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nl  Dichter bij elkaar,  
op 22 locaties

22 gemeenschapscentra brengen 
Brusselaars dichter bij elkaar, in elk hoekje 
van de stad. Je ontmoet er diverse 
mensen, raakt geïnspireerd door de 
meest uiteenlopende activiteiten en 
vindt er de steun om je eigen projecten 
te realiseren: van Velokanik over 
breakdance tot taalkriebels. Of bouw 
samen met je buren aan een moestuin vol 
groentjes en fruit van eigen kweek, zoals 
de buurtbewoners van GC De Maalbeek in 
Etterbeek. 

De centra geven jou ruimte in de stad. 
Het aanbod komt er dankzij jou en andere 
Brusselaars. Ga gerust eens langs bij 
een gemeenschapscentrum in je buurt. 
Daar kun je ook altijd terecht met eigen 
suggesties. De centra zijn er voor jou!

Pascal Smet, Collegelid bevoegd 
voor Cultuur, Jeugd, Sport en 
Gemeenschapscentra
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INTRO

Bernhard over moestuinieren  
in GC De Maalbeek (Etterbeek): 
“Het contact zit goed en we hebben 
veel te danken aan de mensen van De 
Maalbeek. Ze hebben ons materiaal 
en ruimte gegeven. Zonder hen had 
dit project nooit kunnen uitgroeien 
tot wat het nu is.”



fr  Se rapprocher,  
sur 22 sites

22 centres communautaires rapprochent 
les Bruxellois, dans tous les coins de la 
ville. Vous rencontrerez des personnes 
diverses, serez inspiré par un large 
éventail d’activités et trouverez le 
soutien nécessaire à la réalisation de 
vos propres projets : du Velokanik au 
breakdance en passant par les échanges 
linguistiques. Ou, comme les habitants 
du CC De Maalbeek à Etterbeek, vous 
pouvez commencer avec vos voisins un 
potager rempli de légumes et de fruits 
cultivés sur place.

Les centres vous donnent de l’espace 
en ville. Cette offre est rendue possible 
par vous et les autres Bruxellois. N’hésitez 
pas à vous rendre dans un centre 
communautaire de votre quartier.  
Vous pouvez toujours proposer vos 
propres suggestions. Les centres sont là 
pour vous !

Pascal Smet, Membre du Collège 
en charge de la Culture, de la 
Jeunesse, du Sport et des Centres 
communautaires

en  Closer together,  
at 22 locations

Twenty-two community centres bring 
Brussels residents closer together, in 
every corner of the city. You will meet 
diverse people, be inspired by a wide 
range of activities, and find the support 
to achieve your own projects: from 
Velokanik to breakdance to a love of 
languages. Or, like the residents of GC 
De Maalbeek in Etterbeek, you can build 
a kitchen garden, full of home-grown 
vegetables and fruit, together with your 
neighbours. 

The centres give you space in the city. 
These are here thanks to you and other 
Brussels residents. Feel free to visit a 
community centre in your neighbourhood. 
You can always come up with your own 
suggestions. The centres are there for you!

Pascal Smet, Member of the Bench 
of Aldermen responsible for Culture, 
Youth, Sports, and Community Centres
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nl  Hoe werkt deze brochure?

Het cursusaanbod van de 22 centra is opgesplitst 
in 2 grote delen:
• volwassenen (p. 23-75) 

met thema’s en rubrieken
• kinderen en jongeren (p. 76-111) 

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

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. 12 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

NL

De taaliconen geven aan hoeveel Nederlands je het 
best kunt om vlot deel te nemen. Meer info op p. 17 
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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

NL

Per activiteit vind je deze info: 

Meer info over een bepaalde activiteit? 
De contactgegevens van elk gemeenschapscentrum vind je op p. 12. 

Titel
Naam van de activiteit

Korte omschrijving
Wat kun je verwachten van de 
activiteit? 
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fr  Comment fonctionne cette brochure ?

L’offre de cours des 22 centres est scindée en deux grandes 
parties :
• adultes (p. 23-75)  

comportant des thèmes et des rubriques
• enfants et jeunes (p. 76-111) 

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. 12 

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

NL

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

aisément. Plus d’infos à la p. 18 
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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

NL

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 12. 

Titre
Nom de l’activité

7

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 (p. 23-75)  

with themes and sections
• children and teenagers (p. 76-111)  

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. 12 

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

NL

The language icons indicate the level of Dutch required to 
participate easily. More information is available on p. 19 

8
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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

NL

You can find the following information per activity:

Would you like more information about a particular activity? 
The contact details for each of the community centres are available on p. 12. 

Title
Name of the activity

9

Brief description
What can you expect from the 
activity? 
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CONTACT & INSCHRIJVINGEN

nl  

Inschrijven kan telkens online, via 
telefoon, e-mail of aan de onthaalbalie 
van het gemeenschapscentrum. Dat 
kan vanaf 16 augustus, tenzij anders 
aangegeven. Sommige centra werken 
met een vaste inschrijfdag. Alle 
contactgegevens en inschrijfinfo per 
centrum vind je op de volgende pagina.

Opgelet: Er zijn geen cursussen tijdens 
schoolvakanties en op feestdagen.

TIP Voor alle activiteiten kan je online 
inschrijven via ticketing.vgc.be

Coronamaatregelen
Jouw veiligheid staat voorop. Alle 
gemeenschapscentra werken met 
draaiboeken en circulatieplannen die zijn 
goedgekeurd door een preventieadviseur. 
We laten niets aan het toeval over, 
zodat iedereen zich veilig en welkom 
voelt. Meer info vind je op de website 
van je gemeenschapscentrum, of kun je 
verkrijgen via het onthaal.

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 de 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 16 août, sauf si 
c’est indiqué autrement. Certains centres 
utilisent un jour fixe pour les inscriptions. 
Ceci est également illustré dans les pages 
suivantes.

Attention : il n’y a pas de cours pendant 
les vacances scolaires ni les jours fériés.

ASTUCE Pour toutes les activités, vous 
pouvez également vous inscrir sur 
ticketing.vgc.be

Mesures contre la Covid-19
Votre sécurité est notre priorité. Tous 
les centres communautaires travaillent 
avec des feuilles de route et des plans de 
circulation approuvés par un conseiller 
en prévention. Nous ne laissons rien au 
hasard, afin que tout le monde se sente 
bienvenu et en sécurité. Vous trouverez 
plus d’informations sur le site de votre 
centre communautaire, ou à l’accueil.

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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Open de achterflap 
voor een kaartje 

met de contactgegevens 
van de 22 

gemeenschapscentra

11

en  

You can register online, by telephone, 
email or at the reception desk at the 
community centre. You can register from 
16 august unless stated otherwise. Some 
centres use a set registration date. This is 
also shown on the next page. 

Please note: courses do not take place 
during school holidays and on public 
holidays.

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

Measures against the coronavirus
Your safety is our priority. All community 
centres are working with roadmaps 
and circulation plans approved by a 
prevention adviser. We are leaving 
nothing to chance, so that everyone feels 
safe and welcome. You will find more 
information on your community centre 
website or you can ask at reception.

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

 

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

 

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

Inschrijven kan vanaf 24 augustus  
voor volwassenen, en vanaf  
12 september voor kinderen. 

 

4  GC De Maalbeek
(tijdelijke locatie)
Generaal Lemanstraat 118,
1040 Etterbeek
02 734 84 43
demaalbeek@vgc.be
www.demaalbeek.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/DEMAALBEEK  

Inschrijven kan vanaf 29 augustus  
voor volwassenen, en vanaf  
12 september voor kinderen. 

 

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

Inschrijven kan vanaf 27 augustus 
online of aan het onthaal. Of kom 
op zaterdag 27 augusustus naar het 
inschrijfmoment in De Markten van 
10 tot 12u.

 

6  GC De Platoo
Pantheonlaan 14 / 
Dapperenstraat 20  
(Gebouw D), 
1081 Koekelberg
02 412 00 50
deplatoo@vgc.be
www.deplatoo.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/DEPLATOO

 

7  GC De Rinck
Dapperheidsplein 26, 
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
Zeypstraat 47, 
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 

Inschrijven kan vanaf  
12 september voor speelweken. 

 

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 kan vanaf  
14 september om 9u voor speelweken 
herfstvakantie. 
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13  GC Everna
Sint-Vincentiusstraat 30, 
1140 Evere
02 247 03 40
everna@vgc.be
www.everna.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/EVERNA

Inschrijven kan vanaf 14 september 
voor kinderen. 

 

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 
 
Inschrijven kan vanaf  
13 september voor de herfststage.

 

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

Inschrijven kan vanaf 30 augustus,

 

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

 

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 22 augustus  
voor volwassenen en vanaf  
12 september voor speelweken 
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 

Inschrijven kan vanaf  
12 september voor 
speelweken herfstvakantie. 
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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
• MIVB-ticket

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

Je Paspartoe geldt ook als UiTPAS in 
Vlaanderen. 

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
• ticket STIB

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 culturelles des Partenaires 
Paspartoe. 

Votre Paspartoe est également valable 
comme UiTPAS en Flandre. 

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 
• MIVB ticket

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 cultural activities of Paspartoe 
partners.

Your Paspartoe is also valid as an UiTPAS 
in Flanders. 

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. 

Maak een afspraak via de website 
of kom langs. 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 vinden plaats 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 
02 313 96 00
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. 
Oefen je liever in een kleine, vaste groep? Schrijf 
je dan in voor conversatie-groepen. Dat kan 
allemaal in de Brusselse gemeenschapscentra. Je 
vindt alle activiteiten om Nederlands te oefenen in 
Brussel op www.nederlandsoefenen.be.

De taaliconen tonen hoeveel Nederlands je best 
kent om comfortabel deel te nemen aan een 
activiteit. Welk taalicoon past bij jou? Dat vertelt 
deze legende. Veel plezier!

NL
Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.

NL
Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je 
spreekt het nog niet zo goed.

NL
Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets 
vertellen. 

NL
Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het 
goed. 

© Huis van het Nederlands Brussel



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. 

Prenez rendez-vous via le site 
web ou rendez-nous visite. 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 
02 313 96 00
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 
amusant 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 vous exercer en petit groupe, 
et retrouver les mêmes participants ? Inscrivez-
vous à un groupe de conversation. Tout cela 
est possible dans les centres communautaires 
bruxellois. Vous trouvez toutes les activités 
permettant de pratiquer le néerlandais à 
Bruxelles sur  
www.nederlandsoefenen.be/brussel.

Les icônes de langue indiquent le degré de 
maîtrise du néerlandais requis pour participer 
à l’activité à votre aise. Quelle icône de langue 
vous convient le mieux ? Voici la légende 
explicative. Bon amusement !

NL
Vous ne comprenez ou ne parlez pas encore 
vraiment le néerlandais.

NL

Vous comprenez déjà un peu le néerlandais, 
mais vous ne le parlez pas encore très bien.

NL

Vous comprenez déjà bien le néerlandais et 
vous êtes capable de raconter quelque chose. 

NL

Vous comprenez et parlez couramment le 
néerlandais. 

© Huis van het Nederlands Brussel
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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 or book an appointment 
online . 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 
02 313 96 00
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. You can find 
out about all the activities for practicing Dutch in 
Brussels on www.nederlandsoefenen.be/brussel.

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!

NL
You do not speak or understand any Dutch. 

NL

You already understand a little Dutch but you 
don’t speak that well yet.

NL

You understand quite a lot of Dutch and can 
also tell about something.

NL

You understand a lot of Dutch and speak it well. 

© Huis van het Nederlands Brussel
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INDEX VAN ALLE ACTIVITEITEN

CREATIVITEIT 24

 fotografie & film 25
 handwerken 26
 knutselen & creëren 26
 schilderen & tekenen 27
 snit & naad 28

MUZIEK 30

 instrumenten 31
 zang 32

SPORT & BEWEGING 33

 dans 34
 denksport 38
 fietsen 38
 fitness 39
 pilates 41
 tai chi 43
 turnen & aerobics 43

 vecht- en verdedigings-sporten 47
 wandelen & lopen 48
 yoga 48
 zumba 53
 andere 54

TAAL LEREN &  
OEFENEN 55

 arabisch 56
 engels 57
 esperanto 57
 italiaans 58
 nederlands 58
 spaans 63

VOEDING 65

 drank 66
 koken 66

DIVERSEN 69

 duurzaamheid 70
 ecologie 70
 lezing & debat 71
 lichaam & welzijn 72
 natuur 72
 ouder & kind 73
 samenleving 75
 uitstap 75
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0-6 JAAR 82

 creativiteit 83
 dans 86
 muziek 88
 ouder & kind 89
 speelweken 91
 sport 92
 taal 96
 theater 98

6-12 JAAR 99

 creativiteit 100
 duurzaamheid 103
 koken 104
 muziek 104
 ouder & kind 107
 speelweken 108
 sport 109
 taal 116
 theater 118

12-18 JAAR 121

 creativiteit 122
 dans 123
 duurzaamheid 126
 lezing 126
 muziek 127
 natuur 129
 ouder & kind 129
 sport 130
 taal 136
 theater 139
 uitstap 141
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CREATIVITEIT
 fotografie & film
 handwerken
 knutselen & creëren
 schilderen & tekenen
 snit & naad
 theater, woord & podium

24  CREATIVITEIT
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FOTOGRAFIE & 
FILM

Fotografie lessen
Samen met Ahlam duik je in de geheime 
wereld van fotografen. Spiegelreflex- en 
hybride fototoestellen, ze komen allebei 
aan bod. Jullie gaan met de groep zo veel 
mogelijk op stap om foto’s te maken.

 van 19.09.2022 tot 19.12.2022 
elke week op maandag van 18.00 uur tot 
19.30 uur

 GC De Platoo | Comenius

 Ahlam heeft basiskennis van het 
Nederlands, maar de iets complexere 
stukken worden in het Frans gegeven.

 € 65 | Paspartoe-kansentarief € 16,25 | 
Sociaal: € 52 | Sponsor: € 78

NL

Workshops Fotografie - 
Hybride
Met behulp van digitale en analoge 
technieken til je jouw fotografie op een 
hoger niveau.

 van 04.10.2022 tot 24.01.2023 
7 keer dinsdag om de 2 weken van 19.00 
tot 22.00 uur

 GC Elzenhof

 www.sanderdewilde.com |  
info@sanderdewilde.com

 Taal: NL + EN

 € 109

NL

Workshops Fotografie - 
Portret
Je fotografeert graag mensen en 
diafragma’s kennen geen geheimen meer 
voor jou? Dan zijn deze workshops iets 
voor jou.

 van 11.10.2022 tot 31.01.2023 
7 keer om de 2 weken op dinsdag  
van 19.00 tot 22.00 uur

 GC Elzenhof

 www.sanderdewilde.com |  
info@sanderdewilde.com

 Taal: NL + FR + EN I Max. 12 personen

 € 109

NL

Creatief schrijven & 
beeldverhalen maken
Zit jij met een verhaal dat de wereld in 
moet? Heb je een idee en wil je dat graag 
in tekst of in beeld uitwerken? Schrijf je in!

 van 12.09.2022 tot 21.11.2022 
10 keer elke week op maandag  
van 19.00 tot 21.00 uur

 GC Kontakt

 Jolan Bollen (°1993) is o.a. schrijver 
en dichter, woont en werkt in Brussel. 
Seppe Van den Berghe is een Brusselse 
eenmansstudio gespecialiseerd in 
illustratie, motion-, grafisch-, print- en 
character design.

 € 120 | Paspartoe-kansentarief € 36

NL
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HANDWERKEN

Kantklossen
Traditionele ambachten en technieken 
zijn hip. Heb je geduld en zie je details? 
Leer dan kantklossen, een unieke 
methode om garen te vlechten tot 
bijzondere patronen.

 van 13.09.2022 tot 27.06.2023 
om de 2 weken op dinsdag van 14.00 tot 
17.00 uur

 GC Essegem

 Magda Van der Cruyssen | 
magdavandercruyssen@telenet.be |  
02 427.72.18

 gratis | eenmalig € 10 lidgeld

Breicafé
Breien, haken en handwerken is hip. Zelf 
iets maken geeft voldoening. Een sjaal, 
trui of wollen sokken... met wat hulp lukt 
elk project.

 van 01.09.2022 tot 22.12.2022 
om de drie weken op donderdagnamiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur

 GC Wabo

 Koffie, thee en lekkers inbegrepen.

 € 2,50 per sessie

NL

KNUTSELEN & 
CREËREN

Keramiek
Je leert structuren aanbrengen in klei. 
Je experimenteert met kleuren en 
glazuur. Daarna gaan de vormen in de 
professionele keramiekoven.

 van 26.09.2022 tot 30.01.2023 en  
van 06.02.2023 tot 28.06.2023 
15 sessies op maandag van 18.00 tot  
23.00 uur of op woensdag van 18.00 tot 
23.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 150 per reeks |  
Paspartoe-kansentarief € 60

NL

Bloemschikken
Met verse bloemen, plantenmateriaal 
en een flinke dosis creativiteit maak je 
elke maand een prachtig bloemstuk. 
De lesgeefster brengt een voorbeeld en 
materiaal mee zodat je direct aan de slag 
kunt.

 van 21.09.2022 tot 18.01.2023 
elke derde woensdag van de maand van 
20.00 tot 22.00 uur

 GC Wabo

 €36 per les | €165 voor de hele cursus

NL
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Je leert de basisknopen macramé. 
Nadien pas je ze toe om zelf een macramé 
wandhanger, plantenhanger of ander leuk 
accessoire te maken.

 van 27.09.2022 tot 04.10.2022 
2 keer elke week op dinsdag van 17.00 tot 
19.00 uur

 GC Den Dam

 Wie na schooltijd komt, kan in Den Dam 
alvast huiswerk maken of studeren.

 € 15 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 16 jaar

NL

Schrijven met vuur
In de deze workshop leer je de 
basisbeginselen van de pyrografie. Je 
creëert unieke en gepersonaliseerde 
houtschijfjes met een vuurpen. Geen 
voorkennis nodig.

 op 13.10.2022 
op donderdag van 19.30 tot 22.00 uur

 GC Wabo

 In samenwerking met Bibliotheek 
Rozenberg.

 € 8 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL

SCHILDEREN & 
TEKENEN

Aquarelatelier
Hou je van aquarel en schilder je graag in 
groep? Dan is dit atelier iets voor jou. Je 
werkt zelfstandig maar kan voor inspiratie 
en raad steeds terecht bij elkaar of bij de 
begeleider.

 van 06.09.2022 tot 20.12.2022 
elke week op dinsdag van 10.00 tot  
12.00 uur

 GC Kontakt

 € 4 per les

NL

Druk je uit in kleur
Ontwikkel je creatieve talenten met 
potlood, gouache, acryl- of olieverf. 
Kunstenares Ariane begeleidt je op je 
creatieve zoektocht.

 van 20.09.2022 tot 20.12.2022 
elke week op dinsdag van 18.30 tot  
21.30 uur

 GC Wabo

 Ariane | 0472 55 39 11

 € 180

NL
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SNIT & NAAD

Naaisalon Femma Quartier 
St Joost
Kom samen om te naaien, babbelen en 
lachen. Een expert begeleidt volgens je 
niveau. Beginners én gevorderden zijn 
welkom. Ook om te breien of te borduren.

 van 29.09.2022 tot 15.12.2022 
elke donderdag van 9.30 tot 12 uur

 GC Ten Noey

 Abonnement geldig van 29 september tot 
en met 15 december 2022.

 € 20

NL

Basiscursus naaien
Naaien passé? Zeker niet! In deze hippe 
cursus leer je de basis van het naaien. 
Ervaring is niet nodig. Yasmina legt de 
basis stap voor stap uit, nadien kun je aan 
je eigen projecten werken.

 van 27.09.2022 tot 23.05.2023 
elke week op dinsdag van 19.00 tot 22.00 
uur. van 19.00 tot 22.00 uur

 GC Everna

 Everna voorziet machines en materiaal 
(scharen, basispatronen, latten...). Leuke 
stofjes moet je wel zelf meebrengen.

 € 160 | Paspartoe-kansentarief € 64

 vanaf 16 jaar

NL

Naaiatelier
Kun jij al naaien? Wil je graag werken aan 
jouw eigen kleedje, handtas of tafellaken? 
Tijdens dit atelier kan je in alle rust aan je 
eigen creaties werken, onder begeleiding 
van Monique.

 van 20.09.2022 tot 13.06.2023 
van 19.00 tot 22.00 uur

 GC Everna

 Everna voorziet machines en materiaal 
(scharen, basispatronen, latten,..), leuke 
stofjes moet je wel zelf meenemen.

 € 160 | Paspartoe-kansentarief € 64

 vanaf 16 jaar

NL

Naaiatelier
Naai je graag? Doe je het al lang of is het 
allemaal nog nieuw? Wil je graag bijleren 
of raad vragen aan iemand? Breng dan 
je eigen werk mee. Je krijgt individuele 
begeleiding.

 van 06.09.2022 tot 20.12.2022 
26 keer elke week op dinsdag  
van 13.30 tot 16.30 uur

 GC Kontakt

 Monique Cammaerts | 0495 31 58 94  
(na 14 u)

 € 5 per les

NL
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Kom zeker langs in ons Naaicafé. Je krijgt 
er advies en begeleiding bij retouches of 
eigen creaties. Of gewoon een gezellige 
babbel!

 van 15.09.2022 tot 15.06.2023 
elke derde donderdag van de maand  
van 19.00 tot 23.00 uur

 GC De Kroon

 Elke 3de donderdag van de maand tenzij 
anders vermeld. Je komt en gaat wanneer 
je wil.

 gratis

NL

Naaiatelier
Gefascineerd door stofjes, linten en 
knopen? Dan is deze cursus helemaal op 
jouw maat. Een tasje, een rokje of een 
short. Met behulp van naald, draad en een 
naaimachine leer je hoe je dat zelf maakt.

 van 09.09.2022 tot 30.06.2023 
elke maandag en vrijdag van 9.00 tot  
12.00 uur

 GC Nekkersdal

 € 50

NL

Naaiatelier met Coumba
Creatief met stof? In dit naaiatelier leert 
Coumba je hoe patronen kan knippen en 
stikken tot je eigen creaties.

 van 19.09.2022 tot 29.06.2023 
elke week op maandag van 17.00 tot  
21.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 
13.00 uur

 GC De Maalbeek

 Neem je eigen naaimachine mee. Heb je er 
geen? Dan kan je een lenen in De Maalbeek.

 gratis

 vanaf 16 jaar

NL
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INSTRUMENTEN

Choro
Deze workshops nodigen je uit om 
choro, een stedelijk en instrumentaal 
muziekgenre uit Brazilië, te ontdekken en 
te leren spelen.

 van 10.09.2022 tot 24.06.2023 
elke week op zaterdag van 14.00 tot  
15.30 uur (niveau 1) | van 15.30 tot  
17.00 uur (niveau 2)

 GC Pianofabriek

 Clube do Choro de Bruxelas | 
clubedochorodebruxelas@gmail.com

 Staat de prijs u in de weg, vertel het ons 
dan, wij vinden altijd een oplossing! Als 
u daarentegen iets meer wilt geven, is dit 
meer dan welkom.

 € 15 | €60 voor 5 lessen

 vanaf 16 jaar

NL

Djembé
Deze percussieworkshops bieden je de 
kans om de ritmes en instrumenten van 
West-Afrika (djembé / djouns) te leren en 
deze cultuur te ontdekken via muziek.

 van 20.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 20.00 tot  
21.30 uur (beginners) | van 18.15 tot  
20.00 uur (half-gevorderden)

 GC Pianofabriek

 Percutattoo asbl|percutattoo@skynet.be

 Talen: Nederlands, Frans, Engels, Spaans

 € 120

 vanaf 16 jaar

Percussie
Kom samen Afro-Braziliaanse percussie 
ontdekken op traditionele trommels 
die het ritme en geluid bepalen van het 
traditionele carnaval van Brazilië en in het 
bijzonder de stad Salvador-Bahia.

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 18.15 tot  
20.00 uur (beginners en half-gevorderden) | 
van 20.30 tot 22.00 uur (gevorderden)

 GC Pianofabriek

 Afrokata asbl |  
moise_dilatasom@hotmail.com

 Talen: Frans, Nederlands en Portugees

 € 130

 vanaf 16 jaar

NL

Gitaarles
Leer klassieke of elektrische gitaar spelen: 
blues, rock, funk, folk, ‘’fingerpicking’’ 
of jazz. Het maakt niet uit welk niveau je 
hebt, iedereen is welkom!

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op donderdag van 14.00 tot 
20.00 uur

 GC Pianofabriek

 Tarek Malki|tarek.malki@yahoo.com

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

 gratis

 vanaf 5 jaar

NL
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Leer je graag piano spelen? Samen 
ontdekken we verschillende genres zoals 
klassiek, filmmuziek en bekende liedjes.

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 15.30 tot  
22.00 uur (groep 1) en van 16.30 tot  
18.30 uur (groep 2)

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education |  
02 279 57 12

 Startende leerlingen moeten hiernaast  
ook de les ‘muziekatelier’ volgen in  
De Droomboom of Kakelbont.

 € 85,2 | Paspartoe-kansentarief € 56,2

 vanaf 6 jaar

ZANG

Stemmer
Zing mee met het Brusselse stadskoor 
Stemmer. Ze zingen verrassende 
muziek, van Bach tot Bert en Ernie. 
Zowel beginners als ervaren zangers zijn 
welkom.

 van 28.09.2022 tot 01.02.2023 
elke week op woensdag van 20.00 tot  
22.00 uur

 GC De Markten

 Begeleiding: Peter Spaepen

 € 90 | Paspartoe-kansentarief € 27 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 72

 vanaf 16 jaar 

NL
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Marie over zumba in GC Essegem 
(Jette): 
“Kunnen sporten aan democratische 
prijzen is heel belangrijk. Maar een 
zaal huren is niet goedkoop. Daarom 
ben ik blij met de gemeenschapscentra. 
Ze zoeken samen met jou naar de beste 
oplossing.”
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DANS

Breakdance training
Gratis breakdance training-sessie voor 
tieners en volwassenen.

 van 07.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag en zaterdag van 
18.00 tot 22.00 uur

 GC Pianofabriek

 Future Art Movement

 Talen: NL, FR & ENG. Inschrijven is niet 
nodig.

 gratis

 vanaf 10 jaar

NL

Dance Expression
Maak contact met je lichaam, ontwikkel 
zelfvertrouwen en vind jouw unieke 
manier om jezelf uit te drukken!

 van 09.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op vrijdag van 16.00 tot  
19.00 uur

 GC Pianofabriek

 Swing Connects |  
belofanck683@gmail.com

 Talen: FR, PT, ESP

 € 15 |€100 per semester | gratis voor 
mensen in financiële moeilijkheden  
(ocmw, sans-papiers, studenten,...)

 vanaf 15 jaar

Portugese volksdans
De groep ’O Ribatejo’ brengt sinds 2014 
de Portugese cultuur, en vooral die van 
de Ribatejo-regio samen in Sint-Gillis. 
Via muziek, kostuums, zang, dans en 
volksspelen.

 van 09.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op vrijdag van 20.00 tot  
22.30 uur

 GC Pianofabriek

 Grupo Etnografico O Ribatejo | 
grupoetnograficooribatejo@gmail.com

 Taal: Portugees & Frans

 gratis

 vanaf 5 jaar

NL

Dancehall
Het doel van de dancehall-modules 
is om dansers te trainen in dancehall 
bewegingen en kennis. Deze modules 
leggen de nadruk op specifieke dancehall-
bewegingen. Het zijn opleidingsmodules.

 van 15.09.2022 tot 29.06.2023 
elke week op donderdag van 19.00 tot 
20.00 uur (beginners) | van 21.00 tot  
22.00 uur (gevorderden)

 GC Pianofabriek

 Oriane Vandenbergh | 
orianevandenbergh@gmail.com

 Talen: Nederlands, Frans en Engels

 gratis

NL
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Basisprincipes van de hedendaagse dans, 
grondcombinaties, evolueren in de ruimte 
met bewegingen die steeds complexer 
worden. De nadruk ligt op lichaamsbesef.

 van 12.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 18.00 tot  
20.00 uur (beginners) en op maandag van 
10.00 tot 12.00 uur (gemengd niveau)

 GC Pianofabriek

 vzw Aquilon | karin.vyncke@scarlet.be

 Talen: NL, FR, ENG

 € 12 | 10 lessen €110

 vanaf 15 jaar

NL

House dance
In deze cursus leer je de basis van house 
dance, en maak je kennis met de cultuur 
en visie van dit muziekgenre.

 van 12.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 16.00 tot  
19.15 uur

 GC Pianofabriek

 Les Mybalés| info.lesmybales@gmail.com | 
Instagram: @lesmybales

 Talen: ENG, FR. De workshops staan open 
voor iedereen (12+) met minimum ervaring 
in house dance.

 € 10

 vanaf 12 jaar

Urban dance
Urban is een dansstijl die ontstond in 
grote wereldsteden zoals New York. 
Tijdens de lessen maak je kennis met de 
verschillende dansvormen waaronder 
breakdance, popping & locking en 
streetdance.

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 16.30 tot  
17.30 uur of op woensdag van 17.30 tot 
19.00 uur

 GC Nohva

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 Korting mogelijk - inschrijven via het 
secretariaat van de Hoofdstedelijke 
Academie

 € 76

 vanaf 11 jaar

Tango
Tango is een dans die mensen van 
verschillende culturen samen laat 
bewegen, verenigd door het ritme. 
Iedereen is welkom om deel te nemen en 
een onvergetelijke ervaring te beleven!

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 21.00 tot  
22.00 uur (beginners) | van 20.00 tot  
21.00 uur (gevorderden)

 GC Pianofabriek

 Asbl Estación Tango |  
tango.giselaysergio@gmail.com |  
0479 43 84 07

 € 110

 vanaf 16 jaar

NL



36  SPORT & BEWEGING

vol
was
sen
en Tangolessen

Argentijnse tango is een van de meest 
verfijnde dansen. Iedereen kan het leren 
en het is voor alle leeftijden. Kom jij ook 
deze passionele koppeldans ontdekken?

 van 13.09.2022 tot 24.01.2023 
van 18.30 tot 22.00 uur

 GC Kontakt

 BE-TANGO| +32 498 39 29 39

 18.30 u: Absolute beginners 19.30 u: First 
years (dansers met minstens 3 maand 
tot 1 jaar ervaring) 20.30 u: Second years 
(dansers met minstens 1 jaar tot 2 jaar 
ervaring)

 BE-TANGO bepaalt de prijs.

NL

Asturiaanse dans
Maak kennis met de verschillende 
volksdansen uit de Spaanse regio Asturië. 
De lessen worden muzikaal begeleid met 
doedelzak, trommel en je kan er ook met 
de castagnetten oefenen.

 van 09.09.2022 tot 23.12.2022 en van 
13.01.2023 tot 30.06.2023 
elke week op vrijdag van 19.00 tot  
22.00 uur

 GC Pianofabriek

 Centro Asturiano de Bruselas | 
centroasturianodebruselas@hotmail.com | 
02 502 00 81

 Taal: Frans, Spaans

 20

Bellydance
In deze cursus leer je de basistechnieken 
van buikdans. Buikdans verstevigt en 
versoepelt je lichaam, het is goed voor 
je conditie, je geheugen en geeft je 
zelfvertrouwen. Iedereen is welkom!

 van 28.09.2022 tot 01.02.2023 
elke week op woensdag van 18.00 tot  
19.30 uur

 GC De Markten

 Begeleiding: Saloua Achabouch

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 20 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65) € 64

 vanaf 16 jaar

NL

Frisse Folk
Je leert traditionele dansen uit West-
Europa zoals de wals, scottish, polka, jig 
of de mazurka. Je hebt geen danspartner 
nodig: iedereen danst met iedereen.

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 18.00 tot  
22.30 uur

 GC Pianofabriek

 MUZIEKPUBLIQUE | www.frissefolk.be

 Talen: NL - FR - (Eng). Je eerste les is een 
vrijblijvende gratis proefles. Comfortabele 
schoenen meebrengen. Inschrijven 
verplicht.

 € 140 | € 120 voor werkzoekenden | € 10 
vroegboekkorting

 vanaf 15 jaar

NL
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Fatiha neemt je mee in de warme en 
vrolijke wereld van de oriëntaalse dans. 
Een beweeglijk, sportief en fijn moment 
op donderdagnamiddag.

 van 06.10.2022 tot 15.12.2022 
10 keer elke week op donderdag van  
14.00 tot 15.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15

Oriëntaalse dans
Ben je nieuwsgierig benieuwd naar het 
verschil tussen Egyptische en Turkse 
buikdansstijlen? Vrouwen én mannen 
welkom!

 van 14.09.2022 tot 14.06.2023 
elke week op woensdag van 18.00 tot  
21.00 uur

 GC Ten Noey

 info@serkan.be

 Voertaal: Engels

 € 95 | € 95 per reeks (10 lessen) | € 10 
korting als je de twee lessenreeksen volgt.

Scottish country dance
Leer Schotse volksdansen op oude en 
nieuwe traditionele muziek, in een vrolijke 
internationale omgeving.

 van 15.09.2022 tot 29.06.2023 
elke week op donderdag van 20.00 tot 
22.00 uur

 GC Pianofabriek

 Brussels Dance Scottish |  
scdbrussels@yahoo.com|

 Taal / Langue: ENG

 € 7 |€ 5 per les voor leden.

 vanaf 15 jaar

Watan dabke
Dabke is een traditionele volksdans uit het 
Midden-Oosten en combineert cirkeldans 
en linedance. Dansen en plezier maken 
staan centraal in deze cursus.

 van 27.09.2022 tot 31.01.2023 
elke week op zondag van 18.30 tot  
20.00 uur

 GC De Markten

 Begeleiding: Ahmad Motira en leden van 
Watan Dabke Dance

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 20 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 64

 vanaf 12 jaar

NL
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DENKSPORT

Schaken voor beginners
Altijd al willen leren schaken, maar 
nog nooit de kans gehad om de regels 
te leren? Schrijf je dan snel in voor de 
beginnerscursus schaken.

 van 06.10.2022 tot 17.11.2022 
5 keer op donderdag van 19.00 tot  
20.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 38 | Paspartoe-kansentarief € 10

Schaken
Heb je altijd al eens willen schaken? Of wil 
je je schaakkunsten verfijnen? Kom dan 
langs en sluit je aan bij de Brussels Chess 
Club!

 van 12.09.2022 tot 19.12.2022 
van 18.00 tot 22.00 uur

 GC Het Huys

 Brussels Chess Club |  
www.brusselschessclub.be

 gratis

 vanaf 6 jaar

FIETSEN

Fietsen in het verkeer
Kun je fietsen, maar voel je je niet zo 
zeker op de openbare weg? In module 2 
van onze fietscursus leer je waar je mag 
fietsen, hoe je rekening houdt met het 
verkeer, hoe je richting aangeeft ...

 van 25.05.2023 tot 06.06.2023 
2 keer per week, op dinsdag en op 
donderdag van 12.30 tot 15.00 uur

 GC Essegem

 In het kader van Duurzaam Wijkcontract 
Magritte - voorrang voor wie eerst module 
1 ‘Leren fietsen’ volgt

 gratis

NL

Fietslessen
Heb je altijd gedroomd om te leren 
fietsen? in 5 sessies kan je het leren! Onze 
lesgevers leren je stapsgewijs fietsen: 
evenwicht houden, bochten nemen, 
verkeersregels.

 van 02.10.2022 tot 30.10.2022 
vijf zondagen van 10.00 uur tot 11.00 uur

 GC De Platoo | Comenius

 € 25 | Paspartoe-kansentarief € 6,25 | 
Sponsor: € 30 | Sociaal: € 20

 vanaf 16 jaar
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De fiets is het transportmiddel bij uitstek 
voor verplaatsingen in de stad. In module 
1 van onze fietscursus leer je de basics van 
het fietsen: je evenwicht houden, bochten 
nemen, remmen...

 van 02.05.2023 tot 23.05.2023 
2 keer per week, op dinsdag en op 
donderdag van 12.30 tot 15.00 uur

 GC Essegem

 In het kader van Duurzaam Wijkcontract 
Magritte - volg ook module 2: ‘Fietsen in 
het verkeer’

 gratis

NL

FITNESS

BBB
Een intensieve en leuke work-out op 
muziek. De nadruk ligt op het verstevigen 
van je lichaam. Je bouwt conditie op 
terwijl je je benen, billen en buik traint.

 van 14.09.2022 tot 14.12.2022 
elke week op woensdag van 20.15 tot  
21.15 uur

 GC Op-Weule

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 12,5 | € 5 
voor een proefles

 vanaf 16 jaar

NL

Bodysculpt
Bodysculpt versterkt op een intensieve, 
evenwichtige manier je hele lichaam. 
Extra vetverbranding maakt je zichtbaar 
strakker. Door de cardiotraining bouw je 
een prima conditie op.

 van 06.09.2022 tot 20.12.2022 
15 keer elke week op dinsdag van 18.30 tot 
19.15 uur

 GC Den Dam

 € 75 | Paspartoe-kansentarief € 18,75

NL

Blijf fit
Werk samen met ons aan je conditie. Dit is 
een uurtje sporten voor actieve senioren. 
Doe de oefeningen op jouw ritme en 
volgens je mogelijkheden. We sluiten af 
met een gezellige babbel.

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 14.00 tot  
15.00 uur

 GC De Linde

 € 2 | tienbeurtenkaart € 20

NL
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Body conditioning is een intensieve 
work-out op dynamische muziek. In deze 
groepslessen staan cardiotraining en 
spierversteviging centraal. Je krijgt meer 
kracht en uithoudingsvermogen.

 van 26.09.2022 tot 30.01.2023 
elke week op maandag van 19.15 tot  
20.15 uur (groep 1) en van 20.30 tot  
21.30 uur (groep 2)

 GC De Markten

 Begeleiding: Wendy Vandooren. Body 
conditioning 1 en 2 staan niet voor een 
niveauverschil tussen de lessen, maar voor 
verschillende tijdstippen.

 € 93 | Paspartoe-kansentarief € 28 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 74

 vanaf 16 jaar

NL

Body stretch
Op aangepaste muziek richten we ons op 
lenigheid en kracht. We leren de juiste 
houding, we werken aan de algemene 
conditie en sluiten af met een relaxatie.

 van 26.09.2022 tot 30.01.2023 
elke week op maandag van 18.00 tot  
19.00 uur

 GC De Markten

 Begeleiding: Wendy Vandooren

 € 93 |Paspartoe-kansentarief € 28 
|reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 74

 vanaf 16 jaar

NL

Ladies fit
Dankzij dit uurtje fitness voor beginners 
in de ochtend start je meteen goed aan je 
dag. Ladies only.

 van 23.09.2022 tot 02.06.2023 
elke week op vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur

 GC Nekkersdal

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 11,25

 Vanaf 16 jaar

NL

Total body
Een intensieve training op opzwepende 
muziek waarbij je de grote spiergroepen 
(armen, benen, dijen en abs) traint. 
Hiermee verbeter je je conditie, verbrand 
je vet en verstevig je je lichaam.

 van 29.09.2022 tot 02.02.2023 
elke week op donderdag van 18.00 tot 
19.00 uur (groep 1) en van 19.15 tot  
20.15 uur (groep 2)

 GC De Markten

 Begeleiding: Saskia Braeckman. Total body 
1 en 2 staan niet voor een niveauverschil 
tussen de lessen, maar voor verschillende 
tijdstippen.

 € 93 | Paspartoe-kansentarief € 28 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 74

 vanaf 16 jaar

NL
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Op een plezierige maar toch intensieve 
manier aan je conditie werken? Deze 
work-out combineert aerobics en 
spierverstevigende oefeningen, ideaal 
voor je vetverbranding en je uithouding.

 van 22.09.2022 tot 22.12.2022 (reeks 1) | 
van 12.01.2023 tot 30.03.2023 (reeks 2) | 
van 20.04.2023 tot 01.06.2023 (reek 3) 
elke week op donderdag van 20.00 tot 
21.00 uur

 GC Nekkersdal

 € 45 (reeks 1, 2) € 25 (reeks 3)|  
Paspartoe-kansentarief € 11,25 (reeks 1, 2) 
€ 6,25 (reeks 3)

 vanaf 16 jaar

NL

Bootcamp
Bootcamp is van gebaseerd op de manier 
waarop soldaten worden getraind. Geen 
paniek, je wordt niet afgemat, plezier staat 
centraal. Jullie trainer begeleidt jullie om 
zonder materiaal te fitnessen.

 van 20.09.2022 tot 20.12.2022 
elke week op maandag van 19.00 uur tot 
20.00 uur

 GC De Platoo | Comenius

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15 |  
Sociaal: € 48 | Sponsor: € 72

NL

PILATES

Pilates
Pilates is geschikt voor alle leeftijden, 
ongeacht je conditie. Met eenvoudige 
maar effectieve oefeningen train je je hele 
lichaam.

 van 20.09.2022 tot 16.05.2023 
elke week op dinsdag van 18.30 tot  
19.30 uur

 GC Nohva

 € 60 voor een 10-beurtenkaart. 
Kinderopvang aan € 1 per kind per les 
mogelijk, tijdig reserveren verplicht.

 € 60 |bij 2 inschrijvingen € 48

 vanaf 14 jaar

Early birds pilates
Start je dag met pilates! Tijdens deze 
work-outs leg je de nadruk op diepe 
spieren, flexibiliteit, evenwicht, 
coördinatie en een goede houding. We 
werken ook ademhaling en concentratie.

 van 26.09.2022 tot 02.02.2023 
elke week op maandag en donderdag van 
8.30 tot 9.30 uur

 GC De Markten

 Begeleiding: Lucius Romeo-Fromm

 € 150 | Paspartoe-kansentarief € 60 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 120

 vanaf 16 jaar

NL
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Pilates is een methode om de 
dieperliggende spieren die 
verantwoordelijk zijn voor de houding, te 
versterken.

 van 16.09.2022 tot 27.01.2023 en van 
03.02.2023 tot 30.06.2023 
elke week op vrijdag van 11.00 tot  
12.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 100 per reeks | Paspartoe-kansentarief  
€ 30

NL

Pilates@lunchtime
Met pilates maak je je lichaam leniger en 
sterker. Zo kan je beter tegen blessures 
en behoud je een goede conditie. Tonnen 
ervaring of nog maar een beginner? Aan 
deze lessen kan iedereen meedoen.

 van 23.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op vrijdag van 12.30 tot  
13.30 uur. van 12.30 tot 13.30 uur

 GC De Maalbeek

 Zowel yoga als pilates volgen? Combineer 
de twee aan een lager tarief.

 € 100 | Paspartoe-kansentarief € 30

NL

Pilates
Met pilates train je je buik-, bil-, rug en 
bekkenbodemspieren. Je verbetert zo 
je houding, stabiliteit, coördinatie en 
ademhaling.

 van 17.09.2022 tot 17.12.2022 
elke week op zaterdag van 10.00 tot 11.00 
uur

 GC De Zeyp

 € 30 |Paspartoe-kansentarief € 8

NL

Pilates
Een effectieve en veilige methode om je 
buik-, bil-, rug- en bekkenbodemspieren 
te trainen.

 van 27.09.2022 tot 21.06.2023 
elke week op dinsdag van 19.00 tot  
20.00 uur of woensdag van 19.00 tot  
20.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 160 | Paspartoe-kansentarief € 64 | 
1ste semester: € 70 vanaf 27/09/2022 – 
20/12/2022 | 2de semester: € 120 vanaf 
10/01/2023 – 20/06/2023
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TAI CHI

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

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 18.00 tot  
19.00 uur (beginners) en van 19.00 tot 
20.00 uur (gevorderden)

 GC Essegem

 Pratiquan |  
elianevanderveken@yahoo.com|

 Kom een proefles volgen!

 € 6 |+ € 12 lidgeld

Tai chi chuan /  
Qi gong senioren
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 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 13.30 tot  
14.30 uur (groep 1) en van 14.30 tot  
15.30 (groep 2)

 GC Pianofabriek

 S’Academie asbl - Seniors Academie | 
sacasport@fmsb.be | 02 546 14 94

 Taal: Frans

 € 4

 vanaf 50 jaar

NL

Tai chi ochtendcursus
Oefening met langzame, zachte, vloeiende 
bewegingen, gegroeid uit de duizendjarige 
Chinese traditie.

 van 28.09.2022 tot 25.01.2023 en van 
01.02.2023 tot 28.06.2023 
elke woensdag van 9.00 tot 10.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 100 per reeks | Paspartoe-kansentarief  
€ 30

NL

TURNEN & 
AEROBICS

Femma: aerobics voor 
vrouwen
Aerobic voor vrouwen in samenwerking 
met Femma Wereldvrouwen.

 van 15.09.2022 tot 22.06.2023 
elke week op donderdag van 9.30 tot  
11.30 uur

 GC Pianofabriek

 Femma | rachida.aissa@femma.be | 
0472400481

 Taal: NL

 € 20

NL
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Hét medicijn voor een goede gezondheid: 
je blijft flexibel, je oefent je evenwicht, je 
conditie wordt beter en je hart en longen 
worden sterker. Leuk en ontspannend.

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 10.00 tot  
11.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 20

 vanaf 55 jaar

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

 van 28.09.2022 tot 28.06.2023 
elke woensdag, behalve tijdens de 
schoolvakanties. van 9.30 tot 10.30 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 10 voor een achtbeurtenkaart

 vanaf 55 jaar

NL

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

 van 27.09.2022 tot 27.06.2023 
iedere dinsdag, behalve tijdens de 
schoolvakanties van 9.30 tot 10.30 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 10 voor een achtbeurtenkaart | 
Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 55 jaar

NL

Turnen
Beweeg en blijf gezond met onze 
turnlessen voor dames. Verbeter je kracht, 
lenigheid en uithouding op muziek.

 van 12.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 20.00 tot  
21.00 uur

 GC De Linde

 Femma Haren |  
Francine Peeters: 02 242 69 34 |  
Danielle Berckmans: 02 242 33 10

 Matje, gemakkelijke kleding en dekentje 
voor relaxatieoefening meebrengen.

 € 2 per les

NL
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Fit blijven is belangrijk. Onder begeleiding 
van een ervaren docent train je je spieren 
en conditie. Na afloop kun je samen met 
de andere deelnemers nog even napraten 
en iets drinken.

 van 28.09.2022 tot 17.05.2023 
elke week op woensdag van 9.30 tot  
10.30 uur. van 9.30 tot 10.30 uur

 GC Everna

 € 100 | Paspartoe-kansentarief € 30

 vanaf 60 jaar

NL

Conditiegym 55+
55 +’ers die vaak turnen houden hun 
lichaam gezond. Je oefent al je spieren en 
gewrichten en onderhoudt je conditie. 
 
Je turnt volgens je eigen ritme en 
mogelijkheden. Doe mee!

 van 07.09.2022 tot 21.12.2022 
15 keer elke week op woensdag van  
12.00 tot 13.00 uur

 GC Kontakt

 Lesplaats: LDC ‘t Koetshuis. Inschrijven per 
kwartaal

 € 20 | Paspartoe-kansentarief € 5

 vanaf 55 jaar

NL

Conditietraining
Werken aan je conditie heeft veel 
voordelen: je bent minder snel moe, je 
weerstand verbetert en je hebt minder 
kans op hart- en vaatziekten.

 van 20.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 19.00 tot  
20.00 uur (groep 1) en van 20.00 tot  
21.00 uur (groep 2)

 GC De Kroon

 Groep 1 van 19 tot 20 uur - groep 2 van 
20 tot 21 uur. De meeste ziekenfondsen 
betalen het inschrijvingsgeld gedeeltelijk 
terug. 

 € 45 per reeks | Paspartoe-kansentarief € 
30 | 1 reeks = 15 lessen | Proefles = gratis.

NL

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

 van 06.09.2022 tot 20.12.2022 
15 keer elke week op dinsdag van 14.15 tot 
15.15 uur (groep 1) en van 15.30 tot  
16.30 uur (groep 2)

 GC Den Dam

 € 45 | Paspartoe-kansentarief € 11,25

 vanaf 50 jaar

NL
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Verbeter je conditie en start de week met 
gym. Je oefent alle spiergroepen en je 
ontwikkelt gaandeweg sterkere spieren. 
Je verbetert je uithouding en lenigheid.

 van 12.09.2022 tot 19.12.2022 
elke week op maandag van 10.00 tot  
11.00 uur

 GC Wabo

 Breng je eigen matje en fleecedeken of 
badhanddoek mee.

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15

 vanaf 50 jaar

NL

Gold sportaanbod: 
Conditiegym
In beweging blijven is belangrijk! Gym 
is goed voor je bloedsomloop en je 
lenigheid. je spieren en gewrichten 
worden soepeler. Er worden geen 
prestaties verwacht, de gezelligheid is 
belangrijk!

 van 08.09.2022 tot 29.06.2023 
elke week op donderdag van 10.00 tot 
11.00 uur

 GC De Kroon

 Gold sportkaart van 10 beurtenin 
samenwerking met VGC Sportdienst en het 
BOp (Brussels Ouderenplatform)

 € 35 | Paspartoe kansentarief voor een 
dertienbeurtenkaart

 vanaf 50 jaar

NL

Gold sportaanbod:  
Sport je fit!
en intensieve training waarbij je alle 
spiergroepen traint. Een pittige en 
uitdagende ‘total workout’. Je verbetert 
kracht en uithouding.

 van 20.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 10.00 tot  
11.00 uur

 GC De Kroon

 Gold-sportkaart van 10 beurtenin 
samenwerking met VGC Sportdienst en het 
BOp (Brussels Ouderenplatform)

 € 35 voor een dertienbeurtenkaart

 vanaf 50 jaar

NL

Gym voor senioren
Met deze zachte vorm van gymnastiek 
verfijn je je silhouet en onderhoud je je 
lichaam.

 van 09.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op vrijdag van 11.30 tot  
12.30 uur

 GC Pianofabriek

 S’Academie asbl - Seniors 
Academie|sacasport@fmsb.be |  
02 546 14 94

 Taal: Frans. Inschrijven per brief of aan 
onthaal kan ook: Mussenstraat 17-19, 1000 
Brussel

 € 4

 vanaf 50 jaar

NL
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Ben je 50+ en wil je fit, gezond en soepel 
blijven? Kom naar onze gezellige turnles 
en verbeter je conditie.

 van 05.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op maandag van 10.30 tot  
11.30 uur of elke week op woensdag van 
10.00 tot 11.00 uur

 GC Essegem

 € 3 |1 beurt op je GOLD-sportkaart  
(proefles is gratis), die 30 euro kost en 
recht geeft op 10 sportbeurten naar keuze 
uit het GOLD-sportaanbod

 vanaf 50 jaar

NL

VECHT- EN  
VERDEDIGINGS- 
SPORTEN

Initiatie zelfverdediging
Leer jezelf verdedigen en beleef er nog 
plezier aan ook! Tijdens deze initiatie 
zelfverdediging voor beginners leer je de 
basis. Iedereen vanaf 15 jaar is welkom.

 op 11.10.2022 
van 19.30 tot 21.00 uur

 GC Op-Weule

 € 7 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 15 jaar

NL

Kungfu chuan
Aan de basis van alle gevechtskunsten 
ligt de Shaolin Chuan Kungfu, waarin 
alle waarden zijn verenigd voor een 
evenwichtig leven met discipline, respect, 
concentratie, trots en zelfvertrouwen.

 van 05.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op maandag en vrijdag van  
19.00 tot 21.30 uur

 GC Pianofabriek

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

 Talen: NL, FR & ENG. Praktisch: traditionele 
witte kledij, blote voeten. Aansluiten kan 
heel het jaar door.

 € 270

 vanaf 14 jaar

NL

Kungfu kids
Wil je je kind kennis laten maken 
met kungfu? We werken aan balans, 
coördinatie en concentratie. Via deze 
eeuwenoude gevechtskunst.

 van 05.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op maandag en vrijdag van  
18.00 tot 19.00 uur

 GC Pianofabriek

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

 Talen: NL, FR & ENG. Praktisch: traditionele 
witte kledij, blote voeten. Aansluiten kan 
heel het jaar door.

 € 235

 vanaf 8 jaar



48  SPORT & BEWEGING

vol
was
sen
en

WANDELEN & 
LOPEN

Start to move
Verbeter je kracht en uithouding door 
een uurtje intensief te sporten met Les 
Gazelles de Bruxelles. Loop mee door 
Brussel. Op pleinen en parken onderweg 
doen we spierversterkende oefeningen.

 van 02.10.2022 tot 05.02.2023 
elke week op zondag van 10.00 tot  
11.00 uur

 GC De Markten

 Begeleiding: Les Gazelles De Bruxelles

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 13 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 40

 vanaf 16 jaar

NL

Start to run - 5 kilometer
Wil je starten met joggen of lopen? Een 
ervaren sportbegeleider leert je in 10 
weken tijd 5 km lopen, ongeacht je leeftijd 
of je basisconditie.

 van 17.09.2022 tot 26.11.2022 
elke week op zaterdag van 10.00 tot  
11.00 uur

 GC De Zeyp

 € 15 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL

Nordic walking in het 
Zoniënwoud
Om de drie weken neemt een 
lesgever je mee voor een wandeling 
met nordicwalking-sticks door het 
Zoniënwoud.

 van 06.09.2022 tot 29.11.2022 
om de drie weken op dinsdagnamiddag 
van 14.00 tot 15.30 uur

 GC Wabo

 Je betaalt per sessie.

 € 7 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL

YOGA

Stoelyoga
Breng je lichaam en geest in balans 
met stoelyoga op vrijdag. Iedereen kan 
deelnemen aan deze oefeningen, los van 
leeftijd of fysieke beperkingen.

 van 09.09.2022 tot 23.12.2022 
elke week op vrijdag van 10.00 tot  
11.00 uur

 GC Op-Weule

 € 30 | Paspartoe-kansentarief € 7,5 |  
€ 20 voor leden van Tai Chi Op-Weule |  
€ 3 proefles

NL
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Wil je graag de cursus Yoga@lunchtime 
op dinsdag combineren met Pilates@
lunchtime op vrijdag? Kies dan voor 
dit abonnement en geniet van een 
voordeliger tarief.

 van 20.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op dinsdag (van 12.30 tot  
14.00 uur) en vrjidag (van 12.30 tot  
13.30 uur). van 12.30 tot 13.30 uur

 GC De Maalbeek

 € 190 | Paspartoe-kansentarief € 76

NL

Hatha yoga
Start de week met een sessie hatha yoga. 
De les start met ademhalingsoefeningen. 
Die brengen je tot rust. Dan wissel 
je kracht af met relaxatie. Je leert 
te ontspannen in de verschillende 
houdingen.

 van 12.09.2022 tot 19.12.2022 
elke week op maandag van 19.00 tot  
20.30 uur

 GC Wabo

 € 140 | Paspartoe-kansentarief € 42

NL

Prana yoga
Dynamische en statische yoga-houdingen 
die je lichaam versoepelen. De aandacht 
die we aan de ademhaling schenken zorgt 
voor een betere bewustwording van je 
lichaam en je geest.

 van 06.10.2022 tot 29.06.2023 
elke week op donderdag van 19.00 tot 
20.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 160 |Paspartoe-kansentarief € 64

Prana Yoga Online
Online Yoga met dynamische en 
statische yoga-houdingen die je lichaam 
versoepelen. De aandacht die we aan 
de ademhaling schenken zorgt voor een 
betere bewustwording van je lichaam en 
je geest.

 van 27.09.2022 tot 20.06.2023 
elke week op dinsdag van 20.30 tot  
21.30 uur

 GC De Kriekelaar

 € 160 | Paspartoe-kansentarief € 64 | 
1ste semester: € 70 vanaf 27/09/2022 – 
20/12/2022 | 2de semester: € 120 vanaf 
10/01/2023 – 20/06/2023
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Sluit je even af van de chaos. Trek je terug 
in jezelf. Kom tot rust en vind de harmonie 
in je leven terug.

 van 15.09.2022 tot 29.06.2023 
elke week op donderdag van 19.00 tot 
20.00 uur

 GC De Kroon

 Les wordt in het Engels gegeven. Groep 1 
van 19 tot 20 uur - groep 2 van 20 tot  
21 uur (opgestart bij voldoende interesse). 
De meeste ziekenfondsen betalen het 
inschrijvingsgeld gedeeltelijk terug.

 € 75 | Paspartoe-kansentarief € 18,75

Time to relax
Suzy zorgt voor anderhalf uur me-time, 
het ideale moment om even tot rust te 
komen. Je leert technieken om op de 
juiste manier te ademen en je aandacht te 
focussen om zo volledig te ontspannen.

 van 11.10.2022 tot 30.05.2023 
om de twee weken op dinsdag van 9.30 tot 
11.00 uur. van 9.30 tot 11.00 uur

 GC Everna

 € 100 | Paspartoe-kansentarief € 30

 vanaf 16 jaar

NL

Yoga
Ben je na een lange dag aan ontspanning 
toe? Dan is dit de cursus voor jou. Yoga 
vergroot je flexibiliteit, versterkt je spieren 
en verbetert je houding. Ook je focus krijgt 
een boost.

 van 13.09.2022 tot 20.12.2022 
van 18.00 tot 19.30 uur (niveau 1) en van 
19.35 tot 21.05 uur (niveau 2)

 GC Het Huys

 € 140 | Paspartoe-kansentarief € 42

 vanaf 16 jaar

NL

Yoga
Heb je een druk leven? Yoga maakt rustig, 
vermindert stress en geeft nieuwe energie. 
Deze cursus focust op concentratie, 
ervaring van het lichaam en ontspanning.

 van 19.09.2022 tot 12.12.2022 en van 
16.01.2023 tot 22.05.2023 
12 keer (najaar) en 15 keer (voorjaar) op 
maandag van 20.00 tot 21.30 uur

 GC Essegem

 Meebrengen: matje, handdoek, 
comfortabele kleren; we werken op blote 
voeten

 € 54 (najaar) | € 59 (voorjaar) |  
Paspartoe-kansentarief € 13,5 (najaar)  
€ 14,75 (voorjaar)|Inschrijven kan ook  
voor het hele jaar: € 113 / € 28.25  
(Paspartoe-kansentarief).

 vanaf 16 jaar

NL
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Kun jij af en toe wel eens een ‘zen-
momentje’ gebruiken? Dan weet 
yogadocente Niki wel raad. Maak kennis 
met de basis van yoga en verbeter je 
lenigheid, kracht en vitaliteit.

 van 26.09.2022 tot 22.05.2023 
elke week op maandag van 13.00 tot  
14.00 uur. van 13.00 tot 14.00 uur

 GC Everna

 In samenwerking met Femma Quartier 
(Evere)

 € 160 | Paspartoe-kansentarief € 64

NL

Yoga
Vergroot je lichaamsbewustzijn, algemene 
kracht en flexibiliteit door yoga-
oefeningen. Luister naar je grenzen, maar 
krijg toch de nodige uitdaging.

 van 07.09.2022 tot 21.12.2022 
15 keer elke week op woensdag van  
10.00 tot 11.30 uur

 GC Kontakt

 € 105 | Paspartoe-kansentarief € 31,5

NL

Yoga
Wil je in vorm blijven en minder stress 
hebben? Dan is yoga de ideale sport voor 
jou. Alle niveaus zijn welkom in deze les.

 van 12.09.2022 tot 12.12.2022 
elke week op maandag van 20.15 tot  
21.15 uur

 GC Op-Weule

 Wat breng je mee?- je eigen yogamat- 
een yogablok (als je dat hebt)- een 
comfortabele legging + T-shirt of topje- een 
warme trui en warme sokken - een licht 
deken voor de eindrelaxatie- eventueel een 
kussen (max 40x40 cm)

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 12,5 |  
€ 5 voor een proefles

 vanaf 16 jaar

NL

Yoga avondcursus
Yin yang yoga is een hatha yoga die twee 
complementaire stijlen combineert: 
enerzijds yin (passief) en anderzijds yang 
(actief).

 van 05.09.2022 tot 30.01.2023 en van 
06.02.2023 tot 27.06.2023 
elke week op maandag van 18.00 tot  
19.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 100 per reeks | Paspartoe-kansentarief  
€ 30

NL
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Yin yoga is een passieve benadering van 
yoga waarbij de meeste houdingen zittend 
of liggend worden uitgevoerd.

 van 16.09.2022 tot 27.01.2023 en van 
03.02.2023 tot 30.06.2023 
elke week op vrijdag van 12.00 tot  
13.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 100 per reeks | Paspartoe-kansentarief  
€ 30

NL

Yoga ochtendcursus
Elke les heeft een ander thema maar 
begint altijd met een korte meditatie en 
eindigt met ontspanning (savasana).

 van 19.09.2022 tot 30.01.2023 en van 
06.02.2023 tot 27.06.2023 
van 9.00 tot 10.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 100 per reeks | Paspartoe-kansentarief  
€ 30

NL

Yoga voor vroege vogels
Een lessenreeks voor vroege vogels! 
Verbeter je lichaamsbewustzijn, algemene 
kracht en soepelheid. Leer luisteren naar 
je grenzen, maar krijg toch de nodige 
uitdaging.

 van 07.09.2022 tot 16.11.2022 
10 keer elke week op woensdag van  
8.30 tot 9.30 uur

 GC Kontakt

 € 70 | Paspartoe-kansentarief € 17,5

NL

Yoga@lunchtime
Nood aan beweging tussen het werken 
door? Maak je spieren los met yoga tijdens 
de lunchpauze! Samen met Nicolas 
creëren we rust in het hoofd en werken we 
aan een goede houding.

 van 05.10.2022 tot 21.06.2023 
elke week op woensdag van 12.30 tot  
13.30 uur

 GC De Kriekelaar

 € 160 |Paspartoe-kansentarief € 64 | 
1ste semester: €70 vanaf 05/10/2022 – 
21/12/2022 | 2de semester: €120 vanaf 
11/01/2023 – 21/06/2023



 SPORT & BEWEGING  53

vol
was
sen
enYoga@lunchtime

Maak dieper contact met jezelf via aandacht 
voor je ademhaling en precisie van de 
posities. Niki begeleidt je stap voor stap.

 van 20.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 12.30 tot  
14.00 uur van 12.30 tot 14.00 uur

 GC De Maalbeek

 Zowel yoga als pilates volgen? Combineer 
de twee aan een lager tarief.

 € 100 | Paspartoe-kansentarief € 30

NL

ZUMBA

Zumba
Zumba, dat zijn fitnessoefeningen op 
ritmische muziek. De bewegingen zijn 
gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans. 
Beginners zijn ook welkom.

 van 25.09.2022 tot 04.12.2022 
elke week op zondag van 10.00 tot  
11.00 uur

 GC De Zeyp

 € 40 |Paspartoe-kansentarief € 10

Zumba
Zin om een uur per week de stress te 
lossen en tegelijk te werken aan je 
conditie? Dan is zumba iets voor jou: een 
compleet fitnessprogramma, gebaseerd 
op Latijns-Amerikaanse dans.

 van 14.09.2022 tot 21.12.2022 
14 keer elke week op woensdag van  
19.00 tot 20.00 uur

 GC Essegem

 In het kader van Duurzaam Wijkcontract 
Magritte

 € 56 | Paspartoe-kansentarief € 14 |  
Korting op basis van inkomen: € 28

 vanaf 16 jaar

NL

Zumba (ladies only)
Zin om een uur per week de stress te 
lossen en tegelijk te werken aan je 
conditie? Dan is zumba iets voor jou: een 
compleet fitnessprogramma, gebaseerd 
op Latijns-Amerikaanse dans.

 van 12.09.2022 tot 19.12.2022 
11 keer elke week op maandag van  
13.30 tot 14.30 uur

 GC Essegem

 Alleen voor vrouwen - in het kader van 
Duurzaam Wijkcontract Magritte

 € 44 | Paspartoe-kansentarief € 11 |  
Korting op basis van inkomen: € 22

 vanaf 16 jaar

NL
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ANDERE

O-Passatempos
Leer hoe je met zachte bewegingen je 
lichaam kan herbronnen. We werken aan 
de mobiliteit van nek, schouders, wervel en 
heupen. Zo maken pijn en vermoeidheid 
plaats voor lichtheid en plezier!

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 12.00 tot  
13.30 uur

 GC Pianofabriek

 asbl O-Passatempos | 
opassatempos@yahoo.fr

 Talen: FR, ENG

 €120 per 10 lessen.

 vanaf 16 jaar

2 2

ER ZIJN IN BRUSSEL HEEL WAT 
SPORTMOGELIJKHEDEN!

Een overzicht van het Nederlandstalige sportaanbod
in Brussel vind je op www.sportinbrussel.be of in 
de sportgids. Die kan je downloaden of aanvragen 
op www.vgc.be/publicaties.

220628_Sportlessen advertentie sportgids 2.indd   2220628_Sportlessen advertentie sportgids 2.indd   2 30/06/2022   08:3730/06/2022   08:37
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ARABISCH

Arabisch
We nodigen je uit om samen met ons de 
Arabische taal te ontdekken!  
 
Een andere taal leren is een waardevolle 
troef waarmee je makkelijker 
communiceert met mensen van andere 
culturen.

 van 13.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op maandag of dinsdag van 
18.30 tot 20.30 uur

 GC Pianofabriek

 Les Dunes pour Développement,  
Education & Culture asbl |  
prof.arabebxl@gmail.com

 Taal: FR

 € 270 |€120 per trimester

 vanaf 16 jaar

Arabisch voor beginners
Zin om een nieuwe taal te leren vanaf nul? 
Amina leert je in een kleine groep de basis 
van het Arabisch: lezen, luisteren, sierlijk 
schrijven en de nodige grammaticaregels.

 van 29.09.2022 tot 25.05.2023 
elke week op donderdag van 9.45 tot  
10.45 uur. van 9.45 tot 10.45 uur

 GC Everna

 € 120 | Paspartoe-kansentarief € 36

 vanaf 16 jaar

Arabisch voor gevorderden
Heb je al een basis Arabisch en wil je je 
kennis verdiepen? Dan is deze cursus iets 
voor jou. Via oefeningen en conversaties 
helpt Amina je om je niveau te verbeteren.

 van 29.09.2022 tot 11.05.2023 
elke week op donderdag van 11.00 tot 
12.00 uur. van 11.00 tot 12.00 uur

 GC Everna

 € 120 | Paspartoe-kansentarief € 36

 vanaf 16 jaar

Conversatietafel Arabisch
Heb je een basis in Arabisch en wil je 
de taal oefenen? In De Kriekelaar kan je 
tweemaal per week les volgen bij Samira.

 van 27.09.2022 tot 03.07.2023 
elke week op maandag en dinsdag van 
13.00 tot 12.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 180 | Paspartoe-kansentarief € 64
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ENGELS

Conversatietafel Engels
Oefen je Engels tijdens onze 
conversatietafel. Coach Claudia brengt het 
gesprek op gang. Doe mee en spreek vlot 
Engels in no time!

 van 20.09.2022 tot 20.12.2022 
elke week op dinsdag van 14.00 tot  
15.30 uur

 GC Op-Weule

 € 25 | Paspartoe-kansentarief € 6 |  
€ 3 proefles

Engels voor beginners
Elke vrijdagnamiddag leert Hassiba je al 
het nodige om een gesprek te voeren in 
het Engels. Een basiskennis Engels is wel 
vereist.

 van 30.09.2022 tot 02.06.2023 
elke week op vrijdag van 13.15 tot  
14.45 uur. van 13.15 tot 14.45 uur

 GC Everna

 € 120 | Paspartoe-kansentarief € 36

 vanaf 16 jaar

NL

Chat café: Engels
Oefen je Engels in kleine groepjes en 
spreek met anderen. Een Engelstalige 
vrijwilliger helpt je.

 van 08.09.2022 tot 22.12.2022 
elke week op donderdag van 10.00 tot 
11.30 uur

 GC Wabo

 gratis

NL

ESPERANTO

Conversatietafels 
Esperanto
Conversatietafels voor gevorderden, 
afgewisseld met voordrachten over zeer 
uiteenlopende onderwerpen - helemaal in 
Esperanto

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 18.30 tot  
20.00 uur

 GC Pianofabriek

 Esperantista Brusela Grupo vzw |  
Adam BROOKING | 0478 072 151 |  
kresko@esperantobruselo.org

 TAAL: Esperanto ;-) (en vaak zijn er 
polyglotten die hulp kunnen verlenen in 
het Nederlands, Frans, Engels, Duits of 
andere talen)

 gratis | clublidmaatschap

 vanaf 16 jaar
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Esperanto is een internationale taal. 
Ze maakt een brug tussen mensen die 
verschillende talen spreken. Zo wordt 
communicatie over de hele wereld 
mogelijk!

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 18.30 tot  
20.00 uur

 GC Pianofabriek

 Esperantista Brusela Grupo vzw |  
Adam BROOKING | 0478 072 151 |  
kresko@esperantobruselo.org

 TAAL: Esperanto ;-) (en vaak zijn er 
polyglotten die hulp kunnen verlenen in 
het Nederlands, Frans, Engels, Duits of 
andere talen)

 € 35

 vanaf 16 jaar

NL

ITALIAANS

Conversatiegroep Italiaans
Je houdt van de Italiaanse cultuur, 
gastronomie en taal en je kent al vrij veel 
woorden? Dan is deze conversatiegroep 
iets voor jou. Je oefent je Italiaans samen 
met de andere deelnemers.

 van 06.10.2022 tot 15.12.2022 
10 keer elke week op donderdag van  
10.00 tot 12.00 uur

 GC Den Dam

 gratis

Conversatietafel Italiaans
Spreek je al vlot Italiaans en wil je 
graag regelmatig oefenen? Dan is deze 
conversatietafel perfect voor jou. Coach 
Astrid begeleidt de gesprekken.

 van 14.09.2022 tot 21.12.2022 
elke woensdag van 14.00 tot 15.30 uur

 GC Op-Weule

 € 25 | Paspartoe-kansentarief € 6,25 |  
€ 3 proefles

NEDERLANDS

Gelukkig zijn
Kom samen Nederlandstalige liedjes 
zingen om zo je Nederlands te oefenen. 
Op het menu: liedjesteksten, een pianist 
en zanger en een warme sfeer.

 op 09.03.2023 
van 19.30 tot 21.30 uur

 GC Den Dam

 Dit is een specifieke oefenkans. In 
samenwerking met Ancienne Belgique.

 gratis

NL
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Ken je al wat Nederlands maar wil je 
graag nog wat oefenen? Kom dan gezellig 
meepraten over alledaagse zaken. Vind je 
de juiste woorden niet? Onze vrijwilligers 
helpen je met plezier.

 van 05.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op maandag van 19.00 tot  
20.15 uur en op vrijdag van 10.00 tot  
11.30 uur

 GC Nohva

 Dit is een specifieke oefenkans.

 gratis

 vanaf 16 jaar

NL

Conversatietafel 
Nederlands
Ken je al een beetje Nederlands, maar wil 
je graag nog meer oefenen op spreken? 
Dat kan! Leer nieuwe mensen kennen 
terwijl je spreekt over verschillende 
onderwerpen.

 van 14.09.2022 tot 21.12.2022 
elke woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

 GC Het Huys

 Dit is een specifieke oefenkans. Een 
Nederlandstalige vrijwilliger begeleidt de 
conversatietafels.

 gratis

 vanaf 16 jaar

NL

Babbelut - 
conversatietafels
Welkom op de Babbelut! Heb je een 
basiskennis Nederlands (niveau 2.1)? We 
testen je niveau door een kort gesprekje 
tijdens de conversatietafel. Je kiest zelf 
wanneer en hoe vaak je komt.

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 13.00 tot  
16.00 uur

 GC Pianofabriek

 conversatietafels@huisnederlandsbrussel.be

 Dit is een specifieke oefenkans. Je komt 
wanneer en hoelang je wilt. Kom je voor de 
eerste keer? Schrijf je ter plaatse in.

 gratis

NL

Conversatietafel 
Nederlands
Spreek je al een beetje Nederlands en wil 
je meer oefenen? Dan ben je heel welkom! 
Je voert gesprekken in groep met de hulp 
van coach Marc.

 van 26.09.2022 tot 12.12.2022 
elke week op maandag van 13.30 tot  
15.30 uur

 GC Op-Weule

 Dit is een specifieke oefenkans.

 € 20 | Paspartoe-kansentarief € 5 |  
€ 3 proefles

NL
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sessie
Zing tijdens de grote Brusselse 
oefenkansdag met ons mee, in het 
Nederlands. Zo leer je op een fijne manier 
de taal, een stukje Belgische cultuur en 
nieuwe mensen kennen.

 op 24.11.2022 
op donderdag van 9.00 tot 17.30 uur

 GC Essegem

 Dit is een specifieke oefenkans.

 gratis

 vanaf 16 jaar

NL

Babbelklas Hallo Cultuur
Oefen Nederlands in de babbelklas. In een 
klein groepje praat je over muziek, familie, 
Brussel, sport ... Iedereen is welkom!

 van 13.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 17.00 tot  
18.30 uur

 GC Essegem

 Dit is een specifieke oefenkans.

 gratis

 vanaf 16 jaar

NL

Babbelut-conversatietafel
Ken je al wat Nederlands maar durf je het 
niet goed te spreken? Oefen de taal door 
in kleine groepjes te praten over alles wat 
je interessant vindt.

 op 10.10.2022 tot 09.01.2023 
elke week op maandag van 13.30 tot  
16.00 uur

 GC Essegem

 conversatietafels@huisnederlandsbrussel.be

 Dit is een specifieke oefenkans. Je komt 
wanneer en hoelang je wilt. Kom je voor de 
eerste keer? Schrijf je ter plaatse in.

 gratis

 vanaf 16 jaar

NL

Babbelut-conversatietafel
Kom praten met Nederlandstaligen. 
Op Babbelut is iedereen welkom. Je 
komt wanneer jij wil. Je praat je over 
alles wat je interessant vindt met een 
Nederlandstalige vrijwilliger.

 van 07.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op woensdag van 13.30 tot  
16.00 uur

 GC De Kriekelaar

 conversatietafels@huisnederlandsbrussel.be

 Dit is een specifieke oefenkans. Je komt 
wanneer en hoelang je wilt. Kom je voor de 
eerste keer? Schrijf je ter plaatse in.

 gratis

NL
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Kom praten met Nederlandstaligen. 
Op Babbelut is iedereen welkom. Je 
komt wanneer jij wil. Je praat je over 
alles wat je interessant vindt met een 
Nederlandstalige vrijwilliger.

 van 07.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op woensdag van 18.00 tot  
20.00 uur

 GC Rinck

 conversatietafels@huisnederlandsbrussel.be

 Dit is een specifieke oefenkans. Je komt 
wanneer en hoelang je wilt. Kom je voor de 
eerste keer? Schrijf je ter plaatse in.

 gratis

NL

Babbelut-conversatietafel
Kom praten met Nederlandstaligen. 
Op Babbelut is iedereen welkom. Je 
komt wanneer jij wil. Je praat je over 
alles wat je interessant vindt met een 
Nederlandstalige vrijwilliger.

 van 01.09.2022 tot 29.06.2023 
elke week op donderdag van 12.30 tot 
16.00 uur

 GC De Markten

 conversatietafels@huisnederlandsbrussel.be

 Dit is een specifieke oefenkans. Je komt 
wanneer en hoelang je wilt. Kom je voor de 
eerste keer? Schrijf je ter plaatse in.

 gratis

NL

Babbelut-conversatietafels
Op Babbelut is iedereen welkom. Je 
komt zo vaak als je wil. Basiskennis (2.1) 
Nederlands is nodig.

 van 01.09.2022 tot 22.12.2022 
elke week op donderdag van 18.00 tot 
20.00 uur

 GC Elzenhof

 conversatietafels@huisnederlandsbrussel.be

 Dit is een specifieke oefenkans. Je komt 
wanneer en hoelang je wilt. Kom je voor de 
eerste keer? Schrijf je ter plaatse in.

 gratis

NL

Conversatietafel 
Nederlands
Wil je Nederlands oefenen? In Ten 
Weyngaert kan je deelnemen aan de 
conversatietafel Nederlands. 
 
Samen kies je waarover je praat.

 van 01.10.2022 tot 27.05.2023 
elke zaterdag van 9.30 tot 11.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 Dit is een specifieke oefenkans.

 gratis

NL
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Heb je al een basiskennis Nederlands, 
maar wil je nog meer oefenen? Sluit je dan 
aan bij De Babbelaars. We oefenen samen 
alledaagse conversaties en leren de taal 
op een speelse manier.

 van 26.09.2022 tot 22.05.2023 
elke week op maandag van 09.00 tot  
11.00 uur. van 9.00 tot 11.00 uur

 GC Everna

 Dit is een specifieke oefenkans.

 € 100 | Paspartoe-kansentarief € 30

 vanaf 16 jaar

NL

Nederlands voor 
anderstaligen
Nederlands opent de wereld rondom 
je. Je hebt het nodig op het werk, op de 
school van je kinderen, enz

 van 05.09.2022 tot 10.11.2022 
elke week op maandag, dinsdag, 
donderdag & vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

 GC De Kroon

 VZW Sint Goedele Brussel - CVO 
Lethas|info@lethas.be|02/4201026

 Dit is een specifieke oefenkans. Meerdere 
startmomenten het hele jaar door.

 € 1,5 per les | Verlaagd inschrijvingsgeld 
voor cursisten VDAB, ACTIRIS, OCMW, 
mindervalidenrecht of betaald educatief 
verlof

NL

Nederlandse Conversatie
Met conversatielessen verbeter je je 
kennis en durf je vaker Nederlands te 
spreken. Begrijp je al veel? Kom hier 
oefenen om vlotter te spreken.

 van 08.09.2022 tot 22.12.2022 
15 keer elke week op donderdag van  
13.30 tot 15.30 uur

 GC Kontakt

 Dit is een specifieke oefenkans. Koffie en 
thee is gratis.

 gratis

NL

NT2-impro
Leer je Nederlands en wil je de taal op 
een uitdagende manier oefenen? Dan 
is improvisatietheater iets voor jou. Je 
brengt verhalen tot leven, speelt en maakt 
samen de mooiste scènes.

 van 18.10.2022 tot 29.11.2022 
5 keer elke week op dinsdag van 12.45 tot 
15.00 uur

 GC Essegem

 Dit is een specifieke oefenkans.

 € 15 |Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 16 jaar

NL
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Nederlands
Oefen je Nederlands in kleine groepjes en 
spreek met anderen. Een Nederlandstalige 
vrijwilliger stimuleert en helpt je.

 van 07.09.2022 tot 21.12.2022 
elke week op woensdag van 10.00 tot  
11.30 uur

 GC Wabo

 Dit is een specifieke oefenkans.

 gratis

NL

Gelukkig Zijn zangsessie
Leer al zingend Nederlands! Apprenez le 
Néerlandais en chantant! Learn Dutch by 
singing! Leer de taal, de Belgische cultuur 
en nieuwe mensen kennen.

 op 14.12.2022 
van 14.00 tot 15.00 uur

 GC Op-Weule

 Dit is een specifieke oefenkans.

 gratis

 vanaf 16 jaar

NL

SPAANS

Conversatieles Spaans
Spreek je al vrij goed Spaans? Hou je van 
het land en de cultuur? Kom dan, onder 
begeleiding van onze lesgever, je Spaans 
oefenen.

 van 04.10.2022 tot 20.12.2022 
12 keer elke week op dinsdag van 10.00 tot 
12.00 uur

 GC Den Dam

 € 66 |Paspartoe-kansentarief € 16,5

Spaanse Conversatie
Je hebt een goede kennis van het Spaans, 
maar je wil blijven oefenen? In deze 
conversatiegroep krijg je de kans om veel 
te spreken.

 van 16.09.2022 tot 16.12.2022 
12 keer elke week op vrijdag van 10.00 tot 
11.30 uur

 GC Kontakt

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15
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van Brusselaars

www.erfgoedbankbrussel.be

Heb je foto’s van je familie of wijk in Brussel ouder dan 20 jaar? 
Of wil je graag vrijwilliger worden bij de Erfgoedbank Brussel? 

Contacteer ons via erfgoedbank@vgc.be. 

@erfgoedbankbrussel

220701_ERFGOED_advertentie_A5.indd   1220701_ERFGOED_advertentie_A5.indd   1 01/07/2022   10:3201/07/2022   10:32
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DRANK

Whisky, waanzin, weetjes 
en wijsheden
Doe mee aan de thuis-tasting van 6 top-
whisky’s. Stijn Hiers, auteur van ‘Whisky, 
waanzin, weetjes en wijsheden’, maakt je 
wegwijs.

 op 14.10.2022 
van 19.30 tot 22.30 uur

 GC Kontakt

 Fret en Verzet | fretenverzet@gmail.com | 
02 549 63 43

 Vooraf: sampleflesjes afhalen op 
afgesproken adres. Plaats: Gezellig bij 
u thuis, via een link een kwartier voor 
aanvang, Tip: glaasjes klaarzetten

 € 20

NL

KOKEN

Ovenproject
Een traditionele broodoven gebouwd 
op de site van de oude smederij in het 
Dudenpark.Brood en verbindingen. 
Ontdek en maak samen nieuwe 
broodrecepten. Een moment van 
ontmoeten en delen.

 op 28.04.2023 
van 14.00 tot 17.00 uur

 Dudenpark

 € 2

NL

Wereldkeuken
Hou je van reizen, cultuur en koken? 
Elke maand koken we rond een ander 
thema: koken met restjes, vegetarisch, 
voor diabetici, voor lekkerbekken … Een 
culinaire rijkdom en een reis rond de 
wereld!

 op 15.09.2022 | 20.10.2022 | 17.11.2022 | 
15.12.2022 | 19.01.2023 | 16.02.2023 | 
16.03.2023 | 20.04.2023 | 25.05.2023 | 
15.06.2023 
van 18.00 tot 21.30 uur

 GC Ten Weyngaert

 Breng je eigen schort mee

 € 10 per les | Paspartoe-kansentarief € 2

NL
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ramen
De populaire Japanse maaltijdsoep 
ramen bestaat uit noedels, een 
smaakvolle bouillon en toppings: vlees, 
ei, ajuin, champignons … Maak allerlei 
combinaties klaar en proef. Welke vind jij 
de lekkerste?

 op 21.09.2022 
op woensdag van 18.00 tot 22.00 uur

 GC Essegem

 Meebrengen: mesje, plankje en schort.

 € 35 |Paspartoe-kansentarief € 8,75

NL

Mediterrane keuken
De mediterrane keuken is de keuken 
van het Middellands Zeegebied: pure 
gerechten, simpel en eenvoudig klaar te 
maken. Het is niet alleen geweldig lekker 
maar ook erg gezond.

 op 13.10.2022 
van 18.30 tot 21.30 uur

 GC Den Dam

 Deze workshop is in het Engels met 
vertaling naar het Nederlands

 € 15 |Paspartoe-kansentarief € 2

Pizza’s & co
Samen met Philippe bakken we pizza’s. 
We maken zelf het deeg en de topping. 
Ook bruchetta’s en een echt Italiaans 
dessertje staan op het menu.

 op 07.10.2022 
van 19.30 tot 22.00 uur

 GC Kontakt

 Fret en Verzet | fretenverzet@gmail.com | 
02 549 63 43

 Meebrengen: schort, keukenhanddoek en 
keukenmesje

 € 20

NL

Tunesische keuken
Kom en ontdek de verrukkelijke 
Tunesische keuken. We maken brik en een 
typische Mechaoui salade.

 op 21.10.2022 
van 19.30 tot 22.00 uur

 GC Kontakt

 Fret en Verzet | fretenverzet@gmail.com | 
02 549 63 43

 Meebrengen: schort, keukenhanddoek en 
keukenmesje

 € 20

NL
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De Turkse keukens één van de meest 
gevarieerde keukens ter wereld. Talrijke 
groenten, granen, kruiden en oliën spelen 
een prominente rol in de maaltijden. Een 
feest voor vegans!

 op 17.11.2022 
van 18.30 tot 21.30 uur

 GC Kontakt

 De workshop wordt in het Engels gegeven 
met Nederlandse vertaling.

 € 15 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL

Veggie Indisch koken
De Indische keuken is geurig, kleurrijk 
en erg gevarieerd. Er zijn tal van Indische 
klassiekers maar we belichten er één van. 
Kom dat proeven!

 op 27.10.2022 
van 18.30 tot 21.30 uur

 GC Kontakt

 De workshop wordt in het Engels gegeven 
met Nederlandse vertaling.

 € 15 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL
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Bernhard over moestuinieren  
in GC De Maalbeek (Etterbeek): 
“Het contact zit goed en we hebben 
veel te danken aan de mensen van De 
Maalbeek. Ze hebben ons materiaal 
en ruimte gegeven. Zonder hen had 
dit project nooit kunnen uitgroeien 
tot wat het nu is.”
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DUURZAAMHEID

Repair café
Een Repair Café is een bijeenkomst, 
waarop vrijwillige reparateurs helpen bij 
het herstellen van allerlei voorwerpen

 van 18.09.2022 tot 18.06.2023 
elke derde zondag van de maand tenzij 
anders vermeld van 14.00 tot 17.00 uur

 GC De Kroon

 gratis

NL

Velokanik
Kom zelf je fiets repareren of afstellen in 
het buurtatelier Velokanik. Daar vind je 
volledig uitgeruste werkposten, met tools 
en materiaal. Enthousiaste vrijwilligers 
geven je deskundig advies.

 op 01.12.2022 tot 17.11.2022 
elke week op donderdag van 18.00 tot 
21.00 uur

 GC Essegem

 Velokanik | info@velokanik.be |

 gratis

 vanaf 8 jaar | families

Repaircafé
Breng defecte spullen mee naar het  
Repair Café (kleding, electro, 
computer,...). Samen met handige 
vrijwilligers proberen we de spullen te 
repareren.

 van 04.09.2022 tot 04.06.2023 
elke eerste zondag van de maand van  
13.30 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 Je kan de spullen binnenbrengen tot  
16.00 uur.

 gratis

NL

ECOLOGIE

Leef bewust
Wil je graag je ecologische 
voetafdruk verkleinen. Zelf 
natuurlijke verzorgingsproducten en 
schoonmaakmiddelen maken is goedkoop 
en beter voor het milieu!

 van 11.10.2022 tot 13.12.2022 
elke tweede dinsdag van de maand van 
19:30 tot 21:30 uur

 GC Wabo

 € 8 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL
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LEZING & DEBAT

Lezing klassieke muziek: 
Bach ‘anders’
Zou je graag meer weten over klassieke 
muziek? In deze lezingenreeks krijg 
je meer inzicht en beluister je samen 
fragmenten. De derde lezing gaat over 
Bach.

 op 27.10.2022 
van 19.00 tot 21.00 uur van 19.00 tot  
21.00 uur

 GC Op-Weule

 € 7 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 16 jaar

NL

Lezing klassieke muziek: 
Vivaldi
Zou je graag meer weten over klassieke 
muziek? In deze lezingenreeks krijg 
je meer inzicht en beluister je samen 
fragmenten. De eerste lezing gaat over 
Vivaldi en barokmuziek.

 op 29.09.2022 
van 19.00 tot 21.00 uur van 19.00 tot  
21.00 uur

 GC Op-Weule

 € 7 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 16 jaar

NL

Lezing: Spaanse klassieke 
muziek
Zou je graag meer weten over klassieke 
muziek? In deze lezingenreeks krijg 
je meer inzicht en beluister je samen 
fragmenten. De tweede lezing gaat over 
Spaanse klassieke muziek.

 op 13.10.2022 
van 19.00 tot 21.00 uur van 19.00 tot  
21.00 uur

 GC Op-Weule

 € 7 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 16 jaar

NL

Ciné-debat ‘L’an 01’
De film uit 1973 vertelt over een utopische 
en feestelijke afschaffing van de 
markteconomie en het productivisme.

 op 23.09.2022 
van 21.00 tot 23.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 In samenwerking met BLOUM

 gratis

NL



72  DIVERSEN

vol
was
sen
en

LICHAAM & WELZIJN

Femma Quartier
Elke woensdag-voormiddag staat in 
het teken van zelfzorg en eigentijd. We 
stimuleren vrouwen om zich met elkaar te 
verbinden via activiteiten. Aarzel niet en 
sluit je aan bij Femma Quartier!

 van 14.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 9.30 tot  
12.30 uur

 GC Pianofabriek

 Femma| rachida.aissa@femma.be | 
0472400481

 Talen: NL, FR, AR.

 democratische prijs (hangt van atelier af)

NL

Workshop: verzorg je huid 
met natuurlijke oliën
Ouder worden, stress … allemaal factoren 
die een invloed hebben op de gezondheid 
van je huid. Help haar een handje en leer 
hoe je met plantaardige en essentiële 
oliën je huid ondersteunt en verzorgt.

 op 29.09.2022 | 06.10.2022 
op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur 
(29/9) en van 18.30 tot 21.30 uur (6/10)

 GC Essegem

 Prijs is inclusief materiaalkosten en 
receptenboekje.

 € 12 per sessie |Paspartoe-kansentarief € 2

NL

Rouw en verlies
Hoe iemand omgaat met verlies verschilt 
van persoon tot persoon. Er bestaat geen 
juiste manier om te rouwen. Wil je meer 
te weten komen over dit thema, kom dan 
zeker meedoen of luisteren.

 op 06.09.2022 
op dinsdag van 14:00 tot 15.30 uur

 GC Wabo

 wabo@vgc.be | info@zonienzorg.be

 Reserveren is verplicht.

 gratis

 vanaf 50 jaar

NL

NATUUR

Planète vivante
Op een oppervlakte van 2000 m² vind 
je meer dan 850 soorten (van giraf over 
koala tot bladluis) die je op een speelse, 
interactieve en educatieve manier tonen 
wat biodiversiteit is.

 op 27.01.2023 
van 14.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 4 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL
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Zin om in onze moestuin te werken en 
bij te leren? De vrijwilligersploeg van 
Op-Weule komt elke woensdag samen. 
Iedereen welkom!

 van 07.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 10.00 tot  
11.30 uur

 GC Op-Weule

 Wil je meedoen? Stuur moestuincoach 
Nienke een berichtje op 0495 85 11 37.

 gratis

 vanaf 16 jaar

NL

Ziektes en plagen bij 
kamerplanten
Je leert ziektebeelden herkennen, 
de oorzaak achterhalen en de juiste 
behandeling toe passen. Breng zieke 
planten of moeilijke gevallen mee.

 op 06.10.2022 
eenmalige workshop van 19.00 tot  
21.30 uur

 GC Den Dam

 Je krijgt ook een code van 10 % bij een 
biologisch merk.

 € 15 |Paspartoe-kansentarief € 2

NL

OUDER & KIND

Familiezondag: 
Kunstendag voor kinderen
Kom samen met je (klein)kind één keer 
per maand op zondagvoormiddag naar 
De Zeyp. In deze workshop maken we een 
(bloem)potje uit klei.

 op 20.11.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC De Zeyp

 € 5 |Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 5 jaar | families

MamaDance - dance & 
babywearing
MamaDance is een danscursus voor 
aanstaande en nieuwe moeders, om te 
dansen met je baby in een babywrap of 
een ergonomische drager.

 van 17.09.2022 tot 24.06.2023 
elke week op zaterdag van 9.00 tot  
12.00 uur

 GC Pianofabriek

 Elisabetta Cangelosi |  
betta.cangelosi@gmail.com, 
mamadancebrussels@gmail.com |  
www.facebook.com/MamaDanceBrussels

 Talen: français, english, italiano, español

 € 15 |€ 120 voor 10 sessies

 vanaf 0 jaar
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Sportieve familiezondagen in en rond het 
Zoniënwoud. Vanaf september gaat WaBo 
samen met Sport in Brussel van start met 
een maandelijkse sportieve familiezondag 
in het Bos en de WaBo-tuin.

 op 04.09.2022 | 02.10.2022 
op zondag van 10.00 tot 14.00 uur

 GC Wabo

 Voor meer info mountainbike-tocht:  
www.sportinbrussel.be/mountainbike

 gratis, behalve de mountainbike-tocht

 vanaf 0 jaar | families

NL

Familie zondagen
Vier keer per jaar openen we op 
zondagvoormiddag onze deuren voor 
gezinnen met of zonder kinderen. Een 
fijn moment, met lekker eten, speelse 
activiteiten of een voorstelling.

 op 05.02.2023 | 04.12.2022 | 07.05.2023 | 
02.10.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC De Platoo

 Houd onze website in de gaten. Enkele 
weken vooraf wordt het programma 
bekend gemaakt.

 gratis

 vanaf 0 jaar | families

Spelletjesavonden
Kom samen met ons gezelschapsspelletjes 
spelen. Met je gezin, alleen of met 
vrienden!

 van 08.09.2022 tot 08.06.2023 
elke tweede donderdag van de maand  
van 18.00 tot 23.00 uur

 GC De Kroon

 gratis

NL

Familiezondag: koken met 
Ikram
Kom samen met je (klein)kind één keer 
per maand op zondagvoormiddag naar 
De Zeyp. In deze workshop maken we een 
(bloem)potje uit klei.

 op 16.10.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC De Zeyp

 € 5 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 5 jaar | families
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SAMENLEVING

Cursus: Maatschappelijke 
oriëntatie voor ‘locals’
Dol op Turkse heavy-metal bands? 
Een film-noir gezien van de Servische 
regisseur? Is Japannees toneel iets voor 
jou? Dan is de cursus - Maatschappelijke 
oriëntatie voor locals - iets voor jou!

 van 29.09.2022 tot 26.01.2023 
elke laatste donderdag van de maand van 
19.00 tot 22.00 uur

 GC De Markten

 Begeleider: Sara Oklobdzija. In het kader 
van het project The School of Two-Sided 
integration. Wees bereid om deel te nemen 
aan het opnieuw onderzoeken (diagnose 
stellen) en hermodelleren (corrigeren) 
van relaties tussen lokale en niet-lokale 
populaties.

 € 70 | Paspartoe-kansentarief € 18 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 56

NL

UITSTAP

Bezoek Atomium
Het Atomium is een van de iconen van 
Brussel –- de hoofdstad van Europa.
Wat voor velen het meest Belgische 
monument is, heeft zijn plaats als 
symbool en internationaal icoon 
herwonnen.

 op 26.05.2023 
van 14.00 tot 17.00 uur

 Atomium Laken

 GC Ten Weyngaert

 € 10 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL

Bezoek Brugge
Een stad op mensenmaat, groots 
geworden door haar meeslepende 
geschiedenis die haar het Unesco label 
van Werelderfgoedstad opleverde.

 op 23.06.2023 
van 9.00 tot 18.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 10 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL
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Hou je van friet? Kom en ontdek zijn 
verhaal! Met meer dan 500 objecten 
en creaties, vertelt het Frietmuseum 
in Brussel over alle aspecten van deze 
Belgische klassieker.

 op 24.03.2023 
van 14.00 tot 16.00 uur

 Home Frit’ Home - Frite museum Brussels

 GC Ten Weyngaert

 € 2

NL

MigratieMuseumMigration
Het museum vertelt niet alleen de 
geschiedenis van de migratie in Brussel, 
het brengt ook een hommage aan allen 
die Brussel gevormd hebben sinds de 
jaren 70.

 op 16.12.2022 
van 14.00 tot 17.00 uur

 MigratieMuseumMigration

 GC Ten Weyngaert

 € 2,5 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL

Alexandrië: vervlogen 
toekomsten
Deze expo blikt terug op de gloriejaren 
van de antieke grootstad aan de hand 
van een 200-tal werken uit de grootste 
Europese museumcollecties.

 op 27.11.2022 
van 10.30 tot 12.00 uur

 BOZAR +32 (0)2 507 83 01 | www.bozar.be

 GC Kontakt

 Afspraakplaats wordt meegedeeld na 
inschrijving.

 € 20 | Paspartoe-kansentarief € 5

 vanaf 16 jaar

NL

Rondleiding: atelier Ernest 
Salu en begraafplaats in 
Laken
We krijgen een rondleiding in het 
voormalig beeldhouwatelier van Ernest 
Salu en we bezoeken de nabijgelegen 
begraafplaats van Laken, het ‘Père 
Lachaise’ van België.

 op 20.11.2022 
van 10.30 tot 12.30 uur

 begraafplaats van Laken 

 GC Kontakt

 Afspraakplaats wordt meegedeeld bij 
inschrijving

 € 8 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL
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In de 19de eeuw evolueert de landelijke 
gemeente Vorst naar een industriële 
voorstad. Op deze wandeling worden 
totaal verschillende werelden uit zowel 
het verleden als het heden tot leven 
geroepen.

 op 23.10.2022 
van 10.30 tot 12.00 uur

 GC Kontakt

 Afspraakplaats wordt meegedeeld na 
inschrijving.

 € 20 | Paspartoe-kansentarief € 5

 vanaf 16 jaar

NL

Picasso
Geleid bezoek aan de tijdelijke 
tentoonstelling van het KMSKB waar in 
samenwerking met ‘Le Musée Picasso’ 
de abstracte werken van Picasso te 
bewonderen zullen zijn.

 op 18.12.2022 
van 10.30 tot 12.00 uur

 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Brussel

 GC Kontakt

 Afspraakplaats wordt meegedeeld na 
inschrijving.

 € 20 | Paspartoe-kansentarief € 5

 vanaf 16 jaar

NL

Eropuit met de buren
We krijgen een rondleiding in het atelier 
van Ernest Salu in het Museum voor 
Grafkunst. Daarna bezoeken we de 
mooiste graven op de begraafplaats van 
Laken.

 op 20.11.2022 
op zondag van 10.30 tot 12.30 uur

 Atelier Ernest Salu (locatie)

 GC Wabo

 € 8

NL

Garderobe Mannekenpis
De GardeRobe ligt naast de fontein en 
stelt 140 kostuums uit zijn ongelooflijke 
collectie tentoon. Ontdek op een originele 
manier de anekdotes die het kleine 
beeldje zo bekend hebben gemaakt.

 op 30.09.2022 
van 14.00 tot 17.00 uur

 De GardeRobe MannekenPis

 GC Ten Weyngaert

 € 5 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL
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Een druk chocoladeprogramma: van de 
boon tot de reep, tijdens een interactief 
parcours dat voor iedereen toegankelijk is. 
Alles om je een volledige cacao experience 
te bezorgen!

 op 17.02.2023 
van 14.00 tot 17.00 uur

 Belgian Chocolate Village

 GC Ten Weyngaert

 € 6 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL

Muziekinstrumenten-
museum
Het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) 
ligt in hartje Brussel. Met zijn 1200 
instrumenten heeft het een van de 
grootste collecties ter wereld.

 op 25.11.2022 
van 14.00 tot 16.00 uur

 Musical Instruments Museum

 GC Ten Weyngaert

 € 5 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL

Voedingssalon
Het Voedingssalon viert in 2022 zijn 
92ste verjaardag. Trouwe bezoekers 
weten ondertussen al dat je op het 
Voedingssalon lekker eten vindt, maar 
ook alles wat je nodig hebt in en rond de 
keuken.

 op 21.10.2022 
van 14.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 3 | Paspartoe-kansentarief € 2

NL
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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!Volg ons!
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Charlotte over de activiteiten  
voor jonge gezinnen in  
GC De Platoo (Koekelberg): 
“Op een Facebook-groep zochten 
zwangere vrouwen naar yogalessen 
in het noordwesten, iets wat niet 
bestond. Het was voor mij heel 
natuurlijk om mijn vraag om een 
zaal te richten tot De Platoo, met 
wie ik regelmatig contact heb.”
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CREATIVITEIT

1-2-3 OK! Atelier: grafiek 
voor de allerkleinsten
Je verkent verschillende grafische 
technieken. Je kind oefent al knippend 
zijn motoriek en maakt een collage 
van droge bladeren. Je verft o.a. een 
hongerige rups met ballonnen.

 op 01.10.2022 
van 9.00 tot 11.30 uur

 GC Den Dam

 In samenwerking met Brede School 
Oudergem.

 € 2 | Paspartoe-kansentarief € 2

 van 1 tot 4 jaar | families

Crea-atelier ‘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 24.09.2022 tot 17.12.2022 
12 keer elke week op zaterdag van  
10.00 tot 12.30 uur

 GC Den Dam

 Inschrijven is verplicht!

 € 65 | Paspartoe-kansentarief € 16,25

 van 4 tot 7 jaar

Creatief atelier 
Fabricollage
Creatieve kids in huis? Dan is dit atelier 
zeker een aanrader. Via spel en verhalen 
gaan deze jonge kunstenaars met 
verschillende technieken en materialen 
aan de slag.

 van 14.09.2022 tot 21.12.2022 
14 keer elke week op donderdag van  
14.00 tot 17.00 uur

 GC Elzenhof

 € 105 | Paspartoe-kansentarief € 84 |  
prijs vanaf 2de kind € 84

 van 4 tot 6 jaar

Creatief atelier 
Fabricollage
Creatieve kids in huis? Dan is dit atelier 
zeker een aanrader. Via spel en verhalen 
gaan deze jonge kunstenaars met 
verschillende technieken en materialen 
aan de slag.

 van 11.01.2023 tot 28.06.2023 
22 keer elke week op woensdag van  
14.00 tot 17.00 uur

 GC Elzenhof

 € 165 | Paspartoe-kansentarief € 66 |  
prijs vanaf 2de kind € 132

 van 4 tot 6 jaar
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Creatief Lab Mini
Kliederen en kladderen, plakken en 
knippen. Je kleuter exploreert zijn of haar 
creativiteit en ontdekt hoe je al dansend 
tekent en schildert.

 van 24.09.2022 tot 03.06.2023 
elke week op zaterdag van 10.00 tot  
12.00 uur

 GC Nekkersdal

 voor kleuters geboren in 2017 of 2018,  
die Nederlands begrijpen en spreken.

 € 150 | Paspartoe-kansentarief € 60

 van 4 tot 5 jaar

Dadatelier
Het Dad’atelier is een creatief en speels 
atelier voor kleutertjes. We starten met 
een leuk verhaal en maken daarna een 
mooi kunstwerk.

 van 01.10.2022 tot 03.06.2023 
elke week op zaterdag van 10.00 tot  
12.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 20

 van 4 tot 5 jaar

De Bricolageclub
Is je kleuter graag creatief bezig? Wilt hij/
zij meer dan tekenen alleen? Dan behoort 
hij/zij tot deze bende! We laten onze 
creativiteit gaan en keren met een echt 
kunstwerkje naar huis.

 van 24.09.2022 tot 17.12.2022 
elke week op zaterdag van 10.00 tot  
11.30 uur

 Basisschool Comenius  
freya.drachman@comeniusbrussel.be | 
0476/66 84 47

 2de en 3de kleuterklas.

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15 |  
Sociaal: € 48 | Sponsor: € 72

 van 4 tot 5 jaar

Kleuteratelier
Jouw kleuter knutselt, speelt en 
experimenteert met kleuren, vormen, 
materialen. En ontwikkelt zo een creatieve 
geest.

 van 14.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 13.30 tot  
17.30 uur

 GC Essegem

 voor kinderen uit de 1ste tot de 3de 
kleuterklas van het Nederlandstalig 
onderwijs - meebrengen: een schort die 
vuil mag worden - opvang voor (vanaf 
13.30 uur) en na (tot 17.30 uur)

 € 200 |Paspartoe-kansentarief € 80 |prijs 
vanaf 2de kind € 170

 van 3 tot 5 jaar
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Kleuterkuren
Speelse, creatieve en sportieve 
kleuteractiviteiten. Je ontdekt kleuter 
nieuwe dingen en leeft hij zich uit 
in groep. Samen spelen, beleven en 
genieten!

 van 21.09.2022 tot 31.05.2023 
elke week woensdag van 14.30 tot  
16.00 uur

 GC De Linde

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 20 |  
korting vanaf 2de kind -10%

 van 4 tot 6 jaar

Kleutermix
Een namiddag vol plezier! We gaan 
dansen, koken, theater maken, knutselen, 
tekenen, sporten en zo veel meer. De 
kinderen eten samen hun boterhammen 
op en kunnen om 16u met een glimlach 
naar huis.

 van 21.09.2022 tot 14.12.2022 
elke week op woensdag van 12.30 tot  
16.00 uur

 GC De Platoo | Comenius

 2de en 3de kleuterklas.

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15 |  
Sociaal: € 48 | Sponsor: € 72

 van 4 tot 5 jaar

Kleuters Spelen Met Frans
Via spelletjes, liedjes en creatieve 
opdrachten komt je kleuter in contact met 
de Franse taal.

 van 01.10.2022 tot 03.06.2023 
elke week op zaterdag van 13.00 tot  
14.00 uur

 GC Nekkersdal

 Voor kleuters geboren in 2018  
(2de kleuterklas)

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 4 tot 4 jaar

Kliederkladder:  
crea-atelier
Is je kleuter fan van tekenen en 
knutselen? Dan is het crea-atelier op 
woensdagmiddag ideaal. ‘Kliederkladder’ 
is een namiddag vol knutsel- én 
spelplezier.

 van 21.09.2022 tot 07.12.2022 
elke week op woensdag van 14.00 tot  
16.30 uur

 GC Op-Weule

 Wat breng je mee? Een knutselschort of 
kledij die vuil mag worden, een vieruurtje 
en drinkfles.

 € 70 | Paspartoe-kansentarief € 18

 van 3 tot 6 jaar



86  0-6 JAAR

kin
de
ren

Knutselclub
Een club voor kleuters die graag 
knutselen. Elke zaterdag gaan we 
creatief aan de slag met papier, karton, 
lijm, kleurpotloden, scharen en andere 
materialen.

 van 18.09.2022 tot 18.12.2022 
elke week op woensdag van 14.00 tot  
16.00 uur

 GC De Zeyp

 € 45 |Paspartoe-kansentarief € 11

 van 3 tot 5 jaar

Kriekenpitjes
We gaan creatief aan de slag en knutselen 
of koken er op los. We komen ook zeker 
in beweging met een uurtje kleutersport 
of spel.

 van 05.10.2022 tot 31.05.2023 
elke week op woensdag van 14.00 tot 16.30 
uur

 GC De Kriekelaar

 € 95 | Paspartoe-kansentarief € 29

 van 4 tot 5 jaar

Verhalenbos
We dromen weg bij magische verhaaltjes 
en gaan daarna aan de slag in een 
creatief knutselatelier. Onze fantasie kent 
geen grenzen in dit wekelijks momentje 
speciaal voor kleuters.

 van 28.09.2022 tot 24.05.2023 
elke week op woensdag van 15.00 tot  
16.30 uur. van 15.00 tot 16.30 uur

 GC Everna

 gratis

 van 4 tot 6 jaar

DANS

Dansatelier
In dit dansatelier maken we kennis met de 
basis van verschillende dansstijlen, zoals 
klassiek ballet, jazzdans, streetdance, …

 van 17.09.2022 tot 17.12.2022 
11 keer elke week op zaterdag van  
11.00 tot 12.00 uur

 GC Elzenhof

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15 |  
prijs vanaf 2de kind € 48

 van 5 tot 7 jaar
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Dansatelier
In dit dansatelier maken we kennis met de 
basis van verschillende dansstijlen, zoals 
klassiek ballet, jazzdans, streetdance, …

 van 14.01.2023 tot 13.05.2023 
13 keer elke week op zaterdag van  
11.00 tot 12.00 uur

 GC Elzenhof

 € 72 | Paspartoe-kansentarief € 18 |  
prijs vanaf 2de kind € 58

 van 5 tot 7 jaar

Ka’dance
Ritme, muziek, prikkels, beweging: tijdens 
dit atelier leren kleuters op een speelse 
manier hun eigen lichaam kennen.

 van 21.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 14.30 tot  
16.00 uur. van 14.30 tot 16.00 uur

 GC De Maalbeek

 in samenwerking met MoVart

 € 100 | Paspartoe-kansentarief € 30

 van 4 tot 6 jaar

Kleuter- ouderdans
Put on your dancing shoes! Deze 
energieke reeks creëert een magisch 
moment tussen kind en ouder, 
grootouder, peter, meter… Zie hoe je 
peuter of kleuter openbloeit en je versteld 
doet staan!

 van 18.09.2022 tot 27.11.2022 
elke week op zondag van 10.30 uur tot 
12.00 uur

 GC De Platoo | Comenius

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 12,5 | 
Sociaal: € 40 | Sponsor: € 60

 van 4 tot 5 jaar

MamaDance - dance & 
babywearing
MamaDance is een danscursus voor 
aanstaande en nieuwe moeders, om te 
dansen met je baby in een babywrap of 
een ergonomische drager.

 van 17.09.2022 tot 24.06.2023 
elke week op zaterdag van 9.00 tot  
12.00 uur

 GC Pianofabriek

 Elisabetta Cangelosi |  
betta.cangelosi@gmail.com, 
mamadancebrussels@gmail.com |  
www.facebook.com/MamaDanceBrussels

 Talen: français, english, italiano, español

 € 15 | € 120 voor 10 sessies

 families
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Portugese volksdans
De groep ’O Ribatejo’ brengt sinds 2014 
de Portugese cultuur, en vooral die van 
de Ribatejo-regio samen in Sint-Gillis. 
Via muziek, kostuums, zang, dans en 
volksspelen.

 van 09.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op vrijdag van 20.00 tot  
22.30 uur

 GC Pianofabriek

 Grupo Etnografico O Ribatejo | 
grupoetnograficooribatejo@gmail.com

 Taal: Portugees & Frans

 gratis

 vanaf 5 jaar

Ritme & beweging kids
Via spelletjes stimuleren we kinderen 
aan om hun energie te kanaliseren in 
lichaamsbewustzijn, beweging, ritme, 
luisteren en het ontdekken van de 
geluiden van de wereld.

 van 21.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 15.00 tot  
16.00 uur

 GC Pianofabriek

 Percutattoo asbl| percutattoo@skynet.be|

 Talen: Frans, Spaans

 € 80

 van 5 tot 8 jaar

MUZIEK

Gitaarles
Leer klassieke of elektrische gitaar spelen: 
blues, rock, funk, folk, ‘’fingerpicking’’ 
of jazz. Het maakt niet uit welk niveau je 
hebt, iedereen is welkom!

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op donderdag van 14.00 tot 
20.00 uur

 GC Pianofabriek

 Tarek Malki | tarek.malki@yahoo.com

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

 gratis

 vanaf 5 jaar

Musical awakening
Deze workshop wil muzikaliteit en 
verbeeldingskracht stimuleren via (kinder)
liedjes. Waarbij jouw kindje ontwaakt in 
een wereld vol muziek en geluidjes.

 van 17.09.2022 tot 24.06.2023 
elke week op zaterdag van 10.00 tot  
11.00 uur (0-3 jaar) | van 11.00 tot 12.00 uur 
(van 3,5-5 jaar)

 GC Pianofabriek

 Metambu asbl |  
metambu.contact@gmail.com

 Taal: FR

 € 350

 van 0 tot 5 jaar
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Musical awakening
Valeria stimuleert muzikaal gevoel op een 
speelse manier. Je kind amuseert zich met 
muziekinstrumenten, ritme, kinderliedjes, 
muzikale verhalen en nog veel meer.

 van 17.09.2022 tot 17.12.2022 
van 11.30 tot 12.15 uur

 GC Het Huys

 € 104 | Paspartoe-kansentarief € 32

 van 3 tot 6 jaar

OUDER & KIND

Café Kadee: Beeldend 
gepeuter
Een ouder-baby-café met leuke 
workshops, interessante adviessessies en 
gezellige speelmomenten.

 op 18.12.2022 
elke derde zondag van de maand van  
10.00 tot 12.00 uur

 GC Op-Weule

 Inschrijven verplicht.

 gratis

 van 1,5 tot 3 jaar | families

Café Kadee: Speel-en 
knuffeltips
Een ouder-baby-café met leuke 
workshops, interessante adviessessies en 
gezellige speelmomenten.

 op 16.10.2022 
elke derde zondag van de maand van  
10.00 tot 12.00 uur

 GC Op-Weule

 Inschrijven verplicht.

 gratis

 van 0 tot 3 jaar | families

Café-O-Lait
Café-O-Lait is een ontmoetingsmoment 
voor jonge gezinnen in een gezellig kader. 
Ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar 
genieten op twee zaterdagen per maand 
van een drankje en een activiteit.

 op 04.03.2023 | 19.11.2022 | 08.10.2022 | 
17.12.2022 | 03.12.2022 | 28.01.2023 | 
18.03.2023 | 22.04.2023 | 11.02.2023 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC Elzenhof

 gratis

 van 0 tot 6 jaar | families
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Familie zondagen
Vier keer per jaar openen we op 
zondagvoormiddag onze deuren voor 
gezinnen met of zonder kinderen. Een 
fijn moment, met lekker eten, speelse 
activiteiten of een voorstelling.

 op 05.02.2023 | 04.12.2022 | 07.05.2023 | 
02.10.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC De Platoo

 Houd onze website in de gaten. Enkele 
weken vooraf wordt het programma 
bekend gemaakt.

 gratis

 vanaf 0 jaar | families

Familiezondag: creatief 
met klei
Kom samen met je (klein)kind één keer 
per maand op zondagvoormiddag naar 
De Zeyp.  
 
In deze workshop maken we een (bloem)
potje uit klei.

 op 18.12.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC De Zeyp

 € 5 | Paspartoe-kansentarief € 2

 van 5 tot 12 jaar | families

Familiezondag: koken met 
Ikram
Kom samen met je (klein)kind één keer 
per maand op zondagvoormiddag naar 
De Zeyp.  
 
In deze workshop maken we een (bloem)
potje uit klei.

 op 16.10.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC De Zeyp

 € 5 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 5 jaar | families

Familiezondag: 
Kunstendag voor kinderen
Kom samen met je (klein)kind één keer 
per maand op zondagvoormiddag naar 
De Zeyp.  
 
In deze workshop maken we een (bloem)
potje uit klei.

 op 20.11.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC De Zeyp

 € 5 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 5 jaar | families
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KIDS DAY
Elzenhof: de kids place-to-be op zaterdag 
22 september. Workshops, theater, 
animatie, snoezelen, radio maken, 
kindercafé...

 op 22.10.2022 
van 10.00 tot 17.00 uur

 GC Elzenhof

 gratis

 van 0 tot 12 jaar | families

Sportieve familiezondag
Sportieve familiezondagen in en rond het 
Zoniënwoud. Vanaf september gaat WaBo 
samen met Sport in Brussel van start met 
een maandelijkse sportieve familiezondag 
in het Bos en de WaBo-tuin.

 op 04.09.2022 | 02.10.2022 
op zondag van 10.00 tot 14.00 uur

 GC Wabo

 Voor meer info mountainbike-tocht:  
www.sportinbrussel.be/mountainbike

 gratis, behalve de mountainbike-tocht

 vanaf 0 jaar | families

SPEELWEKEN

Creatieve kindercursus  
‘Op vadrouille voor mini’s’
‘Op vadrouille’ is Brussels voor ‘op stap’. 
Dat is exact wat we op deze twee dagen 
zullen doen!

 van 03.11.2022 tot 04.11.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC De Zeyp

 Voor kinderen van de 2e en 3e kleuterklas. 
Geboortejaar 2017-2018.

 € 75 |Paspartoe-kansentarief € 15 |  
prijs vanaf 2de kind € 62,5

 van 4 tot 5 jaar

Spel- en Crea-2-daagse
Thematische tweedaagse vol crea- en 
speelplezier!

 van 03.11.2022 tot 04.11.2022 
van 9.00 tot 23.00 uur

 GC Elzenhof

 € 30 | Paspartoe-kansentarief € 15 |  
prijs vanaf 2de kind € 24

 van 4 tot 6 jaar
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Sport -en spelweek - 
krokusvakantie
Ten Weyngaert organiseert een sport- 
en spelweek voor kleuters uit het 
Nederlandstalig onderwijs of het immersie 
onderwijs.

 van 20.02.2023 tot 24.02.2023 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 Er is opvang mogelijk van 9:00 tot  
10:00 uur en van 16:00 tot 17:00 uur.

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 3 tot 6 jaar

Sport-en spelweek - 
herfstvakantie
Ten Weyngaert organiseert een sport- 
en spelweek voor kleuters uit het 
Nederlandstalig onderwijs of het immersie 
onderwijs.

 van 02.11.2022 tot 04.11.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 Er is opvang mogelijk van 9:00 tot  
10:00 uur en van 16:00 tot 17:00 uur.

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 3 tot 6 jaar

Sport-en spelweek - 
Paasvakantie
Ten Weyngaert organiseert een sport- 
en spelweek voor kleuters uit het 
Nederlandstalig onderwijs of het immersie 
onderwijs.

 van 03.04.2023 tot 07.04.2023 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 Er is opvang mogelijk van 9:00 tot  
10:00 uur en van 16:00 tot 17:00 uur.

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 3 tot 6 jaar

SPORT

1-2-3 OK! Atelier: Mini-
bewegingslandschap
Rollen, bollen, springen, lopen, stappen 
… het kan allemaal tijdens dit atelier.. 
Tijdens dit atelier voorziet de sportdienst 
van de VGC een parcours én begeleider.

 op 10.12.2022 
van 9.00 tot 11.30 uur

 GC Den Dam

 In samenwerking met Brede School 
Oudergem.

 € 2 | Paspartoe-kansentarief € 2

 van 1 tot 4 jaar | families
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1-2-3 OK! Atelier: Yoga met 
je peuter
Ontdek met je peuter de wondere wereld 
van yoga: samen lachen, elkaar masseren, 
samen dansen … kortom, samen 
“genieten”. Tijdens deze yogasessie leren 
we ons lichaam en elkaar beter kennen.

 op 29.10.2022 
van 9.00 tot 11.30 uur

 GC Den Dam

 In samenwerking met Brede School 
Oudergem.

 € 2 | Paspartoe-kansentarief € 2

 van 1 tot 4 jaar | families

Bewegingsatelier peuters
Op zaterdagochtend ontdekken 
peuters de wereld en zichzelf in dit 
bewegingsatelier via speelse bewegingen, 
spelletjes, muziek en dans.

 van 01.10.2022 tot 04.02.2023 
elke week op zaterdag van 10.00 tot  
11.00 uur

 GC De Markten

 begeleiding: Dina Draoui. We houden 
rekening met de individuele ontwikkeling 
van elk kind, ook kinderen met een 
beperking zijn welkom.

 € 90 | Paspartoe-kansentarief € 27 | 
reductietarief op basis van inkomen: € 63

 van 3 tot 4 jaar

Capoeira
Capoeira is voor iedereen toegankelijk en 
kan al op jonge leeftijd worden beoefend. 
Het enige dat nodig is, is motivatie en 
energie!

 van 07.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 14.00 tot  
15.00 uur

 GC Pianofabriek

 Abada Capoeira |  
abadakidstattoo@hotmail.com

 Talen: NL, FR, PT, ENG. Aansluiten kan heel 
het jaar door.

 € 40/maand + € 25 voor verzekering 
 
40€/mois + €25 pour l’assurance

 van 4 tot 5 jaar

Circus
Circustricks in the mix! Steltlopen, 
eenwieleren, ballopen, tonlopen, 
koorddansen, jongleren ... In welk 
circusnummer ben jij het sterkst?

 van 30.09.2022 tot 26.05.2023 
elke week op vrijdag van 16.00 tot  
17.00 uur (groep 1) en van 17.00 tot  
18.30 uur (groep 2)

 Sint-Ursula sintursulalaken@gmail.com

 GC Nekkersdal

 gratis

 van 5 tot 11 jaar
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Kleuterturnen
Huppelen, springen, rennen, rollen, met 
de bal spelen, gooien, vangen, dansen op 
muziek ... Wat thuis niet altijd kan of mag, 
mag hier wel! Gegarandeerd een goeie 
uitlaatklep voor je kleuter!

 van 24.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 16.00 tot  
17.00 uur of zaterdag van 10.00 tot  
11.00 uur

 GC De Kroon

 Na elke schoolvakantie kun je starten. 
De meeste ziekenfondsen betalen het 
inschrijvingsgeld gedeeltelijk terug.

 € 100 | Paspartoe-kansentarief € 30 |  
prijs vanaf 2de kind € 90

 van 3 tot 4 jaar

Kleuterturnen
Huppelen, springen, rennen, rollen, met 
de bal spelen, gooien, vangen, dansen op 
muziek ... Wat thuis niet altijd kan of mag, 
mag hier wel! Gegarandeerd een goeie 
uitlaatklep voor je kleuter!

 van 28.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 15.00 tot  
16.00 uur of zaterdag van 11.00 tot  
12.00 uur

 GC De Kroon

 Na elke schoolvakantie kun je starten. 
De meeste ziekenfondsen betalen het 
inschrijvingsgeld gedeeltelijk terug.

 € 100 | Paspartoe-kansentarief € 30 |  
prijs vanaf 2de kind € 90

 van 4 tot 6 jaar

Little Tree Yoga
Spreading the joy of yoga to kids! The 
classes are taught in English with Dutch 
translations being offered.

 van 09.10.2022 tot 18.12.2022 
10 keer elke week op zondag van 11.00 tot 
12.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 4 tot 7 jaar

Multi Move
Door spelletjes maakt je kleuter kennis 
met sport. Dat is goed voor de motoriek.

 van 20.09.2022 tot 30.05.2023 
elke week op dinsdag van 16.00 tot  
17.30 uur

 GC Ten Noey

 Leeftijd: tweede en derde kleuterklas.

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 30

 van 4 tot 6 jaar

Multi sport kleuters
Sportplezier voor de allerkleinsten. Een 
leerrijk uurtje waarin ze heel wat nieuwe 
motorische vaardigheden oppikken.

 van 01.10.2022 tot 03.06.2023 
elke week op zaterdag van 9.30 tot  
10.30 uur

 GC Nekkersdal

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 2,5 tot 4 jaar
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Multi Sport Mini
Sportplezier voor oudere kleuters. 
Tijdens dit uurtje beweging ontdekken ze 
verschillende sporten.

 van 01.10.2022 tot 03.06.2023 
elke week op zaterdag van 10.30 tot  
11.30 uur

 GC Nekkersdal

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 5 tot 6 jaar

Multimove
Kinderen leren hier de nodige 
bewegingsvaardigheden voor hun leeftijd. 
Met leuke spelletjes en oefeningen worden 
hun motorische vaardigheden geprikkeld 
en bevorderd.

 van 17.09.2022 tot 24.06.2023 
elke week op zaterdag van 10.00 tot  
11.00 uur

 GC De Zeyp

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 30

 van 3 tot 6 jaar

Multimove
Vangen, werpen, klimmen, springen, 
duwen, draaien … Jouw kleuter ontdekt 
plezier in bewegen op een speelse manier. 
Dé start van een sportief en gezond leven.

 van 17.09.2022 tot 24.06.2023 
elke week op zaterdag van 10.00 tot  
11.00 uur

 GC Essegem

 In samenwerking met Sportwerk 
Vlaanderen. Voor kleuters uit de 2de of 3de 
kleuterklas - in het kader van Duurzaam 
Wijkcontract Magritte

 € 85 |Paspartoe-kansentarief € 21,25 |  
prijs vanaf 2de kind € 72,25 | Korting op 
basis van inkomen: € 42.5

 van 4 tot 5 jaar

Multimove
Multimove prikkelt en bevordert de 
motorische vaardigheden van je kind. Je 
kleuter leert klimmen, springen, trekken 
en duwen, vangen en werpen op een 
speelse manier.

 van 27.09.2022 tot 23.05.2023 
elke week op dinsdag van 15.45 tot  
16.45 uur. van 15.45 tot 16.45 uur

 GC Everna

 € 120 | Paspartoe-kansentarief € 36

 van 4 tot 6 jaar
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Multisport maxi
Rennen, springen, tuimelen, vallen en 
weer opstaan. Met de bal gooien en 
hem ook opvangen. Via stimulerende 
bewegingen en gerichte activiteiten 
trainen we de motoriek van je kleuter.

 van 24.09.2022 tot 13.05.2023 
elke week op zaterdag van 11.30 tot  
12.30 uur

 GC Nohva

 € 95 | Paspartoe-kansentarief € 28 |  
prijs vanaf 2de kind € 76

 van 5 tot 7 jaar

Multisport mini
Rennen, springen, tuimelen, vallen en 
weer opstaan. Met de bal gooien en 
hem ook opvangen. Via stimulerende 
bewegingen en gerichte activiteiten 
trainen we de motoriek van je kleuter.

 van 24.09.2022 tot 13.05.2023 
elke week op zaterdag van 10.30 tot  
11.30 uur

 GC Nohva

 € 95 | Paspartoe-kansentarief € 28 |  
bij 2 inschrijvingen € 76

 van 3 tot 4 jaar

Sportparadijs voor kleuters
Kom spelen in Op-Weule! Je kleuter kan de 
hele namiddag spelen in ons sportparadijs. 
Dit is een ouder-kindactiviteit: er moet 
dus een begeleidende volwassene bij de 
kleuter zijn.

 op 23.11.2022 
van 13.00 tot 16.00 uur

 GC Op-Weule

 gratis

 van 3 tot 6 jaar | families

TAAL

Mini’s spelen met Frans
Een speels taalbad voor je kind. Voor je 
het weet heeft hij of zij weer enkele Franse 
woorden bijgeleerd.

 van 01.10.2022 tot 03.06.2023 
elke week op zaterdag van 12.00 tot 13.00 
uur

 GC Nekkersdal

 voor kinderen geboren in 2016 of 2017 die 
nog geen notie van het Frans hebben (3de 
kleuterklas en 1ste leerjaar).

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 5 tot 6 jaar
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SNeL (Spelenderwijs 
Nederlands Leren)
Zit jouw kind in het overgangsjaar (3de 
kleuterklas of 1ste leerjaar) en zijn extra 
oefenkansen Nederlands welkom? Kom 
dan naar onze creatieve taalworkshops.

 van 03.09.2022 tot 10.12.2022 
6 keer op zaterdag van 10.00 tot 11.30 uur

 GC Op-Weule

 Dit is een samenwerking met Brede School 
Sint-Pieters-Woluwe. Is je kind tussen 7 en 
12 jaar? Dan kan je Nederlands oefenen bij 
de SNeL sessies in Sint-Pieters-Woluwe.

 € 30 | Paspartoe-kansentarief € 8

 van 5 tot 7 jaar

Taalatelier
Ga je naar een Nederlandstalige school, 
maar spreek je thuis een andere taal? 
Oefen in dit atelier je Nederlands tijdens 
het spelen, zingen, knutselen, verhalen 
lezen en zo veel meer.

 van 01.10.2022 tot 04.02.2023 
elke week op zaterdag van 13.00 tot  
15.00 uur (groep 1) en van 10.00 tot  
12.00 uur (groep 2)

 GC De Markten

 begeleiding: Salma Allam, Julie Verdin en 
Luna Starvaggicocuzza

 € 75 | Paspartoe-kansentarief € 15 | 
suggestieprijs: € 75  
betaal wat je kan: € 60  
reductietarief op basis van 
inkomstentarief: € 42

 van 4 tot 7 jaar

Taalkriebels Mini
Wil je je kind de kans geven om 
Nederlands te oefenen, samen met jou? 
Tijdens Taalkriebels leren we elke vrijdag 
op een speelse manier beter Nederlands 
spreken en schrijven.

 van 23.09.2022 tot 19.05.2023 
elke week op vrijdag van 16.30 tot  
17.30 uur

 GC Nohva

 Schrijf je in voor meerdere cursussen 
tegelijk? Dan krijg je 20% korting.

 € 60

 van 4 tot 5 jaar

Voorlezen voor kleuters
Sofie leest een uurtje voor. De kinderen 
mogen de boeken uitkiezen. Daarna zitten 
ze in een kring zodat ze de prenten goed 
kunnen zien.

 op 07.09.2022 
elke maand op woensdag van 14.30 tot 
15.30 uur

 GC De Zeyp

 Bibliotheek Ganshoren | 02 502 35 44 | 
bibliotheek@ganshoren.brussels

 gratis

 van 3 tot 6 jaar
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THEATER

Petit Mixed Media
Elke dag een creatief avontuur. We 
experimenteren, verkennen en beleven. 
We creëren letters en doen aan beweging, 
muziek, kunst en drama. Alles komt aan 
bod op kindermaat.

 van 19.09.2022 tot 22.05.2023 
elke week op maandag van 16.00 tot  
17.30 uur

 GC Ten Noey

 Leeftijd: tweede en derde kleuterklas. 
Voor kinderen die bij de IBO De Buiteling 
zijn ingeschreven (initiatief voor 
buitenschoolse opvang).

 prijs volgens tarief IBO

 van 4 tot 6 jaar
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Amine over taalkriebels in GC 
Nohva (Neder-over-Heembeek): 
“Ik vind het heel leuk om spelletjes 
te spelen, en ik durf ook al meer 
Nederlands te praten.” 
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CREATIVITEIT

Atelier beeldende kunst
Tekenen, schilderen, boetseren, graffiti 
spu iten ... Experimenteer en amuseer je 
met beeldtaal, creativiteit en fantasie. Je 
ontdekt ook hoe echte artiesten kunst 
maken.

 van 17.09.2022 tot 24.06.2023 
elke week op zaterdag van 10.00 tot  
12.00 uur

 GC Essegem

 voor kinderen uit het 3de leerjaar tot 6de 
leerjaar van het Nederlandstalig onderwijs

 € 110 |Paspartoe-kansentarief € 33 |  
prijs vanaf 2de kind € 94

 van 8 tot 11 jaar

Bee Bee klas
Wil je leren fotograferen, tekenen, graffiti 
of muziek maken? Kom dan mee op 
ontdekkingstocht in de stad en maak 
kennis met verschillende kunstdisciplines.

 van 01.10.2022 tot 04.02.2023 
elke week op zaterdag van 14.00 tot  
16.30 uur

 GC De Markten

 begeleiding: BeeBee Queeeen & 
gastdocenten

 € 90 | Paspartoe-kansentarief € 27 | 
reductietarief op basis van inkomen: € 63

 van 10 tot 12 jaar

Beeldatelier
Een reeks van 12 ateliers waarin 
we experimenteren met beeldende 
kunsten zoals schilderen, boetseren, 
beeldhouwen, fotografie en video.

 van 21.09.2022 tot 14.12.2022 
elke week op woensdag van 13.30 tot  
15.30 uur (1ste, 2de, 3de leerjaar) en van 
16.00 tot 18.00 uur (4de, 5de, 6de leerjaar)

 GC De Zeyp

 in samenwerking met Olivier D’hose 
(Mister Box)

 € 45 | Paspartoe-kansentarief € 11 |  
prijs vanaf 2de kind € 40

 van 6 tot 12 jaar

Beeldend atelier
Schilderen, tekenen, collages maken, 
kleien, fotograferen, etsen. Experimenteer 
en ontdek hoe je sprekende beelden 
maakt.

 van 01.09.2022 tot 29.06.2023 
elke week op donderdag van 15.50 tot 
17.30 uur

 GC Nekkersdal

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 55

 van 6 tot 12 jaar
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Beeldend atelier
Maak kennis met de verscheidenheid van 
beeldende kunst. De leerkrachten nemen 
je mee op een speelse ontdekkingstocht 
door de wondere wereld van kleur, vorm 
en textuur.

 van 07.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 13.20 tot  
15.00 uur

 GC Nohva

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 korting mogelijk - inschrijven via het 
secretariaat van de Hoofdstedelijke 
AcademieHoofdstedelijke Academie Muziek 
Woord Danstel 02 279 57  
12academie@brucity.education

 € 76

 van 6 tot 12 jaar

Crea-atelier ‘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 24.09.2022 tot 17.12.2022 
12 keer elke week op zaterdag van  
10.00 tot 12.30 uur

 GC Den Dam

 Inschrijven is verplicht!

 € 65 | Paspartoe-kansentarief € 16,25

 van 4 tot 7 jaar

Creatief Lab Maxi
Kliederen en kladderen, plakken en 
knippen. Je kind exploreert zijn of haar 
creativiteit en ontdekt hoe je al dansend 
tekent en schildert.

 van 24.09.2022 tot 03.06.2023 
elke week op zaterdag van 13.00 tot  
15.00 uur

 GC Nekkersdal

 voor kinderen geboren in 2013, 2014, 
2015 of 2016 die Nederlands begrijpen en 
spreken.

 € 150 | Paspartoe-kansentarief € 60

 van 6 tot 9 jaar

DKids Atelier
Kom en proef van een mix aan creatieve 
activiteiten!

 van 24.09.2022 tot 17.12.2022 
elke week op zaterdag van 10.30 tot  
12.30 uur

 GC De Kroon

 Eerste les is een gratis proefles

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 20 |  
prijs vanaf 2de kind € 75

 van 6 tot 8 jaar
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Ketjesatelier
In het Ketjesatelier is er altijd wel iets te 
beleven. Het liefst trekken we erop uit, de 
parken, de bossen, de stad in. Maar ook 
binnen is het leuk knutselen en spelen. 
Doe jij mee?

 van 14.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 13.30 tot  
17.30 uur

 GC Essegem

 voor lagereschoolkinderen uit het 
Nederlandstalig onderwijs - aantrekken: 
kleren om in te spelen, meebrengen: een 
goede regenjas - opvang voor (vanaf  
13.30 uur) en na (tot 17.30 uur)

 € 200 |Paspartoe-kansentarief € 80 |  
prijs vanaf 2de kind € 170

 van 6 tot 11 jaar

Kunstchefs
We steken elke woensdag de handen 
uit de mouwen, experimenteren als 
echte kunstkoks en maken de mooiste 
kunstwerkjes.

 van 21.09.2022 tot 07.12.2022 
elke week op woensdag van 14.00 tot  
16.30 uur

 GC Op-Weule

 Doe een knutselschort aan of kleren 
die vuil mogen worden. Breng ook een 
vieruurtje en een drinkfles mee.

 € 70 | Paspartoe-kansentarief € 18

 van 7 tot 12 jaar

Maandagmix
We zijn super creatief tijdens dit atelier. 
Experimenteren met verf, lijm en allerlei 
ander materiaal om zelf iets leuk te 
maken! Word jij een echte kunstenaar?

 van 03.10.2022 tot 22.05.2023 
elke week op maandag van 16.00 tot  
17.30 uur

 GC De Kriekelaar

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 20

 van 6 tot 9 jaar

Naaiatelier
Maak leuke dingen met herbruikbaar 
materiaal. Eerst oefen je basistechnieken. 
Een modeontwerpster uit Brussel 
begeleidt het atelier.

 van 20.09.2022 tot 30.05.2023 
elke week op dinsdag van 16.00 tot  
17.30 uur

 GC Ten Noey

 Leeftijd: vanaf het vierde leerjaar.

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 30

 van 9 tot 12 jaar
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Naailessen
Altijd al willen werken met een 
naaimachine maar nooit de eerste stap 
durven zetten? Nadia helpt je op weg en 
leert je de kneepjes van het vak.

 van 21.09.2022 tot 21.12.2022 
elke week op woensdag van 14.00 uur tot 
16.00 uur

 GC De Platoo

 € 65 | Paspartoe-kansentarief € 16,25 | 
Sociaal: € 52 | Sponsor: € 78

 van 10 tot 16 jaar

Superhelden
Doe mee aan speelse en creatieve 
activiteiten. Een gevarieerd aanbod van 
sport spel en uitstapjes, aangepast aan 
het niveau en de interesses van de groep. 
Zo is er steeds iets wat je leuk vindt!

 van 21.09.2022 tot 31.05.2023 
elke week op woensdag van 14.00 tot  
16.30 uur

 GC De Linde

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 20 |  
korting tweede kind: -10%

 van 6 tot 12 jaar

DUURZAAMHEID

Velokanik
Kom zelf je fiets repareren of afstellen in 
het buurtatelier Velokanik. Daar vind je 
volledig uitgeruste werkposten, met tools 
en materiaal. Enthousiaste vrijwilligers 
geven je deskundig advies.

 op 01.12.2022 tot 17.11.2022 
elke week op donderdag van 18.00 tot 
21.00 uur

 GC Essegem

 Velokanik | info@velokanik.be

 gratis

 vanaf 8 jaar | families
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KOKEN

Kids: lekker koken!
Zelf koken? Helemaal niet zo moeilijk 
en bovendien superleuk. Leer grappige 
lettersoep, lekkere lunch of gezonde 
pannenkoeken maken.

 van 17.09.2022 tot 17.06.2023 
14 keer op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

 GC Essegem

 in het kader van Duurzaam Wijkcontract 
Magritte

 € 100 |Paspartoe-kansentarief € 30 |prijs 
vanaf 2de kind € 85 |Korting op basis van 
inkomen: € 50

 van 8 tot 11 jaar

Kookworkshop
Eten vinden we allemaal fijn, maar koken 
we ook graag?  
 
We leren hapjes, gebakjes, soep en andere 
lekkernijen klaarmaken.  
 
Kun je nog niet (zo goed) koken? Helemaal 
niet erg! Hier kun je dat leren.

 van 21.09.2022 tot 14.12.2022 
elke week op woensdag van 14.00 uur tot 
16.00 uur

 GC De Platoo

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15 | Sociaal: 
€ 48 | Sponsor: € 72

 van 6 tot 8 jaar

MUZIEK

BXL Ketlab
Zin in een muzikaal bad en om te 
experimenteren met verschillende 
muziekinstrumenten en met elektronica? 
Dan is BXL Ketlab geknipt voor jou!

 van 24.09.2022 tot 24.06.2023 
elke week op zaterdag van 10.00 tot  
12.30 uur

 GC Nekkersdal

 Jeugd en Muziek Brussel|info@
jeugdenmuziek.be|02 533 39 10

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 28,5

 van 6 tot 12 jaar

Djembé kids
Leer djembé spelen op een leuke en 
dynamische manier, met beweging, 
liedjes, verhalen, enz. 
 
Creativiteit en fantasie staan centraal in 
deze workshops!

 van 21.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 14.00 tot 15.00 
uur

 GC Pianofabriek

 Percutattoo asbl|percutattoo@skynet.be

 Talen: Frans en SpaansInschrijven via mail: 
percutattoo@skynet.be

 € 80

 van 7 tot 12 jaar
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Fanfakids
Zin om al je energie en creativiteit eruit te 
trommelen? Doen! Je vormt met andere 
enthousiastelingen een percussiegroep. 
Muzikanten van MetX brengen je ritmes en 
andere muzikale invloeden bij.

 van 23.09.2022 tot 16.12.2022 
elke week op vrijdag van 16.15 uur tot 
17.15 uur

 Basisschool Comenius  
freya.drachman@comeniusbrussel.be | 
0476/66 84 47

 € 55 | Paspartoe-kansentarief € 13,75 | 
Sociaal: € 44 | Sponsor: € 66

 van 9 tot 11 jaar

Gitaarles
Leer klassieke of elektrische gitaar spelen: 
blues, rock, funk, folk, ‘’fingerpicking’’ 
of jazz. Het maakt niet uit welk niveau je 
hebt, iedereen is welkom!

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op donderdag van 14.00 tot 
20.00 uur

 GC Pianofabriek

 Tarek Malki|tarek.malki@yahoo.com

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

 gratis

 vanaf 5 jaar

Kinderkoor
Bij het kinderkoor is iedereen welkom! 
Leef je al zingend uit en haal het beste uit 
je zangkunsten.

 van 23.09.2022 tot 23.06.2023 
elke week op vrijdag van 15.45 tot  
17.45 uur

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 € 30

 van 6 tot 12 jaar

Muziek en theaterinitiatie
Maak op een speelse manier kennis met 
muziek en theater. De leerkrachten nemen 
je mee op ontdekkingstocht en laten je 
proeven van beide kunstvormen.

 van 08.09.2022 tot 29.06.2023 
elke week op donderdag van 16.00 tot 
17.00 uur

 GC Nohva

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 Korting mogelijk - Inschrijven via het 
secretariaat van de Hoofdstedelijke 
Academie

 € 76

 van 6 tot 7 jaar
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Muziek- en theaterinitiatie 
1.2
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 07.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 15.30 tot  
16.30 uur

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 € 76 | Paspartoe-kansentarief € 51

 van 7 tot 7 jaar

Pianoles
Leer je graag piano spelen? Samen 
ontdekken we verschillende genres zoals 
klassiek, filmmuziek en bekende liedjes.

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 15.30 tot  
22.00 uur (groep 1) en van 16.30 tot  
18.30 uur (groep 2)

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 Startende leerlingen moeten hiernaast 
ook de les ‘muziekatelier’ volgen in De 
Droomboom of Kakelbont.

 € 85,2 | Paspartoe-kansentarief € 56,2

 vanaf 6 jaar

Portugese volksdans
De groep ’O Ribatejo’ brengt sinds 2014 
de Portugese cultuur, en vooral die van 
de Ribatejo-regio samen in Sint-Gillis. 
Via muziek, kostuums, zang, dans en 
volksspelen.

 van 09.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op vrijdag van 20.00 tot  
22.30 uur

 GC Pianofabriek

 Grupo Etnografico O Ribatejo | 
grupoetnograficooribatejo@gmail.com

 Taal: Portugees & Frans

 gratis

 vanaf 5 jaar

Ritme & beweging kids
Via spelletjes stimuleren we kinderen 
aan om hun energie te kanaliseren in 
lichaamsbewustzijn, beweging, ritme, 
luisteren en het ontdekken van de 
geluiden van de wereld.

 van 21.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 15.00 tot  
16.00 uur

 GC Pianofabriek

 Percutattoo asbl|percutattoo@skynet.be|

 Talen: Frans, Spaans

 € 80

 van 5 tot 8 jaar
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OUDER & KIND

Familiezondag: creatief 
met klei
Kom samen met je (klein)kind één keer 
per maand op zondagvoormiddag naar 
De Zeyp.  
 
In deze workshop maken we een (bloem)
potje uit klei.

 op 18.12.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC De Zeyp

 € 5 |Paspartoe-kansentarief € 2

 van 5 tot 12 jaar | families

Familiezondag: koken met 
Ikram
Kom samen met je (klein)kind één keer 
per maand op zondagvoormiddag naar 
De Zeyp.  
 
In deze workshop maken we een (bloem)
potje uit klei.

 op 16.10.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC De Zeyp

 € 5 |Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 5 jaar | families

Familiezondag: 
Kunstendag voor kinderen
Kom samen met je (klein)kind één keer 
per maand op zondagvoormiddag naar 
De Zeyp.  
 
In deze workshop maken we een (bloem)
potje uit klei.

 op 20.11.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC De Zeyp

 € 5 |Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 5 jaar | families

KIDS DAY
Elzenhof: de kids place-to-be op zaterdag 
22 september. Workshops, theater, 
animatie, snoezelen, radio maken, 
kindercafé...

 op 22.10.2022 
van 10.00 tot 17.00 uur

 GC Elzenhof

 gratis

 van 0 tot 12 jaar | families
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SPEELWEKEN

Filem’On filmstage
Maak stap voor stap samen een kortfilm 
rond het verhaal ‘Het Verloren Masker’. 
Filmmaker Loula Burnus zorgt voor 
professionele hulp, de films op het festival 
Filem’On voor inspiratie.

 van 31.10.2022 tot 04.11.2022 
opgelet: niet op 01.11.2022 (feestdag) van 
9.00 tot 17.00 uur

 GC Essegem

 voor kinderen uit het Nederlandstalig 
onderwijs - meebrengen: een rugzakje met 
water, lunch, vieruurtje

 € 56 |Paspartoe-kansentarief € 15 |  
prijs vanaf 2de kind € 47,6

 van 9 tot 11 jaar

Speelweek 
multidisciplinaire kunsten
tijdens deze speelweek verveel je je 
zeker niet. We combineren verschillende 
kunstvormen en voelen ons in alle 
werelden thuis.

 van 02.01.2023 tot 06.01.2023 
van 8.30 tot 17.00 uur

 GC Het Huys

 Tijdens de tweede week van de 
kerstvakantie, elke dag van 9.00 tot  
16.00 uur. Er is elke dag opvang van  
8.30 tot 17.00 uur. Breng lunchpakket, tien- 
en vieruurtjes en een drankfles mee.

 € 75 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 6 tot 8 jaar

Speelweek muziek
Heb jij al tijd al een echte muzikant willen 
zijn? Volg dan deze speelweek en verdiep 
je in de wereld van de muziek.

 van 02.01.2023 tot 06.01.2023 
van 8.30 tot 17.00 uur

 GC Het Huys

 Tijdens de tweede week van de 
kerstvakantie van 9.00 tot 16.00 uur. Er 
is elke dag opvang van 8.30 tot 17.00 uur. 
Breng lunchpakket, tien- en vieruurtjes en 
een drankfles mee.

 € 75 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 9 tot 12 jaar

Spel- en Crea-2-daagse
Thematische tweedaagse vol crea- en 
speelplezier!

 van 03.11.2022 tot 04.11.2022 
van 9.00 tot 23.00 uur

 GC De Maalbeek

 Inschrijven vanaf 12/09/2022 | 09:00 via 
https://tickets.vgc.be/ of aan de balie in 
GC De MaalbeekAnnulatievoorwaarden 
/ Conditions d’annulation:Enkel 
terugbetaling bij annulering tot ten laatste 
30 kalenderdagen voor de start van de 
activiteit. / Remboursement uniquement 
en cas d’annulation jusqu’à 30 jours 
calendaires avant le début de l’activité.

 € 30 | Paspartoe-kansentarief € 15 |  
prijs vanaf 2de kind € 24

 van 6 tot 9 jaar
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Sport - en spelweek - 
Paasvakantie
Ten Weyngaert organiseert een sport- 
en spelweek voor kinderen uit het 
Nederlandstalig lager onderwijs of het 
immersie onderwijs.

 van 03.04.2023 tot 07.04.2023 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 Er is opvang mogelijk van 9:00 tot  
10:00 uur en van 16:00 tot 17:00 uur.

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 6 tot 12 jaar

Sport -en spelweek - 
krokusvakantie
Ten Weyngaert organiseert een sport- 
en spelweek voor kinderen uit het 
Nederlandstalig lager onderwijs of het 
immersie onderwijs

 van 20.02.2023 tot 24.02.2023 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 Er is opvang mogelijk van 9:00 tot  
10:00 uur en van 16:00 tot 17:00 uur.

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 6 tot 12 jaar

Sport-en spelweek 
-herfstvakantie
Ten Weyngaert organiseert een sport- en 
spelweek voor kinderen van 6 tot 12 jaar, 
uit het Nederlandstalig onderwijs of het 
immersie onderwijs.

 van 02.11.2022 tot 04.11.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 Er is opvang mogelijk van 9:00 tot  
10:00 uur en van 16:00 tot 17:00 uur.

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 6 tot 12 jaar

SPORT

Balsport
Sommige balsporten zijn bekend en 
worden overal ter wereld gespeeld. 
Andere zijn minder bekend en regionaal. 
Tijdens deze stage leren we ook deze 
minder bekende balsporten kennen.

 van 21.09.2022 tot 31.05.2023 
elke week op woensdag van 14.00 tot  
16.00 uur

 GC Ten Noey

 Leeftijd: eerste, tweede en derde leerjaar.

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 30

 van 6 tot 8 jaar
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Boksen voor kinderen
Boksen is niet alleen stoer, het is ook nog 
eens goed voor je kracht en je evenwicht. 
Abdelamin is helemaal thuis in zijn vak 
en leert kinderen op een veilige manier 
verschillende bewegingen aan.

 van 29.09.2022 tot 15.06.2023 
elke week op donderdag van 17.00 tot 
18.00 uur. van 17.00 tot 18.00 uur

 GC Everna

 € 120 | Paspartoe-kansentarief € 36

 van 9 tot 12 jaar

Breakdance training
Gratis breakdance training-sessie voor 
tieners en volwassenen.

 van 07.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag en zaterdag van 
18.00 tot 22.00 uur

 GC Pianofabriek

 Future Art Movement

 Talen: NL, FR & ENG. Inschrijven is niet 
nodig.

 gratis

 vanaf 10 jaar

Buiten Sporten
Tijdens deze cursus doen we verschillende 
sporten, ook op verplaatsing. Heb je zelf 
een idee voor een sport? Stel het zeker 
voor, wie weet proberen we het uit.

 van 21.09.2022 tot 31.05.2023 
elke week op woensdag van 14.00 tot  
16.00 uur

 GC Ten Noey

 Leeftijd: vierde, vijfde en zesde leerjaar.

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 30

 van 9 tot 12 jaar

Capoeira
Capoeira is voor iedereen toegankelijk en 
kan al op jonge leeftijd worden beoefend. 
Het enige dat nodig is, is motivatie en 
energie!

 van 07.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 15.00 tot  
16.00 uur (6-7 jaar) | van 16.00 tot 17.00 uur 
(8-9 jaar) | van 17.00 tot 18.00 uur  
(10-12 jaar)

 GC Pianofabriek

 Abada Capoeira |  
abadakidstattoo@hotmail.com

 Talen: NL, FR, PT, ENG. Aansluiten kan heel 
het jaar door.

 € 40 |€ 40/maand + € 25 voor verzekering 
 
40€/mois + €25 pour l’assurance

 van 6 tot 12 jaar
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Circus
Circustricks in the mix! Steltlopen, 
eenwieleren, ballopen, tonlopen, 
koorddansen, jongleren ... In welk 
circusnummer ben jij het sterkst?

 van 30.09.2022 tot 26.05.2023 
elke week op vrijdag van 16.00 tot  
17.00 uur (groep 1) en van 17.00 tot  
18.30 uur (groep 2)

 Sint-Ursula sintursulalaken@gmail.com

 gratis

 van 5 tot 11 jaar

Creatieve kindercursus  
‘Op vadrouille’
‘Op vadrouille’ is Brussels voor ‘op stap’. 
Dat is exact wat we op deze twee dagen 
zullen doen!

 van 03.11.2022 tot 04.11.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC De Zeyp

 Geboortejaar 2011-2012-2013

 € 75 |Paspartoe-kansentarief € 15 |  
prijs vanaf 2de kind € 62,5

 van 9 tot 12 jaar

Dansatelier
In dit dansatelier maken we kennis met de 
basis van verschillende dansstijlen, zoals 
klassiek ballet, jazzdans, streetdance, …

 van 17.09.2022 tot 17.12.2022 
11 keer elke week op zaterdag van  
11.00 tot 12.00 uur

 GC Elzenhof

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15 | prijs 
vanaf 2de kind € 48

 van 5 tot 7 jaar

Dansatelier
In dit dansatelier maken we kennis met de 
basis van verschillende dansstijlen, zoals 
klassiek ballet, jazzdans, streetdance, …

 van 14.01.2023 tot 13.05.2023 
13 keer elke week op zaterdag van  
11.00 tot 12.00 uur

 GC Elzenhof

 € 72 |Paspartoe-kansentarief € 18 |  
prijs vanaf 2de kind € 58

 van 5 tot 7 jaar

Hiphop
Zin om te bewegen, op een groovy ritme 
en met passie? Kom dan elke zaterdag 
meedoen met de hiphop lessen.

 van 01.10.2022 tot 10.12.2022 
elke week op zaterdag van 11.00 tot  
12.30 uur

 GC Wabo

 € 70 | Paspartoe-kansentarief € 18

 van 9 tot 12 jaar
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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 10.09.2022 tot 24.06.2023 
elke week op zaterdag van 12.00 tot  
13.00 uur

 GC Pianofabriek

 AAXE T.S | leon-3006@hotmail.com | 
0494/46.16.90

 Taal: Frans

 € 10 | €25 per maand

 van 7 tot 12 jaar

Kungfu kids
Wil je je kind kennis laten maken 
met kungfu? We werken aan balans, 
coördinatie en concentratie. Via deze 
eeuwenoude gevechtskunst.

 van 05.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op maandag en vrijdag van  
18.00 tot 19.00 uur

 GC Pianofabriek

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

 Talen: NL, FR & ENG. Praktisch: traditionele 
witte kledij, blote voeten. Aansluiten kan 
heel het jaar door.

 € 235

 vanaf 8 jaar

Little Tree Yoga
Spreading the joy of yoga to kids! The 
classes are taught in English with Dutch 
translations being offered.

 van 09.10.2022 tot 18.12.2022 
10 keer elke week op zondag van 11.00 tot 
12.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 4 tot 7 jaar

Minibasket
Botsen en dribbelen, werpen en vangen, 
mikken en passen. Kom naar Team 
Nekkersdal en train je behendigheid met 
de bal.

 van 21.09.2022 tot 31.05.2023 
elke week op woensdag van 17.30 tot  
18.30 uur (6-8 jaar) en van 18.30 tot  
19.30 uur (9-11 jaar)

 GC Nekkersdal

 Voor kinderen geboren in 2011, 2012 of 
2013 (6-8 jaar) en voor kinderen geboren  
in 2014, 2015, 2016 (9-11 jaar) die 
Nederlands begrijpen en spreken.

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 6 tot 11 jaar
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Minivoetbal
Oefen onder begeleiding van een ervaren 
sportanimator de coolste tricks met de bal 
en leef je uit in groep.

 van 24.09.2022 tot 03.06.2023 
elke week op zaterdag van 13.00 tot  
14.00 uur (6-8 jaar) en van van 14.00 tot 
15.00 uur (9-11 jaar)

 GC Nekkersdal

 Voor kinderen geboren in 2011, 2012 of 
2013 (6-8 jaar) en voor kinderen geboren in 
2014, 2015, 2016 (9-11 jaar) die Nederlands 
begrijpen en spreken.

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 6 tot 11 jaar

Multi Sport Maxi
Twijfelt je kind nog over de ideale sport? 
Tijdens Multimove ontdekken de kinderen 
voetbal, basket, hockey, atletiek en 
andere sporten.

 van 01.10.2022 tot 03.06.2023 
elke week op zaterdag van 11.30 tot  
12.30 uur

 GC Nekkersdal

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 7 tot 9 jaar

Multisport maxi
Rennen, springen, tuimelen, vallen en 
weer opstaan. Met de bal gooien en 
hem ook opvangen. Via stimulerende 
bewegingen en gerichte activiteiten 
trainen we de motoriek van je kleuter.

 van 24.09.2022 tot 13.05.2023 
elke week op zaterdag van 11.30 tot  
12.30 uur

 GC Nohva

 € 95 | Paspartoe-kansentarief € 28 |  
prijs vanaf 2de kind € 76

 van 5 tot 7 jaar

Parkour & tricking
Parkour, tricking, spectaculaire 
acrobatie... Dat is echt Urban Circus. Kom 
als je durft! Leer tijdens de les Parkour 
& Tricking de basis van deze straffe 
bewegingsvormen.

 van 01.10.2022 tot 27.05.2023 
elke week op zaterdag van 10.00 tot  
12.00 uur

 Vier Seizoenen School/ école 4 saisons

 € 90 | Paspartoe-kansentarief € 27

 van 10 tot 14 jaar
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Schaaklessen
Veel mensen denken dat schaken heel 
moeilijk is, maar eigenlijk is dat niet zo! Bij 
ons kun je op zaterdag voormiddag leren 
schaken. Onze coach leert je de fijnste 
technieken.

 van 24.09.2022 tot 17.12.2022 
elke week op zaterdag van 10.00 uur tot 
12.00 uur

 GC De Platoo

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15 |  
Sociaal: € 48 | Sponsor: € 72

 van 6 tot 11 jaar

Schaken
Heb je altijd al eens willen schaken? Of wil 
je je schaakkunsten verfijnen? Kom dan 
langs en sluit je aan bij de Brussels Chess 
Club!

 van 12.09.2022 tot 19.12.2022 
van 18.00 tot 22.00 uur

 GC Het Huys

 Brussels Chess Club |  
www.brusselschessclub.be

 gratis

 vanaf 6 jaar

Schaken voor beginners
Het doel van dit spel? De koning te 
grazen nemen: in schaaktermen heet dit 
“schaakmat”. Dames, torens, paarden, 
lopers en pionnen nemen het tegen elkaar 
op in dit strategisch spel.

 van 15.10.2022 tot 17.12.2022 
8 keer elke week op zaterdag van 10.00 tot 
12.00 uur

 GC De Kriekelaar

 Er is een groep beginners en gevorderden.

 € 25 | Paspartoe-kansentarief € 6

 van 7 tot 10 jaar

Skatelessen - gevorderden
We verlaten de veilige zone en maken het 
iets uitdagender. Heb je al wat skate-skills, 
of heb je de basislessen gevolgd en wil je 
nog iets verder gaan? Dan is deze les voor 
jou!

 van 18.09.2022 tot 30.10.2022 
elke week op zondag van 11.10 uur tot 
12.10 uur

 GC De Platoo | Comenius

 € 56 | Paspartoe-kansentarief € 14 |  
Sociaal: € 49 | Sponsor: € 63

 van 6 tot 11 jaar
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Skatelessen - starters
Heb je altijd al willen skaten, maar nog 
nooit de eerste stap durven zetten? geen 
paniek, een veilige omgeving, voldoende 
ruimte en een goede skate ondergrond 
volstaan.

 van 18.09.2022 tot 30.10.2022 
elke week op zondag van 10.00 uur tot 
11.00 uur

 GC De Platoo | Comenius

 € 56 | Paspartoe-kansentarief € 14 |  
Sociaal: € 49 | Sponsor: € 63

 van 6 tot 11 jaar

Sport & spel
Gezelschapsspelletjes of een creatieve 
namiddag, een uitstap of sport. Klaar? En 
Start!

 van 05.10.2022 tot 31.05.2023 
elke week op woensdag van 14.00 tot  
16.30 uur

 GC De Kriekelaar

 € 95 | Paspartoe-kansentarief € 29

 van 10 tot 12 jaar

Sport & spel
Grote spelen, kleine spelen, 
gezelschapsspelletjes of creatief zijn met 
verschillende materialen... Wij proberen 
het allemaal uit!

 van 05.10.2022 tot 31.05.2023 
elke week op woensdag van 14.00 tot  
16.30 uur

 GC De Kriekelaar

 € 95 | Paspartoe-kansentarief € 29

 van 6 tot 9 jaar

Tiener moves
Tijdens deze work-out wisselen we af 
tussen fitness, dans en sport. Haal je 
moves boven, laat je spieren rollen, of 
beslis gewoon zelf waar je graag aan 
werkt tijdens dit uurtje beweging.

 van 22.09.2022 tot 01.06.2023 
elke week op donderdag van 19.00 tot 
20.00 uur

 GC Nekkersdal

 voor tieners geboren in 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012.

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 10 tot 14 jaar
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Urban dance
Urban is een dansstijl die ontstond in 
grote wereldsteden zoals New York. 
Tijdens de lessen maak je kennis met de 
verschillende dansvormen waaronder 
breakdance, popping & locking en 
streetdance.

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 16.30 tot  
17.30 uur of op woensdag van 17.30 tot 
19.00 uur

 GC Nohva

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 korting mogelijk - inschrijven via het 
secretariaat van de Hoofdstedelijke 
Academie

 € 76

 vanaf 11 jaar

TAAL

Arabisch kids
Het leren van een taal, vooral Arabisch, is 
gemakkelijker tijdens de kindertijd. Laat 
je kind nu de Arabische taal leren dankzij 
ervaren trainers en leuke workshops!

 van 14.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 14.00 tot  
16.00 uur

 GC Pianofabriek

 Les Dunes pour Développement, Education 
& Culture asbl | prof.arabebxl@gmail.com

 Taal: FR

 € 190

 van 6 tot 10 jaar

Debateville
Mondig maakt machtig. In Debateville 
train je taal en communicatie. Je leert 
kritisch denken, argumenteren en 
nuanceren. Extra plus: je leert bij over 
de samenleving, zodat je die beter kan 
begrijpen.

 van 26.09.2022 tot 25.05.2023 
elke week op maandag of op donderdag 
van 15.30 tot 17.30 uur

 GC Essegem

 www.debateville.be

 voor kinderen in het 5de leerjaar 
(geboortejaar 2012) van het 
Nederlandstalig onderwijs of met een 
Nederlandstalige ouder - belangrijk: omdat 
we elke week meer en meer bijleren, 
verwachten we dat je elke keer komt

 € 80 |Paspartoe-kansentarief € 20 |  
€ 80 = adviesprijs, je betaalt wat je kunt

 van 10 tot 11 jaar

Debateville
Met deze naschoolse debatateliers 
versterken we je taal- en 
communicatievaardigheden en leer je 
kritisch, genuanceerd en gestructureerd 
denken.

 van 27.09.2022 tot 25.05.2023 
elke week op dinsdag en donderdag van 
15.15 tot 17.15 uur

 GC Nekkersdal

 www.debateville.be

 vrije bijdrage, je betaalt wat je kan

 van 9 tot 12 jaar
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Debateville: Mondig maakt 
machtig
Wil jij zo overtuigend zijn als Obama, zo 
begeesterend als Malala of zo scherp als 
Boef? Debateville geeft je een stem en 
helpt je om sterk in je schoenen te staan.

 van 26.09.2022 tot 15.05.2023 
elke week op maandag van 15.30 tot  
18.00 uur

 GC De Markten

 www.debateville.be

 Omdat we elke week meer en meer 
bijleren, verwachten we dat je elk 
atelier komt. Je loopt school in het 
Nederlandstalig onderwijs of hebt een 
Nederlandstalige ouder. Voor kinderen uit 
het 6e leerjaar (geboortejaar 2011).

 € 80 | Vrije bijdrage, je betaalt wat je kan

 van 10 tot 14 jaar

SNeL (Spelenderwijs 
Nederlands Leren)
Zit jouw kind in het overgangsjaar (3de 
kleuterklas of 1ste leerjaar) en zijn extra 
oefenkansen Nederlands welkom? Kom 
dan naar onze creatieve taalworkshops.

 van 03.09.2022 tot 10.12.2022 
6 keer op zaterdag van 10.00 tot 11.30 uur

 GC Op-Weule

 Dit is een samenwerking met Brede School 
Sint-Pieters-Woluwe. Is je kind tussen 7 en 
12 jaar? Dan kan je Nederlands oefenen bij 
de SNeL sessies in Sint-Pieters-Woluwe.

 € 30 | Paspartoe-kansentarief € 8

 van 5 tot 7 jaar

Spelen met Frans
Spring in een speels taalbad. Zonder het 
te merken, leer je elke keer weer enkele 
Franse woorden bij.

 van 01.10.2022 tot 03.06.2023 
elke week op zaterdag van 11.00 tot  
12.00 uur

 GC Nekkersdal

 voor kinderen geboren in 2014 of 2015 die 
al een beetje Frans begrijpen en spreken 
(2de en 3de leerjaar).

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 7 tot 8 jaar

Taalatelier
Ga je naar een Nederlandstalige school, 
maar spreek je thuis een andere taal? 
Oefen in dit atelier je Nederlands tijdens 
het spelen, zingen, knutselen, verhalen 
lezen en zo veel meer.

 van 01.10.2022 tot 04.02.2023 
elke week op zaterdag van 13.00 tot  
15.00 uur (groep 1) en van 10.00 tot  
12.00 uur (groep 2)

 GC De Markten

 begeleiding: Salma Allam, Julie Verdin en 
Luna Starvaggicocuzza

 € 75 | Paspartoe-kansentarief € 15 | 
suggestieprijs: € 75  
betaal wat je kan: € 60  
reductietarief op basis van 
inkomstentarief: € 42

 van 4 tot 7 jaar
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Taalkriebels Maxi
Wil je je kind de kans geven om 
Nederlands te oefenen, samen met jou? 
Tijdens Taalkriebels leren we elke vrijdag 
op een speelse manier beter Nederlands 
spreken en schrijven.

 van 23.09.2022 tot 19.05.2023 
elke week op vrijdag van 16.30 tot  
17.30 uur

 GC Nohva

 Schrijf je in voor meerdere cursussen 
tegelijk? Dan krijg je 20% korting.

 € 60

 van 6 tot 12 jaar

SNeL- Brede School
Heb je kinderen tussen 7 en 9 jaar en 
leren ze Nederlands? Onze creatieve 
taalworkshops helpen kinderen 
om Nederlands te oefenen, hun 
woordenschat uit te breiden en om te 
groeien in zelfvertrouwen.

 van 07.09.2022 tot 14.12.2022 
7 keer om de twee weken op woensdag van 
13.30 tot 16.30 uur

 GC Kontakt

 Brede School SPW |  
bredeschool@woluwe1150.be | 02 773 07 65

 € 2 per atelier

 van 7 tot 9 jaar

THEATER

Spektakel op Maat
Laat het podiumbeest in je los! Proef 
van de theaterwereld en ervaar hoe het 
is om op het podium te staan. Je leert je 
lichaam en je stem hiervoor te gebruiken.

 van 22.09.2022 tot 25.05.2023 
elke week op donderdag van 16.00 tot 
17.30 uur

 GC Ten Noey

 Leeftijd: Derde, vierde en vijfde leerjaar.

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 30

 van 8 tot 10 jaar

Tatertheater
Sta jij graag op het podium? Duik mee 
in de boeiende theaterwereld. Via tekst, 
techniek en spel word je een professional. 
Dit zijn geen losse workshops, elke week 
bouwen we verder aan hetzelfde stuk.

 van 29.09.2022 tot 25.05.2023 
elke week op donderdag van 15.00 tot 
17.00 uur. van 16.30 tot 18.00 uur

 GC Everna

 € 120 | Paspartoe-kansentarief € 36

 van 8 tot 10 jaar
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Theateratelier
Leer improviseren, spreken en bewegen 
op een podium. Gebruik je stem en je 
lichaam om je uit te drukken en ga aan de 
slag met je verbeelding.

 van 15.09.2022 tot 15.06.2023 
elke week op donderdag van 18.30 tot 
20.00 uur

 GC De Zeyp

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 20

 van 9 tot 12 jaar

Theateratelier
Oorverdovend stil of veelzeggend 
sprakeloos? Leer uit je woorden komen 
met alle emoties. Speel je helden na, 
verzin en vertel verhalen, draag gedichten 
voor en verfijn je uitspraak.

 van 07.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 15.30 tot  
16.30 uur (2.1-2.2) en van 16.30 tot  
17.30 uur (2.3-2.4)

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 € 76 | Paspartoe-kansentarief € 51

 van 8 tot 11 jaar

Theateratelier 2.1-2.2
Speel je graag toneel? Sta je graag 
zelfzeker voor een groep? En wil je mooi 
en duidelijk leren spreken? Dan is dit 
theateratelier iets voor jou!

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 16.00 tot  
17.00 uur

 GC Nohva

 Academie voor Woord en Muziek Brussel | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 korting mogelijk - inschrijven via het 
secretariaat van de Hoofdstedelijke 
Kunstacademie

 € 76

 van 8 tot 9 jaar

Theateratelier 2.3-2.4
Bij theateratelier mag je vele rollen spelen, 
emoties uitbeelden, scènes verzinnen. 
Soms is het improvisatie en soms met 
vaste tekst.

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 17.00 tot  
18.00 uur

 GC Nohva

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 Korting mogelijk - Inschrijven via het 
secretariaat van de Hoofdstedelijke 
Academie

 € 76

 van 10 tot 11 jaar



kin
de
ren

120  6-12 JAAR

Theaterlab
Droom je er van om eens in de huid van 
iemand anders te kruipen: een boze wolf, 
een grappig elfje, een dappere dame of 
een bange cowboy...Wil je op zoek gaan 
naar je eigen acteertalent? Kom erbij!

 van 05.10.2022 tot 14.12.2022 
10 keer op woensdagen van 16.00 uur tot 
17.30 uur

 GC De Platoo | Comenius

 Kinderen die ingeschreven zijn voor de 
reeks in het najaar van 2022, hebben 
voorrang op de reeks in het voorjaar van 
2023 (januari-mei).

 € 100 | Paspartoe-kansentarief € 30

 van 9 tot 11 jaar

Theaterlab
Speel je thuis al graag toneel? Maak 
kennis met allerlei aspecten van het 
theater en wees de ster in een spetterende 
eindvoorstelling.

 van 30.09.2022 tot 02.06.2023 
van 17.00 tot 18.30 uur

 GC Nekkersdal

 € 120 | Paspartoe-kansentarief  
€ 36

 van 9 tot 11 jaar
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Manal over Debateville in  
GC Pianofabriek (Sint-Gillis): 
“Ik had vroeger veel angst om 
voor de klas te spreken, door 
Debateville lukt dit nu wel. 
Spreekbeurten gaan me nu veel 
beter af.” 
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CREATIVITEIT

Basiscursus naaien
Naaien passé? Zeker niet! In deze hippe 
cursus leer je de basis van het naaien. 
Ervaring is niet nodig. Yasmina legt de 
basis stap voor stap uit, nadien kun je aan 
je eigen projecten werken.

 van 27.09.2022 tot 23.05.2023 
elke week op dinsdag van 19.00 tot 22.00 
uur. van 19.00 tot 22.00 uur

 GC Everna

 Everna voorziet machines en materiaal 
(scharen, basispatronen, latten...). Leuke 
stofjes moet je wel zelf meebrengen.

 € 160 | Paspartoe-kansentarief € 64

 vanaf 16 jaar

Macramé
Je leert de basisknopen macramé. 
Nadien pas je ze toe om zelf een macramé 
wandhanger, plantenhanger of ander leuk 
accessoire te maken.

 van 27.09.2022 tot 04.10.2022 
2 keer elke week op dinsdag van 17.00 tot 
19.00 uur

 GC Den Dam

 Wie na schooltijd komt, kan in Den Dam 
alvast huiswerk maken of studeren.

 € 15 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 16 jaar

Naaiatelier
Kun jij al naaien? Wil je graag werken aan 
jouw eigen kleedje, handtas of tafellaken? 
Tijdens dit atelier kan je in alle rust aan je 
eigen creaties werken, onder begeleiding 
van Monique.

 van 20.09.2022 tot 13.06.2023 
van 19.00 tot 22.00 uur

 GC Everna

 Everna voorziet machines en materiaal 
(scharen, basispatronen, latten,..), leuke 
stofjes moet je wel zelf meenemen.

 € 160 | Paspartoe-kansentarief € 64

 vanaf 16 jaar

Naaiatelier met Coumba
Creatief met stof? In dit naaiatelier leert 
Coumba je hoe patronen kan knippen en 
stikken tot je eigen creaties.

 van 19.09.2022 tot 29.06.2023 
elke week op maandag van 17.00 tot 21.00 
uur en op donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

 GC De Maalbeek

 Neem je eigen naaimachine mee.  
Heb je er geen? Dan kan je een lenen in  
De Maalbeek.

 gratis

 vanaf 16 jaar
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Naaiatelier voor tieners
Snuffel jij graag door stofjes? Paradeer je 
graag met handgemaakte creaties? Dan 
is dit naaiatelier iets voor jou. De docent 
leert je de basis, waarna je aan je eigen 
project begint.

 van 28.09.2022 tot 24.05.2023 
van 15.00 tot 17.00 uur

 GC Everna

 € 95 | Paspartoe-kansentarief € 29

 van 12 tot 16 jaar

Naailessen
Altijd al willen werken met een 
naaimachine maar nooit de eerste stap 
durven zetten? Nadia helpt je op weg en 
leert je de kneepjes van het vak.

 van 21.09.2022 tot 21.12.2022 
elke week op woensdag van 14.00 uur tot 
16.00 uur

 GC De Platoo

 € 65 | Paspartoe-kansentarief € 16,25 | 
Sociaal: € 52 | Sponsor: € 78

 van 10 tot 16 jaar

Tekenatelier tieners
Ben je creatief en vind je tekenen de 
max? Onze lesgever helpt je daar graag 
mee. Methodisch tekenen, perspectief 
tekenen en aan de slag gaan met verf en 
houtskool, het komt allemaal aan bod.

 van 24.09.2022 tot 17.12.2022 
elke week op zaterdag van 10.00 uur tot 
12.00 uur

 GC De Platoo

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15 |  
Sociaal: € 48 | Sponsor: € 72

 van 12 tot 15 jaar

DANS

Bellydance
In deze cursus leer je de basistechnieken 
van buikdans. Buikdans verstevigt en 
versoepelt je lichaam, het is goed voor 
je conditie, je geheugen en geeft je 
zelfvertrouwen. Iedereen is welkom!

 van 28.09.2022 tot 01.02.2023 
elke week op woensdag van 18.00 tot  
19.30 uur

 GC De Markten

 begeleiding: Saloua Achabouch

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 20 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65) € 64

 vanaf 16 jaar
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Dance Expression
Maak contact met je lichaam, ontwikkel 
zelfvertrouwen en vind jouw unieke 
manier om jezelf uit te drukken!

 van 09.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op vrijdag van 16.00 tot  
19.00 uur

 GC Pianofabriek

 Swing Connects |  
belofanck683@gmail.com

 Talen: FR, PT, ESP

 € 15 | €100 per semester | gratis voor 
mensen in financiële moeilijkheden (ocmw, 
sans-papiers, studenten,...)

 vanaf 15 jaar

Dansatelier tieners
Put on your dancing shoes! We gaan aan 
de slag met verschillende dansstijlen en 
laten ons volledig gaan. Hou je klaar voor 
een energieke en afwisselende reeks.

 van 25.09.2022 tot 18.12.2022 
elke week op zondag van 14.00 uur tot 
16.00 uur

 GC De Platoo | Comenius

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15 |  
Sociaal: € 48 | Sponsor: € 72

 van 12 tot 16 jaar

Frisse Folk
Je leert traditionele dansen uit West-
Europa zoals de wals, scottish, polka, jig 
of de mazurka. Je hebt geen danspartner 
nodig: iedereen danst met iedereen.

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 18.00 tot  
22.30 uur

 GC Pianofabriek

 MUZIEKPUBLIQUE | www.frissefolk.be

 Talen: Nl - FR - (Eng). Je eerste les is een 
vrijblijvende gratis proefles. Comfortabele 
schoenen meebrengen. Inschrijven 
verplicht.

 € 140 | € 120 per trimester voor 
werkzoekenden | € 10 vroegboekkorting

 vanaf 15 jaar

Hedendaagse dans
Basisprincipes van de hedendaagse dans, 
grondcombinaties, evolueren in de ruimte 
met bewegingen die steeds complexer 
worden. De nadruk ligt op lichaamsbesef.

 van 12.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 18.00 tot  
20.00 uur (beginners) en op maandag van 
10.00 tot 12.00 uur (gemengd niveau)

 GC Pianofabriek

 vzw Aquilon | karin.vyncke@scarlet.be

 Talen: NL, FR, ENG

 € 12 | 10 lessen €110

 vanaf 15 jaar
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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 10.09.2022 tot 24.06.2023 
elke week op zaterdag van 13.00 tot  
16.00 uur

 GC Pianofabriek

 AAXE T.S | leon-3006@hotmail.com | 
0494/46.16.90

 Taal: Frans

 € 10 | €25 per maand

 van 13 tot 18 jaar

House dance
In deze cursus leer je de basis van house 
dance, en maak je kennis met de cultuur 
en visie van dit muziekgenre.

 van 12.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 16.00 tot  
19.15 uur

 GC Pianofabriek

 Les Mybalés | info.lesmybales@gmail.com | 
Instagram: @lesmybales

 Talen: ENG, FR. De workshops staan open 
voor iedereen (12+) met minimum ervaring 
in house dance.

 € 10

 vanaf 12 jaar

Scottish country dance
Leer Schotse volksdansen op oude en 
nieuwe traditionele muziek, in een vrolijke 
internationale omgeving.

 van 15.09.2022 tot 29.06.2023 
elke week op donderdag van 20.00 tot 
22.00 uur

 GC Pianofabriek

 Brussels Dance Scottish |  
scdbrussels@yahoo.com|

 Taal / Langue: ENG

 € 7 |€ 5 per les voor leden.

 vanaf 15 jaar

Tango
Tango is een dans die mensen van 
verschillende culturen samen laat 
bewegen, verenigd door het ritme. 
Iedereen is welkom om deel te nemen en 
een onvergetelijke ervaring te beleven!

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 21.00 tot  
22.00 uur (beginners) | van 20.00 tot  
21.00 uur (gevorderden)

 GC Pianofabriek

 Asbl Estación Tango |  
tango.giselaysergio@gmail.com |  
0479 43 84 07

 € 110

 vanaf 16 jaar
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Watan dabke
Dabke is een traditionele volksdans uit het 
Midden-Oosten en combineert cirkeldans 
en linedance. Dansen en plezier maken 
staan centraal in deze cursus.

 van 27.09.2022 tot 31.01.2023 
elke week op zondag van 18.30 tot  
20.00 uur

 GC De Markten

 begeleiding: Ahmad Motira en leden van 
Watan Dabke Dance

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 20 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 64

 vanaf 12 jaar

DUURZAAMHEID

Velokanik
Kom zelf je fiets repareren of afstellen in 
het buurtatelier Velokanik. Daar vind je 
volledig uitgeruste werkposten, met tools 
en materiaal. Enthousiaste vrijwilligers 
geven je deskundig advies.

 op 01.12.2022 tot 17.11.2022 
elke week op donderdag van 18.00 tot 
21.00 uur

 GC Essegem

 Velokanik | info@velokanik.be|

 gratis

 vanaf 8 jaar | families

LEZING

Lezing klassieke muziek: 
Bach ‘anders’
Zou je graag meer weten over klassieke 
muziek? In deze lezingenreeks krijg 
je meer inzicht en beluister je samen 
fragmenten. De derde lezing gaat over 
Bach.

 op 27.10.2022 
van 19.00 tot 21.00 uur van 19.00 tot  
21.00 uur

 GC Op-Weule

 € 7 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 16 jaar

Lezing klassieke muziek: 
Vivaldi
Zou je graag meer weten over klassieke 
muziek? In deze lezingenreeks krijg 
je meer inzicht en beluister je samen 
fragmenten. De eerste lezing gaat over 
Vivaldi en barokmuziek.

 op 29.09.2022 
van 19.00 tot 21.00 uur van 19.00 tot  
21.00 uur

 GC Op-Weule

 € 7 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 16 jaar
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Lezing: Spaanse klassieke 
muziek
Zou je graag meer weten over klassieke 
muziek? In deze lezingenreeks krijg 
je meer inzicht en beluister je samen 
fragmenten. De tweede lezing gaat over 
Spaanse klassieke muziek.

 op 13.10.2022 
van 19.00 tot 21.00 uur van 19.00 tot  
21.00 uur

 GC Op-Weule

 € 7 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 16 jaar

MUZIEK

Choro
Deze workshops nodigen je uit om 
choro, een stedelijk en instrumentaal 
muziekgenre uit Brazilië, te ontdekken en 
te leren spelen.

 van 10.09.2022 tot 24.06.2023 
elke week op zaterdag van 14.00 tot  
15.30 uur (niveau 1) | van 15.30 tot  
17.00 uur (niveau 2)

 GC Pianofabriek

 Clube do Choro de Bruxelas | 
clubedochorodebruxelas@gmail.com

 Staat de prijs u in de weg, vertel het ons 
dan, wij vinden altijd een oplossing! Als 
u daarentegen iets meer wilt geven, is dit 
meer dan welkom.

 € 15 | €60 voor 5 lessen

 vanaf 16 jaar

Djembé
Deze percussieworkshops bieden je de 
kans om de ritmes en instrumenten van 
West-Afrika (djembé / djouns) te leren en 
deze cultuur te ontdekken via muziek.

 van 20.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 20.00 tot  
21.30 uur (beginners) | van 18.15 tot  
20.00 uur (half-gevorderden)

 GC Pianofabriek

 Percutattoo asbl | percutattoo@skynet.be

 Talen: Nederlands, Frans, Engels, Spaans

 € 120

 vanaf 16 jaar

Gitaarles
Leer klassieke of elektrische gitaar spelen: 
blues, rock, funk, folk, ‘’fingerpicking’’ 
of jazz. Het maakt niet uit welk niveau je 
hebt, iedereen is welkom!

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op donderdag van 14.00 tot 
20.00 uur

 GC Pianofabriek

 Tarek Malki | tarek.malki@yahoo.com

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

 gratis

 vanaf 5 jaar
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Percussie
Kom samen Afro-Braziliaanse percussie 
ontdekken op traditionele trommels 
die het ritme en geluid bepalen van het 
traditionele carnaval van Brazilië en in het 
bijzonder de stad Salvador-Bahia.

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 18.15 tot  
20.00 uur (beginners en half-gevorderden) | 
van 20.30 tot 22.00 uur (gevorderden)

 GC Pianofabriek

 Afrokata asbl |  
moise_dilatasom@hotmail.com

 Talen: Frans, Nederlands en Portugees

 € 130

 vanaf 16 jaar

Pianoles
Leer je graag piano spelen? Samen 
ontdekken we verschillende genres zoals 
klassiek, filmmuziek en bekende liedjes.

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 15.30 tot  
22.00 uur (groep 1) en van 16.30 tot  
18.30 uur (groep 2)

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 Startende leerlingen moeten hiernaast 
ook de les ‘muziekatelier’ volgen in De 
Droomboom of Kakelbont.

 € 85,2 | Paspartoe-kansentarief € 56,2

 vanaf 6 jaar

Portugese volksdans
De groep ’O Ribatejo’ brengt sinds 2014 
de Portugese cultuur, en vooral die van 
de Ribatejo-regio samen in Sint-Gillis. 
Via muziek, kostuums, zang, dans en 
volksspelen.

 van 09.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op vrijdag van 20.00 tot  
22.30 uur

 GC Pianofabriek

 Grupo Etnografico O Ribatejo | 
grupoetnograficooribatejo@gmail.com

 Taal: Portugees & Frans

 gratis

 vanaf 5 jaar

Stemmer
Zing mee met het Brusselse stadskoor 
Stemmer. Ze zingen verrassende 
muziek, van Bach tot Bert en Ernie. 
Zowel beginners als ervaren zangers zijn 
welkom.

 van 28.09.2022 tot 01.02.2023 
elke week op woensdag van 20.00 tot 22.00 
uur

 GC De Markten

 begeleiding: Peter Spaepen

 € 90 | Paspartoe-kansentarief € 27 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 72

 vanaf 16 jaar
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NATUUR

Moestuin op woensdag
Zin om in onze moestuin te werken en 
bij te leren? De vrijwilligersploeg van 
Op-Weule komt elke woensdag samen. 
Iedereen welkom!

 van 07.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 10.00 tot  
11.30 uur

 GC Op-Weule

 Wil je meedoen? Stuur moestuincoach 
Nienke een berichtje op 0495 85 11 37.

 gratis

 vanaf 16 jaar

OUDER & KIND

Familie zondagen
Vier keer per jaar openen we op 
zondagvoormiddag onze deuren voor 
gezinnen met of zonder kinderen. Een 
fijn moment, met lekker eten, speelse 
activiteiten of een voorstelling.

 op 05.02.2023 | 04.12.2022 | 07.05.2023 | 
02.10.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC De Platoo

 Houd onze website in de gaten. Enkele 
weken vooraf wordt het programma 
bekend gemaakt.

 gratis

 vanaf 0 jaar | families

Familiezondag: koken met 
Ikram
Kom samen met je (klein)kind één keer 
per maand op zondagvoormiddag naar 
De Zeyp.  
 
In deze workshop maken we een (bloem)
potje uit klei.

 op 16.10.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC De Zeyp

 € 5 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 5 jaar | families

Familiezondag: 
Kunstendag voor kinderen
Kom samen met je (klein)kind één keer 
per maand op zondagvoormiddag naar 
De Zeyp. In deze workshop maken we een 
(bloem)potje uit klei.

 op 20.11.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC De Zeyp

 € 5 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 5 jaar | families
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Sportieve familiezondag
Sportieve familiezondagen in en rond het 
Zoniënwoud. Vanaf september gaat WaBo 
samen met Sport in Brussel van start met 
een maandelijkse sportieve familiezondag 
in het Bos en de WaBo-tuin.

 op 04.09.2022 | 02.10.2022 
op zondag van 10.00 tot 14.00 uur

 GC Wabo

 Voor meer info mountainbike-tocht:  
www.sportinbrussel.be/mountainbike

 gratis, behalve de mountainbike-tocht

 vanaf 0 jaar | families

SPORT

BBB
Een intensieve en leuke work-out op 
muziek. De nadruk ligt op het verstevigen 
van je lichaam. Je bouwt conditie op 
terwijl je je benen, billen en buik traint.

 van 14.09.2022 tot 14.12.2022 
elke week op woensdag van 20.15 tot  
21.15 uur

 GC Op-Weule

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 12,5 |  
€ 5 voor een proefles

 vanaf 16 jaar

Body conditioning
Body conditioning is een intensieve 
work-out op dynamische muziek. In deze 
groepslessen staan cardiotraining en 
spierversteviging centraal. Je krijgt meer 
kracht en uithoudingsvermogen.

 van 26.09.2022 tot 30.01.2023 
elke week op maandag van 19.15 tot  
20.15 uur (groep 1) en van 20.30 tot  
21.30 uur (groep 2)

 GC De Markten

 begeleiding: Wendy Vandooren. Body 
conditioning 1 en 2 staan niet voor een 
niveauverschil tussen de lessen, maar voor 
verschillende tijdstippen.

 € 93 | Paspartoe-kansentarief € 28 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 74

 vanaf 16 jaar

Body stretch
Op aangepaste muziek richten we ons op 
lenigheid en kracht. We leren de juiste 
houding, we werken aan de algemene 
conditie en sluiten af met een relaxatie.

 van 26.09.2022 tot 30.01.2023 
elke week op maandag van 18.00 tot  
19.00 uur

 GC De Markten

 begeleiding: Wendy Vandooren

 € 93 |Paspartoe-kansentarief € 28 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 74

 vanaf 16 jaar
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Early birds pilates
Start je dag met pilates! Tijdens 
deze work-outs leg je de nadruk op 
diepe spieren, flexibiliteit, evenwicht, 
coördinatie en een goede houding. We 
werken ook ademhaling en concentratie.

 van 26.09.2022 tot 02.02.2023 
elke week op maandag en donderdag van 
8.30 tot 9.30 uur

 GC De Markten

 begeleiding: Lucius Romeo-Fromm

 € 150 | Paspartoe-kansentarief € 60 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 120

 vanaf 16 jaar

Fietslessen
Heb je altijd gedroomd om te leren 
fietsen? in 5 sessies kan je het leren! 
 
Onze lesgevers leren je stapsgewijs 
fietsen: evenwicht houden, bochten 
nemen, verkeersregels.

 van 02.10.2022 tot 30.10.2022 
vijf zondagen van 10.00 uur tot 11.00 uur

 GC De Platoo | Comenius

 € 25 | Paspartoe-kansentarief € 6,25 | 
Sponsor: € 30 | Sociaal: € 20

 vanaf 16 jaar

Initiatie zelfverdediging
Leer jezelf verdedigen en beleef er nog 
plezier aan ook! Tijdens deze initiatie 
zelfverdediging voor beginners leer je de 
basis. Iedereen vanaf 15 jaar is welkom.

 op 11.10.2022 
van 19.30 tot 21.00 uur

 GC Op-Weule

 € 7 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 15 jaar

Kungfu chuan
Aan de basis van alle gevechtskunsten 
ligt de Shaolin Chuan Kungfu, waarin 
alle waarden zijn verenigd voor een 
evenwichtig leven met discipline, respect, 
concentratie, trots en zelfvertrouwen.

 van 05.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op maandag en vrijdag van  
19.00 tot 21.30 uur

 GC Pianofabriek

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

 Talen: NL, FR & ENG. Praktisch: traditionele 
witte kledij, blote voeten. Aansluiten kan 
heel het jaar door.

 € 270

 vanaf 14 jaar
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Kungfu kids
Wil je je kind kennis laten maken 
met kungfu? We werken aan balans, 
coördinatie en concentratie. Via deze 
eeuwenoude gevechtskunst.

 van 05.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op maandag en vrijdag van  
18.00 tot 19.00 uur

 GC Pianofabriek

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

 Talen: NL, FR & ENG. Praktisch: traditionele 
witte kledij, blote voeten. Aansluiten kan 
heel het jaar door.

 € 235

 vanaf 8 jaar

Ladies fit
Dankzij dit uurtje fitness voor beginners 
in de ochtend start je meteen goed aan je 
dag. Ladies only.

 van 23.09.2022 tot 02.06.2023 
elke week op vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur

 GC Nekkersdal

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 11,25

 Vanaf 16 jaar

O-Passatempos
Leer hoe je met zachte bewegingen je 
lichaam kan herbronnen. We werken 
aan de mobiliteit van nek, schouders, 
wervel en heupen. Zo maken pijn en 
vermoeidheid plaats voor lichtheid en 
plezier!

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 12.00 tot  
13.30 uur

 GC Pianofabriek

 asbl O-Passatempos |  
opassatempos@yahoo.fr

 Talen: FR, ENG

 € 120 per 10 lessen.

 vanaf 16 jaar

Parkour & tricking
Parkour, tricking, spectaculaire 
acrobatie... Dat is echt Urban Circus. Kom 
als je durft! Leer tijdens de les Parkour 
& Tricking de basis van deze straffe 
bewegingsvormen.

 van 01.10.2022 tot 27.05.2023 
elke week op zaterdag van 10.00 tot  
12.00 uur

 Vier Seizoenen School/ école 4 saisons

 € 90 |Paspartoe-kansentarief € 27

 van 10 tot 14 jaar
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Pilates
Pilates is geschikt voor alle leeftijden, 
ongeacht je conditie. Met eenvoudige 
maar effectieve oefeningen train je je hele 
lichaam.

 van 20.09.2022 tot 16.05.2023 
elke week op dinsdag van 18.30 tot  
19.30 uur

 GC Nohva

 € 60 voor een 10-beurtenkaart. 
Kinderopvang aan € 1 per kind per les 
mogelijk, tijdig reserveren verplicht.

 € 60 | bij 2 inschrijvingen € 48

 vanaf 14 jaar

Schaken
Heb je altijd al eens willen schaken? Of wil 
je je schaakkunsten verfijnen? Kom dan 
langs en sluit je aan bij de Brussels Chess 
Club!

 van 12.09.2022 tot 19.12.2022 
van 18.00 tot 22.00 uur

 GC Het Huys

 Brussels Chess Club |  
www.brusselschessclub.be

 gratis

 vanaf 6 jaar

Start to move
Verbeter je kracht en uithouding door 
een uurtje intensief te sporten met Les 
Gazelles de Bruxelles. Loop mee door 
Brussel. Op pleinen en parken onderweg 
doen we spierversterkende oefeningen.

 van 02.10.2022 tot 05.02.2023 
elke week op zondag van 10.00 tot  
11.00 uur

 GC De Markten

 Begeleiding: Les Gazelles De Bruxelles

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 13 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 40

 vanaf 16 jaar

Tiener moves
Tijdens deze work-out wisselen we af 
tussen fitness, dans en sport. Haal je 
moves boven, laat je spieren rollen, of 
beslis gewoon zelf waar je graag aan 
werkt tijdens dit uurtje beweging.

 van 22.09.2022 tot 01.06.2023 
elke week op donderdag van 19.00 tot 
20.00 uur

 GC Nekkersdal

 voor tieners geboren in 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012.

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 10 tot 14 jaar
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Time to relax
Suzy zorgt voor anderhalf uur me-time, 
het ideale moment om even tot rust te 
komen. Je leert technieken om op de 
juiste manier te ademen en je aandacht te 
focussen om zo volledig te ontspannen.

 van 11.10.2022 tot 30.05.2023 
om de twee weken op dinsdag van 9.30 tot 
11.00 uur. van 9.30 tot 11.00 uur

 GC Everna

 € 100 | Paspartoe-kansentarief € 30

 vanaf 16 jaar

Total body
Een intensieve training op opzwepende 
muziek waarbij je de grote spiergroepen 
(armen, benen, dijen en abs) traint. 
Hiermee verbeter je je conditie, verbrand 
je vet en verstevig je je lichaam.

 van 29.09.2022 tot 02.02.2023 
elke week op donderdag van 18.00 tot 
19.00 uur (groep 1) en van 19.15 tot  
20.15 uur (groep 2)

 GC De Markten

 begeleiding: Saskia Braeckman. Total body 
1 en 2 staan niet voor een niveauverschil 
tussen de lessen, maar voor verschillende 
tijdstippen.

 € 93 | Paspartoe-kansentarief € 28 | 
reductietarief (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65): € 74

 vanaf 16 jaar

Total Body work-out
Op een plezierige maar toch intensieve 
manier aan je conditie werken? Deze 
work-out combineert aerobics en 
spierverstevigende oefeningen, ideaal 
voor je vetverbranding en je uithouding.

 van 22.09.2022 tot 22.12.2022 (reeks 1) | 
van 12.01.2023 tot 30.03.2023 (reeks 2) | 
van 20.04.2023 tot 01.06.2023 (reek 3) 
elke week op donderdag van 20.00 tot 
21.00 uur

 GC Nekkersdal

 € 45 (reeks 1, 2) € 25 (reeks 3) |  
Paspartoe-kansentarief € 11,25 (reeks 1, 2) 
€ 6,25 (reeks 3)

 vanaf 16 jaar

Yoga
Heb je een druk leven? Yoga maakt rustig, 
vermindert stress en geeft nieuwe energie. 
Deze cursus focust op concentratie, 
ervaring van het lichaam en ontspanning.

 van 19.09.2022 tot 12.12.2022 en van 
16.01.2023 tot 22.05.2023 
12 keer (najaar) en 15 keer (voorjaar) op 
maandag van 20.00 tot 21.30 uur

 GC Essegem

 meebrengen: matje, handdoek, 
comfortabele kleren; we werken op blote 
voeten

 € 54 (najaar) | € 59 (voorjaar) |  
Paspartoe-kansentarief € 13,5 (najaar)  
€ 14,75 (voorjaar)|Inschrijven kan ook  
voor het hele jaar: € 113 / € 28.25 
(Paspartoe-kansentarief).

 vanaf 16 jaar
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Yoga
Ben je na een lange dag aan ontspanning 
toe? Dan is dit de cursus voor jou. Yoga 
vergroot je flexibiliteit, versterkt je spieren 
en verbetert je houding. Ook je focus krijgt 
een boost.

 van 13.09.2022 tot 20.12.2022 
van 18.00 tot 19.30 uur (niveau 1) en van 
19.35 tot 21.05 uur (niveau 2)

 GC Het Huys

 € 140 | Paspartoe-kansentarief € 42

 vanaf 16 jaar

Yoga
Wil je in vorm blijven en minder stress 
hebben? Dan is yoga de ideale sport voor 
jou. Alle niveaus zijn welkom in deze les.

 van 12.09.2022 tot 12.12.2022 
elke week op maandag van 20.15 tot  
21.15 uur

 GC Op-Weule

 Wat breng je mee?- je eigen yogamat- 
een yogablok (als je dat hebt)- een 
comfortabele legging + T-shirt of topje- een 
warme trui en warme sokken - een licht 
deken voor de eindrelaxatie- eventueel een 
kussen (max 40x40 cm)

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 12,5 |  
€ 5 voor een proefles

 vanaf 16 jaar

Zumba
Zin om een uur per week de stress te 
lossen en tegelijk te werken aan je 
conditie? Dan is zumba iets voor jou: een 
compleet fitnessprogramma, gebaseerd 
op Latijns-Amerikaanse dans.

 van 14.09.2022 tot 21.12.2022 
14 keer elke week op woensdag van  
19.00 tot 20.00 uur

 GC Essegem

 in het kader van Duurzaam Wijkcontract 
Magritte

 € 56 |Paspartoe-kansentarief € 14 |  
Korting op basis van inkomen: € 28

 vanaf 16 jaar

Zumba (ladies only)
Zin om een uur per week de stress te 
lossen en tegelijk te werken aan je 
conditie? Dan is zumba iets voor jou: een 
compleet fitnessprogramma, gebaseerd 
op Latijns-Amerikaanse dans.

 van 12.09.2022 tot 19.12.2022 
11 keer elke week op maandag van  
13.30 tot 14.30 uur

 GC Essegem

 alleen voor vrouwen - in het kader van 
Duurzaam Wijkcontract Magritte

 € 44 | Paspartoe-kansentarief € 11 |  
Korting op basis van inkomen: € 22

 vanaf 16 jaar
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TAAL

Allez: NL - Gelukkig Zijn 
sessie
Zing tijdens de grote Brusselse 
oefenkansdag met ons mee, in het 
Nederlands. Zo leer je op een fijne manier 
de taal, een stukje Belgische cultuur en 
nieuwe mensen kennen.

 op 24.11.2022 
op donderdag van 9.00 tot 17.30 uur

 GC Essegem

 gratis

 vanaf 16 jaar

Arabisch
We nodigen je uit om samen met ons de 
Arabische taal te ontdekken!  
 
Een andere taal leren is een waardevolle 
troef waarmee je makkelijker 
communiceert met mensen van andere 
culturen.

 van 13.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op maandag of dinsdag van 
18.30 tot 20.30 uur

 GC Pianofabriek

 Les Dunes pour Développement, Education 
& Culture asbl | prof.arabebxl@gmail.com

 Taal: FR

 € 270 | €120 per trimester

 vanaf 16 jaar

Arabisch voor beginners
Zin om een nieuwe taal te leren vanaf nul? 
Amina leert je in een kleine groep de basis 
van het Arabisch: lezen, luisteren, sierlijk 
schrijven en de nodige grammaticaregels.

 van 29.09.2022 tot 25.05.2023 
elke week op donderdag van 9.45 tot  
10.45 uur. van 9.45 tot 10.45 uur

 GC Everna

 € 120 | Paspartoe-kansentarief € 36

 vanaf 16 jaar

Arabisch voor gevorderden
Heb je al een basis Arabisch en wil je je 
kennis verdiepen? Dan is deze cursus iets 
voor jou. Via oefeningen en conversaties 
helpt Amina je om je niveau te verbeteren.

 van 29.09.2022 tot 11.05.2023 
elke week op donderdag van 11.00 tot 
12.00 uur. van 11.00 tot 12.00 uur

 GC Everna

 € 120 | Paspartoe-kansentarief € 36

 vanaf 16 jaar

Babbelklas Hallo Cultuur
Oefen Nederlands in de babbelklas. In een 
klein groepje praat je over muziek, familie, 
Brussel, sport ... Iedereen is welkom!

 van 13.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 17.00 tot 18.30 
uur

 GC Essegem

 gratis

 vanaf 16 jaar
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Babbelut-conversatietafel
Ken je al wat Nederlands maar durf je het 
niet goed te spreken? Oefen de taal door 
in kleine groepjes te praten over alles wat 
je interessant vindt.

 op 10.10.2022 tot 09.01.2023 
elke week op maandag van 13.30 tot  
16.00 uur

 GC Essegem

 conversatietafels@huisnederlandsbrussel.be

 Dit is een specifieke oefenkans. Je komt 
wanneer en hoelang je wilt. Kom je voor de 
eerste keer? Schrijf je ter plaatse in.

 gratis

 vanaf 16 jaar

Conversatiegroep
Ken je al wat Nederlands maar wil je 
graag nog wat oefenen? Kom dan gezellig 
meepraten over alledaagse zaken. Vind je 
de juiste woorden niet? Onze vrijwilligers 
helpen je met plezier.

 van 05.09.2022 tot 30.06.2023 
elke week op maandag van 19.00 tot  
20.15 uur en op vrijdag van 10.00 tot  
11.30 uur

 GC Nohva

 Dit is een specifieke oefenkans.

 gratis

 vanaf 16 jaar

Conversatietafel 
Nederlands
Ken je al een beetje Nederlands, maar wil 
je graag nog meer oefenen op spreken? 
Dat kan! Leer nieuwe mensen kennen 
terwijl je spreekt over verschillende 
onderwerpen.

 van 14.09.2022 tot 21.12.2022 
elke woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

 GC Het Huys

 Een Nederlandstalige vrijwilliger begeleidt 
de conversatietafels.

 gratis

 vanaf 16 jaar

Conversatietafels 
Esperanto
Conversatietafels voor gevorderden, 
afgewisseld met voordrachten over zeer 
uiteenlopende onderwerpen - helemaal in 
Esperanto

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 18.30 tot  
20.00 uur

 GC Pianofabriek

 Esperantista Brusela Grupo vzw |  
Adam BROOKING | 0478 072 151 |  
kresko@esperantobruselo.org

 TAAL: Esperanto ;-) (en vaak zijn er 
polyglotten die hulp kunnen verlenen in 
het Nederlands, Frans, Engels, Duits of 
andere talen)

 gratis | clublidmaatschap

 vanaf 16 jaar
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De Babbelaars
Heb je al een basiskennis Nederlands, 
maar wil je nog meer oefenen? Sluit je dan 
aan bij De Babbelaars. We oefenen samen 
alledaagse conversaties en leren de taal 
op een speelse manier.

 van 26.09.2022 tot 22.05.2023 
elke week op maandag van 09.00 tot  
11.00 uur. van 9.00 tot 11.00 uur

 GC Everna

 € 100 | Paspartoe-kansentarief € 30

 vanaf 16 jaar

Debateville: Mondig maakt 
machtig
Wil jij zo overtuigend zijn als Obama, zo 
begeesterend als Malala of zo scherp als 
Boef? Debateville geeft je een stem en 
helpt je om sterk in je schoenen te staan.

 van 26.09.2022 tot 15.05.2023 
elke week op maandag van 15.30 tot  
18.00 uur

 GC De Markten

 Omdat we elke week meer en meer 
bijleren, verwachten we dat je elk 
atelier komt. Je loopt school in het 
Nederlandstalig onderwijs of hebt een 
Nederlandstalige ouder. Voor kinderen uit 
het 6e leerjaar (geboortejaar 2011).

 € 80 | Vrije bijdrage, je betaalt wat je kan

 van 10 tot 14 jaar

Engels voor beginners
Elke vrijdagnamiddag leert Hassiba je al 
het nodige om een gesprek te voeren in 
het Engels. Een basiskennis Engels is wel 
vereist.

 van 30.09.2022 tot 02.06.2023 
elke week op vrijdag van 13.15 tot  
14.45 uur. van 13.15 tot 14.45 uur

 GC Everna

 € 120 | Paspartoe-kansentarief € 36

 vanaf 16 jaar

Esperanto beginners
Esperanto is een internationale taal. 
Ze maakt een brug tussen mensen die 
verschillende talen spreken. Zo wordt 
communicatie over de hele wereld 
mogelijk!

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 18.30 tot  
20.00 uur

 GC Pianofabriek

 Esperantista Brusela Grupo vzw |  
Adam BROOKING | 0478 072 151 |  
kresko@esperantobruselo.org

 TAAL: Esperanto ;-) (en vaak zijn er 
polyglotten die hulp kunnen verlenen in 
het Nederlands, Frans, Engels, Duits of 
andere talen)

 € 35

 vanaf 16 jaar
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Gelukkig Zijn
Leer al zingend Nederlands! Apprenez le 
Néerlandais en chantant! Learn Dutch by 
singing! Leer de taal, de Belgische cultuur 
en nieuwe mensen kennen.

 op 14.12.2022 
van 14.00 tot 15.00 uur

 GC Op-Weule

 Dit is een specifieke oefenkans.

 gratis

 vanaf 16 jaar

NT2-impro
Leer je Nederlands en wil je de taal op 
een uitdagende manier oefenen? Dan 
is improvisatietheater iets voor jou. Je 
brengt verhalen tot leven, speelt en maakt 
samen de mooiste scènes.

 van 18.10.2022 tot 29.11.2022 
5 keer elke week op dinsdag van 12.45 tot 
15.00 uur

 GC Essegem

 € 15 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 16 jaar

THEATER

Atelier Boom 2.0
Theateratelier waar de artistieke beleving 
centraal staat. Naast een klassieke 
theatercursus, zet creëert de Boom 
2.0-workshop zich in om een ruimte te 
creëren voor inclusieve uitwisseling.

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 19.00 tot  
21.00 uur

 GC Pianofabriek

 asbl Le Boréal | zoe.jdb@gmail.com

 Taal: FR

 € 120 |€80 per trimester -  
werkzoekenden en studenten | 
€20 per trimester - geen inkomen

 vanaf 16 jaar

Speltheater
Speel je helden na, verzin verhalen, draag 
gedichten voor en maak vooral plezier. 
Met teksten, improvisatie en beweging 
verfijnen we jouw toneelspel.

 van 07.09.2022 tot 28.06.2023 
elke week op woensdag van 17.30 tot  
19.30 uur (3de graad) en van 16.30 tot 
18.30 uur (4de graad)

 GC Nekkersdal

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 € 76 | Paspartoe-kansentarief € 51

 van 12 tot 18 jaar
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Speltheater 3.0
Vind je het geweldig om soms iemand 
anders te zijn? Dan is speltheater 
helemaal iets voor jou!

 van 05.09.2022 tot 26.06.2023 
elke week op maandag van 18.00 tot  
20.00 uur

 GC Nohva

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 korting mogelijk - inschrijven via het 
secretariaat van de Hoofdstedelijke 
Kunstacademie

 € 76

 vanaf 12 jaar

Speltheater 3.0
Bij theateratelier mag je vele rollen 
spelen, emoties uitbeelden, scènes 
verzinnen.

 van 08.09.2022 tot 29.06.2023 
elke week op donderdag van 17.00 tot 
19.00 uur

 GC Nohva

 Hoofdstedelijke Kunstacademie | 
academie@brucity.education | 02 279 57 12

 korting mogelijk - inschrijven via het 
secretariaat van de Hoofdstedelijke 
Kunstacademie

 € 76

 vanaf 15 jaar

Toneel en spreken  
(3de graad)
Leer gepassioneerd theater spelen. In een 
kleine groep werk je aan stemgebruik 
en spelplezier. Spreek je vaak voor een 
publiek? Deze lessen bieden ook tools 
voor geëngageerde toespraken.

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 18.00 tot  
20.00 uur

 GC Essegem

 Jetse Academie |  
secretariaat@jetseacademie.be |  
02 426 72 94

 korting mogelijk

 € 343 |€ 145 (-24 jaar/verminderd tarief);  
€ 74 (-18 jaar); € 49 (verminderd tarief - 
18 jaar)

 vanaf 16 jaar



12-18 JAAR  141

jon
ge

ren

Toneel en spreken  
(4de graad)
Leer gepassioneerd theater spelen. In een 
kleine groep werk je aan stemgebruik 
en spelplezier. Spreek je vaak voor een 
publiek? Deze lessen bieden ook tools 
voor geëngageerde toespraken.

 van 06.09.2022 tot 27.06.2023 
elke week op dinsdag van 20.00 tot  
22.00 uur

 GC Essegem

 Jetse Academie |  
secretariaat@jetseacademie.be | 
02 426 72 94

 korting mogelijk

 € 343 |€ 145 (-24 jaar/verminderd tarief);  
€ 74 (-18 jaar); € 49 (verminderd tarief - 
18 jaar)

 vanaf 16 jaar

UITSTAP

Alexandrië: vervlogen 
toekomsten
Deze expo blikt terug op de gloriejaren 
van de antieke grootstad aan de hand 
van een 200-tal werken uit de grootste 
Europese museumcollecties.

 op 27.11.2022 
van 10.30 tot 12.00 uur

 BOZAR +32 (0)2 507 83 01, www.bozar.be

 GC Kontakt

 Afspraakplaats wordt meegedeeld na 
inschrijving.

 € 20 | Paspartoe-kansentarief € 5

 vanaf 16 jaar

Kunstwandeling: Vorst
In de 19de eeuw evolueert de landelijke 
gemeente Vorst naar een industriële 
voorstad. Op deze wandeling worden 
totaal verschillende werelden uit zowel 
het verleden als het heden tot leven 
geroepen.

 op 23.10.2022 
van 10.30 tot 12.00 uur

 GC Kontakt

 Afspraakplaats wordt meegedeeld na 
inschrijving.

 € 20 | Paspartoe-kansentarief € 5

 vanaf 16 jaar

Picasso
Geleid bezoek aan de tijdelijke 
tentoonstelling van het KMSKB waar in 
samenwerking met ‘Le Musée Picasso’ 
de abstracte werken van Picasso te 
bewonderen zullen zijn.

 op 18.12.2022 
van 10.30 tot 12.00 uur

 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Brussel

 GC Kontakt

 Afspraakplaats wordt meegedeeld na 
inschrijving.

 € 20 | Paspartoe-kansentarief € 5

 vanaf 16 jaar
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10  GC Den Dam
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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
Artoos group

Vormgeving
Artoos group
Illustraties: Nena Peeters

Verantwoordelijke uitgever
Eric Verrept, Leidend Ambtenaar, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

Depotnummer
D/2022/7025/15

Ontdek hier 
een overzicht van de 
22 gemeenschapscentra



 

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
(tijdelijke locatie)
Generaal Lemanstraat 118,
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 / 
Dapperenstraat 20 (Gebouw D), 
1081 Koekelberg
02 412 00 50
deplatoo@vgc.be
www.deplatoo.be

7  GC De Rinck
Dapperheidsplein 26, 
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
Zeypstraat 47, 
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 

22 Brusselse gemeenschaps centra
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