).

 GC Nohva

 Hoofdstedelijke Academie Muziek Woord 
Dans | 02 279 57 12 
www.hoofdstedelijkeacademie.be 
academie@brucity.education

 € 69 | verminderd tarief mogelijk

 Danslab 1: van 5 tot 7 jaar 
Danslab 2: van 8 tot 10 jaar 
Danslab 3: van 9 tot 12 jaar

Kadee, bougez!
Zit je met danskriebels in je lijf? Hier 
kan je ze kwijt. In dit dansatelier voor 
kinderen leer je bewegingen, techniek 
en creativiteit combineren tot jouw 
eigen stijl. Een sportieve én fantasierijke 
activiteit voor jonge kadees.

 van 11/09/2019 tot 18/12/2019 
14x op woensdag van 14:00 tot 16:00

 GC De Maalbeek

 € 150 | € 60 Paspartoe-kansentarief

 van 3 tot 9 jaar

C-Dance: Streetdance
Op zaterdag is er streetdance in Essegem. 
Een mix van verschillende hiphop soorten 
om de basis van hip-hop te leren. Jongens 
en meisjes welkom.

 van 07/09/2019 tot 20/06/2020 
(niet tijdens schoolvakanties) 
elke week op zaterdag van 10:00 tot 11:00

 GC Essegem

 C-Dance asbl

 www.c-dance.net | Céline | 0476 63 65 37

 € 265 (incl: lessen, verzekering, kostuums 
optreden en film van de show). 
Gratis proefles.

 vanaf 7 jaar

Dansinitiatie
Dit is een eerste kennismaking met 
het vak ‘dans’ en vormt een goede 
voorbereiding op klassieke en moderne 
dans. In de lessen gaat er veel aandacht 
naar techniek en artistieke ontplooiing al 
staat dansplezier centraal!

 van 04/09/2019 tot 24/06/2020 
gedurende het volledige schooljaar 2019-
2020, elke woensdagnamiddag behalve 
tijdens schoolvakanties of op feestdagen. 
Van 13:30 tot 14:30 (Dansinitiatie 1, 5-7 
jaar) | van 14:30 tot 15:30 (Dansinitiatie 2, 
6 tot 8 jaar).

 GC Nohva

 Hoofdstedelijke Academie Muziek Woord 
Dans | 02 279 57 12 
www.hoofdstedelijkeacademie.be 
academie@brucity.education

 € 69 | verminderd tarief mogelijk.

 Dansinitiatie 1: van 5 jaar tot 7 jaar 
Dansinitiatie 2: van 6 jaar tot 8 jaar
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Pianoles
Iedereen vanaf acht jaar kan piano leren 
spelen.

 van 02/09/2019 tot 30/06/2020 
1 uur per week op maandag of 
dinsdag (niet op feestdagen en tijdens 
schoolvakanties) van 15:30 tot 20:00

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans  
sec.muziekacademie@brunette.brucity.be 
02 279 57 12

 Je moet ook het Muziekatelier volgen (2u 
per week) in Droomboom of Kakelbont.

 € 69

 vanaf 8 jaar

Klankkleuren
Ga met leeftijdsgenootjes op muzikaal 
avontuur. Rond thema’s als kleur, 
oerwoud, stad, reizen ... musiceer en 
experimenteer je op ukelele, gitaar, viool 
en trommels en trompetten.

 van 21/09/2019 tot 20/06/2020 
elke week op zaterdag (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties) van 10:00 tot 
12:30

 GC Nekkersdal

 Jeugd en Muziek Brussel 
info@jeugdenmuziek.be | 02 533 39 10 
www.jeugdenmuziek.be

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken | Voor lagereschoolkinderen die 
Nederlands begrijpen en spreken

 € 90 euro voor het hele jaar | korting 
mogelijk

 van 6 tot 11 jaar (geboren in 2008 tot 2013)

Multidans met Fouzia
Een beetje ‘fou’ en vol enthousiasme 
leert Fouzia je verschillende dansvormen 
aan. Sierlijkheid, techniek en vooral een 
hoop plezier. Ideaal om de stress van de 
schooldag even los te laten.

 van 26/09/2019 tot 19/12/2019 
10x op donderdag van 17:00 tot 18:00

 GC Everna

 10 lessen: € 50 | € 13 Paspartoe-
kansentarief

 vanaf 8 jaar

MUZIEK
Hiphop kids (girls only)
Hé kom je mee dansen? Feel the music 
and move to that beat!

 van 10/10/2019 tot 11/06/2020 
elke week op donderdag van 16:30 tot 
17:30 (6-9 jaar) of van 17:30 tot 18:30 (9-12 
jaar)

 GC De Kriekelaar

 Inschrijven kan via GC De Kriekelaar of via 
Ratatouille Schaarbeek  
(http://dbroej.be/nl/contact/8-maisons-
de-jeunes)

 enkel voor meisjes

 € 20

 van 6 tot 9 jaar en van 9 tot 12 jaar
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SPEELWEKEN
Creaweek
Thematische driedaagse vol crea- en 
spelplezier.

 van 28/10/2019 tot 30/10/2019 
van 09:30 tot 16:00 (opvang: 8:30 tot 17:00)

 GC De Maalbeek

 i.s.m. GC De Maalbeek en GC Elzenhof 
De speelweken van De Maalbeek & 
Elzenhof richten zich naar kinderen uit het 
Nederlandstalig onderwijs of kinderen die 
thuis Nederlands spreken.

 € 50 | € 40 vanaf tweede kind | € 15 
Paspartoe-kansentarief

 van 6 tot 9 jaar (1ste tot 3de leerjaar, 
geboren in 2011-2013)

Herfststage: Van impro tot 
slapstick
Droom je er ook van op een podium 
te staan? Tijdens deze vakantiestage 
proeven we van verschillende vormen van 
theater. Van improvisatie tot slapstick, 
van bewegen op een podium tot verhalen 
vertellen, acteren met maskers tot 
schaduwspelen maken.

 van 28/10/2019 tot 31/10/2019 
eenmalig van 09:00 tot 16:00 (opvang van 
8:30 tot 17:00)

 GC Kontakt

 Lunch meebrengen.

 € 60 | € 50 vanaf 2de kind uit hetzelfde 
gezin | € 10 Paspartoe-kansentarief.

 van 9 tot 12 jaar

Djembé kids
Je leert dit populaire Afrikaanse 
instrument bespelen via dansen, liedjes, 
sprookjes ... Laat je creativiteit horen!

 van 11/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 13:30 tot 15:00

 GC Pianofabriek

 Percutattoo asbl  
percutattoo@skynet.be | 0478 62 05 01 
0476 93 44 15 | www.percutattoo.be

 € 75 per trimester

 van 6 tot 12 jaar

Muziek- & theaterinitiatie
Ontdek muziek én theater op een speelse 
manier. Creativiteit en plezier staan 
voorop. Met stem, instrumenten, liedjes, 
spelletjes en beweging werk je aan jouw 
theatrale en muzikale vaardigheden.

 van 04/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties) van 14:30 tot 
15:30 (6 jaar) en van 15:30 tot 16:30 (7 jaar)

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans  
sec.muziekacademie@brunette.brucity.be 
02 279 57 12

 I.s.m. IBO Nekkersdal, Brede School Laken 
en de Hoodstedelijke Academie Muziek, 
Woord en Dans 
Voor kinderen die Nederlands begrijpen 
en spreken

 € 69, korting mogelijk

 6 of 7 jaar (2 groepen)
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 van 28/10/2019 tot 31/10/2019 
4 daagse speelweek van 09:00 tot 16:00 
(opvang 8-17 u.)

 GC Essegem

 i.s.m. JES | Voor kinderen uit het 
Nederlandstalige onderwijs. 
Concert/Toonmoment do 31.10 om 16u

 € 56 | € 48 vanaf tweede kind | € 15 
Paspartoe-kansentarief

 van 8 tot 12 jaar

Speelweek: Druk drukker 
drukst
Kan je iets drukken op een t-shirt, op een 
kei of op een ballon? Kom het te weten 
tijdens de herfstvakantie in De Markten, 
en leer drukken, schilderen en knutselen 
met allerlei gekke materialen en leuke 
technieken.

 van 28/10/2019 tot 31/10/2019 
van 08:00 tot 17:00, opvang tussen 8u en 9u 
en tussen 16u en 17u

 GC De Markten

 De speelweken worden samen met 
jongeren uit de buurt georganiseerd 
en begeleid. Voor kinderen uit het 
Nederlandstalig onderwijs. 
Kinderen nemen zelf een lunchpakket mee. 
Let op! Op 1 november gaan er geen 
activiteiten door.

 € 64 standaardtarief | € 45 kortingstarief 
op basis van inkomen | € 15 Paspartoe-
kansentarief. Wil je deelnemen maar is de 
prijs een probleem? Neem dan contact op 
via cursussen@demarkten.be of 02 512 34 
25.

 van 6 tot 9 jaar

Speelweek Herfst
Japanse Stippen... een kunsteducatieve 
speelweek rond de Japanse kunstenares 
Yayoi Kusama. Voor lagere schoolkinderen 
met zin in polkadots, pompoenen, licht en 
spiegels.

 van 28/10/2019 tot 31/10/2019 
tijdens de herfstvakantie van 08:00 tot 
17:00 (Activiteiten van 9:00 tot 16:30, 
vooropvang vanaf 8:00, na-opvang tot max. 
17:00)

 GC De Kriekelaar

 i.s.m. GC Ten Noey en GC Everna 
Elke speelweek heeft een ander thema. 
We zorgen voor creatieve workshops, 
excursies, sport & spel. We makengroepjes 
volgens leeftijd. Begeleiding door de 
animatoren van De Kriekelaar en andere 
professionele organisaties. Elke speelweek 
sluiten we af met een (toon)moment voor 
de ouders. 
Meebrengen: stukje fruit, lunchpakket, 
koekje, water.  
Kinderen moeten ingeschreven zijn in het 
Nederlandstalig onderwijs.

 € 40 voor de vierdaagse | € 15 Paspartoe-
kansentarief.

 van 6 tot 13 jaar (vanaf het eerste leerjaar)

Speelweek herfst: 
Bricofonie
Tijdens deze workshop bouwen 
we muziekinstrumenten uit allerlei 
recupmaterialen: een tuinslangtrompet, 
kapstokviool, papiermarimba, 
vuilnisbaktrommel, rietjeshobo, 
isomogitaar … Alles maakt lawaai!
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Boksen voor kinderen
Kinderen leren op een speelse, 
gemakkelijke en veilige manier boksen. 
Daarbij hebben ze weinig of geen direct 
fysiek contact. Met spelletjes oefenen ze 
bewegingen, werpen en evenwicht.

 van 23/09/2019 tot 22/06/2020 
elke week op maandag van 17:30 tot 19:00

 Per jaar: € 120 | € 60 Paspartoe-
kansentarief 
Vanaf januari: € 80 | € 45 Paspartoe-
kansentarief

 van 9 tot 12 jaar

Capoeira
Capoeira is meer dan een gevechtssport. 
Het is acrobatie, dans, muziek en spel 
met een mooie portie filosofie. Kom en 
ontdek deze unieke bewegingsvorm uit 
Brazilië. Capoeira is niet gewelddadig: ze 
bestaat uit ontwijkende bewegingen en 
verplaatsingen in de lucht. De bewegingen 
zijn niet vooraf bepaald of vastgelegd.

 van 11/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag  
van 16:00 tot 17:00 (7-8 jaar) en  
van 17:00 tot 18:00 uur (9-12 jaar)

 GC Pianofabriek

 asbl BCT - Brussels 
abadacapoeira.be@gmail.com

 € 35 per maand + € 25 voor de verzekering

 van 7 tot 8 jaar en van 9 tot 12 jaar

Typo-typ
BOEM PAUKESLAG, daar ligt alles 
PLAT, O.......o Violen, celli, bassen, 
koperen, triangel trommels PAUKEN 
We verzinnen onze eigen taal, woorden 
en beelden. Gebruik je verbeelding 
en illustreer spreekwoorden, ontwerp 
gedichtenposters en creëer je eigen 
prentenboek.

 van 28/10/2019 tot 01/11/2019 
van 09:00 tot 17:00 (opvang vanaf 8:00 tot 
en met 17:30)

 GC Wabo

 i.s.m. GC Den Dam

 € 75 | € 15 Paspartoe-kansentarief

 van 6 tot 9 jaar

SPORT
Aikido voor kinderen
Aikido is een Japanse krijgsdiscipline, je 
leert er verdedigingstechnieken.

 van 28/09/2019 tot 20/06/2020 
elke week op zaterdag van 09:00 tot 10:00

 GC De Kriekelaar

 Lesgever: Gaëtan Bonnet

 € 200. Bij de gemeente Schaarbeek kan je 
een sportcheque aanvragen ter waarde 
van 60 euro. | Meisjes hebben recht op 2 
cheques (120 euro). | Zie www.schaarbeek.
be/nl/cultuur-recreatie/sport/sportcheque 
Ook de mutualiteit betaalt een stuk van het 
lidgeld terug.

 van 8 tot 11 jaar
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Minibasket 
Botsen en dribbelen, werpen en vangen, 
mikken en passen. Kom naar Team 
Nekkersdal en train je behendigheid met 
de bal. Test de geleerde trucjes uit tijdens 
de match op het einde van elke les.

 van 25/09/2019 tot 03/06/2020 
elke week op woensdag (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties)  
van 17:30 tot 18:30 (6-8 jaar) of  
van 18:30 tot 19:30 (9-11 jaar)

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal, Brede School Laken 
en de VGC-Sportdienst | Voor kinderen die 
Nederlands begrijpen en spreken

 € 85 voor het hele jaar | € 21 Paspartoe-
kansentarief

 van 6 tot 8 jaar en van 9 tot 11 jaar

Minivoetbal
Oefen onder begeleiding van een ervaren 
sportanimator de coolste tricks met 
de bal en leef je in groep uit tijdens de 
voetbalwedstrijd aan ‘t eind van de les.

 van 28/09/2019 tot 06/06/2020 
elke week op zaterdag (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties)  
van 13:00 tot 14:00 (6-8 jaar) en  
van 14:00 tot 15:00 (9-11 jaar)

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken | Voor kinderen die Nederlands 
begrijpen en spreken.

 € 85 voor het hele jaar | € 21 met Paspartoe-
kansentarief

 van 6 tot 8 jaar en van 9 tot 11 jaar

Kabaalvogels
Energie te veel? Wij gaan met je kind 
buiten de muren van Everna op zoek 
naar sport en avontuur. We proeven van 
verschillende activiteiten en ontdekken zo 
onze interesses en talenten.

 van 25/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 14:00 tot 16:00

 GC Everna

 € 80 | € 60 Paspartoe-kansentarief 
Vanaf januari: € 60 | € 45 Paspartoe-
kansentarief

 van 9 tot 12 jaar

Kungfu kids
Kungfu is één van de oudste 
gevechtskunsten, met doeltreffende 
gevechtstechnieken van hoge kwaliteit. 
Maar het is bovenal een attitude: je 
ontwijkt alle vormen van conflict. In 
de trainingssessies Kungfu leer je een 
goede coördinatie en een gebalanceerde 
ontwikkeling van het lichaam. Discipline 
en respect voor anderen staan centraal.

 van 09/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag en vrijdag van 18:00 
tot 19:00

 GC Pianofabriek

 Kung Fu Chang 
St-Gillis info@kungfuchang.be 
02 534 93 16 | www.kungfuchang.be

 taal: Nederlands, Frans & Engels  
Praktisch traditionele witte kledij, blote 
voeten. | Aansluiten kan heel het jaar door.

 € 230 per jaar (andere formules mogelijk)

 van 8 tot 16 jaar
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Sport & spel 
Sport én spel: een toffe combinatie. 
Enkel voor speelse sportievelingen (of 
omgekeerd!)

 van 25/09/2019 tot 03/06/2020 
elke week op woensdag van 14:00 tot 16:30 
(2 groepen: van 6 tot 9 jaar of van 9 tot 12 
jaar)

 GC De Kriekelaar

 Meebrengen: drankje & een stuk fruit, 
gezonde koek. | Kinderen moeten 
ingeschreven zijn in het Nederlandstalig 
onderwijs.

 € 80 voor een schooljaar | € 60 voor mensen 
met verhoogde tegemoetkoming (omnio/
Paspartoe-kansentarief)

 van 6 tot 9 jaar (vanaf 1ste leerjaar) of van 
9 tot 12 jaar (vanaf 4de leerjaar)

Sportcaroussel
Tijdens de sportcaroussel gaan we 
op woensdag uiteenlopende sporten 
beoefenen, hiervoor gaan ook op 
verplaatsing.

 van 25/09/2019 tot 18/12/2019 
op woensdag van 14:00 tot 16:00, opvang 
van 12:00-14:00 en naopvang tot 17:30

 GC Ten Noey

 Voor jongens en meisjes. | Kinderen die 
naar SJAZ of Ten Nude naar school gaan, 
kunnen gratis opgehaald worden op school 
vanaf 12 uur.

 € 50 | € 40 vanaf tweede kind | € 12 
Paspartoe-kansentarief

 van 7 tot 12 jaar  
(kinderen geboren in 2007-2012)

Multisport
Maak kennis met verschillende sporten en 
leef je uit!

 van 21/09/2019 tot 16/05/2020 
elke zaterdagvoormiddag behalve in 
schoolvakanties en op feestdagen. van 
11:30 tot 12:30

 GC Nohva

 i.s.m. Sportwerk Vlaanderen | Voor 
kinderen die Nederlands begrijpen en 
spreken.

 € 45 voor 11 lessen van september tot 
december - € 95 voor 27 lessen van 
september tot mei | Reductietarief: 20% 
korting voor 2de kind uit zelfde gezin, 30% 
korting voor 3de kind uit zelfde gezin | 
Paspartoe-kansentarief: € 11 (sept-dec),  
€ 29 (sept - mei)

 van 6 tot 9 jaar

Omnisport
Leer op 1 jaar tijd verschillende sporten 
kennen. We brengen je in contact met 
sportclubs uit de buurt. Atletiek met 
Atlemo, capoeira met JES … om de paar 
weken staat een andere sport in de kijker.

 van 05/10/2019 tot 06/06/2020 
elke week op zaterdag (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties) van 10:00 tot 
12:00

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken / Voor kinderen die Nederlands 
begrijpen en spreken.

 € 150 voor het hele jaar | € 60 Paspartoe-
kansentarief (gespreid betalen is mogelijk, 
contacteer hiervoor het onthaal van GC 
Nekkersdal)

 van 6 tot 9 jaar (geboren in 2011, 2012 of 
2013)
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De Pretfabriek
Crea, sport, spel, natuur … Op een 
speelse manier maakt je kind kennis met 
verschillende activiteiten. We leren bij, 
maken vrienden en hebben vooral heel 
veel pret.

 van 25/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 14:00 tot 16:30

 GC Everna

 Prijs per jaar: € 80 | € 60 (Paspartoe-
kansentarief) 
Prijs vanaf januari: € 60 | € 45 (Paspartoe-
kansentarief)

 van 6 tot 12 jaar

Ketjessport
Je bent tussen 6 en 8 jaar oud en 
je houdt van bewegen? Sport elke 
woensdagnamiddag mee met Ketjessport.

 van 11/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 14:00 tot 17:00

 GC Essegem

 i.s.m. de VGC-Sportdienst en Sportwerk 
Vlaanderen | Voor kinderen uit het 
Nederlandstalig lager onderwijs, niet voor 
kleuters. | Meebrengen: een schort die vuil 
mag worden. | Er is opvang van 13 u. tot 14 
u. en van 17 tot 17:30 u. (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties)

 € 200 | € 170 vanaf het 2e kind | € 40 
Paspartoe-kansentarief

 van 6 tot 8 jaar

Start 2 Bike 4 Kids
Leer zelf je kind fietsen onder het toeziend 
oog van een fietsmeester. Je krijgt ook een 
basiscursus fietsonderhoud. Een cursus 
voor ouder en kind!

 van 15/09/2019 tot 20/10/2019 
elke week op zondag van 10:00 tot 11:30

 GC Op-Weule

 i.s.m. de VGC-Sportdienst | Per kind moet 
er minstens één (groot)ouder aanwezig 
blijven.

 € 40 voor het eerste kind | € 35 voor het 
tweede kind | € 30 vanaf het derde kind |  
€ 16 Paspartoe-kansentarief

 van 4 tot 7 jaar

Beweging en ritme
We spelen spelletjes en doen 
verschillende ludieke oefeningen. Zo leren 
de kinderen hun energie kanaliseren naar 
hun lichamelijke bewustzijn, beweging, 
ritme en geluid. Ze ontdekken de geluiden 
van Afrika, India en Latijns-Amerika. 
Door deze focus op het lichaam, roots en 
ontspanning krijgen de kinderen meer 
zelfvertrouwen en werken ze aan hun 
persoonlijke ontwikkeling.

 van 11/09/2019 tot 24/06/2020 
van 15:00 tot 16:00

 GC Pianofabriek

 Percutattoo asbl 
percutattoo@skynet.be | 0478 62 05 01 
0476 93 44 15 | www.percutattoo.be

 € 75 per trimester | € 120 per trimester in 
combinatie met djembé kids op woensdag 
(tussen 14:00 en 15:00) 

 van 6 tot 12 jaar
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Taalkriebeltjes Frans
Pomme, poire, cerise ... Wil jij je kind 
graag voorbereiden om over enkele jaren 
zelf naar de winkel te gaan? Nieuwe 
(Franstalige) vriendjes te leren kennen op 
de speeltuin? Je kind komt op een speelse 
manier in contact met het Frans en leert al 
zingend en lezend zijn eerste woordjes.

 van 25/09/2019 tot 18/12/2019 
van 14:00 tot 15:30

 GC De Platoo

 € 25 | € 6,25 Paspartoe-kansentarief

 van 4 tot 8 jaar

Spelen met Frans
De beste manier om een vreemde taal te 
leren? Al spelend! Je merkt het niet, maar 
zo leer je elke keer weer enkele Franse 
woorden bij.

 van 05/10/2019 tot 06/06/2020 
elke week op zaterdag (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties) van 11:00 tot 
12:00

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken | Voor kinderen geboren in 2012 of 
2013 die al een beetje Frans begrijpen en 
spreken (1ste en 2de leerjaar).

 € 85 voor het hele jaar | € 21 Paspartoe-
kansentarief

 van 6 tot 7 jaar

Multicircus 
Ontdek een mix van alle circustechnieken 
met de enthousiaste Lélo. Van acrobatie 
tot jongleren en eenwieleren, alle 
circustrucs kan je verkennen en oefenen 
op je eigen niveau.

 van 24/09/2019 tot 26/05/2020 
elke week op dinsdag van 16:00 tot 17:30 
(6-7 jaar) en van 17:30 tot 19:00 (8-11 jaar)

 GC De Maalbeek

 Circus Zonder Handen 
www.circuszonderhanden.be 
circus@circuszonderhanden.be 
0471 45 47 94

 € 205 | prijzen zijn afhankelijk van het 
inkomen

 van 6 tot 7 jaar en van 8 tot 11 jaar

TAAL LEREN & 
OEFENEN

Esperanto
Esperanto is een internationale taal. Ze 
werd ontworpen om een brug te maken 
tussen mensen die verschillende talen 
spreken. Zo wordt communicatie over 
de hele wereld mogelijk! Esperanto is 
gemakkelijk: kom eens langs en leer de 
taal op een directe en ludieke manier.

 van 11/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 18:00 tot 20:30

 GC Pianofabriek

 Esperantista Brusela Grupo vzw 
prezidanto@esperantobruselo.org

 Aansluiten kan het hele jaar door.

 € 20 lidmaatschap per jaar

 vanaf 10 jaar
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 van 02/09/2019 tot 29/06/2020 
gedurende het volledige schooljaar 
2019-2020, elke maandagavond behalve 
tijdens schoolvakanties of op feestdagen. 
van 16:00 tot 17:00 (8-10 jaar, 3de en 4de 
leerjaar) en van 17:00 tot 18:00 (10-12 jaar, 
5de en 6de leerjaar)

 GC Nohva

 Hoofdstedelijke Academie Muziek Woord 
Dans | 02 279 57 12 
www.hoofdstedelijkeacademie.be 
academie@brucity.education

 € 69 voor het hele jaar | korting mogelijk

 van 8 tot 10 jaar of 10 tot 12 jaar

Theateratelier voor 
kinderen
Wil je leren improviseren, spreken en 
bewegen op een podium? Dan is deze 
cursus zeker iets voor jou! Gebruik je stem 
en je lichaam om je uit te drukken en ga 
aan de slag met je verbeelding. Breng 
de acteur of actrice in jou naar boven 
en schitter mee in de voorstelling op het 
einde van de reeks.

 van 18/09/2019 tot 18/12/2019 
elke week op woensdag van 17:30 tot 18:30

 GC De Zeyp

 € 75 | € 19 Paspartoe-kansentarief

 van 8 tot 12 jaar

THEATER
Theateratelier 
Oorverdovend stil of veelzeggend 
sprakeloos? Leer uit je woorden komen bij 
alle emoties. Speel je helden na, verzin en 
vertel verhalen, draag gedichten voor en 
verfijn je uitspraak.

 van 04/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag (niet op 
feestdagen en tijdens schoolvakanties) van 
16:30 tot 17:30

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Academie Muziek Woord 
Dans | 02 279 57 12 
www.hoofdstedelijkeacademie.be 
academie@brucity.education

 I.s.m. IBO Nekkersdal, Brede School Laken, 
Hoofdstedelijek Academie Muziek, Woord 
en Dans | Voor kinderen die Nederlands 
begrijpen en spreken.

 € 69 voor het hele jaar, korting mogelijk

 van 8 tot 10 jaar (3de, 4de leerjaar en 5de 
leerjaar, geboren in 2009, 2010 of 2011)

Theateratelier
Lijkt het je het leuk om toneel te spelen? 
Wil je leren op je gemak voor een groep 
staan? Wil je duidelijk en mooi leren 
spreken? Dan is theateratelier iets voor 
jou!
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VARIA
Computerkraks
Ben jij gek op technologie? Wil je 
alles ontdekken over computers, 
computerprogramma’s, websites, robots 
en programmeertaal? Welkom bij de 
Computerkraks.

 van 27/09/2019 tot 20/12/2019 
elke week op vrijdag van 16:00 tot 18:00

 GC De Markten

 Begeleiding: Brusselse IT studenten.

 € 60 | € 42 reductie op basis van inkomen | € 
15 Paspartoe-kansentarief

 van 8 tot 12 jaar

Stadsverkenners
Tijdens stadverkenners wandelen we in 
Brussel. We gaan op zoek naar beelden, 
klanken en verhalen van de stad.

 van 25/09/2019 tot 18/12/2019 
op woensdag van 14:00 tot 16:00, opvang 
van 12:00-14:00 en naopvang tot 17:30

 GC Ten Noey

 Kinderen die naar SJAZ of Ten Nude naar 
school gaan, kunnen gratis opgehaald 
worden op school vanaf 12 uur.

 € 50 | € 40 vanaf kind | € 12 Paspartoe-
kansentarief

 van 8 tot 12 jaar (geboren in 2007- 2011)

Theaterlab
Speel je thuis al de pannen van het dak? 
Kom dan alles te weten over uitblinken 
op het toneel. Maak kennis met allerlei 
facetten van het theater en wees de ster in 
een schitterende eindvoorstelling.

 van 27/09/2019 tot 05/06/2020 
elke week op vrijdag (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties) van 17:00 tot 
18:30

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken | Voor tieners en bijna-tieners die 
Nederlands begrijpen en spreken.

 € 120 voor het hele jaar | € 36 Paspartoe-
kansentarief (gespreid betalen is mogelijk, 
contacteer hiervoor het onthaal van GC 
Nekkersdal)

 van 9 tot 11 jaar (4de, 5de, 6de leerjaar, 
geboren in 2008, 2009 of 2010)

Allemaal Acteur
Luister je graag naar verhalen? Zo graag 
dat je er zelf eens in wil meespelen? Je 
kan kiezen wie je het liefste bent: een boze 
boer, een koele kikker, een dappere dame 
of een mooi monster. Tijdens Allemaal 
Acteur kan je intens, beleven, spelen en je 
als een echte diva gedragen. Iedereen is 
welkom. Licht uit, Spot aan, Actie!

 van 02/10/2019 tot 27/05/2020 
van 14:00 tot 15:00 (7-8 jaar) en 15:00 tot 
17:00 (9-12 jaar)

 GC Pianofabriek

 Anna Thijs | athijs@stgillis.irisnet.be 
0490 52 30 09

 € 90 | € 27 Paspartoe-kansentarief

 van 7 tot 8 jaar en van 9 tot 12 jaar
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VOEDING
Koken met kinderen
Originele receptjes voor kinderen uit 
de lagere school. We starten elke week 
met makkelijke gerechten, en eten het 
nadien samen heerlijk op. Op het einde 
van de lessenreeks krijg je de receptjes als 
minikookboek mee naar huis!

 van 11/09/2019 tot 22/01/2020 
2 woensdagen per maand van 13:00 tot 
16:00

 GC De Platoo

 € 20

 van 6 tot 12 jaar
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Gus Van Overstraeten, 14 jaar

12-18 JAAR
 creativiteit
 dans
 muziek
 speelweken
 sport
 taal leren & oefenen
 theater, woord & podium
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Café Tricot
Breien, babbelen, lachen, discussiëren 
en creëren. Ben je een totale beginner, of 
had je ooit al eens twee breinaalden vast? 
Iedereen is welkom, breier of breister.

 van 12/09/2019 tot 25/06/2020 
elke week op donderdag van  
14:00 tot 18:00

 GC Pianofabriek

 Claude Harlez | 0486 57 60 98 
charlez@brutele.be | 02 537 56 038

 Wol en breinaalden zelf meebrengen. 

 gratis

 vanaf 10 jaar

Couture
In dit atelier maak je je eigen creaties. 
Stap voor stap en onder deskundige 
leiding leer je naaien en stikken.

 van 05/10/2019 tot 20/06/2020  
(20 lessen, 10 voor en 10 na nieuwjaar) 
elke week op zaterdag van 09:30 tot 12:30

 Groep INTRO Schaarbeek (0)2 215 40 71

 GC De Kriekelaar

 Kinderen moeten ingeschreven zijn in het 
Nederlandstalig onderwijs.

 € 140 incl. materiaal

 van 12 jaar tot 15 jaar

CREATIVITEIT
Atelier Beeldende Kunst
Op zaterdagvoormiddag worden we 
ondergedompeld in een bad vol beeldtaal 
van creativiteit en fantasie. Ook maken we 
kennis met verschillende kunstenaars.

 van 14/09/2019 tot 20/06/2020 
elke week op zaterdag van 11:15 tot 12:45  
(niet tijdens schoolvakanties en op 
feestdagen) 

 GC Essegem

 € 110 | € 94 2e kind 
€ 33 Paspartoe-kansentarief 

 van 11 jaar tot 13 jaar (kinderen van  
6e leerjaar tot 1e middelbaar)

Brei-kaffee 
Breien is leuker in groep. Dan kan je 
babbelen, ideeën uitwisselen en wie 
weet zelfs iets leren van elkaar. Elke 
week komen we op donderdag samen 
en werken we aan die sjaal, muts of trui. 
Lekker warm als het sneeuwt! Kan je 
breien, wil je leren breien of heb je zin om 
te breien? Welkom.

 van 05/09/2019 tot 25/06/2020 
elke week van 19:00 tot 21:00

 GC De Linde

 KWB Haren

 gratis

 vanaf 16 jaar
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Naaiatelier
Wil je zelf kleren maken en een patroon 
leren lezen? Of kan je al overweg met een 
naaimachine en wil je nog wat trucjes 
leren of inspiratie opdoen? Of genieten 
van gezelschap en samenwerken? Onder 
begeleiding leer je het vak en leer je van 
elkaar.

 van 03/10/2019 tot 12/12/2019 
van 19:30 tot 22:00

 GC De Linde

 Femma Haren, 02/242 69 34

 Iedereen brengt zijn eigen naaimachine 
mee. Wie er geen heeft, kan dit melden bij 
inschrijving.

 € 50

 vanaf 16 jaar

Naaiatelier
Kinderen en volwassenen kunnen samen 
(leren) naaien. Zo wordt dit ook een 
moment van ontmoeting en samenzijn.

 van 24/09/2019 tot 17/12/2019 
op dinsdag van 16:00 tot 17:30

 GC Ten Noey

 Inschrijven via larissa.viaene@vgc.be.

 I.s.m. Brede School en Femma Quartier  
Voor kinderen geboren vanaf 2011 
(volwassenen welkom) Kinderen die naar 
SJAZ of Ten Nude naar school gaan, kunnen 
gratis opgehaald worden op school.

 gratis

 vanaf 8 jaar

Creatie à la carte
Wil je graag tekenen? Of heb je meer 
interesse voor schilderen, grafiek, 
sculptuur, collage,...? Het kan allemaal, 
op je eigen ritme, in ons vrije atelier. Een 
artiest helpt je je persoonlijke verhaal 
vorm te geven.

 van 21/09/2019 tot 30/11/2019 
10x op zaterdagvoormiddag in september-
oktober-november 2019. van  
09:30 tot 12:30

 GC Nohva

 Mark Keppens | markkeppens.com 
markkeppens@telenet.be

 Schildersezel te huur aan €1/les voor 
een tafelmodel, €2/les voor een staand 
model. Ander benodigd materiaal lees je 
op https://markkeppens.files.wordpress.
com/2019/06/wat-breng-je-zelf-mee.pdf. 

 € 90

 vanaf 15 jaar

MemoryLab
Ontdek de wereld van de audiovisuele 
kunsten en maak je eigen kortfilm met 
Memory Lab.

 van 14/09/2019 tot 27/10/2019 
van 13:00 tot 16:00

 GC De Kriekelaar

 Ciclope Collective | 0486 58 90 94 
https://ciclopeart.wordpress.com/ 
ciclopeartbruxelles@gmail.com

 Auditie (gesprek op za 14/09) is verplicht 
voor deelname aan de workshops. 
Inschrijven auditie:  
info.memorybxl@gmail.com 

 Gratis

 van 16 jaar tot 24 jaar
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Naaiatelier voor tieners
Leer de basis van naaien met een 
naaimachine. Daarna ga je je eigen gang: 
tasjes, pennenzakken, kledingstukken …
Samen maken we er iets leuk van!

 van 25/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 14:00 tot 16:00

 GC Everna

 Prijs per jaar: € 80 | € 60 (Paspartoe-
kansentarief) | Prijs vanaf januari:  
€ 60 / € 45 (Paspartoe-kansentarief) 

 € 80

 van 12 jaar tot 14 jaar

Naaiproject: Cadeautjes 
van naald & draad
Gefascineerd door de naaimachine? En 
daar altijd al iets mee willen maken? Dan 
is dit atelier helemaal op jouw maat. 
Leer met wat lapjes stof de prachtigste 
cadeautjes voor onder de kerstboom 
maken.

 van 13/11/2019 tot 18/12/2019 
elke woensdag van 15:00 tot 16:30

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken. | Voor tieners geboren in 2005, 
2006, 2007, 2008 of 2009, die Nederlands 
begrijpen en spreken.

 € 25 voor de reeks (6 sessies) 
€ 6 met Paspartoe-kansentarief 

 van 10 jaar tot 14 jaar

Naaiproject: Customize je 
shirt
Gefascineerd door de naaimachine? En 
daar altijd al iets mee willen maken? Dan 
is dit atelier helemaal op jouw maat. 
Ontdek hoe je met naald en draad die 
leuke T-shirt helemaal de jouwe maakt.

 van 25/09/2019 tot 06/11/2019 
elke woensdag, behalve op 30/10  
van 15:00 tot 16:30

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken. | Voor tieners geboren in 2005, 
2006, 2007, 2008 of 2009, die Nederlands 
begrijpen en spreken.

 € 25 voor de reeks (6 sessies) 
€ 6 met Paspartoe-kansentarief 

 van 10 jaar tot 14 jaar

Naaiproject: Hippe 
verkleedspullen
Gefascineerd door de naaimachine? En 
daar altijd al iets mee willen maken? Dan 
is dit atelier helemaal op jouw maat. ‘t Is 
bijna carnaval, dus waarom dit jaar niet 
eens zelf je kostuum ontwerpen?

 van 08/01/2020 tot 12/02/2020 
elke woensdag van 15:00 tot 16:30

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken. | Voor tieners geboren in 2005, 
2006, 2007, 2008 of 2009, die Nederlands 
begrijpen en spreken.

 € 25 voor de reeks (6 sessies) 
€ 6 met Paspartoe-kansentarief 

 van 10 jaar tot 14 jaar
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Naaicursus Zelf Gemaakt!
Aarzel je om een eigen short of shirt te 
maken? Marie-Louise loodst je er in 6 
weken doorheen.

 van 05/10/2019 tot 16/11/2019 
6 opeenvolgende zaterdagen in oktober en 
november 2019. van 09:30 tot 12:30

 GC Nohva

 i.s.m. Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus

 € 25 | 6/les of € 25 voor 6 lessen in oktober 
en november 2019. Reductietarieven: 20% 
korting voor 2de persoon uit hetzelfde 
gezin, 30% korting voor 3de persoon uit 
zelfde gezin. Paspartoe-kansentarief: € 6 
voor 6 lessen. 

 vanaf 16 jaar

Teken & schilderatelier
Maak kennis met de verschillende 
beeldelementen: kleur, compositie, 
contrasten, licht en donker. We 
doen dat op een ludieke manier. We 
experimenteren en observeren.

 van 21/09/2019 tot 25/01/2020 
elke week op zaterdag van 10:00 tot 12:00

 GC De Kroon

 € 90 voor een 10-beurtenkaart 
€ 27 Paspartoe-kansentarief

 van 8 jaar tot 16 jaar

Tekenlabo 3
Plezierig werken in een ontspannen sfeer 
terwijl je de technieken van het tekenen 
leert. Niet moet, alles kan! Fantasie en 
goesting zijn de basis van het creatieve 
proces.

 van 25/09/2019 tot 18/12/2019 
elke week op woensdag van 16:15 tot 17:15

 GC De Zeyp

 € 60 | € 15 Paspartoe-kansentarief

 van 13 jaar tot 14 jaar

DANS
Breakdance
Breakdance training voor (semi-)
professionelen.

 van 12/09/2019 tot 27/06/2020 
elke week op donderdag van 20:00 tot 
22:00 of op zaterdag van 18:00 tot 22:00

 GC Pianofabriek

 The Funky Belgianz 
Funkybelgianz@gmail.com

 gratis

 vanaf 16 jaar
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C-Dance: Jazz Teens 2
Op zaterdag is er Jazz Teens 2 in Essegem. 
Jazzdans voor kinderen vanaf 10 jaar die 
al wat ervaring hebben met dans.

 van 07/09/2019 tot 20/06/2020 
elke week op zaterdag van 11:00 tot 12:15

 GC Essegem

 C-Dance asbl | www.c-dance.net 
Céline 0476 63 65 37

 € 299 (incl: lessen, verzekering, kostuums 
optreden en film van de show). 
Gratis proefles. 

 vanaf 10 jaar

Hedendaagse dans
In Hedendaagse dans speel je met de 
zwaartekracht. Je rolt over de vloer, laat je 
vallen, doet arm- en beenswings, roll-ups 
en downs, ... .

 van 03/09/2019 tot 30/06/2020 
gedurende het volledige schooljaar 
2019-2020, elke dinsdag- en vrijdagavond 
behalve tijdens schoolvakanties of op 
feestdagen. van 18:45 tot 19:45

 GC Nohva

 Hoofdstedelijke Academie Muziek Woord 
Dans | 02 279 57 12 
www.hoofdstedelijkeacademie.be 
academie@brucity.education

 Voor jongeren die de lagere graad hebben 
afgerond en/of reeds danslessen gevolgd 
hebben (onder bepaalde voorwaarden).  
Inschrijven mogelijk tijdens de 
opendeurdag in GC Nohva op 21 juni, 
17u-19u of via het secretariaat van de 
Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans, Nieuwland 198 - 1000 
Brussel - tel: 02 279 57 12 - Verminderd 
tarief mogelijk.

 € 69

 van 12 jaar tot 15 jaar

Sabar - traditionele dans 
uit Senegal
Idrissa heeft een eigen lesmethode 
ontwikkeld om u de kunst van de 
traditionele dans “Sabar” aan te leren. 
Hij gebruikt zijn jarenlange ervaring als 
danser in het Nationale Ballet van Senegal 
om u doorheen pulsaties, isolaties, 
aarding en de verschillende ritmes 
te leiden. Naast het aanleren van de 
basisprincipes en de meer geavanceerde 
technieken, is het voor Idrissa zeker zo 
belangrijk zijn leerlingen te begeleiden 
naar de exploratie en ontwikkeling van 
een verfijnd lichaamsbewustzijn, zodat 
ieder op een plezierige manier een eigen 
manier van dansen vindt.

 van 13/09/2019 tot 26/06/2020 
elke week op vrijdag van 19:00 tot 20:30

 GC Pianofabriek

 Forest Africa Danse | 0499 84 67 40 
idrissa.diop@outlook.be

 Taal: Nederlands, Frans en Engels

 € 17 per les

 vanaf 12 jaar

Tango beginners
De Argentijnse tango is een originele en 
unieke dans, het is een ontmoeting tussen 
man en vrouw, een geïmproviseerde 
dialoog, in een teder en heftig spel. Twee 
lichamen verplaatsen zich, intens en 
tijdloos, verenigd in de ruimte, en smelten 
samen in eenzelfde ritmiek van beweging. 
De tango is een zoektocht naar harmonie, 
naar sensualiteit, naar evenwicht.
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 van 11/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag  
van 18:00 tot 20:00 (halfgevorderden), 
20:00 tot 21:00 (gevorderden) of  
21:00 tot 22:00 (beginners)

 GC Pianofabriek

 Asbl Estación Tango 
uniontango@yucom.be | 0479 43 84 07 
www.giselaysergio.com

 Aansluiten kan heel het jaar door, 
beginners bij voorkeur aan het begin van 
het trimester.

 € 98 per trimester

 vanaf 15 jaar

Afrikaanse dans
Een reeks Afrikaanse dans met Rojah Lao 
van Tralala vzw. In deze reeks richten 
we ons vooral op de dans cultuur van 
Togo. De lessen worden begeleid met live 
percussie.

 van 02/09/2019 tot 16/12/2019 
op maandag van 20:00 tot 21:30

 GC Ten Noey

 i.s.m. Tralala vzw 
Prijs : 10 euro per les en 85 euro voor 10 
lessen 
De lessen worden gegeven in het 
Nederlands, Frans en Engels.

 € 85

 van 16 jaar

Urban Dance
Maak kennis met alle stijlen van urban 
dance. Van hiphop over breakdance tot 
dancehall en jazz. Georganiseerd door de 
experts van het Brusselse danscollectief 
RONIN.

 van 27/09/2019 tot 24/01/2020 
elke week op vrijdag van 18:00 tot 
19:00 (beginners) en van 19:00 tot 20:00 
(gevorderden)

 GC De Markten

 Begeleiding: RONIN collectief.  
De lessen worden in het Nederlands en 
Frans gegeven. 

 € 60 standaard | € 42 reductie op basis van 
inkomen | € 15 Paspartoe-kansentarief 

 vanaf 12 jaar
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MUZIEK
Choro - traditionele 
Braziliaanse muziek
Tijdens dit atelier leer je verschillende 
thema’s, ritmes en harmonieën uit het 
genre “Choro”. Deze mooie muziek is 
ontstaan uit een mix van Europese muziek 
(polka, mazurka, wals ...) en Afrikaanse 
ritmes (lundu, Maxixe, forró ...). Een 
beetje muziekervaring is nodig. Ook een 
eigen instrument is essentieel, maar alle 
instrumenten zijn welkom!

 van 14/09/2019 tot 27/06/2020 
elke week op zaterdag van 14:00 tot 18:00

 GC Pianofabriek

 Clube do Choro de Bruxelas 
clubedochorodebruxelas@gmail.com 
0485 44 20 49

 € 15 per les | € 50 voor 5 lessen

 vanaf 13 jaar

DJettes | Initiatie dames
Een initiatiereeks voor toekomstige 
vrouwelijke DJ’s, met een focus op de 
muziekstijlen urban, fusion en «chaabi», 
Maghrebijnse muziek.

 van 30/09/2019 tot 21/10/2019 
maandag van 09:30 tot 12:30

 GC De Vaartkapoen

 € 30

 vanaf 15 jaar

DJettes | Initiatie meisjes
Een initiatiereeks DJ voor meisjes, met 
een focus op de muziekstijlen urban, 
fusion, en «chaabi», Magrebijnse muziek.

 van 06/11/2019 tot 26/11/2019 
 van 13:00 tot 17:00

 GC De Vaartkapoen

 met dank aan Stedenfonds 
max. 12 plaatsen beschikbaar

 € 30

 van 12 jaar tot 26 jaar

Pianoles
Iedereen vanaf acht jaar kan piano leren 
spelen.

 van 02/09/2019 tot 30/06/2020 
1 uur per week op maandag of 
dinsdag (niet op feestdagen en tijdens 
schoolvakanties) van 15:30 tot 21:00

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans | 02 279 57 12 
sec.muziekacademie@brunette.brucity.be

 Je moet ook het Muziekatelier volgen (2u 
per week) in Droomboom of Kakelbont. 

 € 69

 vanaf 8 jaar
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Stemmer
Elke woensdagavond kan je meezingen 
met het Brusselse stadskoor Stemmer. 
Zowel beginners als ervaren zangers zijn 
welkom om samen te repeteren.

 van 25/09/2019 tot 29/01/2020 
elke week op woensdag van 20:00 tot 22:00

 GC De Markten

 Begeleiding: Peter Spaepen en Pieter 
Nevejans. 

 € 86 standaardtarief | € 67 kortingstarief 
op basis van inkomen | € 22 Paspartoe-
kansentarief 

 vanaf 16 jaar

Total Body Workout
Op een plezierige maar toch intensieve 
manier aan je conditie werken? Deze 
work-out combineert aerobics en 
spierverstevigende oefeningen, ideaal om 
vet te verbranden en in vorm te blijven.

 van 26/09/2019 tot 11/06/2020 
elke week op donderdag (niet op 
feestdagen en tijdens schoolvakanties)  
van 20:00 tot 21:00

 GC Nekkersdal

 i.s.m. de VGC-Sportdienst

 € 110 voor het hele jaar | € 50 voor het 
eerste trimester (tot 19/12) | € 45 voor het 
tweede trimester (van 09/01 tot 26/03) |  
€ 75 vanaf januari tot juni; € 33 / € 13 / € 11 
/ €19 met Paspartoe-kansentarief 

 van 16 jaar

Ukelele voor beginners
Maak in 5 lessen kennis met de trots van 
Hawaï: de ukelele.

 van 07/11/2019 tot 05/12/2019 
van 19:00 tot 20:00

 GC De Kriekelaar

 € 50, € 16 Paspartoe-kansentarief

 vanaf 16 jaar

SPEELWEKEN
Speelweek Herfst 
Japanse Stippen... een kunsteducatieve 
speelweek rond de Japanse kunstenares 
Yayoi Kusama. Voor lagere schoolkinderen 
met zin in polkadots, pompoenen, licht en 
spiegels.

 van 28/10/2019 tot 31/10/2019 
tijdens de herfstvakantie van 08:00 tot 
17:00

 GC De Kriekelaar

 i.s.m. GC Ten Noey en GC Everna 
Elke speelweek heeft een ander thema. 
We zorgen voor creatieve workshops, 
excursies, sport & spel. We maken 
groepjes volgens leeftijd. Begeleiding 
door de animatoren van De Kriekelaar en 
andere professionele organisaties. Elke 
speelweek sluiten we af met een (toon)
moment voor de ouders. Meebrengen: 
stukje fruit, lunchpakket, koekje, water. 
Kinderen dienen ingeschreven te zijn in het 
Nederlandstalig onderwijs.

 € 40 voor de vierdaagse 
€ 15 Paspartoe-kansentarief.

 van 6 jaar tot 13 jaar (vanaf het eerste 
leerjaar)
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SPORT
Aikido Teens en aikido 
voor jongeren en (jong)
volwassenen
Aikido is een Japanse krijgsdiscipline, je 
leert er verdedigingstechnieken

 van 25/09/2019 tot 19/06/2020 
elke week op woensdag van 17:45 tot 18:45 
(Teens, van 11 tot 14 jaar) en elke week op 
woensdag en vrijdag van 19:00 tot 20:30 
(vanaf 15 jaar)

 GC De Kriekelaar

 Lesgever: Gaëtan Bonnet

 € 200. Bij de gemeente Schaarbeek kan je 
een sportcheque aanvragen ter waarde van 
60 euro. Meisjes hebben recht op 2 cheques 
(120 euro). Zie www.schaarbeek.be/nl/
cultuur-recreatie/sport/sportcheque. 
Ook via de mutualiteit kan je een stuk van 
het lidgeld terugbetaald krijgen. 

 van 11 jaar tot 14 jaar en vanaf 15 jaar

BBB
BBB staat voor buik - billen - benen. 
Tijdens deze intensieve work-out train je 
in groep. Perfecte activiteit om je lichaam 
helemaal in vorm te krijgen.

 van 11/09/2019 tot 18/12/2019 
elke week op woensdag van 20:00 tot 21:00

 GC Op-Weule

 € 50 Sportabonnement najaar 
€ 13 Paspartoe-kansentarief 
€ 5 voor een proefles

 vanaf 14 jaar

Body Conditioning (1 & 2)
Body Conditioning is intensief sporten 
op dynamische muziek met als resultaat 
meer kracht en uithoudingsvermogen.

 van 23/09/2019 tot 27/01/2020 
elke week op maandag van 19:00 tot 20:00 
en van 20:00 tot 21:00

 GC De Markten

 Begeleiding: Wendy Vandooren (groep 1) 
en door Saskia Braeckman (groep 2). 

 € 86 standaardtarief | € 67 kortingstarief 
€ 22 Paspartoe-kansentarief 

 van 16 jaar 

Body Stretch
Groepsles op aangepaste muziek, gericht 
op lenigheid en kracht.

 van 23/09/2019 tot 27/01/2020 
elke week op maandag van 18:00 tot 19:00

 GC De Markten

 Begeleiding: Wendy Vandooren.

 € 86 standaardtarief | € 67 kortingstarief  
€ 22 Paspartoe-kansentarief 

 van 16 jaar 

Kungfu (vanaf 16 jaar) en 
Kungfu kids (8-16 jaar)
Met Kung Fu Shaolin Chuan leer je één 
van de oudste gevechtskunsten, met 
doeltreffende gevechtstechnieken van 
hoge kwaliteit. Maar het is bovenal een 
attitude: je ontwijkt alle vormen van 
conflict. In de trainingssessies Kungfu 
leer je een goede coördinatie en een 
gebalanceerde ontwikkeling van het 
lichaam. Discipline en respect voor 
anderen staan centraal.
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 van 09/09/2019 tot 29/06/2020 
elke week op maandag en vrijdag van 18:00 
tot 19:00 (8-16 jaar) en van 20:00 tot 21:30 
(vanaf 16 jaar)

 GC Pianofabriek

 Kung Fu Chang | 02 534 93 16 
St-Gillis info@kungfuchang.be 
www.kungfuchang.be

 taal: Nederlands, Frans & Engels Praktisch 
traditionele witte kledij, blote voeten.
Aansluiten kan heel het jaar door.

 € 230 per jaar (andere formules mogelijk)

 van 8 jaar tot 16 jaar en vanaf 16 jaar

Loop je Fit: start to run
Wil je van 0 naar 5 km lopen in 10 weken? 
En doe je dat liever in groep? Tijdens deze 
trainingen krijg je motiverende tips en 
schema’s op jouw niveau. Loop mee!

 van 25/09/2019 tot 27/11/2019 
elke week op woensdag en vrijdag van 
18:00 tot 19:00

 Koning Boudewijnpark 

 GC Essegem

 i.s.m. KWB Jette-Laken | 0479 33 97 77 
www.kwb.be/laken-jette 
pol.arnauts@kwb.be | VGC Sport 
Sportwerk Vlaanderen | 016 26 76 59 

 € 30 | gratis voor KWB-leden 

 vanaf 12 jaar

Lopen voor gevorderden
Wil je meer dan 5 kilometer lopen? En doe 
je dat graag in groep? In deze loopsessies 
krijg je motiverende tips en schema’s op 
jouw niveau. Loop mee!

 van 25/09/2019 tot 27/11/2019 
elke week op woensdag en vrijdag van 
18:00 tot 19:00

 Koning Boudewijnpark 

 GC Essegem

 i.s.m. KWB Jette-Laken | 0479 33 97 77 
www.kwb.be/laken-jette 
pol.arnauts@kwb.be | VGC Sport 
Sportwerk Vlaanderen | 016 26 76 59 

 € 30 | gratis voor KWB-leden 

 vanaf 12 jaar

Qi Gong ademkoor
Qi Gong betekent 
‘ademhalingsoefeningen’ in het Chinees. 
De zachte, repetitieve en eenvoudige 
ademhalingsoefeningen en bewegingen 
geven je energie.

 van 25/09/2019 tot 29/01/2020 
elke week op woensdag van 12:30 tot 13:30

 GC De Markten 

 De lessen worden in het Nederlands en 
Frans gegeven. 

 € 2 per sessie | € 40 standaardtarief 
€ 32 reductie | € 9 Paspartoe-kansentarief 
€ 0 leden van Kunst en Gezondheid.

 vanaf 16 jaar 
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Tai Chi Chuan 
Tai Chi Chuan is het ochtendritueel 
van miljoenen chinezen. Het is veel 
meer dan gymnastiek, het is ook een 
verfijnde zelfverdediging. In de oude 
Chinese gevechtskunsten zijn er twee 
hoofdstromingen: de interne stijl (Tai Chi 
Chaun) en de externe stijl (zoals Kung Fu 
Shaolin Chuan).

 van 13/09/2019 tot 26/06/2020 
elke week op maandag en vrijdag van 19:00 
tot 20:00 of van 20:30 tot 21:30

 GC Pianofabriek

 Kung Fu Chang | 02 534 93 16 
St-Gillis info@kungfuchang.be 
www.kungfuchang.be

 Taal: Nederlands, Frans & Engels / 
Traditionele witte kledij (kimono), blote 
voeten. Aansluiten kan heel het jaar door.

 € 250 per jaar (andere formules mogelijk)

 vanaf 16 jaar

Total Body (1 & 2)
Total Body is een intensieve training 
waarbij je de grote spiergroepen (vooral 
armen, benen, dijen en abs) traint op 
opzwepende muziek.

 van 26/09/2019 tot 30/01/2020 
elke week op donderdag van 18:00 tot 
19:00 (groep 1) en van 19:00 tot 20:00 
(groep 2)

 GC De Markten

 Begeleiding: Saskia Braeckman. 

 € 86 standaardtarief | € 67 reductie 
 € 22 Paspartoe-kansentarief

 van 16 jaar

Yoga
Sluit je even af van de chaos. Trek je terug 
in jezelf. Kom tot rust en vind de harmonie 
in je leven terug...

 van 16/09/2019 tot 27/01/2020 
elke week op maandag van 19.30 tot 20.30 
uur (beginners) en van 20.30 tot 21.30 uur 
(gevorderden)

 GC De Kroon

 € 60 per reeks van 8 lessen

 vanaf 16 jaar

TAAL LEREN & 
OEFENEN

Babbel & Acteer
Zin om op een speelse manier 
je Nederlands te oefenen? Kom 
improviseren, acteren, zingen, spelen en 
voorlezen... Verken je talent, ook in het 
Nederlands!

 van 10/10/2019 tot 14/11/2019 
5x elke week op donderdag van 19:00 tot 
20:30

 GC Nohva

 Na de 5 sessies kan er samen een 
toneelstuk/sketch gemaakt worden. 

 € 5

 vanaf 16 jaar
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Babbelut-conversatietafels
Wil je Nederlands oefenen? Kom praten 
met Nederlandstaligen. Op Babbelut is 
iedereen welkom.

 van 05/09/2019 tot 25/06/2020 
elke week op donderdag van 13:30 tot 
16:00

 GC De Markten

 i.s.m. Het Huis van het Nederlands 
Brussel - Bru-Taal Contactpersoon: 
Hans Bauters. / Info: conversatietafels@
huisnederlandsbrussel.be | 02 501 66 90

 gratis, zonder inschrijving

 van 16 jaar

Conversatiegroep NL
Ken je al wat Nederlands, en wil je 
nog oefenen? Kom dan met anderen 
praten over alledaagse dingen, in het 
Nederlands. Vind je de juiste woorden 
niet? Onze vrijwilligers helpen je wel.

 van 06/09/2019 tot 20/12/2019 
elke week op maandag (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties) van 18:30 tot 
20:00 of op vrijdag van 10:00 tot 22:00

 GC Nohva

  i.s.m. Het Huis van het Nederlands 
Brussel - Bru-Taal | conversatietafels@
huisnederlandsbrussel.be | 02 501 66 90 | 
www.bru-taal.be 

 gratis, zonder inschrijving

 vanaf 16 jaar

Esperanto
Esperanto is een internationale taal. Ze 
werd ontworpen om een brug te maken 
tussen mensen die verschillende talen 
spreken. Zo wordt communicatie over 
de hele wereld mogelijk! Esperanto is 
gemakkelijk: kom eens langs en leer de 
taal op een directe en ludieke manier.

 van 11/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag van 18:00 tot 20:30

 GC De Pianofabriek

 Esperantista Brusela Grupo vzw 
prezidanto@esperantobruselo.org

 Aansluiten kan het hele jaar door.

 € 20 lidmaatschap per jaar

 vanaf 10 jaar

Spaanse les 
 
Spaanse les voor beginners door een 
leerkracht van CVO Semper.

 van 18/09/2019 tot 10/06/2020 
elke woensdagavond behalve in 
schoolvakanties of op feestdagen vanaf 
half september 2019 tot eind juni 2020. van 
18:30 tot 21:35

 GC Nohva

 Inschrijven via het secretariaat van CVO 
Semper | campus Strombeek |  
Sint-Amandsplein 31 | 1853 Strombeek-
Bever | 02 267 35 15 
strombeek@cvosemper.be

 € 180 euro cursusgeld + € 37 materiaalkost 
(handboek + fotokopieën). Info over 
reductietarieven zijn te vinden op 
www.vlaanderen.be/vrijstelling-of-
vermindering-van-inschrijvingsgeld-in-het-
volwassenenonderwijs. 

 vanaf 16 jaar
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THEATER, WOORD & 
PODIUM

Performancekunst
Performancekunst is een mysterieuze 
mengvorm van theater en beeldende 
kunst. In deze cursus maak je kennis met 
een aantal aspecten uit deze kunstvorm 
en werk je aan je eigen performance.

 van 23/11/2019 tot 25/01/2020 
elke week op zaterdag van 14:00 tot 18:00

 GC De Markten

 Begeleiding: Adina Macpherson,  
Evelien Cammaert & Joris Perdieus. 

 € 100 standaardtarief | € 80 reductie | € 30 
Paspartoe-kansentarief. 

 vanaf 16 jaar

Schrijfatelier
In dit atelier schrijf je verhalen en proza. 
Je gaat op zoek naar je eigen schrijfstijl. 
We bespreken elke twee weken onze 
teksten in groep.

 van 03/10/2019 tot 23/01/2020 
om de twee weken van 19:00 tot 22:00

 GC De Markten

 € 120 standaardtarief | € 96 reductie 
€ 36 Paspartoe-kansentarief. 

 vanaf 16 jaar

Speltheater
Speel je helden na, verzin verhalen, draag 
gedichten voor en maak vooral plezier. 
Met teksten, improvisatie en beweging 
gaan we aan de slag en verfijnen we jouw 
toneelspel.

 van 04/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag (niet op 
feestdagen en tijdens schoolvakanties) van 
15:30 tot 17:30

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Academie Muziek Woord 
Dans | 02 279 57 12 
www.hoofdstedelijkeacademie.be 
academie@brucity.education 

 i.s.m. IBO Nekkersdal | Voor jongeren 
uit het middelbaar (geboren in 2007 of 
vroeger), die Nederlands begrijpen en 
spreken.

 € 69 voor het hele jaar, korting mogelijk

 van 12 jaar tot 17 jaar

Speltheater
Bij speltheater komen alle aspecten van 
theater aan bod. Je leert een tekst te 
zeggen alsof het je eigen woorden zijn.

 van 02/09/2019 tot 29/06/2020 
gedurende het volledige schooljaar 2019-
2020, elke maandagavond behalve tijdens 
schoolvakanties of op feestdagen. van 
18:00 tot 20:00

 GC Nohva

 Hoofdstedelijke Academie Muziek Woord 
Dans | 02 279 57 12 
www.hoofdstedelijkeacademie.be 
academie@brucity.education

 € 69 voor het hele jaar, korting mogelijk

 van 12 jaar tot 15 jaar
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Theateratelier 
Niet op je mondje gevallen? Of sta je 
net regelmatig met je mond vol tanden? 
Oorverdovend stil of veelzeggend 
sprakeloos ... Ga met teksten, improvisatie 
en beweging aan de slag en leer acteren 
met emotie en overtuiging.

 van 04/09/2019 tot 24/06/2020 
elke week op woensdag (niet op 
feestdagen en tijdens schoolvakanties) van 
14:30 tot 15:30

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Academie Muziek Woord 
Dans | 02 279 57 12 
www.hoofdstedelijkeacademie.be 
academie@brucity.education 

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken | Voor tieners uit het 1ste, 2de en 
3de middelbaar (geboren in 2005, 2006 of 
2007), met een basiskennis Nederlands.

 € 69 voor het hele jaar, korting mogelijk

 van 12 jaar tot 14 jaar

Theaterlab maxi project 
XL1
Duik mee in dit avontuur vol spelplezier 
en fantasie. Exploreer de aspecten van 
het theater en werk samen met een 
echte theatermaker aan een spetterende 
voorstelling.

 van 27/09/2019 tot 29/11/2019 
elke vrijdag, behalve op 01/11 en 15/11 van 
18:30 tot 20:00

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken | Voor tieners geboren in 2004, 
2005, 2006 of 2007 (1ste, 2de, 3de en 4de 
middelbaar), die Nederlands begrijpen en 
spreken

 € 40 voor de reeks (8 sessies) 
€ 10 met Paspartoe-kansentarief 

 van 12 jaar tot 15 jaar

Theaterlab maxi project 
XL2
Duik mee in dit avontuur vol spelplezier 
en fantasie. Exploreer de aspecten van 
het theater en werk samen met een 
echte theatermaker aan een spetterende 
voorstelling.

 van 17/01/2020 tot 27/03/2020 
elke vrijdag, behalve op 28/02 van 18:30 
tot 20:00

 GC Nekkersdal

 i.s.m. IBO Nekkersdal en Brede School 
Laken / Voor tieners geboren in 2004, 
2005, 2006 of 2007 (1ste, 2de, 3de en 4de 
middelbaar), die Nederlands begrijpen en 
spreken.

 € 50 voor de reeks (10 sessies) 
€ 13 met Paspartoe-kansentarief 

 van 12 jaar tot 15 jaar
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Toneel is spelen - basis
Hoe kan je met je lichaam iets vertellen 
op een podium? Oefen je stem en leer 
improviseren. Groeps- en individuele 
oefeningen.

 van 25/09/2019 tot 18/12/2019 
elke week op woensdag van 18:00 tot 20:00

 GC De Markten

 Begeleiding: Adina Macpherson & Evelien 
Cammaert

 € 100 standaardtarief | € 80 reductie  
€ 30 Paspartoe-kansentarief. 

 van 16 jaar

Toneel is spelen - 
gevorderden
Breng in deze cursus je acteertalent naar 
een hoger niveau door je speeltechniek te 
verfijnen.

 van 25/09/2019 tot 18/12/2019 
elke week op woensdag van 20:15 tot 22:15

 GC De Markten

 Begeleiding: Adina Macpherson & Evelien 
Cammaert

 € 100 standaardtarief | € 80 reductie 
€ 30 Paspartoe-kansentarief. 

 van 16 jaar

Transfocollect
TransfoCollect is een 
kunstenaarscollectief voor jongeren. 
Ideaal voor de jonge creatieveling.

 van 13/10/2019 tot 03/05/2020 
om de twee weken op zondag van 13:00 
tot 19:00

 GC De Kriekelaar

 Meer info: www.transfocollect.com

 Gratis

 vanaf 16 jaar

VARIA
Lezing : Zero Waste 
Rollercoaster
Een boeiende lezing door experte Veerle 
Colle waarin je alles te weten komt over 
een afvalarme (of Zero Waste) levensstijl.

 op 12/11/2019 
dinsdag van 19:30 tot 21:00

 GC Op-Weule

 € 5 | € 2 Paspartoe-kansentarief 

 € 10

 vanaf 12 jaar
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VOEDING
De nieuwe wereldkeuken
Maak kennis met smaken uit de hele 
wereld. Een ervaren kok helpt je verse en 
lekkere gerechten op een bord te toveren, 
met ingrediënten en kruiden uit de hele 
wereld. Iedere maand staat er een ander 
land op het menu.

 van 03/10/2019 tot 09/01/2020 
 van 09:00 tot 14:00

 GC De Platoo

 Buurtatelier De Platoo 
atelierplatoo@gmail.com 
0490 523 967 | 02 412 00 50

 € 20, € 5 Paspartoe-kansentarief

 vanaf 15 jaar

Kook mee met André
Lekker, gezond en gevarieerd koken met 
lokale seizoensproducten waarbij we 
samen uitzoeken welk effect dit heeft op 
onze ecologische voetafdruk. Low impact 
cooking: in search of ...

 van 24/09/2019 tot 10/12/2019 
6x dinsdagavond tussen eind september en 
begin december 2019. van 18:30 tot 21:15

 GC Nohva

 Lesgever: André Bulens | € 36 voor 6 
kookavonden of €8/kookavond.  
Paspartoe-kansentarief: € 9 voor 6 
kookavonden of €2/kookavond;

 € 36

 vanaf 16 jaar
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N22 bundelt de krachten 
van de 22 Brusselse 
GEMEENSCHAPSCENTRA

N22 unit les forces 
des 22 centres 
communautaires 
bruxellois

N22 combines 
the strengths of 
the 22 Brussels 
community centres

22 centra verspreid over het hele gewest. Dat zijn eindeloos veel kansen om 
bij te leren, te ontdekken, genieten, ontmoeten, ontspannen, creëren, en 
samen Brussel te zijn.

Ontdek er alles over op www.N22.brussels

22 centres répartis sur la région 
entière. Voilà, une infinité de 
chances permettant d’apprendre, 
de découvrir, de s’amuser, de faire 
des rencontres, de se détendre, de 
créer, et de se réunir à Bruxelles. 

Découvrez tout sur 
www.N22.brussels

22 centres spread across the 
entire region. That means endless 
opportunities to learn, discover, 
enjoy, meet, relax, create and be 
together in Brussels.

Find out more at 
www.N22.brussels

  

Volg ons!
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1  GC De Kriekelaar
Gallaitstraat 86 
1030 Schaarbeek
02 245 75 22
dekriekelaar@vgc.be
www.dekriekelaar.be

2  GC De Kroon
Jean Baptiste 
Vandendrieschstraat 19 
1082 Sint-Agatha-Berchem
02 482 00 10
dekroon@vgc.be
www.gcdekroon.be

3  GC De Linde
Kortenbachstraat 7 
1130 Haren
02 242 31 47
delinde@vgc.be
www.gcdelinde.be

4  GC De Maalbeek
Hoornstraat 97 
1040 Etterbeek
02 734 84 43
demaalbeek@vgc.be
www.demaalbeek.be

5  GC De Markten
Oude Graanmarkt 5 
1000 Brussel
02 512 34 25
cursussen@demarkten.be
www.demarkten.be

6  GC De Platoo
Pantheonlaan 14 
1081 Koekelberg
02 412 00 50
deplatoo@vgc.be
www.deplatoo.be

7  GC De Rinck
Dapperheidsplein 7 
1070 Anderlecht
02 524 32 35
derinck@vgc.be
www.derinck.be

8  GC De Vaartkapoen
(tijdelijke locatie) 
Manchesterstraat 13-15
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 413 04 10
devaartkapoen@vgc.be
www.vaartkapoen.be

9  GC De Zeyp
Van Overbekelaan 164 
1083 Ganshoren
02 422 00 11
onthaal@dezeyp.be
www.dezeyp.be

10  GC Den Dam
Waversesteenweg 1741 
1160 Oudergem
02 663 89 50
dendam@vgc.be
www.gcdendam.be

11  GC Elzenhof
Kroonlaan 12 
1050 Elsene
02 648 20 30
elzenhof@vgc.be
www.gcelzenhof.be

12  GC Essegem
Leopold I straat 329 
1090 Jette
02 427 80 39
essegem@vgc.be
www.essegem.be

13  GC Everna
Sint-Vincentiusstraat 30 
1140 Evere
02 247 03 40
everna@vgc.be
www.everna.be

14  GC Het Huys
Egide Van Ophemstraat 46 
1180 Ukkel
02 343 46 58
hethuys@vgc.be
www.hethuys.be

15  GC Kontakt
Orbanlaan 54 
1150 Sint-Pieters-Woluwe
02 762 37 74
kontakt@vgc.be
www.gckontakt.be

16  GC Nekkersdal
Emile Bockstaellaan 107 
1020 Laken
02 421 80 60
info@nekkersdal.be
www.nekkersdal.be

17  GC Nohva
Peter Benoitplein 22 
1120 Neder-Over-Heembeek
02 268 20 82
gcnohva@vgc.be
www.gcnohva.be

18  GC Op-Weule
Sint-Lambertusstraat 91 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 775 92 00
info@opweule.be
www.opweule.be

19  GC Pianofabriek
Fortstraat 35 
1060 Sint-Gillis
02 541 01 70
info@pianofabriek.be
www.pianofabriek.be

20  GC Ten Noey
Gemeentestraat 25
1210 Sint-Joost-ten-Node
02 217 08 82
tennoey@vgc.be
www.tennoey.be

21  GC Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54 
1190 Vorst
02 340 95 80
tenweyngaert@vgc.be
www.tenweyngaert.be

22  GC Wabo
Delleurlaan 39-43
1170 Watermaal-Bosvoorde
02 675 40 10
wabo@vgc.be
www.wabo.be 



SCHAARBEEK
SIN

JOOST
TEN NODE

EVERE
LAKEN

JETTE
GANSHOREN

KOEKELBERG

SIN
AGATHA

BERCHEM

ANDERLECHT

VORST

SINT

UKKEL
WATERMAAL
BOSVOORDE

ELSENE
ETTERBEEK

SINT OLUWE

OUDERGEM 

SINT
LAMBRECHTS

WOLUWE

ELSENE

O
HEEMBEEK

HAREN

SIN JANS OLENBEEK

BRUSSEL
STAD

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

20

21

14

15

16

3

22

1  GC De Kriekelaar
2  GC De Kroon
3  GC De Linde
4  GC De Maalbeek
5  GC De Markten
6  GC De Platoo
7  GC De Rinck
8  GC De Vaartkapoen
9  GC De Zeyp
10  GC Den Dam
11  GC Elzenhof

12  GC Essegem
13  GC Everna
14  GC Het Huys
15  GC Kontakt
16  GC Nekkersdal
17  GC Nohva
18  GC Op-Weule
19  GC Pianofabriek
20  GC Ten Noey
21  GC Ten Weyngaert
22  GC Wabo



COLOFON
Deze gratis brochure is een uitgave van N22, het netwerk van de 
22 gemeenschapscentra en deel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Info
02 563 05 78
N22@vgc.be
www.N22.brussels

Druk
IPM printing

Vormgeving
Atelier Per Twee

Illustraties  
Tekenatelier GC De Kroon bij Karolina Sjezda: 

Tekenatelier GC De Zeyp bij Alice van Innis:
Diarno Barrie, Fina Criel, Rosalie De Vos, Lore Natis, Klaas Rochtus, Gus Van Overstraeten 
Tekenatelier GC Ten Noey bij Sophie Vanhomweg: 
Lou Charles, Mas Vanhee, Nazlı Yaren Sular, Tarık Yöndem 

Verantwoordelijke uitgever
Eric Verrept, Leidend Ambtenaar, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

Depotnummer
 D/2019/7025/15

Ontdek hier 
een overzicht van de 
22 gemeenschapscentra



www.N22.brussels   

Volg ons!

Tarık Yöndem, 11 jaar




