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nl  Uitwisseling, inspiratie 
en gezellige babbels
De teams van de gemeenschapscentra 
kijken ernaar uit om je terug te zien. Blik 
met deze brochure alvast vooruit op een 
boeiend cursusjaar en verras jezelf met 
een nieuwe uitdaging. Zo kun je op elk 
moment in je leven iets bijleren, je talenten 
verder ontwikkelen, en nieuwe mensen 
ontmoeten. 

Vorig jaar konden we, ondanks 
alles, kinderen tot twaalf jaar laten 
samenkomen. We maakten veilige plekken 
van de gemeenschapscentra, waar ze zich 
uitleefden in creatieve en sportieve ateliers. 
Tijdens de verlengde vakantieperiodes 
zorgden we voor extra speelweken en 
sportkampen. 

Ook volwassenen stimuleerden we zo 
creatief mogelijk om te blijven bewegen 
en elkaar te ontmoeten. Dankzij 
buitensportlessen in kleine groepjes, 
wandelroutes, wandelbuddy’s en 
onlinereeksen zoals yoga, conversatietafels 
Nederlands of kookworkshops. 

Vanaf september hopen we op steeds 
meer échte ontmoetingen. Het zijn 
de vele Brusselaars die ons aanbod 
krachtig maken. Dankzij uitwisseling, 
wederzijdse inspiratie en gezellige babbels 
vóór, tijdens en na de sessies. Geef ons 
gerust je suggesties en ideeën door. 

Tot gauw!

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

Lies en Steven over Café Puree  
in GC Nekkersdal (Laken):

“Het gemeenschapscentrum verwelkomt 
jou, het is heel persoonlijk. Ook na de 
ochtendactiviteit kan je blijven om te 
eten en drinken. Daardoor kan je de 
ouders in de buurt leren kennen.”



fr  Échanges, partages et 
discussions conviviales
Les équipes des centres communautaires 
sont impatientes de vous retrouver. 
Feuilletez cette brochure pour découvrir 
les cours passionnants de cette année et 
lancez-vous un nouveau défi ! Continuez 
à apprendre tout au long de votre vie, 
développez vos talents et faites de nouvelles 
rencontres.

L’année dernière, malgré la situation 
complexe, nous avons pu organiser des 
animations pour les enfants jusqu’à douze 
ans. Dans nos centres communautaires 
100 % sûrs, ces jeunes ont pu s’adonner à 
des activités créatives et sportives. Durant 
les périodes de vacances prolongées, nous 
avons organisé des semaines de jeux et des 
camps sportifs supplémentaires.
Nous avons aussi encouragé les adultes à 
continuer à bouger et à se rencontrer, par des 
moyens aussi créatifs que possible :  
cours de sport à l’extérieur en petits groupes, 
promenades, partenaires de promenade 
et cours en ligne, notamment de yoga, 
sans oublier nos tables de conversation en 
néerlandais et nos ateliers de cuisine.

Nous espérons pouvoir organiser encore 
plus de rencontres en chair et en os à 
partir de septembre ! Nous devons la 
richesse de notre offre à la diversité 
du public bruxellois. Aux échanges, aux 
partages et aux discussions conviviales 
avant, pendant et après chaque rencontre. 
N’hésitez pas à nous communiquer vos 
suggestions et vos idées !

À très vite !

Pascal Smet, Membre du Collège en 
charge de la Culture, de la Jeunesse, du 
Sport et des Centres communautaires 5

en  Exchange, inspiration 
and nice chats
The teams of the community centres are 
looking forward to seeing you again. Have 
a look through this brochure to get an 
idea of the exciting year of courses that 
awaits, and surprise yourself with a 
new challenge. At any time in your life, 
you can learn something new, develop 
your talents further or meet new people.

Last year, despite everything, we were 
able to offer programmes for children 
up to the age of twelve. We turned the 
community centres into safe spaces 
where they could enjoy themselves with 
creative and sports workshops. During the 
extended holiday periods, we provided 
extra play weeks and sports camps.

We found ways to encourage adults to 
keep on being as creative as possible and 
meet each other for outdoor sports classes 
in small groups, walking tours, walking 
buddies and online series of activities 
such as yoga, Dutch conversation and 
cooking workshops.

Starting in September, we hope to 
have more physical gatherings. It is the 
many Brussels residents who make our 
programme strong, thanks to exchanges, 
mutual inspiration and nice chats before, 
during and after the sessions. So feel free 
to pass along your suggestions and ideas.

See you soon!

Pascal Smet, Board member 
responsible for Culture, Youth, Sport 
and Community Centres



nl  Hoe werkt deze brochure?

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

met thema’s en rubrieken
• kinderen en jongeren 

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

Tijdstip(pen)

Plaats van de activiteit of online 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

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

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? 

7
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fr  Comment fonctionne cette brochure ?

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

comportant des thèmes et des rubriques
• enfants et jeunes 

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

Moment(s)

Lieu de l’activité ou activité en ligne, et contact pour les 
informations et les 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

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

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

9

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

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

with themes and sections
• children and teenagers  

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

Time(s)

Location of the activity or online and contact for information 
and registrations 

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

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

10
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Bloemschikken 
Met verse bloemen, plantenmateriaal 
en een flinke dosis creativiteit maak je 
elke maand een prachtig bloemstuk. 
Totale beginneling of ervaren in het 
bloemschikken, iedereen geniet van een 
leuke avond en leert nieuwe technieken 
bij. De lesgeefster brengt een voorbeeld 
en al het materiaal mee zodat jij direct 
aan de slag kan.

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

 GC WaBo

 bloemschikken@academie.be

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

 € 140

 vanaf 16 jaar

You can find the following information per activity:

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

11

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

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. 

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

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

fr  

Vous pouvez vous inscrire en ligne, par 
téléphone, par e-mail ou au comptoir 
d’accueil du centre communautaire. 
C’est possible à partir du 16 août, sauf si 
c’est indiqué autrement. Certains centres 
utilisent un jour fixe pour les inscriptions. 
Dans la plupart des centres il n’est pas 
possible de payer par Bancontact. 

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 inscrire en 
ligne via 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. 

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

13

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

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

NEW 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. 

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

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

De Kriekelaar organiseert een 
inschrijfdag voor de kinderactiviteiten 
en speelweek herfst op 15 september. 
Voor de speelweek krokus & Pasen 
is de inschrijfdag op 12 januari 2022 
en voor de speelweek zomer is de 
inschrijfdag op 4 mei 2022. 

 

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

De Zeyp organiseert een inschrijfdag 
voor de speelweek herfst & Kerst op 
15 september en voor de speelweek 
krokus & Pasen is de inschrijfdag op 12 
januari 2022.

 

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 zaterdag 28 
augustus online of aan onthaal.

 

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 

 

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 zaterdag 28 
augustus online of aan onthaal.

 

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

De Platoo organiseert een inschrijfdag 
voor de speelweek herfst & Kerst 
op woensdag 15 september. Voor 
de speelweek krokus & Pasen is de 
inschrijfdag op 12 januari 2022.

 

7  GC De Rinck
Dapperheidsplein 26 
1070 Anderlecht
02 524 32 35
derinck@vgc.be
www.derinck.be
INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/DERINCK

Inschrijven kan vanaf 11 september 
voor het najaarsaanbod ’21 en 
vanaf 15 januari 2022 voor het 
voorjaarsaanbod ’22.

 

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

 
9  GC De Zeyp

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

Inschrijven voor de speelweek herfst & 
Kerst kan vanaf 15 september.

 
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

 

14



15

 

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 1 september 
online of aan onthaal. Essegem 
organiseert een inschrijfdag  op 15 
september voor de speelweek herfst. 
Voor de speelweken krokus & Pasen 
is de inschrijfdag op 12 januari ’22 en 
voor de speelweek zomer is deze op 
20 april ’22.

 

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

 

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

 

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

INSCHRIJFLINK:  
TICKETS.VGC.BE/KONTAKT

 

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

Inschrijven kan vanaf 24 augustus 
online of aan onthaal.

 

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

Inschrijven kan vanaf 23 augustus 
online of aan onthaal.

 

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

 

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

 

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

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

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

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

boven € 16

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

Welkomstpakket
• 2 Paspartoe-punten gratis
• MIVB-ticket
• 6 maanden gratis lidmaatschap bij 

Muntpunt
• een Muntpunt-zak

Woon je in Brussel? Dan ontvang je ieder 
jaar een digitale cultuurbon van 6 euro. 
Die kun je gebruiken voor korting op de 
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
• 6 mois d’adhésion gratuite chez 

Muntpunt
• un sachet Muntpunt

Habitez-vous Bruxelles ? Alors, vous 
recevez chaque année le bon de culture 
digital d’une valeur de 6 euros. Vous 
pouvez l’utiliser pour obtenir une remise 
sur les activités 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
• 6 months of free membership at 

Muntpunt
• a Muntpunt bag

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

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

Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.

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

Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets 
vertellen. 

Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed. 

De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands 
Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.



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 !

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

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

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

Vous comprenez et parlez couramment le 
néerlandais. 

Les icônes de langues ont été développées par le ‘Huis van het 
Nederlands Brussel’ et la Commission Communautaire flamande.

20



CREATIVITEIT 24

 \ handwerken 25
 \ knutselen & creëren 26
 \ schilderen & tekenen 26
 \ snit & naad 27
 \ theater, woord en podium 29

SPORT & BEWEGING 31

 \ dans 32
 \ denksport 34
 \ fitness 35
 \ pilates 37
 \ qi gong 39
 \ tai chi 39
 \ turnen & aerobics 40
 \ wandelen & lopen 43
 \ yoga 44
 \ andere 49

TAAL LEREN & OEFENEN 50

 \ Arabisch 51
 \ Engels 51
 \ Italiaans 52
 \ Nederlands 53
 \ Spaans 55

VOEDING 57

 \ koken 58

DIVERSEN 60

 \ digitalisering 61
 \ duurzaamheid 61
 \ ecologie 61
 \ jonge ouders 62
 \ lezing 63
 \ lichaam & welzijn 64
 \ literatuur 65
 \ muziek 65
 \ samenleving 65
 \ uitstap 66

vol
was
sen
en

20

INDEX VAN ALLE ACTIVITEITEN



0-6 JAAR 72

 \ creativiteit 73
 \ dans 76
 \ muziek 76
 \ ontmoeting 77
 \ speelweken 78
 \ sport 80
 \ taal leren & oefenen 85
 \ voeding 87

6-12 JAAR 88

 \ creativiteit 89
 \ dans 93
 \ muziek 94
 \ speelweken 95
 \ sport 98
 \ taal leren & oefenen 104
 \ theater 104
 \ voeding 106

12-18 JAAR 107

 \ creativiteit 108
 \ dans 110
 \ ecologie 112
 \ muziek 113
 \ sport 113
 \ taal leren & oefenen 119
 \ theater 119
 \ uitstap 120
 \ voeding 122

kin
de
ren

jon
ge
ren

21



22

vol
was
sen
en



 SPORT & BEWEGING  23

vol
was
sen
en

 23

Aanbod voor 
volwassenen



CREATIVITEIT
 \ handwerken
 \ knutselen & creëren
 \ schilderen & tekenen
 \ snit & naad
 \ theater, woord en podium

24  CREATIVITEIT

vol
was
sen
en



vol
was
sen
en

CREATIVITEIT  25

 Afro Fusion Contemporary 
HANDWERKEN

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

 van 08.09.2021 tot 22.12.2021 
elke 3 weken op woensdag van 
19.00 tot 21.00 uur

 GC Wabo 

 € 2,5 per avond, koffie/thee en lekkers 
inbegrepen.

 |

 

Breicafé
Breien is leuker in groep. Je kunt 
babbelen, ideeën uitwisselen en wie 
weet zelfs iets leren van elkaar. Elke week 
komen we samen en werken we aan die 
sjaal, muts of trui. Kun je breien, wil je 
breien of heb je zin om te breien? Welkom!

 van 09.09.2021 tot 30.06.2022 
elke week op donderdag van 
19.00 tot 21.00 uur

 GC De Linde 

 KWB Haren | KWB.haren@outlook.com

 gratis, behalve bij specifieke workshops

 |

 

Kantklossen
Ambachten zijn hip. Heb je geduld en zie 
je details? Leer dan kantklossen.

 van 14.09.2021 tot 07.12.2021 en van 
11.01.2022 tot 14.06.2022 
om de twee weken op dinsdag van 
14.00 tot 17.00 uur

 GC Essegem 

 € 32  | Paspartoe-kansentarief  € 8  |  
Inschrijven kan ook voor het hele jaar:  
€ 82 / € 20.50

 |

 

Textielatelier
Het wandtapijt dat een beeld geeft 
van onze gemeente is bijna klaar. In 
september werken we het samen verder 
af. Dan tonen we het aan het grote publiek 
op de groepsexpo ‘Zet jezelf in de kijker’. 
We combineren allerlei textieltechnieken: 
naaien, haken, breien, borduren, vilten....

 van 02.09.2021 tot 16.12.2021 
elke week op donderdag van 
17:00 tot 20:00 uur van 17.00 tot 20.00 uur

 GC Wabo 

 gratis

 |
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 Afro Fusion Contemporary KNUTSELEN & 
CREËREN

Bloemschikken
Maak je eigen bloemencreaties. De lerares 
geeft je inspiratie en leert je werken met 
bloemen en decoratieve elementen.

 van 20.10.2021 tot 04.05.2022 
4 sessies per jaar van 19.30 tot 23.00 uur

 GC De Linde 

 Femma Haren  | 02 242 69 34

 € 4

 |

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

 van 07.09.2021 tot 28.06.2022 
elke week op dinsdag van 13:30 tot 16:30 
van 13.30 tot 16.30 uur

 GC Kontakt 

 € 10

 |

 

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

 van 27.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
19.00 tot 22.00 uur of elke week op 
woensdag van 19.00 tot 22.00 uur

 GC Ten Weyngaert 

 € 120  | Paspartoe-kansentarief  € 30

 vanaf 16 jaar

 |

 

 Afro Fusion Contemporary SCHILDEREN & 
TEKENEN

Aquarel schilderen
Bij aquarel schilderen is er aandacht voor 
het tekenen zelf, én je kunt oefenen op 
compositie en perspectief. Een ideale 
manier om even los te komen van de 
dagelijkse stress en om je creativiteit aan 
te spreken.

 van 07.10.2021 tot 18.11.2021 
5 sessies elke week op donderdag van 
19.00 tot 21.00 uur

 GC Den Dam 

 € 25  | Paspartoe-kansentarief  € 6,25

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

 van 07.09.2021 tot 21.12.2021 
elke week op dinsdag van 
10.00 tot 12.00 uur

 GC Kontakt 

 € 4 per keer

 |

 

Creatief Atelier
In dit multidisciplinaire atelier kun je 
beeldhouwen, tekenen en schilderen. Er is 
geen leraar, maar in een kleine groep leer 
je nieuwe technieken van elkaar. In een 
aangename creatieve sfeer kun je hier je 
hobby uitoefenen, van ideeën wisselen en 
inspiratie opdoen.

 van 06.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
9.30 tot 16.30 uur

 GC Kontakt 

 gratis

 |

 

Sumi-e
Leer de Japanse kunst van de zwarte 
inktschildering, Sumi-e! In deze workshop 
toont de Japanse kunstenares Hiro Ojima 
je de basis: de beweging van de kwast, 
de kenmerken van de inkt, het Japans 
papier en hoe je de bewegingen van de 
borstel kunt sturen met je lichaam en 
ademhaling.

 van 22.09.2021 tot 19.01.2022 
op woensdag van 17.30 tot 21.00 uur

 GC De Markten 

 Begeleider: Hiro Ojima  
Lessen in het Frans, Engels

 € 145  | Paspartoe-kansentarief  € 44   |  
€ 116 reductie (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65)

 vanaf 16 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
SNIT & NAAD

Café tricot
Alle niveaus welkom bij Café tricot. Breien, 
babbelen, lachen, discussiëren en creëren 
met Claude Harlez, kunstenares van 
dienst.

 van 16.09.2021 tot 30.06.2022 
elke week op donderdag van 
14.00 tot 18.00 uur

 GC Pianofabriek 

 Café Tricot | 02/537 56 03 |  
http://les-tricots-de-claude.over-blog.com

 Op voorhand inschrijven is niet nodig. 
Talen: Frans, Nederlands, Spaans, Engels  

 vrije bijdrage
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Kledingsatelier
Heb jij de basis van het naaien al onder 
de knie maar wil je meer? Leer kleding 
maken en ontwerpen van de professionele 
modeontwerpster Annelies Bruneel.

 van 23.09.2021 tot 23.12.2021 
elke week op woensdag van 
18.30 tot 20.30 uur

 GC De Markten 

 Lesgever: Atelier Annelies Bruneel

 € 170  | Paspartoe-kansentarief  € 68  |   
€ 136 reductie (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65)

 vanaf 16 jaar

 |

 

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 fikst.

 van 06.09.2021 tot 30.05.2022 
elke week op maandag van 
9.00 tot 12.00 uur

 GC Nekkersdal 

 Femma Quartier

 Ladies only

 € 50

 vanaf 16 jaar

 

Naaiatelier
In deze cursus leer je naaien. Je leert ook 
van elkaar. Geniet van het gezelschap en 
werk aan je eigen kledingstuk. Je leert 
patronen lezen en krijgt inspiratie om aan 
de slag te gaan. Beginners en gevorderden 
zijn welkom.

 van 14.09.2021 tot 14.06.2022 
elke maand van 19.30 tot 21.30 uur

 GC De Linde 

 € 50

 |

 

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. Samen maken we 
er creatieve namiddagen van. Je krijgt 
individuele begeleiding.

 van 07.09.2021 tot 28.06.2022 
elke week op dinsdag van 
13.30 tot 16.30 uur

 GC Kontakt 

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

 € 2

 |
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Naaiatelier met Coumba
Naaien is tegenwoordig weer helemaal 
hip! Tijdens dit gezellige onderonsje leert 
Coumba je de basis, zodat je met je eigen 
projecten aan de slag kan.

 van 20.09.2021 tot 13.12.2021 
elke week op maandag van 
17.00 tot 21.00 uur

 GC De Maalbeek 

 Deze reeks gaat opnieuw door in het 
voorjaar 2022. Dit is een initiatief van 
vrijwilliger Coumba. Zij spreekt Frans.

 gratis

 

Naaicursus voor beginners
Naaien passé? Zeker niet! In deze hippe 
cursus leer je de basis en werk je nadien 
aan je eigen projecten.

 van 28.09.2021 tot 21.06.2022 
elke 2 weken op dinsdag van 
19.00 tot 22.00 uur

 GC Everna 

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

 € 160  | Paspartoe-kansentarief  € 64  |   
1ste semester: € 75  |  
2de semester:  € 100

 |

 

 Afro Fusion Contemporary THEATER, WOORD 
EN PODIUM

Impro-All-in
Lijkt gezellig samen improviseren iets 
voor jou? Onze ervaren lesgeefster Wided 
leert je met veel enthousiasme enkele 
basistechnieken aan.

 van 20.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
20.30 tot 22.00 uur

 GC Nohva 

 € 80  | Paspartoe-kansentarief  € 20

 vanaf 16 jaar

 |

 

Schrijfatelier
Schrijf verhalen en proza en ga op zoek 
naar je eigen schrijfstijl. We bespreken 
onze teksten in groep.

 van 23.09.2021 tot 27.01.2022 
tweewekelijks op donderdag van 
19.00 tot 22.00 uur

 GC De Markten 

 Begeleiding: Els Moors

 € 120  | Paspartoe-kansentarief  € 36   |  
€ 96 (studenten, senioren, werklozen)

 vanaf 16 jaar

 |
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Speltheater 3.0
Lijkt het je leuk om toneel te spelen? Wil 
je zelfzeker voor een groep staan? Wil je 
duidelijk en mooi leren spreken? Dan is 
theateratelier iets voor jou!

 van 06.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
18.15 tot 20.15 uur

 GC Nohva 

 Academie voor Woord en Muziek Brussel | 
www.hoofdstedelijkeacademie.be

 € 71

 vanaf 15 jaar

 

Theateratelier 2.1-2.2
Lijkt het je het leuk om toneel te spelen? 
Wil je leren op je gemak voor een groep 
staan? Duidelijk en mooi leren spreken? 
Dan is theateratelier iets voor jou! Je kunt 
een ander personage spelen, emoties 
uitbeelden en scènes verzinnen.

 van 06.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week van 16.45 tot 17.45 uur

 GC De Linde 

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

 € 70  | Paspartoe-kansentarief  € 47

 

Toneel en spreken
Spreek je vaak voor grote groepen of 
speel je graag toneel? Leer geëngageerd 
spreken of gepassioneerd theater spelen.

 van 07.09.2021 tot 28.06.2022 
elke week op dinsdag van 
18.00 tot 22.00 uur

 GC Essegem 

 Jetse Academie |  
secretariaat@jetseacademie.be |  
02 426 72 94 |  
www.jetseacademie.be

 € 318 | Verminderd tarief: € 134

 |

 

Toneel is spelen
In deze cursus onderzoeken we hoe we 
ons vrij kunnen bewegen, spelen en 
spreken op de scène. Aan de hand van 
improvisatieoefeningen, korte stukjes 
tekst en beweging leren we om ons 
lichaam en onze stem te gebruiken. Aan 
het einde van de cursus maken we korte 
scènes.

 van 22.09.2021 tot 01.12.2021 
elke week op woensdag van 
20.00 tot 22.00 uur

 GC De Markten 

 Lesgever: Adina Macpherson

 € 110  | Paspartoe-kansentarief  € 33 |    
€ 88 reductie (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65)

 |
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Tuba over Yoga Flow in GC Op-Weule  
(Sint-Lambrechts-Woluwe): 

“Ik heb niet elke dag tijd om tot rust  
te komen. Net daarom is dat uurtje yoga  
per week zo belangrijk voor mij.”
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 Afro Fusion Contemporary 
DANS

Afrikaanse Dans
Op het opzwepende ritme van percussie 
leer je de soepele bewegingen van de 
Afrikaanse dans. Live percussionisten 
begeleiden deze workshop met ritmes uit 
Togo en West-Afrika. De lessen worden in 
het Frans gegeven.

 van 26.09.2021 tot 30.01.2022 
elke week op zondag van 16.00 tot 18.00 uur

 GC De Markten 

 Lesgever: Timothée Baminla  

 € 75  | Paspartoe-kansentarief  € 19 |    
€ 60 reductie (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65)

 vanaf 16 jaar

 

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

 van 17.09.2021 tot 17.12.2021 
elke week op vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur

 GC Pianofabriek 

 Centro Asturiano de Bruselas | 
centroasturianodebruselas@hotmail.com | 
02 502 00 81 | www.facebook.com/ 
Centro-Asturiano-De-
Bruselas-1726411830977577

 Talen: Spaans, Frans

 gratis voor leden van vzw Centro Asturiano 
de Bruselas. (Lidmaatschap kost €20)

 

Breakdance Practice
Oefen je breakdance skills in de danszaal 
van De Kriekelaar. Breakdancers zijn 
welkom om hier hun act te oefenen. Wij 
zorgen voor een muziekinstallatie en 
dansvloer, jij voor de moves. Let op, dit is 
een moment om zelfstandig te oefenen, er 
is geen begeleiding.

 van 13.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
16.00 tot 21.00 uur

 GC De Kriekelaar 

 gratis

 

Chant du corps
Met deze cursus wil Fatou Traoré 
verbindingen herstellen binnen het 
lichaam, nieuwe wegen voor beweging 
openen en de danser gevoeliger maken. 
Je leert muziek, ruimte, groove en energie 
beleven op een spiritueel niveau.

 van 17.09.2021 tot 24.06.2022 
elke week op vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur

 GC Pianofabriek 

 asbl 1x2x3 | Ft1x2x3@gmail.com

 € 12

 vanaf 14 jaar
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Dabke
Dabke is een traditionele volksdans uit 
het Midden-Oosten. Ben je tussen 15 en 
35 jaar en wil je Palestijnse Dabke leren 
dansen? Kom eens langs bij dansgroep 
Rajeen!

 van 19.09.2021 tot 26.06.2022 
elke week op zondag van 13.00 tot 18.00 uur

 GC De Kriekelaar 

 gratis

 van 15 tot 35 jaar

 

Hedendaagse dans
In Hedendaagse dans speel je met de 
zwaartekracht. Je rolt over de vloer, laat je 
vallen, doet arm- en beenswings, roll-ups 
en downs.

 van 01.09.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 
19.00 tot 20.30 uur

 GC Nohva 

 Academie voor Woord en Muziek Brussel |  
www.hoofdstedelijkeacademie.be

 Talen: Nederlands, Frans, Engels

 € 71

 

Tango
Leer de Argentijnse tango dansen onder 
de deskundige begeleiding van Sergio en 
Gisela. Deze originele en unieke dans is 
een geïmproviseerde dialoog, in een teder 
en heftig spel.

 van 13.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
18.30 tot 20.00 uur (beginners) en van 
20.00 tot 21.00 uur (gevorderden) en van 
21.00 tot 22.00 uur (half-gevorderden)

 GC Pianofabriek 

 Asbl Estación Tango |  
tango.giselaysergio@gmail.com |  
www.giselaysergio.com

 € 98

 vanaf 15 jaar

 

Tango beginners
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 14.09.2021 tot 18.01.2022 
elke week op dinsdag van 
18.00 tot 22.00 uur

 GC Kontakt 

 BE-TANGO | www.be-tango.com/nl/home-nl |  
+32 498 39 29 39

 prijs wordt bepaald door organisator

 |
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Tango gevorderden
Argentijnse tango is een van de meest 
verfijnde dansen. Iedereen kan het leren 
en het is voor alle leeftijden. Als je al 
een beetje ervaring hebt, kun je in deze 
lessenreeks instappen.

 van 16.09.2021 tot 20.01.2022 
elke week op donderdag van 
18.00 tot 22.00 uur

 GC Kontakt 

 BE-TANGO | www.be-tango.com/nl/home-nl |  
+32 498 39 29 40

 prijs wordt bepaald door organisator

 |

 

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 07.09.2021 tot 28.06.2022 
elke week op dinsdag van 
18.15 tot 19.45 uur

 GC Nohva 

 Academie voor Woord en Muziek Brussel |  
www.hoofdstedelijkeacademie.be

 € 71

 vanaf 12 jaar

 

Watan Dabke
Dabke, wat letterlijk stampen betekent, 
is een folkloristische dans afkomstig uit 
het Midden-Oosten (Libanon, Palestina, 
Syrië). Samen dansen en plezier maken 
staan centraal. In deze cursus leer je 
deze traditionele manier van dansen van 
ervaren dansers van de internationale 
Watan Dabke groep.

 van 26.09.2021 tot 30.01.2022 
elke week op zondag van 13.45 tot 15.45 uur

 GC De Markten 

 Lesgever: Ahmad Motira en leden van  
Watan Dabke Dance

 € 75  | Paspartoe-kansentarief  € 19   |  
€ 60 reductie (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65)

 vanaf 16 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
DENKSPORT

Leer schaken (voor 
beginners)
Schaken? Nu ook voor jou! 
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 30.09.2021 tot 28.10.2021 
elke week op donderdag van 
19.00 tot 20.00 uur

 GC De Kriekelaar 

 € 38  | Paspartoe-kansentarief  € 10

 vanaf 16 jaar
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Puzzelclub
Wil je graag puzzelen maar heb je thuis 
geen plaats om er een van 2000 stuks te 
maken? Zin om dit gezellig in groep te 
doen? Kom dan op donderdag naar onze 
tweewekelijkse puzzelclub.

 van 09.09.2021 tot 16.12.2021 
elke 2de en 4de donderdag van de 
maand van 14.30 tot 18.00 uur van 
14.30 tot 18.00 uur

 GC Op-Weule 

 gratis

  | Specifieke oefenkans|

 

Schaken
Denk je dat schaken moeilijk is? Eigenlijk 
is dat echt niet zo! Bij ons leer je op 
woensdagavonden schaken. Onze coach 
leert je de fijnste technieken. Wist je 
trouwens dat schaken ook een sport is? 
Jawel, een denksport!

 van 15.09.2021 tot 15.12.2021 
elke week op woensdag van 
18.40 uur tot 20.10 uur van 
18.40 tot 20.10 uur

 GC De Platoo 

 Lesgever: Simon Pleysier

 € 65  | Paspartoe-kansentarief  € 16,25  |  
Sociaal tarief: € 39  |  
Sponsor tarief: € 91

 |

 

Verbeter je schaakskills 
(niveau 2)
Kun je al schaken, maar zou je graag 
bijleren? Schrijf je dan in voor de 
lessenreeks van niveau 2 en ontdek nog 
meer geheimen van het schaakspel.

 van 30.09.2021 tot 28.10.2021 
elke week op donderdag van 
20.15 tot 21.15 uur

 GC De Kriekelaar 

 € 38  | Paspartoe-kansentarief  € 10

 vanaf 16 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
FITNESS

BBB
Tijdens deze intensieve work-out op 
muziek train je de 3 B’s: buik, billen en 
benen. De coach en groep motiveren je 
om ervoor te gaan. De leukste manier om 
je lichaam helemaal in vorm te krijgen!

 van 15.09.2021 tot 22.12.2021 
elke week op woensdag van 
20.15 tot 21.15 uur

 GC Op-Weule 

 Lesgever: Sigrid Vandeweijer  

 € 50  | Paspartoe-kansentarief  € 13  |   
€ 50 voor de hele lessenreeks /  
€ 4 voor een proefles

 vanaf 14 jaar

 |
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Blijf fit
Een uurtje sporten en aan je conditie 
werken, voor actieve senioren. Iedereen 
doet de oefeningen in eigen tempo en 
volgens eigen mogelijkheden. We sluiten 
het sporten af met een rustige oefening en 
een gezellige babbel.

 van 07.09.2021 tot 28.06.2022 
elke week op dinsdag van 
14.00 tot 15.00 uur

 GC De Linde 

 € 12,50 voor een tienbeurtenkaart

 Enkel vanaf 50+

 |

 

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 20.09.2021 tot 24.01.2022 
elke week op maandag van 
19.15 tot 20.15 uur (BC1) en van 
20.30 tot 21.30 uur (BC2)

 GC De Markten 

 Begeleiding: Wendy Vandooren en Saskia 
Braeckman. Breng je eigen sportmatje mee!

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

 vanaf 16 jaar

 |

 

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

 van 20.09.2021 tot 24.01.2022 
elke week op maandag van 
18.00 tot 19.00 uur

 GC De Markten 

 Begeleiding: Wendy Vandooren

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

 vanaf 16 jaar

 |

 

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 21.09.2021 tot 28.06.2022 
elke week op dinsdag van 
19.00 tot 20.00 uur

 GC De Kroon 

 De meeste ziekenfondsen betalen het 
inschrijvingsgeld gedeeltelijk terug 
1ste les = gratis proefles

 € 50 per reeks  |  
Paspartoe-kansentarief  € 12,5  |   
1 reeks telt ongeveer 17 lessen

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

 van 24.09.2021 tot 03.06.2022 
elke week op vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur 
(niveau 1) en van 10.30 tot 11.30 uur  
(niveau 2)

 GC Nekkersdal 

 € 85  | Paspartoe-kansentarief  € 21,25

 vanaf 16 jaar

 

Total Body
Total Body is een intensieve training 
waarbij je de grote spiergroepen traint 
met onder andere elastieken en lichte 
gewichten. Verbeter je conditie, verbrand 
vet en verstevig je lichaam. De training is 
op opzwepende muziek. We eindigen met 
een intense stretching.

 van 23.09.2021 tot 27.01.2022 
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 

 Lesgever: Saskia Braeckman

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

 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 30.09.2021 tot 23.12.2021 (deel 1);  
van 14.01.2022 tot 25.03.2022 (deel 2);  
van 21.04.2022 tot 30.06.2022 (deel 3) 
elke week op donderdag van 
20.00 tot 21.00 uur

 GC Nekkersdal 

 Inschrijven vanaf 25.08

 € 45 | Paspartoe-kansentarief  € 11,25

 vanaf 16 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
PILATES

Pilates
Versterk de kernspieren van je lichaam. 
Pilates is een effectieve en veilige 
methode om je buik-, bil-, rug- en 
bekkenbodemspieren te trainen.

 van 23.09.2021 tot 23.06.2022 (donderdag) 
of van 05.10.2021 tot 21.06.2022 (dinsdag) 
elke week op dinsdag van 
19.00 tot 20.00 uur of elke week op 
donderdag van 20.15 tot 21.00 uur

 GC De Kriekelaar 

 € 160  | Paspartoe-kansentarief  € 64  |   
1ste semester: € 70  |  
2de semester: € 125

 vanaf 16 jaar
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Pilates
Pilates is geschikt voor alle leeftijden, 
ongeacht de conditie. Met eenvoudige 
maar effectieve oefeningen train je heel 
het lichaam.

 van 23.09.2021 tot 12.05.2022 
elke week op donderdag van 
18.30 tot 19.30 uur

 GC Nohva 

 € 60

 vanaf 14 jaar

 |

 

Pilates
Pilates is een effectieve en veilige 
methode om je buik-, bil-, rug-, en 
bekkenbodemspieren te trainen. Houding, 
stabiliteit, coördinatie, ademhaling 
en focus op lichaam en geest zijn de 
uitgangspunten.

 van 04.09.2021 tot 25.06.2022 
elke week op zaterdag van 
10.00 tot 11.00 uur (groep 1) of van 
11.00 tot 12.00 uur (groep 2)

 GC De Zeyp 

  Vladimiro Casimiro (0479 48 58 96) of 
grupoetnograficooribatejo@gmail.com

 € 80 | Paspartoe-kansentarief  € 30

 |

 

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

 van 20.09.2021 tot 13.12.2021 
elke week op maandag van 
12.30 tot 13.30 uur

 De Maalbeek Superette Parketzaal 

 Docent: Nadia

 € 100  | Paspartoe-kansentarief  € 30  |   
€ 70 (-26, +60, werkzoekend) |  € 5 proefles

 |

 

Pilates voor vrouwen
Tijdens deze cursus voor vrouwen 
werk je aan je lichaamshouding en 
spierbeheersing. Door je lichaam te 
trainen, verminder je de kans op blessures 
en kom je helemaal relaxed thuis.

 van 24.09.2021 tot 24.06.2022 
elke week op vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur

 GC Everna 

 Deze cursus is ontstaan vanuit een initiatief 
van de Everladies. De lessen zijn in het 
Frans.

 € 160  | Paspartoe-kansentarief  € 64   |  
1ste semester: € 75  |  
2de semester: € 100
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 Afro Fusion Contemporary 
QI GONG

Qi gong
Qi gong bestaat uit een serie van rustige, 
meditatieve bewegingen. De oefeningen 
brengen je lichaam en geest in balans. 
Eerst warm je op. Je werkt aan je houding, 
ademhaling, kracht en souplesse. Is 
je conditie minder goed? Je kunt de 
oefeningen ook op of rond een stoel 
uitvoeren.

 van 10.09.2021 tot 17.12.2021 
elke week op vrijdag van 10:00 tot 11:00 uur 
van 10.00 tot 11.00 uur

 GC Wabo 

 Vooraf inschrijven is vereist.  

 € 70

 Enkel vanaf 50+

 |

 

Qi gong
Hou je lichaam en geest soepel met qi 
gong. Deze Chinese bewegingsvorm 
bestaat uit eenvoudige, vloeiende 
bewegingen in harmonie met een rustige 
buikademhaling. Iedereen kan deelnemen 
aan deze les, los van leeftijd of fysieke 
beperkingen.

 van 10.09.2021 tot 17.12.2021 
elke week op vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur

 GC Op-Weule 

 Dit is een samenwerking met Tai Chi  
Op-Weule en de seniorenwerking van  
Op-Weule.

 € 25  | Paspartoe-kansentarief  € 6,25 
€ 25 voor een tienbeurtenkaart /  
€ 3 voor een proefles

 |

 

 Afro Fusion Contemporary 
TAI CHI

Tai chi
Tai chi is een opeenvolging van 
bewegingen die rustig, traag en continu 
worden uitgevoerd. De regelmaat of het 
continue heeft een rustgevend effect.

 van 22.09.2021 tot 30.06.2022 
elke week op woensdag van 
9.30 tot 10.30 uur of elke week op 
donderdag van 19.00 tot 20.00 uur

 GC Ten Weyngaert 

  Inschrijven kan via mail:  
sacasport@fmsb.be of aan het onthaal van 
FMSB, Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel. 
Inschrijven per brief gericht aan FMSB is 
eveneens mogelijk.

 € 100  | Paspartoe-kansentarief  € 30

 |

 

Tai chi
Breng je geest en lichaam in balans met tai 
chi. Deze Chinese bewegingskunst is goed 
voor je coördinatie, ademhaling, spierkracht 
en evenwicht. Je blijft fysiek in vorm en het 
is het ideale tegengif voor stress.

 van 06.09.2021 tot 20.12.2021 
elke week op maandag van 
9.15 tot 10.30 uur (groep 1) of van 
10.30 tot 12.00 uur (groep 2)

 GC Op-Weule 

 Dit is een samenwerking met Tai Chi  
Op-Weule en de seniorenwerking van  
Op-Weule. Lesgever: Eliane Vanderveken

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

 |
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Tai-Chi
 

 van 07.09.2021 tot 28.06.2022 
elke week op dinsdag van 
18.30 tot 19.30 uur (beginners) en van 
19.30 tot 20.30 uur (gevorderden)

 GC Essegem 

 Pratiquan | pratiquanbxl@gmail.com

 Lesgever: Pratiquan

 € 4 per les (+ lidgeld: € 12 per jaar).  
Je kan een proefles volgen.

 |

 

 Afro Fusion Contemporary TURNEN & 
AEROBICS

Conditiegym
Je oefent alle spieren en gewrichten en 
onderhoudt je conditie. Je turnt volgens je 
eigen ritme en mogelijkheden.

 van 02.09.2021 tot 30.06.2022 
elke week op donderdag van 
10.00 tot 11.00 uur

 GC Kontakt 

 € 20 per kwartaal

 Vanaf 55 jaar

 |

 

Conditiegym 50+ 
Sportkaart
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, gezelligheid is het 
belangrijkst.

 van 16.09.2021 tot 30.06.2022 
elke week op donderdag van 
10.00 tot 11.00 uur

 GC De Kroon 

 Schrijf 30 euro over op rekeningnummer 
BE67 4300 3759 7187 van BOp, 
Zaterdagplein 6, 1000 Brussel, met 
vermelding: ‘naam + inschrijving aanbod 
50+, sportkaart code 35010’ of aan de balie 
van GC De kroon

 50+ Sportkaart van 10 beurten 
is samenwerking van het BOp (Brussels 
Ouderenplatform)

 € 30 voor een tienbeurtenkaart |  
Paspartoe-kansentarief  € 8

 Enkel vanaf 50+

 |
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OP ZOEK NAAR MEER SPORT?

Er zijn in Brussel heel 
wat sportmogelijkheden. 

Er zijn sportlessen van de VGC-
sportdienst, de gemeenschaps-

centra, dienstencentra, sportdiensten… 
Je kan ook terecht in een van de 

vele sportclubs die Brussel rijk is. Een 
overzicht van het Nederlandstalig, 
Brussels sportaanbod vind je op 

www.sportinbrussel.be of 
in de Sportgids.

Er zijn in Brussel heel 
wat sportmogelijkheden. 

Er zijn sportlessen van de VGC-
sportdienst, de gemeenschaps-

centra, dienstencentra, sportdiensten… 
Je kan ook terecht in een van de 

vele sportclubs die Brussel rijk is. Een 
overzicht van het Nederlandstalig, 
Brussels sportaanbod vind je op 

www.sportinbrussel.be
in de Sportgids

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

 van 06.09.2021 tot 20.12.2021 
elke week op maandag van 
10:00 tot 11:00 uur van 10.00 tot 11.00 uur

 GC Wabo 

 Het aantal inschrijvingen wordt beperkt 
volgens de dan geldende corona 
voorwaarden. Zo nodig wordt de groep 
opgedeeld in 2 of gaat de reeks online door 
(inschrijvingsgeld wordt dan aangepast).

 € 60

 Enkel vanaf 50+

 |

 

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 07.09.2021 tot 21.12.2021 
15 sessies 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 

 Maximum 8 personen

 € 30 voor een tienbeurtenkaart |  
Paspartoe-kansentarief  € 7,5

 Enkel vanaf 50+

 |
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Gym voor vrouwen
Blijf fit met deze cursus gymnastiek voor 
vrouwen.

 van 06.09.2021 tot 27.06.2022 
elke maandag van 10.00 tot 11.00 uur

 GC Ten Weyngaert 

 Malika Karmoudi: 0471 99 82 38

 € 2

 |

 

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

 van 22.09.2021 tot 29.06.2022 
elke woensdag van 9.30 tot 10.30 uur

 GC Ten Weyngaert 

 € 10 voor een 8-beurtenkaart

 Enkel vanaf 50+

 |

 

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

 van 21.09.2021 tot 28.06.2022 
elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur

 GC Ten Weyngaert 

 € 10 voor een 8- beurtenkaart

 vanaf 55 jaar

 |

 

Toffe turners 55+
Dit is 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 07.09.2021 tot 28.06.2022 
elke week op maandag van 
10.00 tot 11.00 uur

 GC De Kriekelaar 

 € 20

 vanaf 55 jaar
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Turnen
Beweeg en blijf gezond met onze 
turnlessen voor dames. Verbeter je kracht, 
lenigheid en uithouding door oefeningen 
op muziek. De lessen worden aangepast 
aan het niveau van de groep.

 van 06.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
20.00 tot 21.00 uur

 GC De Linde 

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

 matje, gemakkelijke kleding en dekentje 
voor relaxatieoefening.

 € 2 | Je betaalt per les.

 |

 

Turnen 50+
Ben je 50+ en wil je gezond blijven? Deze 
gezellige turnles verbetert je conditie en 
houdt je fit en soepel.

 van 01.09.2021 tot 22.06.2022 
elke week op maandag en/of woensdag van 
10.00 tot 11.00 uur

 GC Essegem 

 € 3 | 1 beurt op je Sportkaart 50+, een eerste 
proefbeurt is gratis. De Sportkaart 50+ kost 
30 euro en geeft recht op 10 sportbeurten 
naar keuze.

 Enkel vanaf 50+

 |

 

Turnen 55+
Fit blijven is belangrijk. Onder begeleiding 
van een ervaren docent trainen we onze 
spieren en conditie. Een gezonde portie 
sport waar je tonnen energie uit haalt. 
Nadien praten we nog even verder met 
een drankje.

 van 22.09.2021 tot 22.06.2022 
elke week op woensdag van 
9.30 tot 10.30 uur

 GC Everna 

 € 90 | Paspartoe-kansentarief  € 27  |  
Prijs 1ste semester: € 50  |  
Prijs 2de semester: € 70

 Enkel vanaf 50+

 |

 

 Afro Fusion Contemporary WANDELEN & 
LOPEN

Start to run
Werk aan je conditie. Onder begeleiding 
van Les Gazelles de Bruxelles gaan we 
tien zaterdagen samen lopen in het 
Dudenpark.

 van 04.09.2021 tot 06.11.2021 
elke zaterdag van 9.30 tot 11.00 uur

 Dudenpark 

 GC Ten Weyngaert

 € 15  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 |

 



vol
was
sen
en

44  Sport

Start to run - 10 km
Deze start to run-lessenreeks is een 
vervolg op de looplessenreeks van vorig 
seizoen (5km). Heb je de reeks gevolgd en 
kun je 5 km lopen? Of heb je de reeks niet 
gevolgd, maar wel al een zekere conditie? 
Dan mag je mee inpikken.

 van 04.09.2021 tot 04.12.2021 
elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur

 GC De Zeyp 

 € 15  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 |

 

Start to run - 5 km
Een looplessenreeks voor absolute 
beginners. Een ervaren trainer van 
les Gazelles de Bruxelles leert je in 10 
weken tijd 5 km lopen, wat je leeftijd of 
basisconditie ook is.

 van 04.09.2021 tot 04.12.2021 
elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur

 GC De Zeyp 

 € 15  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 |

 

 Afro Fusion Contemporary 
YOGA

Cursus yoga
Last van een stijve schouder? Kom je 
moeilijk tot rust? Yoga helpt! Niki leert je 
de basis.

 van 06.09.2021 tot 20.12.2021 
13 sessies elke week op maandag van 
17.30 tot 19.00 uur (beginners) en van 
19.15 tot 20.45 uur (niveau 1)

 GC Het Huys 

 Inschrijven kan via mail:  
sacasport@fmsb.be of aan het onthaal van 
FMSB, Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel 
Inschrijven per brief gericht aan FMSB is 
eveneens mogelijk.

 De cursus is tweetalig Nederlands/ Frans. 
Les cours ont lieu tous les lundis de 19.15 
à 20.45h. Les 13 sessions commenceront le 
06.09.2021.  

 € 130  | Paspartoe-kansentarief  € 39
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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 07.09.2021 tot 21.12.2021 
elke week op dinsdag van 
18:30 tot 20:00 uur van 18.30 tot 20.00 uur

 GC Wabo 

 Het maximum aantal deelnemers wordt 
beperkt tot de dan geldende maatregelen. 
Zo nodig gaat de reeks online door, dan 
passen we de prijs aan

 € 150

 |

 

Hatha yoga
Begin je week met een uurtje yoga. De 
lessen zijn toegankelijk voor iedereen. 
Wij hebben matjes, maar breng gerust je 
eigen mat mee.

 van 13.09.2021 tot 27.06.2022 
elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur

 GC Ten Weyngaert 

 Lesgever: Olivia Olbrechts

 € 100  | Paspartoe-kansentarief  € 30

 |

 

Kundalini-meditatie
In de Kundalini-meditaties gebruiken we 
concentratie, beweging en soms mantra 
om ons lichaam en geest tot rust te 
brengen.We gaan louter ‘zijn’, in het hier 
en nu.

 van 04.10.2021 tot 20.12.2021 
elke week op maandag van 
10.00 tot 11.30 uur

 GC Kontakt 

 10 lessen

 € 50  | Paspartoe-kansentarief  € 15

 |

 

Kundalini-yoga
Een soepel gezond lichaam is belangrijk, 
maar yoga helpt ook om beter om te gaan 
met dagelijkse problemen. De oefeningen 
hebben in korte tijd al effect en zijn voor 
iedereen toegankelijk.

 van 06.10.2021 tot 15.12.2021 
10 sessies elke week op woensdag van 
10.00 tot 11.30 uur

 GC Kontakt 

 Lesgever: Carlos Arandia

 € 50  | Paspartoe-kansentarief  € 15

 |
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Lachyoga
In deze cursus staat Jean paraat om elke 
week onze lachspieren te trainen. Een 
mix aan yogabewegingen en hilarische 
ontladingsmomenten die je tonnen 
energie geeft.

 van 22.09.2021 tot 22.06.2022 
elke week op woensdag van 
18.00 tot 19.00 uur

 GC Everna 

  Carolina Sanchez | 02 549 63 43 | 
fretenverzet@gmail.com

 € 160  | Paspartoe-kansentarief  € 64   |  
Prijs 1ste semester: € 75  |  
Prijs 2de semester: € 100

 |

 

Prana yoga
De lessen bestaan uit dynamische en 
statische yoga-houdingen die je lichaam 
versoepelen. We schenken aandacht aan 
de ademhaling om zo te komen tot een 
betere bewustwording van je lichaam 
en je geest. We eindigen steeds met een 
diepe ontspanning die innerlijke rust en 
harmonie brengt.

 van 23.09.2021 tot 23.06.2022 
elke week op donderdag van 
19.00 tot 20.00 uur

 GC De Kriekelaar 

 € 160  | Paspartoe-kansentarief  € 64  |   
1ste semester: €70  |  
2de semester: €125

 vanaf 16 jaar

 

Prana yoga online
Heb je geen tijd voor verplaatsingen en 
wel behoefte aan ontspanning? Volg dan 
de online lessen Prana yoga. De lessen 
bestaan uit dynamische en statische yoga-
houdingen die je lichaam versoepelen en 
diepe ontspanning brengen.

 van 05.10.2021 tot 14.12.2021 
elke week op dinsdag van 
20.30 tot 21.30 uur

 GC De Kriekelaar | ONLINE

 € 60  | Paspartoe-kansentarief  € 15

 vanaf 16 jaar

 

Prenatale yoga
Versterk je lichaam en geest met yoga. 
Je onderhoudt je lenigheid, traint je 
spieren en leert diep adem te halen en te 
ontspannen. Samen met je kindje groei je 
in balans naar de bevalling.

 van 25.09.2021 tot 18.06.2022 
elke week op zaterdag van 
10.30 tot 12.00 uur

 GC De Kriekelaar 

 € 70 10-beurtenkaart / € 38 5-beurtenkaart |  
Paspartoe-kansentarief € 18 
10-beurtenkaart

 vanaf 16 jaar
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Yoga
Voor het weekend begint: een uurtje yoga. 
Wij hebben matjes, maar breng gerust je 
eigen matje mee.

 van 17.09.2021 tot 24.06.2022 
elke vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur

 GC Ten Weyngaert 

 € 100  | Paspartoe-kansentarief  € 30

 |

 

Yoga
Wil je in vorm blijven en minder stress 
hebben? Dan is yoga de ideale sport voor 
jou. Lerares Sigrid wisselt de dynamiek 
van vloeiende bewegingen af met de 
ontspanning van stretchen. Alle niveaus 
zijn welkom.

 van 06.09.2021 tot 20.12.2021 
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)      
Lesgever: Sigrid Vandeweijer

 € 50  | Paspartoe-kansentarief  € 13   |  
€ 50 voor de hele lessenreeks /  
€ 4 voor een proefles

 |

 

Yoga
Sluit je even af van de chaos. Trek je 
terug in jezelf. Kom tot rust en vind de 
harmonie in je leven terug. Yoga helpt 
je om je lichaam te versterken en de 
energiestroom te vergroten.

 van 20.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
19.30 tot 21.30 uur (beginners van 
19.30 tot 20.30 uur, gevorderden van 
20.30 tot 21.30 uur) en elke week op 
donderdag van 13.30 tot 15.30 uur

 GC De Kroon 

 Lesgever spreekt hoofdzakelijk Engels.

 € 60 voor reeks van 8 lessen

 

Yoga
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 20.09.2021 tot 20.06.2022 
elke week op maandag van 
12.00 tot 13.15 uur of van 13.30 tot 14.45 uur

 GC Everna 

 € 160  | Paspartoe-kansentarief  € 64  |   
Prijs 1ste semester: € 75  |  
Prijs 2de semester: € 100

 |
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Yoga
Heb je een druk leven? Yoga maakt rustig, 
vermindert stress en geeft nieuwe energie.

 van 20.09.2021 tot 13.12.2021 en van 
17.01.2022 tot 16.05.2022 
elke week op maandag van 
20.00 tot 21.30 uur

 GC Essegem 

 Meebrengen: matje, handdoek, 
comfortabele kleren. We werken op blote 
voeten.

 € 109 | Paspartoe-kansentarief  € 27,50 | 
enkel voorjaar € 50 / € 12,50 |  
enkel najaar € 59 / € 14,75

 |

 

Yoga
Ying yang yoga is een hatha yoga die 
twee complementaire stijlen combineert: 
enerzijds ying (passief) en anderzijds yang 
(actief). Beweeglijkheid van het lichaam 
wordt gecombineerd met een diepe 
relaxatie. Alle niveaus welkom.

 van 08.09.2021 tot 29.06.2022 
elke woensdag van 18.00 tot 19.00 uur

 GC Ten Weyngaert 

 Lesgever: Frédéric Guilaume

 € 100  | Paspartoe-kansentarief  € 30

 |

 

Yoga @ lunchtime
Maak dieper contact met jezelf door 
aandacht voor je ademhaling en precisie 
van de posities. Niki begeleidt je stap voor 
stap.

 van 24.09.2021 tot 17.12.2021 
elke week op vrijdag van 12.30 tot 14.00 uur

 De Maalbeek Superette Parketzaal 

 Wil je graag de cursus yoga @ lunchtime van 
De Maalbeek op vrijdag combineren met 
pilates @ lunchtime op maandag? Kies dan 
voor een abonnement en geniet van een 
voordeliger tarief.

 € 100  | Paspartoe-kansentarief  € 30    
€ 70 (-26, +60, werkzoekend) |  
€ 30 Paspartoe-kansentarief ) |  
€ 5 proefles (eenmalig)

 |

 

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

 van 29.09.2021 tot 15.06.2022 
elke week op woensdag van 
12.30 tot 13.30 uur

 GC De Kriekelaar 

 € 160  | Paspartoe-kansentarief  € 64  |   
1ste semester: € 70  |  
2de semester: € 120

 vanaf 16 jaar
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 Afro Fusion Contemporary 
ANDERE

Boksen voor vrouwen
Powervrouw Nicky laat je zien dat boksen 
draait om kracht, evenwicht en snelheid. 
Een ideale manier om je conditie te 
trainen én je eens goed uit te leven.

 van 20.09.2021 tot 20.06.2022 
elke week op maandag van 
19.00 tot 20.30 uur

 GC Everna 

 Taal: NL en FR  

 € 160  | Paspartoe-kansentarief  € 64   |  
Prijs 1ste semester: € 75  |  
Prijs 2de semester: € 100

 

Capoeira
Capoeira is meer dan een gevechtssport. 
Het is acrobatie, dans, muziek en spel 
met een mooie portie filosofie. Capoeira 
bestaat uit ontwijkende bewegingen en 
verplaatsingen in de lucht. De bewegingen 
zijn niet vooraf vastgelegd.

 van 15.09.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 
18.00 tot 19.00 uur

 GC Pianofabriek 

 Abada Capoeira |  
abadakidstattoo@hotmail.com |  
facebook.com/abadacapoeira.bruxelles.5

 € 35 per maand + € 25 voor de verzekering

 vanaf 12 jaar

 

Dames op de fiets
Fietsen… Een kinderdroom? Na 9 sessies 
wordt je droom realiteit! Samen met 
animatoren van de VGC-Sportdienst leer je 
stap voor stap. Je krijgt meer vertrouwen 
om je in het Brusselse verkeer te begeven.

 van 02.09.2021 tot 30.10.2021 
elke donderdag of zaterdag in september  
en oktober van 9.30 tot 11.00 uur

 Abdij van Vorst 

 GC Ten Weyngaert

 eerste reeks: op donderdagen  in september 
en oktober van 9:30 uur tot 11:00 uur 
tweede reeks: op zaterdagen in september 
en oktober van 9:30 uur tot 11:00 uur 
start: donderdag 2 september of  
zaterdag 04 september

 € 5

 |

 

Frisbee
Zin om te sporten in groep in openlucht? 
Leer in 10 lessen de basis van frisbee van 
een professionele speler van de Brusselse 
frisbeeclub the Mooncatchers. Ervaring is 
niet nodig, wel een gezonde dosis goesting. 
Bij slecht weer stellen we de les uit.

 van 26.09.2021 tot 28.11.2021 
elke week op zondag van 14.00 tot 16.00 uur

 Thurn&Taxis 

 GC De Markten

 Begeleiding: The Mooncatchers

 € 60  | Paspartoe-kansentarief  € 15   |  
€ 48 reductie (studenten, werkzoekenden, 
-26 en +65)

 vanaf 16 jaar

 |
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 Afro Fusion Contemporary 
ARABISCH

Arabisch
Leer de basis van de Arabische taal met 
eenvoudige methoden gebaseerd op 
praktijkleren en door middel van dialogen, 
video’s en oefeningen. De cursus wordt 
afgestemd op jouw noden en doelen.

 van 13.09.2021 tot 27.06.2022 (niveau 1) en 
van 14.09.2021 tot 28.06.2022 (niveau 2) 
elke week op maandag van 
18.30 tot 20.00 uur (niveau 1) of dinsdag van 
18.30 tot 20.00 uur (niveau 2)

 GC Pianofabriek 

 Les Dunes pour Développement Education  
& Culture asbl | Inschrijven via mail:  
prof.arabebxl@gmail.com

 Taal: FR  

 € 300  per jaar | € 120 per kwartaal |€ 50 per 
maand

 

Arabisch
Eens een nieuwe taal leren vanaf nul? 
Amina leert je in een kleine groep de 
basis van de Arabische taal. Je leert lezen, 
luisteren, sierlijk schrijven en je krijgt de 
nodige grammaticaregels mee.

 van 23.09.2021 tot 23.06.2022 
elke week op donderdag van 
9.45 tot 10.45 uur (beginners) en van 
11.00 tot 12.00 uur (gevorderden)

 GC Everna 

 € 120  | Paspartoe-kansentarief  € 36  |  
Prijs 1ste semester: € 65 |  
Prijs 2de semester: € 85

 

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

 van 13.09.2021 tot 20.06.2022 
elke week op maandag en dinsdag van 
10.00 tot 12.00 uur

 GC De Kriekelaar 

 € 160  | Paspartoe-kansentarief  € 64   |  
1ste trimester: € 70  |  
2de trimester: € 120

 

 Afro Fusion Contemporary 
ENGELS

Conversatie Engels
Je kent reeds een mondje Engels en je wilt 
vaardiger worden in het spreken van de 
taal. In deze cursus leer je in verschillende 
situaties in het Engels communiceren. 
Natuurlijk frissen we de woordenschat en 
grammatica ook wat op, maar het spreken 
staat centraal.

 van 04.10.2021 tot 13.12.2021 
elke week op maandag van 
10.00 tot 13.00 uur

 GC Kontakt | ONLINE

 gratis
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Conversatietafel Engels
Oefen je Engels in kleine groepjes. Spreek 
met anderen. Een Engelstalige vrijwilliger 
stimuleert en helpt je. Zo leert iedereen 
snel de taal.

 van 09.09.2021 tot 16.12.2021 
elke week op donderdag van 
10:00 tot 11:30 uur van 10.00 tot 11.30 uur

 GC Wabo 

 gratis

 |

 

Conversatietafel Engels
Oefen je Engels tijdens onze 
conversatietafel. Geen saaie, theoretische 
taalles, maar gezellig praten in een kleine 
groep. Coach Claudia brengt het gesprek 
op gang. Doe mee en spreek vlot Engels in 
no time!

 van 14.09.2021 tot 21.12.2021 
elke week op dinsdag van 
14.00 tot 15.30 uur

 GC Op-Weule 

 Zo nodig gaat deze conversatietafel Engels 
online door.

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

 

 Afro Fusion Contemporary 
ITALIAANS

Conversatietafel Italiaans 
voor beginners
Spreek je al wat Italiaans en wil je graag 
regelmatig oefenen? Hou je van de 
Italiaanse cultuur? Dan is deze gezellige 
conversatietafel echt iets voor jou! In een 
kleine groep verbeter je snel door de taal 
veel te spreken.

 van 14.09.2021 tot 14.12.2021 
elke week op dinsdag van 
18.00 tot 19.30 uur

 GC Op-Weule 

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

 

Conversatietafel Italiaans 
voor gevorderden
Spreek je al vlot Italiaans en wil je 
graag regelmatig oefenen? Dan is deze 
conversatietafel perfect voor jou. In deze 
kleine groep kom je vaak aan de beurt 
en kan je veel oefenen. Coach Astrid 
begeleidt de gesprekken.

 van 15.09.2021 tot 15.12.2021 
elke week op woensdag van 
14.00 tot 15.30 uur

 GC Op-Weule 

 € 20 voor een tienbeurtenkaart |  
Paspartoe-kansentarief  € 5   |  
€ 3 voor een proefles
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Italiaanse 
conversatiegroep
Je houdt van de Italiaanse cultuur, 
gastronomie en taal? En je kent al vrij veel 
woorden?  Dan is deze conversatiegroep 
iets voor jou. In een kleine groep oefen je 
je Italiaans, in een ontspannen sfeer en 
met een minimum aan grammatica.

 van 07.10.2021 tot 23.12.2021 
10 sessies op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur

 GC Den Dam 

 € 50  | Paspartoe-kansentarief  € 12,5

 

 Afro Fusion Contemporary 
NEDERLANDS

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

 van 07.09.2021 tot 28.06.2022 
elke week op dinsdag van 
17.00 tot 18.30 uur

 GC Essegem 

 Babbel je graag mee? Stuur een mailtje  
naar lore.desmet@vgc.be.

 gratis

  | Specifieke oefenkans|
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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.

 van 06.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
13.30 tot 16.00 uur

 GC Essegem 

 Huis van het Nederlands Brussel  | info@ 
huisnederlandsbrussel. be |  
nederlandsoefenen@
huisnederlandsbrussel.be |  
02 313 96 00 |  
www.nederlandsoefeneninbrussel.be

 Voor iedereen (18+) met basiskennis 
Nederlands. - Je komt wanneer en hoelang 
je wilt, we zijn niet strikt. Kom je voor de 
eerste keer? Schrijf je ter plaatse in. Geen 
Babbelut tijdens schoolvakanties.

 gratis

  | Specifieke oefenkans|

 

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

 van 02.09.2021 tot 30.06.2022 
elke donderdag van 18.30 tot 20.00 uur

 GC De Zeyp 

 gratis

  | Specifieke oefenkans|

 

Conversatietafel 
Nederlands
Kom naar de conversatiegroep in Ten 
Weyngaert. We komen elke week 1,5 uur 
samen. Samen kies je waarover je praat.

 van 02.10.2021 tot 28.05.2022 
elke zaterdag vanaf 2 oktober van 
9.30 tot 11.00 uur

 GC Ten Weyngaert 

 gratis

 vanaf 16 jaar

  | Specifieke oefenkans|

 

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

 van 08.09.2021 tot 22.12.2021 
elke woensdag van 10:00 tot 11:30 uur van 
10.00 tot 11.30 uur

 GC Wabo 

 Zo nodig gaat de conversatietafel 
Nederlands online door in kleine groepjes.

 gratis

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

 van 20.09.2021 tot 13.12.2021 
elke week op maandag van 
13.30 tot 15.30 uur

 GC Op-Weule 

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

  | Specifieke oefenkans|

 

De Babbelaars
Heb je al een basis Nederlands, maar 
wil je nog oefenen? Sluit je dan aan 
bij De Babbelaars. We oefenen samen 
alledaagse conversaties en we gaan af en 
toe op uitstap.

 van 20.09.2021 tot 20.06.2022 
elke week op maandag van 
9.00 tot 11.00 uur

 GC Everna 

 € 80  | Paspartoe-kansentarief  € 20  |   
Prijs 1ste semester: € 40 |  
Prijs 2de semester: € 50

  | Specifieke oefenkans|

 

Nederlandse conversatie
Met conversatielessen verbeter je je 
kennis en durf je vaker Nederlands te 
spreken. Je begrijpt al veel? Kom hier je 
spreekvaardigheid oefenen.

 van 06.09.2021 tot 27.06.2022 (maandag) en 
van 09.09.2021 tot 30.06.2022 (donderdag 
elke week op maandag van 
19.30 tot 21.30 uur en elke week op 
donderdag van 13.30 tot 15.30 uur

 GC Kontakt 

 gratis

  | Specifieke oefenkans|

 

 Afro Fusion Contemporary 
SPAANS

Conversatiegroep Spaans
Spreek je al vrij goed Spaans? Hou je 
van het land en de cultuur? Kom dan je 
Spaans oefenen in onze conversatiegroep.

 van 05.10.2021 tot 14.12.2021 
10 sessies elke week op dinsdag van 
10.00 tot 12.00 uur

 GC Den Dam 

 € 50  | Paspartoe-kansentarief  € 12,5
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Spaanse conversatie
Je hebt al een vrij goede kennis van 
het Spaans, maar vraagt je af waar je 
die kennis in de praktijk kan brengen? 
Tijdens de conversatielessen krijg je de 
kans om veel te spreken. Zo vergroot 
je je woordenschat en krijg je meer 
zelfvertrouwen.

 van 17.09.2021 tot 17.12.2021 
elke week op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

 GC Kontakt | ONLINE

 12 lessen telkens op vrijdag.

 € 60  | Paspartoe-kansentarief  € 15
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 Afro Fusion Contemporary 
KOKEN

Fusion Koken
“Groene scampi’s” klinkt misschien wat 
vreemd, maar het is een fantastisch 
recept. Allerlei kruiden geven een heerlijke 
saus om je brood in te deppen. Daarna 
wagen we ons aan een tajine met witte vis 
en seizoensgroenten. En we genieten van 
een glaasje witte wijn.

 op 03.12.2021 
van 19.30 tot 22.00 uur

 GC Kontakt 

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

 € 20

 |

 

Homemade vegan fast food
Weinig tijd en inspiratie om te koken? 
In deze workshop leer je hoe je in een 
handomdraai een vegan snack op tafel 
tovert. Na de workshop weet jij perfect 
hoe je snel, gezond en makkelijk kookt 
wanneer het even wat sneller moet gaan.

 op 21.10.2021 
van 18.30 tot 21.30 uur

 GC Den Dam 

 € 10  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 vanaf 12 jaar

 |

 

Kookatelier
Hou je van koken? Beginner of 
gepassioneerd? Kom en deel je culinaire 
ervaringen met ons. Een ideale ruimte 
om andere horizonten en culturen te 
ontdekken. Interesse? Schrijf je snel in!

 van 01.09.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 
10.00 tot 14.30 uur

 GC Ten Weyngaert 

 € 12.5

 |

 

Marokkaans koken
We bereiden een pastilla, een zoetzout 
feestelijk gerecht. Het is een gebak met 
kip, peterselie, koriander en amandelen. 
Daarna koken we een stoofpotje met 
kefta. Dat zijn kruidige gehaktballetjes.

 op 19.11.2021 
van 19.30 tot 22.00 uur

 GC Kontakt 

 Fret en Verzet | fretenverzet@gmail.com |  
02 549 63 42

 € 20

 |
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Marokkaans Koken
Leila leert ons hoe we een echte couscous 
bereiden op basis van merguez en ander 
vlees en natuurlijk een heleboel groenten. 
Terwijl de couscous aan het garen is, 
wagen we ons aan heerlijke brewats 
(gebakjes uit filodeeg) met zalm en 
champignons.

 op 22.10.2021 
van 19.30 tot 22.00 uur

 GC Kontakt 

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

 € 20

 |

 

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

 op 29.04.2022 
elke maand op vrijdag van 
14.00 tot 18.00 uur

 Dudenpark 

 gratis

 vanaf 16 jaar

 |

 

Vegan koken: Belgische 
klassiekers
We mogen best fier zijn op onze Belgische 
gerechten: van vol-au-vent, stoverij 
en asperges tot mosselen en paling 
in ‘t groen. Gelukkig kunnen we deze 
gerechten ook plantaardig klaarmaken. 
Proef en probeer het vooral zelf! 
 
Plan alvast een etentje in voor je vrienden, 
want het gaat smaken.

 op 07.10.2021 
van 18.30 tot 21.30 uur

 GC Den Dam 

 € 10  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 vanaf 12 jaar

 |

 

Wereldkeuken
Hou je van reizen, cultuur en koken? Elke 
maand koken we met een nieuw thema: 
koken met overschotten, vegetarisch, voor 
diabetes, gourmands … Een culinaire 
rijkdom en een reis rond de wereld!

 van 16.09.2021 tot 16.06.2022 
elke maand op donderdag van 
18.00 tot 21.30 uur

 GC Ten Weyngaert 

 Breng je schort en je goed humeur mee!

 € 10  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 vanaf 15 jaar

 |
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 Afro Fusion Contemporary 
DIGITALISERING

Digidokter
Heb je vragen over je computer, laptop, 
smartphone of tablet? Heb je hulp nodig 
met je mails, online bankieren of iets 
anders? Kom op gratis consultatie bij onze 
digidokter Eric.

 van 02.09.2021 tot 23.12.2021 
elke eerste en derde donderdag van 
15.00 tot 18.00 uur

 GC Op-Weule 

 gratis

 |

 

 Afro Fusion Contemporary 
DUURZAAMHEID

Repair Café
Neem je defecte spullen mee en samen 
proberen we ze te repareren.

 van 05.09.2021 tot 12.06.2022 
elke eerste zondag van de maand van 
14.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert 

 gratis

 |

 

 Afro Fusion Contemporary 
ECOLOGIE

Boerenbrunch
Tijdens een heerlijke vegetarische 
brunch ga je in gesprek met kleinschalige 
agro-ecologische boeren. Elk van hen 
strijdt voor een alternatief, duurzaam 
voedselsysteem.

 op 14.11.2021 
van 9.00 tot 14.00 uur

 GC Ten Weyngaert 

 Inschrijven via Ten Weyngaert of  
via info@bloum.be

 Georganiseerd samen met onze buren,  
de coöperatieve buurtwinkel Bloum.  

 € 7  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 vanaf 16 jaar

 |
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HET BRUSSELSE (ZW)ERFGOED VERENIGD OP ÉÉN PLEK

www.erfgoedbankbrussel.be

erfgoedbank@vgc.be 

Heb je foto’s die je op de Erfgoedbank wil tonen?
Of wil je graag vrijwilliger worden?

                            Contacteer ons via                     

210609_Erfgoedbank_advertentie_A6 liggend.indd   1210609_Erfgoedbank_advertentie_A6 liggend.indd   1 10/06/2021   11:5910/06/2021   11:59

Ciné debat: 
food for change
Food for Change gaat over een ander 
voedselmodel dat gunstig is voor de 
planeet, de natuur en onze gezondheid. 
Van gemeentelijke boerderijen voor 100% 
biologische, korte keten schoolkantines 
tot anti-afval kookmethodes.

 op 17.09.2021 
van 20.30 tot 22.00 uur

 GC Ten Weyngaert 

 Deze filmavond met gesprek achteraf is een 
initiatief van voedselcoöperatieve Bloum in 
samenwerking met Ten Weyngaert. 
Deze hoopvolle film van de 
Franse onderzoeksjournalist en 
documentairemaker Benoît Bringer is 
een tweetalig (Engels/ Frans) gesproken 
film en ondertiteld in het Nederlands. Het 
debat zal in het Nederlands en het Frans 
plaatsvinden.

 gratis

 |

 

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

 van 08.09.2021 tot 09.09.2021 
elke woensdag van 7.00 tot 7.00 uur

 GC Op-Weule 

 gratis

  | Specifieke oefenkans|

 

 Afro Fusion Contemporary 
JONGE OUDERS

Café Puree
Voor alle ukkepukken van 0 tot 4 jaar 
én hun ouders: Café Puree! 1 keer per 
maand van 10 tot 12 uur is GC Nekkersdal 
de veiligste én lekkerste plek om samen 
dingen te ontdekken en te beleven. We 
voorzien gratis workshops, koffie, advies. 
En… puree voor alle leeftijden!

 25.09.2021 | 30.10.2021 | 27.11.2021 | 
29.1.2022 | 26.2.2022 | 26.3.2022 |  
30.4.2022 | 28.5.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC Nekkersdal 

 Samenwerking met Huis van het Kind 
Laken.  

 gratis

 ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar

 |
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HET BRUSSELSE (ZW)ERFGOED VERENIGD OP ÉÉN PLEK

www.erfgoedbankbrussel.be

erfgoedbank@vgc.be 

Heb je foto’s die je op de Erfgoedbank wil tonen?
Of wil je graag vrijwilliger worden?

                            Contacteer ons via                     

210609_Erfgoedbank_advertentie_A6 liggend.indd   1210609_Erfgoedbank_advertentie_A6 liggend.indd   1 10/06/2021   11:5910/06/2021   11:59

Oudercafés
Elke week krijg je praktisch info over 
het ouderschap. Er is een speelmat 
zodat de kinderen zich kunnen bezig 
houden. Thema’s: bewegen met baby’s 
en peuters, communiceren met kleine 
kinderen, gezond (op)voeden en sociale 
vaardigheden.

 op 06.10.2021 |  10.11.2021 | 01.12.2021 |  
12.01.2022 
elke eerste woensdag van de maand van 
9.30 tot 11.00 uur

 GC De Zeyp 

 gratis

 In familieverband

 |

 

 Afro Fusion Contemporary 
LEZING

Filmnamiddag: 
reisverhalen over Peru en 
de Galapagoseilanden
Reis mee naar Peru en de 
Galapagoseilanden. Ontdek de prachtige 
natuur en rijke geschiedenis op groot 
scherm en luister naar de reisverhalen van 
Geert Smets.

 op 22.11.2021 van 14.30 tot 18.00 uur

 GC Op-Weule 

 Inclusief koffie, thee en een zoetigheid. De 
opbrengst van deze filmnamiddag gaat naar 
weeshuis El Hogar Esperanza in Chili.  

 € 5  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 |
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Lezingen klassieke muziek
Zou je graag meer weten over 
klassieke muziek? Tijdens 3 sessies 
op donderdagavond ontdekken we al 
luisterend de wereld van Vivaldi en Bach.

 op 07.10.2021, 18.11.2021 en 09.12.2021 
drie keer op donderdag in het najaar van 
19.00 tot 21.00 uur van 19.00 tot 21.00 uur

 GC Op-Weule 

 Er zijn 3 sessies in het najaar, telkens op 
donderdagavond. Voor elke sessie schrijf je 
apart in. Lesgever: Frank Segebarth

 € 7  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 |

 

 Afro Fusion Contemporary 
LICHAAM & WELZIJN

Maak je eigen hoestsiroop
Bereid je voor op de winter! Op basis 
van natuurlijke ingrediënten maken 
we onze eigen hoestsiroop. Zo heb je 
een natuurlijke bescherming tegen 
winterkwaaltjes. We praten ook over 
kruiden die je weerstand een flinke boost 
geven.

 op 07.10.2021 
van 19.00 tot 21.00 uur

 GC Kontakt 

 € 5

 |

 

Vrouwenkruiden
Menstruatiepijn, hoofdpijn ..: kruiden 
kunnen helpen bij deze ongemakken. Je 
maakt een kruideninfusiemengsel en leert 
welke kruiden je kunt gebruiken voor een 
ontspannend bad. Een zachte verwen-
lippenbalsem is een bonus.

 op 13.12.2021 
van 19.30 tot 21.30 uur

 GC Den Dam 

 € 10  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 |

 

Workshop: versterk je 
veerkracht
Iedereen krijgt met stress te maken 
en zeker sinds de coronacrisis. In deze 
interactieve workshop leer je praktische 
tips & tricks om je veerkracht te 
versterken.

 op 13.10.2021 
van 19.30 tot 21.00 uur

 GC Op-Weule 

 € 5  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 |
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 Afro Fusion Contemporary 
LITERATUUR

Leesclub Lees me!
Lees me’ is een groep enthousiaste lezers. 
Het gelezen boek wordt steeds besproken 
bij een lekker ontbijt.

 van 11.09.2021 tot 25.06.2022 
elke maand op zaterdag van 
10.00 tot 13.00 uur

 GC De Kriekelaar 

 Interesse? Stuur een mailtje naar  
ruth.van.dyck@skynet.be

 € 20

 

 Afro Fusion Contemporary 
MUZIEK

Stemmer
Stemmer staat voor een cursus zang voor 
beginners en mensen met ervaring, voor 
leren, repeteren en presenteren, voor 
samenwerkingen in huis en buitenshuis. 
De constante in dat alles is het plezier van 
het samen zingen! Iedereen is welkom.

 van 22.09.2021 tot 26.01.2022 
elke week op woensdag van 
19.30 tot 22.00 uur

 GC De Markten 

 Lesgever: Peter Spaepen  

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

 vanaf 16 jaar

 |

 

 Afro Fusion Contemporary 
SAMENLEVING

Dialoogtafels:  
Stedelijke uitdagingen
Ben jij geïnteresseerd in stedelijke thema’s 
zoals ruimtelijke planning, mobiliteit, 
duurzaamheid, democratie en cultuur?  
We nodigen telkens een spreker uit voor 
een lezing, waarna we samen in dialoog 
gaan. Foyer vzw leidt het gesprek in goede 
banen.

 van 20.10.2021 tot 15.12.2021 
drie keer in het najaar van 
20.00 tot 21.30 uur van 20.00 tot 21.30 uur

 GC Op-Weule 

 gratis

 |
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 Afro Fusion Contemporary 
UITSTAP

Abstracte kunst in 
vogelvlucht
50 werken van Felix De Boeck uit de rijke 
collectie van het Museum van Elsene 
keren terug naar zijn heimat in Drogenbos, 
naar het Felixart Museum.

 op 21.11.2021 
van 10.30 tot 12.00 uur

 Museum van Elsene museum@elsene.be |  
02 515 64 18 |  
www.museumvanelsene.irisnet.be 

 GC Kontakt

 Afspraakplaats wordt meegedeeld na 
inschrijving.  

 € 20 | Paspartoe-kansentarief  € 5

 vanaf 18 jaar

 |

 

Bezoek aan Belgian 
Chocolate Village
Ontdek het interactieve parcours dat voor 
iedereen toegankelijk is. Alles is voorzien 
om je een volledige cacao-ervaring te 
bezorgen.

 op 25.02.2022 
van 14.00 tot 17.00 uur

 Belgian Chocolate Village Museum 

 http://bit.ly/choro_bxl  |  
GC Ten Weyngaert

 € 6  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 vanaf 16 jaar

 |

 

Bezoek aan de Koninklijke 
Serres
Een prachtige wandeling, geparfumeerd 
met verschillende geuren en kleuren, die 
ons meeneemt naar andere werelden. 
Uitzonderlijke architectuur, een unieke 
geschiedenis en een fantastische 
omgeving.

 op 20.05.2022 
van 14.00 tot 17.00 uur

 Koninklijke Serres van Laken 

 GC Ten Weyngaert

 € 2

 vanaf 16 jaar

 |

 

Bezoek Frietmuseum
Je houdt van friet dus kom en ontdek zijn 
verhaal! Met meer dan 500 verschillende 
objecten en creaties, onthult het 
Frietmuseum te Brussel je alle aspecten 
van deze Belgische klassieker.

 op 17.11.2021 
van 14.00 tot 16.00 uur

 Home Frit’ Home | Bondgenotenstraat 242 | 
1190 Brussel 

 GC Ten Weyngaert

 gratis

 vanaf 16 jaar

 |
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Bezoek Green Fabric
De toegang tot creatie vergemakkelijken, 
autonomie aanmoedigen om het verbruik 
te verminderen en sociale banden 
creëren. Laten we eens een beter kijkje 
nemen!

 op 25.03.2022 
van 14.00 tot 17.00 uur

 Green Fabric 

 GC Ten Weyngaert

 gratis

 vanaf 16 jaar

 |

 

Bezoek kunstgalerij van 
Anderlecht
In de Brussels metrostations zijn meer 
dan 90 kunstwerken te bewonderen, 
waarvan 12 in Anderlecht. Zet je in de 
metro, laat je voeren en ontdek op de 
vele tussenstops dit unieke hedendaagse 
kunstpatrimonium.

 op 19.12.2021 
van 10.30 tot 12.00 uur

 GC Kontakt 

 Carolina Sanchez | 02 549 63 43 | 
fretenverzet@gmail.com

 Afspraakplaats wordt meegedeeld na 
inschrijving.

 € 15  | Paspartoe-kansentarief  € 5

 |

 

Bezoek Luik
Geniet van de beroemde Luikse wafels, 
wandel door de voetgangersstraten en 
ontdek de wijken, monumenten en musea 
van de stad in een warme sfeer.

 op 24.06.2022 
van 8.00 tot 19.00 uur

 Stad Luik 

 GC Ten Weyngaert

 € 10 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 16 jaar

 |

 

Bezoek Voedingssalon
Het Voedingssalon viert in 2021 zijn 
92ste verjaardag  Trouwe bezoekers 
weten ondertussen al dat je op het 
Voedingssalon terecht kan voor lekker 
eten, maar ook voor alles in en rond het 
huishouden!

 op 22.10.2021 
van 14.00 tot 18.00 uur

 Brussels Expo 

 GC Ten Weyngaert

 gratis

 vanaf 16 jaar

 |
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Filosofiewandeling
Filosofie voor iedereen’: een 
laagdrempelige, filosofische wandeling 
voor jong en oud. Je denkt samen na 
terwijl je wandelt en geniet van de natuur.

 op 10.10.2021 
van 10.30 tot 12.00 uur

 Zoniënwoud 

 GC Den Dam

 We bezorgen je de plaats van afspraak na je 
inschrijving. Inschrijven is verplicht.

 € 5  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 |

 

Interreligieuze wandeling
Leg een traject af rond belangrijke 
gebeurtenissen in een mensenleven 
en hoe dat in verschillende culturen en 
religies wordt beleefd en gevierd. Kom en 
vertel ons je verhaal.

 op 17.12.2021 
van 14.00 tot 19.00 uur

 GC Ten Weyngaert 

 gratis

 vanaf 16 jaar

 |

 

Museumbezoek 
GardeRobe MannekenPis
Een bijzonder museum! De GardeRobe 
MannekenPis ligt op een steenworp 
afstand van de fontein en stelt ongeveer 
140 kostuums uit zijn ongelooflijke 
collectie tentoon.

 op 24.09.2021 
van 14.00 tot 16.00 uur

 De GardeRobe MannekenPis 

 GC Ten Weyngaert

 € 4

 vanaf 16 jaar

 |

 

Van Kelle tot Fallon of hoe 
het topvoetbal de Woluwes 
mee vorm gaf
Voetbalhistoricus Kurt Deswert neemt 
je mee van het Kellestadion tot in het 
Fallonstadion. Je komt meer te weten 
over de allereerste Nederlandstalige 
voetbalclubs van het land en over de rol 
van de Oude IJzerweg en het Woluwepark 
in de beide Woluwes.

 op 21.11.2021 
van 14.00 tot 16.00 uur

 Fallon stadion 

 GC Den Dam

 We bezorgen je de plaats van afspraak na je 
inschrijving. Inschrijven is verplicht.

 € 5  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 |
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Wandeling: Het 
Zoniënwoud en de 
klimaatverandering
Het klimaat is hot, letterlijk en figuurlijk. 
Ook in het Zoniënwoud worden de 
effecten van de klimaatverandering 
zichtbaar. Wat betekent dat op termijn 
voor de fauna en flora? Onze gids geeft 
antwoord op (bijna) al je vragen.

 op 26.09.2021 
van 14.00 tot 16.00 uur

 Zoniënwoud 

 GC Den Dam

 We bezorgen je de plaats van afspraak na je 
inschrijving. Inschrijven is verplicht.

 € 5  | Paspartoe-kansentarief  € 2

 |

 

Wandeltocht in het spoor 
van Rik en Nel Wouters
Een begeleide wandeltocht, over de 
vele paden en wegeltjes betreden door 
Rik en Nel Wouters. Op deze unieke 
belevingstocht ontdek je alles over het 
ontstaan en de bloei van het oeuvre 
van één van de belangrijkste Brabantse 
fauvisten.

 op 24.10.2021 
van 10.30 tot 12.00 uur

 GC Kontakt 

 Lesgever: Pascale Vandenstorme

 € 5

 |
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Flora (4 jaar) over  
dansatelier Kadee Bougez  
in GC De Maalbeek (Etterbeek):

“Gisteren had de juf een boekje 
voorgelezen van een mol en daarna 
hebben we spelletjes gespeeld terwijl 
ik aan het dansen was. Als de muziek 
aan is, moeten we dansen en als de 
muziek stopt, moeten we stilstaan. 
Ze doet veel verschillende ‘muzieken’. 
Mijn lievelingsliedje is een beetje 
traag en een beetje snel.”
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 Afro Fusion Contemporary 
CREATIVITEIT

Crea-atelier voor kleuters
Houdt je kleuter van tekenen en 
knutselen? Dan is het crea-atelier op 
woensdagmiddag ideaal.

 van 15.09.2021 tot 24.11.2021 
elke week op woensdag van 
14.00 tot 17.00 uur

 GC Op-Weule

 Lesgever: Panta Rhei  

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15 | 
€ 60 voor de hele lessenreeks

 van 3 tot 6 jaar

 

Crea-ateliers voor 
kinderen
Creëren, experimenten, improviseren 
en plezier maken. Stap in de wereld 
van een MUS-E kunstenaar. Breng zelf 
ideeën aan en inspireer de kunstenaar. 
Spelenderwijs maak je kennis met allerlei 
kunstdisciplines.

 van 06.10.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 
13.30 tot 16.30 uur

 GC Ten Weyngaert

 GC Ten Weyngaert

 voor 7-9 jarigen:  
van 13.30 uur tot 15.00 uur 
voor 5 -6 jarigen:  
van 15.00 uur tot 16.30 uur 
Vanaf woensdag 6 oktober 2021.

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 15

 

Creatief lab mini
Kliederen en kladderen, plakken en 
knippen. Je kleuter exploreert zijn of haar 
creativiteit en ontdekt hoe je al dansend 
kunt schilderen of muziek kan maken met 
potloden.

 van 25.09.2021 tot 04.06.2022 
elke week op zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur

 GC Nekkersdal

 Voor kleuters geboren in 2016 of 2017, 
die Nederlands begrijpen en spreken. 
Inschrijven vanaf 25.08

 € 150 | Paspartoe-kansentarief € 60

 van 4 tot 5 jaar

 

Creatieve kindercursus 
‘Duizend bommen & 
granaten’
Lees je graag strips? Ken je Kuifje, 
Robbedoes, De Smurfen en Guust Flater. 
Wist je dat ze allemaal zijn opgegroeid 
in Brussel?! Tijdens deze creatieve 
cursus leren we zelf stripfiguren tekenen, 
bezoeken we het Stripmuseum in Brussel 
en gaan we op zoek naar de striphelden in 
de straten van de stad.

 van 03.01.2022 tot 07.01.2022 
van 9.00 tot 16.00 uur

 GC De Zeyp

 € 75 | Paspartoe-kansentarief € 15 |  
Bij 2 inschrijvingen € 52

 van 3 tot 5 jaar
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Creatieve kindercursus 
‘Griezelbeestjes’
Hou je van griezelverhalen en ben 
je niet bang van enge monsters? We 
toveren samen De Zeyp om tot een groot 
spookhuis en spoken door het gebouw. 
Een hele week knutselen, koken en 
spelletjes spelen in Halloween-thema. 
Boe! Ben je al bang?

 van 03.11.2021 tot 05.11.2021 
van 9.00 tot 16.00 uur

 GC De Zeyp

 € 45 | Paspartoe-kansentarief € 15 |  
Bij 2 inschrijvingen € 33

 van 3 tot 5 jaar

 

Dad’atelier
Crea- en spelatelier voor kleuters 
Het Dad’atelier is een speels atelier voor 
kleutertjes. We starten met een leuk 
verhaal en gaan daarna aan de slag om 
een tof kunstwerk te maken. Hebben jullie 
goed geluisterd en gaan jullie mee op 
ontdekking?

 van 25.09.2021 tot 28.05.2022 
elke week op zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 20

 van 4 tot 5 jaar

 

Kleuteratelier
Spelen, fantaseren en knutselen in een 
fantasierijke wereld! Jouw kleuter beleeft 
een leuke namiddag én ontwikkelt een 
creatieve geest.

 van 02.02.2022 tot 01.06.2022 
elke week op woensdag  van 
14.00 tot 17.00 uur

 GC De Rinck

 € 150 | Paspartoe-kansentarief € 60 | 
Bij 2 inschrijvingen € 140

 van 3 tot 5 jaar

 

De Bricolageclub
Ben jij graag creatief bezig? Maar 
wil jij meer dan tekenen alleen? Dan 
behoor jij vanaf nu tot de Bende van de 
Bricolageclub! Je laat je creativiteit los en 
je keert elke dag met een echt kunstwerkje 
naar huis. De ideale zaterdagvoormiddag 
activiteit.

 van 18.09.2021 tot 18.12.2021 
elke week op zaterdag van 
10.00 uur tot 11.30 uur

 Comenius

 GC De Platoo

 € 65 | Paspartoe-kansentarief € 16,25 | 
Sociaal tarief: € 39 
Sponsor tarief: € 91

 van 4 tot 5 jaar
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Kleuteratelier
Jouw kleuter knutselt, speelt en 
experimenteert met kleuren, vormen, 
materialen. En ontwikkelt zo een creatieve 
geest.

 van 08.09.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 
13.30 tot 17.30 uur

 GC Essegem

 Voor kinderen uit de 1ste tot 3de 
kleuterklas van het Nederlandstalig 
onderwijs. - Meebrengen: een schort 
die vuil mag worden.

 € 200 | Paspartoe-kansentarief € 80 | 
Bij 2 inschrijvingen € 170

 van 3 tot 5 jaar

 

Kleuterkuren
Speelse, creatieve en sportieve 
kleuteractiviteiten. In deze reeks ontdekt 
je kleuter nieuwe dingen en leeft hij zich 
uit in groep. Samen spelen, beleven en 
genieten!

 van 22.09.2021 tot 25.05.2022 
elke week op woensdag van 
14.30 tot 16.00 uur

 GC De Linde

 Start inschrijving : vanaf 25 augustus. 
Leeftijd: kinderen uit de 2de en 3de 
kleuterklas ingeschreven in het 
Nederlandstalig Onderwijs.

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

 van 4 tot 6 jaar

 

Kriekenpitjes
Een atelier met grote werkjes en losse 
beentjes! We gaan creatief aan de slag en 
knutselen of koken erop los. En we zitten 
niet stil: een uurtje kleutersport of spel 
staat ook op het programma.

 van 22.09.2021 tot 25.05.2022 
elke week op woensdag van 
14.00 tot 16.30 uur

 GC De Kriekelaar

 € 95 | Paspartoe-kansentarief € 29

 van 4 tot 5 jaar

 

Kleutermix
Een namiddag vol plezier voor je kleuter. 
Ze gaan dansen, koken, toneel spelen, 
knutselen, tekenen, sporten en nog 
veel meer. De kinderen eten samen hun 
boterhammetjes op, spelen samen en 
kunnen om 16 uur met een glimlach naar 
huis vertrekken.

 van 15.09.2021 tot 15.12.2021 
elke week op woensdag van 
12.00 uur tot 16.00 uur

 Comenius

 GC De Platoo

 Voor kleuters in de 1ste, 2de en 3de 
kleuterklas.

 € 65 | Paspartoe-kansentarief € 16,25 | 
Sociaal tarief: € 39 
Sponsor tarief: € 91

 van 3 tot 6 jaar
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Verhalenbos
We dromen weg bij magische verhaaltjes 
en daarna gaan we aan de slag in een 
creatief knutselatelier. Een fantasierijke 
namiddag speciaal voor kleuters.

 van 22.09.2021 tot 22.06.2022 
elke week op woensdag van 
15.00 tot 16.30 uur

 GC Everna

 € 95 | Paspartoe-kansentarief € 29

 van 4 tot 6 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
DANS

Kadee, Bougez!
In dit dansatelier leer je bewegingen, 
techniek en creativiteit combineren 
tot jouw eigen stijl. Een sportieve én 
fantasierijke activiteit voor jonge kadees.

 van 22.09.2021 tot 22.06.2022 
elke week op woensdag van 
14.00 tot 16.15 uur

 GC De Maalbeek Superette Parketzaal

 We werken met twee leeftijdsgroepen: 
4- tot 5-jarigen van 14 tot 15 uur |  
6- tot 7-jarigen van 15.15 tot 16.15 uur  

 € 100 | Paspartoe-kansentarief € 30 | 
€ 5 proefles

 van 4 tot 7 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
MUZIEK

Musical awakening
Tijdens deze sessies stimuleert Valeria het 
muzikaal gevoel, het ritme, de verbeelding 
en de creativiteit van je kind op een 
speelse en plezante manier.

 van 11.09.2021 tot 18.12.2021 
14 sessies elke week op zaterdag van 
12.30 tot 13.00 uur

 GC Het Huys

 Het is goed als je kind al wat 
Nederlands begrijpt.  
Lesgever: Valéria Birg  

 € 112 | Paspartoe-kansentarief € 34

 van 3 tot 6 jaar

 

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

 van 26.09.2021 tot 31.10.2021 
elke week op zondag van 
10.00 uur tot 11.30 uur

 Comenius

 GC De Platoo

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

 van 3 tot 6 jaar
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Pianoles 1
Leer je graag piano spelen? Samen 
ontdekken we verschillende genres zoals 
klassiek, filmmuziek en bekende liedjes.

 van 06.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
15.30 tot 22.00 uur

 GC Nekkersdal

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

 € 79,2

 vanaf 6 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
ONTMOETING

Café Puree
Voor alle ukkepukken van 0 tot 4 jaar 
én hun ouders: Café Puree! 1 keer per 
maand van 10 tot 12 uur is GC Nekkersdal 
de veiligste én lekkerste plek om samen 
dingen te ontdekken en te beleven. We 
voorzien gratis workshops, koffie, advies. 
En… puree voor alle leeftijden!

 25.09.2021 | 30.10.2021 | 27.11.2021 |  
29.1.2022 | 26.2.2022 | 26.3.2022 | 
30.4.2022 | 28.5.2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

 GC Nekkersdal

 Samenwerking met Huis van het Kind 
Laken.  

 gratis

 van 0 tot 4 jaar

 

Oudercafés
Elke week krijg je praktisch info over 
het ouderschap. Er is een speelmat 
zodat de kinderen zich kunnen bezig 
houden. Thema’s: bewegen met baby’s 
en peuters, communiceren met kleine 
kinderen, gezond (op)voeden en sociale 
vaardigheden.

 op 06.10.2021 |  10.11.2021 | 
01.12.2021 |  12.01.2022 
elke eerste woensdag van de maand 
van 9.30 tot 11.00 uur

 GC De Zeyp

 gratis

 In familieverband

 

Muziek- 
en theaterinitiatie 1.1
Ontdek muziek én theater op een speelse 
manier. Creativiteit en plezier staan 
voorop. Met stem, instrumenten, liedjes, 
spelletjes en beweging werk je aan je 
theatrale en muzikale vaardigheden.

 van 08.09.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 
14.30 tot 15.30 uur

 GC Nekkersdal

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

 € 70

 vanaf 6 jaar
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 Afro Fusion Contemporary 
SPEELWEKEN

Animaliteiten
Tijdens deze beestige speelweek duiken 
we in de dierenwereld. Drie dagen vol 
beweging, spelletjes en dierenverhalen!

 van 03.11.2021 tot 05.11.2021 
van 8.30 tot 17.00 uur

 GC Op-Weule

 We zorgen voor opvang in de ochtend 
(van 8.30 tot 9 uur) en in de namiddag 
(van 16 tot 17 uur). Wat breng je mee? 
Een drinkfles, lunchpakket, tienuurtje, 
vieruurtje en reservekledij.  
Lesgever: Amadeo Kollectif  

 € 45 | Paspartoe-kansentarief € 11 |    
Kom je in aanmerking voor het 
Paspartoe-kansentarief of heb je 
specifieke vragen? Stuur dan een 
e-mail naar onze jeugdwerker Elien op 
elien.broos@vgc.be.

 van 3 tot 6 jaar

 

Krokus Gullivers reizen
Ga je mee naar het eiland ‘Lilliput’ 
waar minuscule mensen wonen of naar 
‘Broddingnag’ waar de bewoners reuzen 
zijn? Of misschien ga je toch liever naar 
‘Glubbdubdrib’ een eiland van tovenaars?  
We volgen meneer Gulliver tijdens zijn 
doldwaze reizen.

 van 28.02.2022 tot 04.03.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 3 tot 6 jaar

 

Pasen Professor Dada
Tijdens deze speelweek staan 
experimenten centraal: laat een fles 
30 meter hoog de lucht in vliegen, 
vang wolken in een fles of draai water 
ondersteboven. De meest gekke dingen 
komen we hier tegen!

 van 04.04.2022 tot 08.04.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 3 tot 6 jaar

 

Sport en spelweek voor 
kleuters herfst
Elke dag zijn er leuke spelletjes en 
sportactiviteiten.

 van 02.11.2021 tot 05.11.2021 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

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

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 3 tot 6 jaar
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Zoek je een toffe activiteit 
tijdens de vakantie? Die vind je 
zeker in de Vakantiegids. Deze gids 
geeft een overzicht van sport-, spel- 
en crea-activiteiten in Brussel 
tijdens de herfst- en kerstvakantie. 

Je vindt alles uit deze Vakantiegids 
(en nog veel meer!) ook online. Kijk 
op www.sportinbrussel.be voor 
alle sportinitiatieven of op 
www.jonginbrussel.be voor alle 
activiteiten voor kinderen en 
jongeren in Brussel.          
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Sport- en spelweek voor 
kleuters krokus
Elke dag zijn er leuke spelletjes en 
sportactiviteiten.

 van 28.02.2022 tot 04.03.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 In samenwerking met de  
VGC-sportdienst. 
De plaatsen zijn beperkt. Ten 
Weyngaert organiseert  een  sport- 
en spelstage voor kleuters uit het 
Nederlandstalig onderwijs of het 
immersie onderwijs.

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 3 tot 6 jaar

 

Sport-en spelweek voor 
kleuter pasen
Elke dag zijn er leuke spelletjes en 
sportactiviteiten.

 van 04.04.2022 tot 08.04.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 Samenwerking met de  
VGC-sportdienst. 
De plaatsen zijn beperkt. Een  sport- 
en spelstage voor kleuters (3-5 jaar) 
uit het Nederlandstalig onderwijs of 
het immersie onderwijs.

 € 50 | Paspartoe-kansentarief | € 15

 van 3 tot 6 jaar
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 Afro Fusion Contemporary 
SPORT

Bewegingsatelier kleuters
In dit atelier ontwikkelt je kind gevoel voor 
ruimte en bewustzijn van het lichaam met 
spelletjes, oefeningen en choreografieën.
De focus ligt op fantasie, maar ook een 
beetje op techniek. We houden hierbij 
rekening met de individuele ontwikkeling 
van elk kind.

 van 09.10.2021 tot 11.12.2021 
09.10, 23.10, 30.10, 13.11, 20.11, 27.11 
& 11.12 van 11.00 tot 12.00 uur

 GC De Rinck

 Lesgever: Annemie Pierle.  

 € 42 | Paspartoe-kansentarief € 10 |  
Bij 2 inschrijvingen € 32

 van 4 tot 5 jaar

 

Bewegingsatelier kleuters
In de bewegingsatelier wordt via 
spelletjes, oefeningen en kleine 
choreografieën gewerkt aan het 
lichaamsbewustzijn van het kind en zijn 
gevoel voor ruimte. We houden hierbij 
rekening met de individuele ontwikkeling 
van elk kind, ook kinderen met een 
beperking zijn meer dan welkom.

 van 25.09.2021 tot 29.01.2022 
elke week op zaterdag van 
11.15 tot 12.15 uur

 GC De Markten

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

 van 4 tot 5 jaar

 

Bewegingsatelier peuters 
(duo)
Kom spelen, bewegen en ontdekken. 
Speelse opdrachten waar fysiek en 
fantasie hand in hand gaan, brengen je 
kleuter aan het bewegen. Mama, papa, 
opa of oma helpt bij het uitvoeren en 
verzinnen van oefeningen en zorgen zo 
voor een veilige en gekende omgeving 
voor kinderen met of zonder beperking.

 van 09.10.2021 tot 11.12.2021 
09.10, 23.10, 30.10, 13.11, 20.11, 27.11 
& 11.12 van 9.30 tot 10.30 uur

 GC De Rinck

 Onder begeleiding van: Annemie 
Pierle.

 € 42 | Paspartoe-kansentarief € 10 |  
Bij 2 inschrijvingen € 32

 van 2 tot 3 jaar
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Bewegingsatelier peuters 
en (groot)ouders
Kom op zaterdagochtend naar de 
zwevende zaal van De Markten om samen 
met je peuter te spelen, te bewegen en op 
te ontdekken. Speelse opdrachten waar 
fysiek en fantasie hand in hand gaan, 
brengen je (klein)kind aan het bewegen.

 van 25.09.2021 tot 29.01.2022 
elke week op zaterdag van 
10.00 tot 11.00 uur

 GC De Markten

 € 90 | Paspartoe-kansentarief € 27 | 
€ 63 reductie op basis van inkomen of 
het BOp-tarief (in samenwerking met 
het Brussels Ouderenplatform)

 van 2 tot 3 jaar

 

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

 van 15.09.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 
14.00 tot 15.00 uur

 GC Pianofabriek

 Abada Capoeira |  
abadakidstattoo@hotmail.com |  
https://m.facebook.com/ 
abadacapoeira.bruxelles.5

 Taal: Nederlands, Frans, Engels & 
Portugees

 € 35 per maand + € 25 voor de 
verzekering

 van 4 tot 5 jaar

 

Circus 1
Circustricks in the mix! Steltlopen, 
eenwieleren, ballopen, tonlopen, 
koorddansen, jongleren met sjaaltjes 
en balletjes, diabolo, bordjes draaien, 
acrobatie. In welk circusnummer ben jij 
het sterkst?

 van 03.09.2021 tot 24.06.2022 
elke week op vrijdag van 
16.00 tot 17.00 uur

 Sint-Ursula | 
sintursulalaken@gmail.com

 GC Nekkersdal

 gratis

 van 5 tot 7 jaar

 

Kleutersport
Heeft jouw kleuter energie te veel? Dan 
is kleutersport perfect. Elke woensdag 
ontdekken de kleuters verschillende 
sporten op een speelse manier.

 van 22.09.2021 tot 15.12.2021 
elke week op woensdag 
van 13.00 tot 14.00 uur van 
13.00 tot 14.00 uur

 Basisschool Floralia

 GC Op-Weule

 Kleutersport gaat door in basisschool 
Floralia (Floraliënstraat 29 in  
Sint-Lambrechts-Woluwe).  
Lesgever: Inge Mercier

 € 25 | Paspartoe-kansentarief € 6,25

 van 2,5 tot 5 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 22.09.2021 tot 29.06.2022 
Groep 1 (van 3-4 jaar): elke week op 
woensdag van 16.00 tot 17.00 uur of 
op zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur. 
Groep 2 (van 4-6 jaar): elke week op 
woensdag van 15.00 tot 16.00 uur of 
op zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur

 GC De Kroon

 Geen les tijdens de schoolvakantie. 
Na elke schoolvakantie kun je starten. 
De meeste ziekenfondsen betalen het 
inschrijvingsgeld gedeeltelijk terug.

 € 90 | Paspartoe-kansentarief € 27

 van 3 tot 4 jaar en van 4 tot 6 jaar

 

Kleuterturnen met ouders
Rennen, springen, tuimelen, vallen en 
weer opstaan. Met de bal gooien en hem 
opvangen. Via stimulerende bewegingen 
en gerichte activiteiten trainen ouder en 
kleuter samen de motoriek.

 van 25.09.2021 tot 11.12.2021 
elke week op zaterdag van 
9.30 tot 10.20 uur

 GC Nohva

 Lesgever: Sportwerk Vlaanderen

 € 95 | Paspartoe-kansentarief € 28,5

 van 2,5 tot 3 jaar

 

Little Tree yoga
In deze lessen leren kinderen op een 
speelse manier yoga met liedjes, dans, 
yoga houdingen en verhalen.

 van 26.09.2021 tot 21.11.2021 
elke week op zondag van 
10.00 tot 11.00 uur

 GC De Kriekelaar

 Voertaal is het Engels met vertaling 
naar het Nederlands.

 € 48 | Paspartoe-kansentarief € 12

 van 5 tot 6 jaar

 

Minisport
Tijdens deze lessen leert je kleuter 
klimmen, springen, vangen en werpen, 
trekken en duwen op een speelse manier.

 van 30.09.2021 tot 30.05.2023 
elke week op maandag van 
16.00 tot 17.00 uur of op donderdag 
van 16.00 tot 17.00 uur

 ECAM-site

 GC Pianofabriek

 € 90 | Paspartoe-kansentarief € 27

 van 3 tot 6 jaar
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Multimove
Met leuke spelletjes en oefeningen 
prikkelen we de motorische vaardigheden 
op maat van je kind.

 van 04.09.2021 tot 25.06.2022 
elke week op zaterdag van 
10.00 tot 11.00 uur of van 
11.00 tot 12.00 uur

 GC De Zeyp

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 30

 van 3 tot 6 jaar

 

Multimove
Dribbel, glijd, hef en draag, draai, klim, 
wandel en loop. In deze cursus stimuleren 
we de motorische ontwikkeling en het 
spelplezier van je peuter.

 van 11.09.2021 tot 18.12.2021 
14 sessies elke week op zaterdag van 
10.00 tot 11.00 uur (3-4 jaar) of van 
11.15 tot 12.15 uur (5-6 jaar)

 GC Het Huys

 Samenwerking met VGC Sportdienst. 
Het is goed als je peuter al wat 
Nederlands begrijpt.

 € 56 | Paspartoe-kansentarief € 14

 van 3 tot 4 jaar en van 5 tot 6 jaar

 

Move it!
Een hobby voor ouder en kind! Kom 
samen, maar sport apart. Tijdens deze 
activiteit voorzien we voor jou een body-
work-out, terwijl je kinderen zich ook 
lekker uitleven met een mix aan sport en 
beweging.

 van 26.09.2021 tot 27.03.2022 
elke week op zondag van 
10.30 tot 11.30 uur

 Campus Kompas

 GC De Kriekelaar

 Ouders die zich inschrijven, kunnen 
hun kinderen (3-9 jaar) gratis mee 
inschrijven.

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15

 vanaf 3 jaar

 Multimove kleuters
Sportplezier voor de allerkleinsten. 
Samen bewegen, sporten en spelen 
we een uurtje op zaterdagochtend. We 
wisselen dynamische bewegingen af met 
rustige yogatechnieken.

 van 02.10.2021 tot 04.06.2022 
elke week op zaterdag van 
9.30 tot 10.30 uur

 Sint-Ursula |  
sintursulalaken@gmail.com

 GC Nekkersdal

 Inschrijven vanaf 25.08

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 2,5 tot 4 jaar
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Multimove kleuters
Multimove prikkelt en bevordert de 
motorische vaardigheden van je kind. 
In de lessen leert je kleuter klimmen, 
springen, trekken en duwen, vangen en 
werpen op een speelse manier.

 van 20.09.2021 tot 20.06.2022 
elke week op maandag van 
15.45 tot 16.45 uur

 GC Everna

 Voor kinderen uit de 2de en 3de 
kleuterklas

 € 120 | Paspartoe-kansentarief € 36 | 
Prijs 1ste semester: € 65 
Prijs 2de semester: € 85

 van 4 tot 6 jaar

 

Multimove mini & 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 jouw kleuter.

 van 25.09.2021 tot 11.12.2021 
elke week op zaterdag van 
10.30 tot 11.20 uur (mini) en van 
11.30 tot 12.30 uur (maxi)

 GC Nohva

 Lesgever: Sportwerk Vlaanderen

 € 95 | Paspartoe-kansentarief € 28,5

 van 3 tot 4 jaar en van 5 tot 7 jaar

 

Multimove voor kleuters
Je leert klimmen, springen, trekken 
en duwen, vangen en werpen op een 
speelse manier. Elke week zijn er plezante 
bewegingsactiviteiten aangepast aan de 
leeftijd en de mogelijkheden van het kind.

 van 02.10.2021 tot 25.06.2022 
elke week op zaterdag van 
9.00 tot 11.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 www.sportinbrussel.be

 Samenwerking met VGC Sportdienst

 € 95 | Paspartoe-kansentarief € 38

 van 3 tot 5 jaar

 

Multimove mini
Sportplezier voor oudere kleuters. Tijdens 
dit uurtje beweging op zaterdagochtend 
ontdekken we verschillende sporten, 
ontwikkelen we de motorische 
vaardigheden en komen we opnieuw tot 
rust met kleuteryoga.

 van 02.10.2021 tot 04.06.2022 
elke week op zaterdag van 
10.30 tot 11.30 uur

 Sint-Ursula |  
sintursulalaken@gmail.com

 GC Nekkersdal

 Inschrijven vanaf 25.08

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 5 tot 6 jaar
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Multimove voor lagere 
schoolkinderen
Leer dedieren kennen van het jiujitsu-
dierenparadijs; de samba dansende 
beren, de gevaarlijke krokodillen, de 
slapende koala’s, ... Spelen, samenwerken 
en ravotten. We starten met een ninja 
bewegingsomloop, oudere kinderen 
dagen we uit met jiujitsu acrobatie.

 van 06.10.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 
13.30 tot 16.30 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 50 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 5 tot 9 jaar

 

Sportparadijs voor kleuters
We toveren onze loods om tot een 
sportparadijs voor kleuters. Een hele 
namiddag lang mogen ze naar hartelust 
springen, fietsen, puzzelen en bouwen. 
Gratis toegang!

 op 17.11.2021 
van 14.00 tot 17.00 uur

 GC Op-Weule

 Lesgever: VGC Sportdienst en  
Op-Weule

 gratis

 van 3 tot 6 jaar  In familieverband

 

 Afro Fusion Contemporary TAAL LEREN & 
OEFENEN

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

 van 02.10.2021 tot 04.06.2022 
elke week op zaterdag van 
13.00 tot 14.00 uur

 GC Nekkersdal

 Voor kleuters geboren in 2017 (2de 
kleuterklas) 
Inschrijven vanaf 25.08  

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 4 tot 4 jaar

 

Mini’s spelen met Frans
Je kind wordt ondergedompeld in een 
speels taalbad. Voor je het weet heeft 
hij of zij weer enkele Franse woorden 
bijgeleerd.

 van 02.10.2021 tot 04.06.2022 
elke week op zaterdag van 
12.00 tot 13.00 uur

 GC Nekkersdal

 Voor kinderen geboren in 2015 of 
2016 die nog geen notie van het Frans 
hebben (3de kleuterklas en 1ste 
leerjaar) 
Inschrijven vanaf 25.08

 € 85 | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 5 tot 6 jaar
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Mini’s spelen met taal
Tijdens deze cursus nemen we kinderen 
mee op een spannend en talig avontuur. 
Via unieke sporten en spelletjes dompelen 
we ze onder in de wondere wereld van de 
Nederlandse taal.

 van 22.09.2021 tot 11.05.2022 
elke week op woensdag van 
13.30 tot 16.30 uur

 GC Nohva

 Curieuzeneuzen/Les Petits 
Débrouillards

 Voor kinderen die in de derde 
kleuterklas zitten.

 € 180 | Paspartoe-kansentarief € 72

 van 4 tot 6 jaar

 

Spelen met Nederlands
Kan je kind nog niet zo goed Nederlands? 
Is extra oefening welkom?
Geen les zoals op school, maar met 
spelletjes, liedjes, creatieve opdrachten 
oefenen we Nederlands.

 van 06.10.2021 tot 15.12.2021 en van 
02.02.2022 tot 27.04.2022 
elke week op woensdag  van 
14.00 tot 15.00 uur

 GC De Rinck

 Voor anderstalige kinderen die in het 
Nederlandstalig onderwijs zitten.

 € 67 | Paspartoe-kansentarief € 17 |  
Bij 2 inschrijvingen € 57

 van 5 tot 8 jaar

 

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

 van 25.09.2021 tot 29.01.2022 
elke week op zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur of van 
13.30 tot 15.30 uur

 GC De Markten

 Begeleiding: Salma Allam

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

 van 4 tot 6 jaar

 

Taalkriebels
Elke vrijdag organiseren we activiteiten 
voor kinderen die hun Nederlands willen 
oefenen. Op een speelse manier leren we 
ze beter Nederlands spreken en schrijven.

 van 24.09.2021 tot 06.05.2022 
elke week op vrijdag van 
16.00 tot 17.00 uur

 GC Nohva

 Deze activiteit richt zich specifiek op 
kinderen en ouders die het Nederlands 
niet als thuistaal hebben.  
Specifieke oefenkans

 € 60 | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 4 tot 12 jaar
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 Afro Fusion Contemporary 
VOEDING

Kookworkshop
Tijdens deze kooklessen gaan we aan 
de slag met gezonde tussendoortjes. We 
ontdekken samen heerlijke recepten, voor 
dessertjes, koekjes, brood ... We letten 
erop dat het een evenwichtig recept blijft, 
met focus op gezonde voeding.

 van 18.09.2021 tot 18.12.2021 
elke week op zaterdag van 
13.30 uur tot 15.00 uur van 
13.30 tot 15.00 uur

 GC De Platoo

 € 65 | Paspartoe-kansentarief € 16,25 | 
Sociaal tarief: € 39 
Sponsor tarief: € 91

 van 4 tot 6 jaar

 

Voorlezen voor kleuters
Kan je kind wel Nederlands maar is 
extra oefening welkom? Samen met 
de bibliotheek organiseren we een 
voorleesuurtje voor kleuters. Geen les 
zoals op school, wel een speelse manier 
om in contact te komen met Nederlands 
buiten de schooluren.

 op 01.09.2021 | 06.10.2021 |  
10.11.2021 | 01.12.2021 
elke eerste woensdag van de maand 
van 14.30 tot 15.30 uur

 GC De Zeyp

 gratis

 van 3 tot 6 jaar
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 \ creativiteit
 \ dans
 \ muziek
 \ speelweken
 \ sport
 \ taal leren & oefenen
 \ theater
 \ voeding

Nour over Boksen voor  
kinderen in GC Everna (Evere):

“De bokslessen in Everna zijn heel 
afwisselend en we oefenen veel met 
leuke spelletjes.”
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 Afro Fusion Contemporary 
CREATIVITEIT

Atelier beeldende kunst
Amuseer je met beeldtaal, creativiteit en 
fantasie. En leer hoe echte artiesten kunst 
maken.

 van 18.09.2021 tot 25.06.2022 
elke week op zaterdag van 
9.30 tot 12.00 uur

 GC Essegem

 Voor kinderen uit het 3de leerjaar tot 
6de leerjaar van het Nederlandstalig 
onderwijs.  

 € 110  | Paspartoe-kansentarief € 33 |  
Bij 2 inschrijvingen € 94

 van 9 tot 12 jaar

 

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

 van 02.09.2021 tot 30.06.2022 
elke week op donderdag van 
15.50 tot 17.30 uur

 GC Nekkersdal

 Voor lagereschoolkinderen (geboren 
in 2009 tot 2014), die Nederlands 
begrijpen en spreken

 € 85  | Paspartoe-kansentarief € 55

 van 6 tot 12 jaar

 

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 01.09.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 
13.30 tot 15.10 uur

 GC Nohva

 Academie voor Woord 
en Muziek Brussel | 
www.hoofdstedelijkeacademie.be

 € 71

 van 6 tot 12 jaar

 

Cityzoom
De crew van CityZoom zoekt nieuwe 
filmhelden! Wil jij filmen met de coolste 
camera’s, leren monteren en als een echte 
media wizard experimenteren? Schrijf je 
dan nu in!

 van 29.09.2021 tot 25.05.2022 
elke week op woensdag van 
14.00 tot 17.00 uur

 GC Pianofabriek

 Samenwerking met Jeugddienst  
Sint-Gillis

 € 90  | Paspartoe-kansentarief € 27

 van 11 tot 16 jaar
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Crea-ateliers voor 
kinderen
Creëren, experimenten, improviseren 
en plezier maken. Stap in de wereld 
van een MUS-E kunstenaar. Breng zelf 
ideeën aan en inspireer de kunstenaar . 
Spelenderwijs maak je kennis met allerlei 
kunstdisciplines.

 van 06.10.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 
13.30 tot 16.30 uur

 GC Ten Weyngaert

 voor 7-9 jarigen:  
van 13.30 uur tot 15.00 uur. 
voor 5 -6 jarigen:  
van 15.00 uur tot 16.30 uur. 
Vanaf woensdag 6 oktober 2021.

 € 50  | Paspartoe-kansentarief € 15

 

Creatief lab maxi
Kliederen en kladderen, plakken en 
knippen. Jouw kleuter exploreert zijn 
of haar creativiteit en ontdekt hoe je al 
dansend kan schilderen of muziek maakt 
met potloden.

 van 25.09.2021 tot 04.06.2022 
elke week op zaterdag van 
13.00 tot 15.00 uur

 GC Nekkersdal

 Voor kinderen geboren in 2012, 
2013, 2014 of 2015, die Nederlands 
begrijpen en spreken.  
Inschrijven vanaf 25.08

 € 150  | Paspartoe-kansentarief € 60

 van 6 tot 9 jaar

 

Creatieve kindercursus 
‘Duizend bommen & 
granaten’
Lees je graag strips? Ken je Kuifje, 
Robbedoes, De Smurfen en Guust Flater. 
Wist je dat ze allemaal zijn opgegroeid 
in Brussel?! Tijdens deze creatieve 
cursus leren we zelf stripfiguren tekenen, 
bezoeken we het Stripmuseum in Brussel 
en gaan we op zoek naar de striphelden in 
de straten van de stad.

 van 03.01.2022 tot 07.01.2022 
van 9.00 tot 16.00 uur

 GC De Zeyp

 € 75 | Paspartoe-|  
Paspartoe-kansentarief € 15 |  
Bij 2 inschrijvingen € 52

 van 6 tot 7 jaar en van 8 tot 9 jaar

 

De Pretfabriek
In de Pretfabriek staat plezier centraal. Via 
een mix aan crea, sport, spel en natuur 
wordt jouw woensdagnamiddag eentje 
om kei hard naar uit te kijken.

 van 22.09.2021 tot 08.06.2022 
elke week op woensdag van 
14.00 tot 16.30 uur

 GC Everna

 € 95  | Paspartoe-kansentarief € 29

 van 6 tot 12 jaar
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De 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 ontdek je verschillende activiteiten die 
je leuk vindt!

 van 22.09.2021 tot 25.05.2022 
elke week op woensdag van 
14.00 tot 16.30 uur

 GC De Linde

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

 van 6 tot 12 jaar

 

Ketjeskunst
Knippen, plakken, schilderen, boetseren 
... Bij Ketjeskunst word je een echte 
kunstenaar.

 van 08.09.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 
13.30 tot 17.30 uur

 GC Essegem

 Voor lagereschoolkinderen uit 
het Nederlandstalig onderwijs. - 
Meebrengen: een schort die vuil mag 
worden.

 € 200  | Paspartoe-kansentarief € 80  |  
Bij 2 inschrijvingen € 170

 van 6 tot 12 jaar

 

Kunstendag voor Kinderen
Joepie, het is weer de jaarlijkse 
Kunstendag voor kinderen! We leven 
ons creatief uit met de schilderijen van 
Hockney als inspiratie.

 op 21.11.2021 
van 10.00 tot 15.00 uur

 GC Op-Weule

 Per kind mag er maximaal 1 ouder 
meedoen.

 Prijsinfo volgt

 van 6 tot 12 jaar

 

Maandagmix
Tijdens dit atelier gaan we creatief aan 
de slag. Experimenteren met verf, lijm en 
allerlei ander materiaal om zelf iets leuk te 
maken! Word jij een echte kunstenaar?

 van 20.09.2021 tot 30.05.2022 
elke week op maandag van 
16.00 tot 17.30 uur

 GC De Kriekelaar

 € 80  | Paspartoe-kansentarief € 20

 van 6 tot 9 jaar
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MatheMagic: creatief 
wiskundeatelier
Rekenen moeilijk? Vraagstukken saai? 
Design, fabriceer en ontdek dat je met 
wiskunde ook heel creatief kan zijn.

 van 13.11.2021 tot 27.11.2021 
3 sessies op zaterdag van 
13.30 tot 16.30 uur

 GC Essegem

 € 15  | Paspartoe-kansentarief € 2

 van 9 tot 12 jaar

 

Naaiproject
Gefascineerd door de naaimachine? En 
daar altijd al iets mee willen maken? Dan 
is dit atelier helemaal op jouw maat. We 
maken t-shirts, verkleedspullen, hippe 
rokjes, enzovoort!

 van 22.09.2021 tot 25.05.2022 
elke week op woensdag van 
15.00 tot 16.30 uur

 GC Nekkersdal

 € 120  | Paspartoe-kansentarief € 36

 van 10 tot 14 jaar

 

Reportersclub Filem’On
Ben je een filmfan en kan je het goed 
uitleggen? Word reporter van het Filem’On 
filmfestival. Bekijk de films, leer de 
kneepjes van het reportersvak, interview 
regisseurs en maak een videoreportage.

 van 02.11.2021 tot 05.11.2021 
van 8.30 tot 18.00 uur

 GC Essegem

 € 56  | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 10 tot 12 jaar

 

Tekenatelier
Maak kennis met de verschillende 
beeldelementen: kleur, compositie, 
contrasten, licht en donker. Prikkel je 
fantasie en creativiteit, we leren spreken 
over het eigen werk en dat van anderen.

 van 25.09.2021 tot 25.06.2022 
elke week op zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur

 GC De Kroon

 € 90  | Paspartoe-kansentarief € 27 |  
€ 90 voor een tienbeurtenkaart

 van 8 tot 16 jaar
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Tekenlabo
In een ontspannen sfeer leer je de 
technieken van het tekenen. Niets moet, 
alles kan! Fantasie en goesting zijn de 
basis van het creatieve proces

 van 29.09.2021 tot 15.06.2022 
elke week op woensdag van 
13.30 tot 14.45 uur (7-9 jaar) en van 
14.45 tot 16.00 uur (10-12 jaar)

 GC De Zeyp

 € 60 | Paspartoe-|  
Paspartoe-kansentarief € 15

 van 7 tot 9 jaar en van 10 tot  12 jaar

 

Weefatelier
Zijn jouw kids creatief? Dan is ons 
weefatelier wat je zoekt! Klinkt 
ouderwets? No way, het is een superleuk 
atelier waar we spelen met kleuren en 
materialen.

 van 08.09.2021 tot 15.12.2021 
elke week op woensdag (behalve 
op 3 en 10 november) van 
13.30 tot 16.00 uur

 GC Op-Weule

 € 65  | Paspartoe-kansentarief € 16

 van 7 tot 12 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
DANS

Bollywooddans
Droom je van glamour, glitter en een 
beetje magie? Dan is deze sprankelende 
en dynamische dans iets voor jou!

 van 10.09.2021 tot 17.12.2021 
elke week op vrijdag van 
18.00 tot 19.30 uur

 GC Essegem

 € 70  | Paspartoe-kansentarief € 17,5

 van 8 tot 14 jaar

 

Breakdance vrij atelier
Oefen je breakdance moves in dit vrije 
atelier met B-boys Rookieroc en Naoufal.

 van 26.09.2021 tot 26.06.2022 
elke week op zondag van 
17.00 tot 19.30 uur

 GC De Maalbeek

 Geen inschrijving nodig

 gratis

 vanaf 10 jaar
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Urban dance
Georganiseerd door de experts van Urban 
Center Brussel. Tijdens deze lessen 
gaat het niet alleen om danstechniek 
verbeteren, maar ook om plezier maken 
op muziek, beweging stimuleren, elkaar 
inspireren & motiveren...kortom urban 
cultuur met passie beleven.

 van 05.10.2021 tot 25.01.2022 en van 
01.02.2022 tot 31.05.2022 
elke week op dinsdag  van 
16.00 tot 17.30 uur

 GC De Rinck

 € 105  | Paspartoe-kansentarief € 31  | 
Bij 2 inschrijvingen € 95

 van 8 tot 12 jaar

 

Urban dance voor kinderen
Urban dance zijn dansstijlen die 
ontstonden op straat en in dancings. Ze 
zijn vaak improvisatorisch en sociaal van 
aard, met interactie met de toeschouwers 
en de andere dansers. Onder urban dance 
vallen onder meer breakdance, hiphop, 
popping, locking, house dance, ...

 van 06.10.2021 tot 29.06.2022 
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 50  | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 6 tot 12 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
MUZIEK

Afro fanfare
Daniel Dzidzonu wil zijn kennis over 
West-Afrikaanse blaasinstrumenten en 
percussie delen met kinderen en jongeren. 
Er is geen muzikale voorkennis vereist. 
We maken samen muziek, leren nieuwe 
ritmes en trommelen en blazen erop los!

 van 11.09.2021 tot 25.06.2022 
elke week op zaterdag van 
11.30 tot 13.00 uur

 GC De Zeyp

 € 80 | Paspartoe-|  
Paspartoe-kansentarief € 30

 van 6 tot 16 jaar

 

BXL Ketlab
Ga met leeftijdsgenootjes op muzikaal 
avontuur. Rond thema’s als kleur, 
oerwoud, stad, reizen ... musiceer en 
experimenteer je op ukelele, gitaar, viool 
en trommels en trompetten.

 van 04.09.2021 tot 25.06.2022 
elke week op zaterdag van 
10.00 tot 12.30 uur

 GC Nekkersdal

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

 € 90  | Paspartoe-kansentarief € 27

 van 6 tot 11 jaar
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Pianoles 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 08.09.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 
13.30 tot 14.30 uur

 GC Nekkersdal

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

 € 70

 van 6 tot 7 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
SPEELWEKEN

Creatieve speelweek 
‘Camera, geluid, actie!’
Om een film te maken zijn er heel wat 
talenten nodig. Acteren, filmen, verhalen 
schrijven, decors en kostuums maken. Dat 
komt allemaal samen in de film die we 
deze vakantie maken. En als alles goed 
gaat, maak je zelfs kans op een Oscar!

 van 28.02.2022 tot 04.03.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC De Kroon

 € 75  | Paspartoe-kansentarief € 15 |   
2de kind prijs € 125 |   
€ 156 (voor 3 kinderen van hetzelfde gezin)

 van 9 tot 11 jaar

 

Creatieve speelweek 
‘Fantastisch fantaseren’!
Fantaseer je soms over verre landen of 
gekke wezens? Deze week brengen we 
je verbeelding tot leven op het podium. 
We maken theater over liefdesverhalen, 
dappere helden, aliens uit de toekomst en 
nog veel meer.

 van 03.11.2021 tot 05.11.2021 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC De Kroon

 Inschrijven via tickets.vgc.be of aan de balie

 voor kinderen vanaf 9 tot en met  
11 jaar (4de, 5de, 6de leerjaar)

 € 45  | Paspartoe-kansentarief € 15 |   
2de kind prijs € 30  |   
€ 20 vanaf 3de kind

 van 9 tot 11 jaar

 

Creatieve speelweek 
‘Helden op papier’
Iedereen kent Spiderman of Superman 
wel. Maar nu is het aan jou. Hoe ziet jouw 
superheld eruit? Welke krachten heeft die? Je 
leert verschillende tekenstijlen en -technieken 
waarmee jij je eigen stripboek maakt!

 van 03.01.2022 tot 07.01.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC De Kroon

 Inschrijven via tickets.vgc.be of aan de balie

 voor kinderen vanaf 6 tot en met 8 jaar 
(1ste, 2de, 3de leerjaar)

 € 75  Paspartoe-kansentarief € 15 |    
€ 125 (voor 2 kinderen van hetzelfde gezin) |   
€ 156 (voor 3 kinderen van hetzelfde gezin)

 van 6 tot 8 jaar
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Creatieve speelweek 
‘Wereld vol muziek’
Heb je je al eens afgevraagd naar welke 
muziek mensen aan de andere kant van 
de wereld luisteren? Kom mee op onze 
wereldreis waarin we op zoek gaan naar 
muziek uit verre landen. Samen gaan 
we aan de slag om met deze exotische 
geluiden zelf muziek te maken.

 van 04.04.2022 tot 08.04.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC De Kroon

 € 75  |  
Paspartoe-kansentarief € 15 2de kind |   
€ 125 (voor 2 kinderen van hetzelfde gezin)| 
€ 156 (voor 3 kinderen van hetzelfde gezin)

 van 6 tot 8 jaar

 

Creatieve speelweek 
‘Wereld vol muziek’
Naar welke muziek luisteren mensen 
aan de andere kant van de wereld? Kom 
mee op wereldreis. Samen gaan we op 
zoek naar muziek uit verre landen. En 
we maken ook zelf muziek met al die 
exotische geluiden.

 van 04.04.2022 tot 08.04.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC De Kroon

 Inschrijven via tickets.vgc.be of aan de balie

 voor kinderen vanaf 9 tot en met  
11 jaar (4de, 5de, 6de leerjaar).

 € 75  | Paspartoe-kansentarief € 15 |    
€ 125 (voor 2 kinderen van hetzelfde gezin)|   
€ 156 (voor 3 kinderen van hetzelfde gezin)

 van 9 tot 11 jaar

 

Herfststage: Move The 
Music
We experimenteren actief met beweging 
en geluid. Hoe helpen objecten ons 
muziek voor dans te maken? We luisteren 
naar onze omgeving en proberen de 
klanken na te bootsen. Met ons eigen 
lichaam, voorwerpen uit onze omgeving 
en instrumenten vormen we abstracte 
dingen om tot klankschilderijen. Let’s 
beat it !

 van 03.11.2021 tot 05.11.2021 
van 9.00 tot 16.00 uur

 GC Kontakt

 Opvang voorzien vanaf 08:30 en tot 
17:00 uur. 
Lunch meebrengen 9 tot 12 jaar

 € 45  | Paspartoe-kansentarief € 11

 van 9 tot 12 jaar

 

Speelweek Dans & Crea
Creatief knutselen? Breakdance leren? 
Het kan allemaal in Het Huys. Laat je 
creatief triggeren, leer hoe je jezelf kunt 
uitdrukken. Hiphop!

 van 02.11.2021 tot 05.11.2021 
van 8.30 tot 17.00 uur

 GC Het Huys

 Er is dagelijks opvang van 8.30 tot 
17.00 uur. 
Breng je lunchpakket en drankjes mee.

 € 60  | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 6 tot 8 jaar en van 9 tot 11 jaar
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Speelweek herfst - 
Streetart
Een week lang dompelen we ons onder 
in straatkunsten.  Van graffiti tot levende 
standbeelden, hip hop en nog veel meer.

 van 03.11.2021 tot 05.11.2021 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 45  | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 6 tot 12 jaar

 

Speelweek Pasen Fotofinish
Zet je ‘scherp’ voor deze unieke 
combinatie van fotografie en sport.  
Voeten omhoog en hoofd omlaag maar de 
spiegel van de camera zet je keurig op de 
lens. Klik klik klik

 van 11.04.2022 tot 15.04.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 60  | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 6 tot 12 jaar

 

Speelweek Queeste
Op dit kamp zijn we allemaal te gast 
bij een bijzondere familie met unieke 
gewoontes. Maar er klopt iets niet. Er 
loopt van alles mis. We duiken volledig 
onder in een spannend verhaal en lossen 
de raadsels en mysteries zelf op!

 van 28.02.2022 tot 04.03.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC De Kriekelaar

 Samenwerking met Koning Kevin

 € 60  | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 6 tot 8 jaar

 

Speelweek: Studio Animatie
Tijdens deze creatieve speelweek 
bouwen we de gekste dingen in hout. We 
beelden een verhaal uit en maken er een 
animatiefilm met muziek van!

 van 03.11.2021 tot 05.11.2021 
van 8.30 tot 17.00 uur

 GC Op-Weule

 We zorgen voor opvang in de ochtend 
(van 8.30 tot 9 uur) en in de namiddag 
(van 16 tot 17 uur). Wat breng je mee? 
Een drinkfles, lunchpakket, tienuurtje 
en vieruurtje.

 € 45  | Paspartoe-kansentarief € 11

 van 6 tot 12 jaar

 



kin
de
ren

98  6-12 JAAR

Sport en spelweek herfst
Ten Weyngaert organiseert een  sport - en 
spelstage voor lagere school kinderen (6-
12 jaar) uit het Nederlandstalig onderwijs 
of het immersie onderwijs.

 van 02.11.2021 tot 05.11.2021 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 Samenwerking met de VGC-
sportdienst. Plaatsen zijn beperkt.

 € 50  | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 6 tot 12 jaar

 

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

 van 28.02.2022 tot 04.03.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 Samenwerking met de VGC-
sportdienst. Plaatsen zijn beperkt.

 € 50  | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 6 tot 12 jaar

 

Sport-en spelweek pasen
Ten Weyngaert organiseert een sport-
en spelweek voor kinderen van 6 tot 12 
jaar uit het Nederlandstalig onderwijs of 
het immersie onderwijs. Elke dag zijn er 
activiteiten van 9 uur tot 16 uur.

 van 04.04.2022 tot 08.04.2022 
van 8.00 tot 17.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 Samenwerking met de VGC-
sportdienst. Plaatsen zijn beperkt.

 € 50  | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 6 tot 12 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
SPORT

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 23.09.2021 tot 23.06.2022 
elke week op donderdag van 
16.30 tot 18.00 uur

 GC Everna

 € 120  | Paspartoe-kansentarief € 36  |   
Prijs 1ste semester: € 65 |  
Prijs 2de semester: € 85

 van 9 tot 12 jaar
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Capoeira
Capoeira is meer dan een gevechtssport. 
Het is acrobatie, dans, muziek en spel met 
een mooie portie filosofie. Kom en ontdek 
deze unieke bewegingsvorm uit Brazilië.

 van 15.09.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 
15.00 tot 16.00 uur (6-7 jaar) en  
van 16.00 tot 17.00 uur (8-9 jaar) en 
van 17.00 tot 18.00 uur (10-12 jaar)

 GC Pianofabriek

 Abada Capoeira | 
abadakidstattoo@hotmail.com |  
facebook.com/abadacapoeira.bruxelles.5

 Taal: Nederlands, Frans, Engels & 
Portugees

 € 35      
Prijs: € 35 maand + € 25 voor de 
verzekering

 van 6 tot 7 jaar en van 8 tot 9 jaar en 
van 10 tot 12 jaar

 

Circus 1
Je leert jongleren, acrobatie en 
evenwicht. Spelenderwijs verken je 
steltlopen, ballopen, tonlopen, rola bola, 
koorddansen, jongleren met sjaaltjes, 
bordjes draaien, flowerstick, diabolo… 
Je leert samenwerken, jezelf creatief 
uitdrukken en je krijgt de kans om op 
eigen niveau circustrucs in te oefenen.

 van 06.10.2021 tot 26.01.2022 en van 
02.02.2022 tot 25.05.2022 
elke week op woensdag van 
14.00 tot 15.30 uur

 GC De Rinck

 € 105  | Paspartoe-kansentarief € 31  
Bij 2 inschrijvingen € 95

 van 6 tot 7 jaar

 

Circus
Circus kent zoveel verschillende 
technieken! Je ontdekt wat de diverse 
circuswereld te bieden heeft met jongleren, 
acrobatie en evenwicht. We dagen je uit 
met o.a. eenwieler, ballopen, diabolo, 
jongleren met balletjes, grondacrobatie en 
slackline. Vanaf 8 jaar worden de lessen iets 
moeilijker en spannender.

 van 02.10.2021 tot 28.05.2022 
van 15.00 tot 16.30 uur

 ECAM-site

 GC Pianofabriek

 Samenwerking met Circus Zonder 
Handen

 € 90  | Paspartoe-kansentarief € 27

 van 8 tot 11 jaar

 

Circus 1
Met circus 1 zet je je eerste stappen in de 
circuswereld! Je maakt kennis met de 
grote onderdelen: jongleren, acrobatie 
en evenwicht. Spelenderwijs verken je 
steltlopen, ballopen, tonlopen, rola bola, 
grondacrobatie, koorddansen, jongleren 
met sjaaltjes, bordjes draaien, flowerstick, 
diabolo,…

 van 02.10.2021 tot 28.05.2022 
van 13.30 tot 15.00 uur

 ECAM-site

 GC Pianofabriek

 Samenwerking met Circus Zonder 
Handen

 € 90  | Paspartoe-kansentarief € 27

 van 6 tot 7 jaar
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Circus 2
Vanaf 8 jaar ontdekken we verder wat 
de diverse circuswereld te bieden heeft. 
De lessen worden iets moeilijker en 
spannender. Je drukt je creatief uit, je 
leert nieuwe circustechnieken en bouwt 
verder op eerder aangeleerde circustrucs 
op je eigen tempo. We dagen je uit met 
eenwieler, diabolo, jongleren met balletjes 
en slackline.

 van 06.10.2021 tot 26.01.2022 en van 
02.02.2022 tot 25.05.2022 
elke week op woensdag  van 
15.30 tot 17.00 uur

 GC De Rinck

 € 105  | Paspartoe-kansentarief € 31 |  
Bij 2 inschrijvingen € 95

 van 8 tot 11 jaar

 

Kids boks
Zoek je een leuke, speelse en leerrijke 
sport? Dan kunnen deze bokslessen wel 
eens iets voor jou zijn! We leren op een 
speelse, gemakkelijke en veilige manier 
boksen. Bewegingen, werpen, evenwicht...
we oefenen alles met spelletjes.

 van 07.10.2021 tot 27.01.2022 en van 
03.02.2022 tot 02.06.2022 
elke week op donderdag van 
16.00 tot 17.30 uur

 GC De Rinck

 € 98  | Paspartoe-kansentarief € 29  |  
Bij 2 inschrijvingen € 88

 van 6 tot 11 jaar

 

Little Tree yoga
In deze lessen leren kinderen op een 
speelse manier yoga met liedjes, dans, 
yoga houdingen en verhalen. Voertaal 
is het Engels met vertaling naar het 
Nederlands.

 van 26.09.2021 tot 21.11.2021 
elke week op zondag van 
11.00 tot 12.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 48  | Paspartoe-kansentarief € 12

 van 7 tot 8 jaar

 

Circus 2
Circustricks in the mix! Steltlopen, 
eenwieleren, ballopen, tonlopen, 
koorddansen, jongleren met sjaaltjes 
en balletjes, diabolo, bordjes draaien, 
acrobatie. In welk circusnummer ben jij 
het sterkst?

 van 03.09.2021 tot 24.06.2022 
elke week op vrijdag van 
17.00 tot 18.30 uur

 Sint-Ursula | 
sintursulalaken@gmail.com

 GC Nekkersdal

 gratis

 van 8 tot 12 jaar
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Maxi’s spelen met taal
Tijdens deze cursus nemen we kinderen 
mee op een spannend en talig avontuur. 
Via unieke sporten en spelletjes dompelen 
we ze onder in de wondere wereld van de 
Nederlandse taal.

 van 22.09.2021 tot 11.05.2022 
elke week op woensdag van 
13.30 tot 16.30 uur

 GC Nohva

 Curieuzeneuzen/Les Petits 
Débrouillards

 Lesgever: Curieuzeneuzen. Voor 
kinderen vanaf het eerste leerjaar.

 € 180  | Paspartoe-kansentarief € 72

 van 6 tot 10 jaar

 

Minibasket
Botsen en dribbelen, werpen en vangen, 
mikken en passen. Kom naar Team 
Nekkersdal en train je behendigheid met 
de bal! Op het einde van elke les kan je je 
trucjes uittesten tijdens de match!

 van 22.09.2021 tot 25.05.2022 
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 2012, 2013 
of 2014, die Nederlands begrijpen en 
spreken.  
Inschrijven vanaf 25.08

 € 85  | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 6 tot 8 jaar en van 9 tot 11 jaar

 

Minivoetbal
Oefen onder begeleiding van een ervaren 
sportanimator de coolste tricks met 
de bal en leef je in groep uit tijdens de 
voetbalwedstrijd op het einde van de les.

 van 25.09.2021 tot 21.05.2022 
elke week op zaterdag van 
13.00 tot 14.00 uur (6-8 jaar) en van 
14.00 tot 15.00 uur (9-11 jaar)

 GC Nekkersdal

 € 85  | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 6 tot 8 jaar en van 9 tot 11 jaar

 

Multimove
Multimove prikkelt en bevordert 
de motorische vaardigheden van je 
kind. Op een speelse manier doen we 
bewegingsoefeningen die je kind sterker 
maken.

 van 20.09.2021 tot 20.06.2022 
elke week op maandag van 
17.00 tot 18.00 uur

 GC Everna

 voor kinderen uit het eerste leerjaar.

 € 120  | Paspartoe-kansentarief € 36  |  
Prijs 1ste semester: € 60 |  
Prijs 2de semester: € 70

 van 6 tot 7 jaar
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Schaken
Het doel van dit spel? De koning te 
grazen nemen: in schaaktermen heet dat 
‘schaakmat’. Dames, torens, paarden, 
lopers en pionnen nemen het tegen elkaar 
op in dit strategisch spel.

 van 25.09.2021 tot 23.10.2021 
5 sessies op zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 25  | Paspartoe-kansentarief € 6

 van 7 tot 10 jaar

 

Schaken
Denk je dat schaken heel moeilijk is? 
Eigenlijk is dat echt niet zo! Bij ons leer je 
op zaterdag voormiddagen schaken. Onze 
coach leert je de fijnste technieken. Wist 
je trouwens dat schaken ook een sport is? 
Jawel, een denksport!

 van 18.09.2021 tot 18.12.2021 
elke week op zaterdag van 
10.30 uur tot 12.30 uur van 
10.30 tot 12.30 uur

 GC De Platoo

 € 65  | Paspartoe-kansentarief € 16,25 |   
Sociaal tarief: € 39 |  
Sponsor tarief: € 91

 van 8 tot 12 jaar

 

Multimove maxi
Twijfelt je kind nog over de ideale sport? 
Tijdens Multimove ontdekken ze ze 
allemaal: voetbal, basket, hockey, atletiek 
en nog vele andere.

 van 02.10.2021 tot 04.06.2022 
elke week op zaterdag van 
11.30 tot 12.30 uur

 Sint-Ursula 
sintursulalaken@gmail.com

 GC Nekkersdal

 Inschrijven vanaf 25.08

 € 85  | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 7 tot 9 jaar

 

O my Sport!
Oh my goodness! Tijdens deze ateliers kan 
je proeven van de coolste sporten. En niet 
enkel courante sporten: van badminton en 
basket tot breakdance en hiphop. Voor elk 
wat wils!

 van 23.09.2021 tot 09.06.2022 
elke week op donderdag van 
17.00 tot 19.00 uur

 Campus Kompas

 GC De Kriekelaar

 € 95  | Paspartoe-kansentarief € 29

 van 10 tot 14 jaar
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Skatelessen (Basis)
Een veilige omgeving, voldoende ruimte 
en een goede skate ondergrond volstaan. 
Materiaal (skateboards + bescherming) is 
inbegrepen, extra skatetoestellen kunnen 
op aanvraag. Wij houden de groepen 
bewust klein en voorzien voldoende 
gediplomeerde lesgevers, zodat we 
niveauverschillen kunnen opvangen en 
het uitdagend houden voor iedereen!

 van 18.09.2021 tot 16.10.2021 
elke week op zaterdag van 
14.10 uur tot 15.10 uur (6-8 jaar) en 
van 15.20 tot 16.20 uur (9-11 jaar)

 Comenius

 GC De Platoo

 € 35  | Paspartoe-kansentarief € 8,75  |  
Sponsor tarief: € 40 |  
Sociaal tarief: € 30

 van 6 tot 8 jaar en van 9 tot 11 jaar

 

Skatelessen (Gevorderden)
We verlaten de veilige zone en maken het 
iets uitdagender. Let op! Dit is een reeks 
voor echte skaters! 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! Materiaal (skateboards + 
bescherming) is inbegrepen.

 van 19.09.2021 tot 17.10.2021 
elke week op  zondag van 
14.20 uur tot 15.20 uur (6-8 jaar) en 
van 15.30 tot 16.30 uur (9-11 jaar)

 Comenius

 GC De Platoo

 € 35  | Paspartoe-kansentarief € 8,75  |   
Sponsor tarief: € 40 |  
Sociaal tarief: € 30

 van 6 tot 8 jaar en van 9 tot 11 jaar

 

Sport & spel kids
Sport en spel: dat kan van alles 
zijn! Grote spelen, kleine spelen, 
gezelschapsspelletjes of creatief aan 
de slag met verschillende materialen... 
Wij proberen het allemaal uit! Op het 
programma ook: een uitstap naar een 
museum, een theatervoorstelling en af en 
toe een uurtje sport. Een speelse geest in 
een gezond lichaam: check!

 van 22.09.2021 tot 25.05.2022 
elke week op woensdag van 
14.00 tot 16.30 uur

 GC De Kriekelaar

 € 95  | Paspartoe-kansentarief € 29

 van 6 tot 9 jaar

 

Sport & spel teens
Een toffe combinatie voor sportieve 
speelvogels!Sport en spel! We spelen 
erop los op woensdagnamiddag: 
gezelschapsspelletjes, een creatieve 
namiddag... het kan allemaal! Op het 
programma ook: een museumbezoek, een 
theatervoorstelling en een uurtje sport. 
Klaar? En Start!

 van 22.09.2021 tot 25.05.2022 
elke week op woensdag van 
14.00 tot 16.30 uur

 Campus Kompas

 GC De Kriekelaar

 € 95  | Paspartoe-kansentarief € 29

 van 10 tot 12 jaar
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Tiener work-out
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 30.09.2021 tot 02.06.2022 
elke week op donderdag van 
19.00 tot 20.00 uur

 GC Nekkersdal

 € 85  | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 10 tot 14 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary TAAL LEREN & 
OEFENEN

Spelen met Frans
Laat je onderdompelen in een speels 
taalbad. Zonder het te merken, leer je elke 
keer weer enkele Franse woorden bij.

 van 02.10.2021 tot 04.06.2022 
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 (1ste en 2de leerjaar). 
Inschrijven vanaf 25.08  

 € 85  | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 6 tot 7 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
THEATER

Allemaal Acteur
Luister je graag naar verhalen? Zo graag 
dat je er zelf eens in wil meespelen? Je 
kan kiezen wie je het liefste bent: een boze 
boer, een koele kikker, een dappere dame 
of een mooi monster.

 van 29.09.2021 tot 25.05.2022 
elke week op woensdag van 
14.00 tot 15.00 uur (7-8 jaar) en van 
15.30 tot 17.30 uur (9-12 jaar)

 GC Pianofabriek

 Samenwerking met Bronks vzw. Voor 
kinderen die goed Nederlands kunnen 
én anderen die het nog leren.  

 € 90  | Paspartoe-kansentarief € 27

 van 7 tot 8 jaar en van 9 tot 12 jaar

 

Creatieve kindercursus 
‘Tatertheater’
Droom je er ook van op het podium te 
staan? Te zingen, acteren, dansen, grapjes 
vertellen voor een publiek? Deze week 
leren we hoe te improviseren, emoties 
na te bootsen, een decor te maken en 
personages te verzinnen. Laat je fantasie 
de vrije loop en ontdek het plezier van 
acteren.

 van 03.11.2021 tot 05.11.2021 
van 9.00 tot 16.00 uur

 GC De Zeyp

 € 45 | Paspartoe-|  
Paspartoe-kansentarief € 15 |  
Bij 2 inschrijvingen € 33

 van 6 tot 7 jaar en van 8 tot 9 jaar
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Speltheater 3.3 en 4.0
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 03.09.2021 tot 24.06.2022 
elke week op vrijdag van 
18.00 tot 20.00 uur

 GC Nohva

 Academie voor Woord 
en Muziek Brussel | 
www.hoofdstedelijkeacademie.be

 € 71  | Korting mogelijk

 van 8 tot 10 jaar

 

Tatertheater
Sta jij graag op het podium? Speel je 
graag een rol of kom je graag eens uit je 
comfort zone? Duik mee in de boeiende 
theaterwereld.

 van 23.09.2021 tot 23.06.2022 
elke week op donderdag van 
16.00 tot 17.30 uur

 GC Everna

 € 120  | Paspartoe-kansentarief € 36 |    
Prijs 1ste semester: € 65 |  
Prijs 2de semester: € 85

 van 8 tot 10 jaar

 

Theateratelier
Wil je leren improviseren, spreken en 
bewegen op een podium? Dan is deze 
cursus zeker iets voorjou! Gebruik je stem 
en je lichaam om je uit te drukken en ga 
aan de slag met je verbeelding. Brengde 
acteur of actrice in jou naar boven en 
schitter mee in de voorstelling op het 
einde van de cursus.

 van 29.09.2021 tot 15.06.2022 
elke week op woensdag van 
16.00 tot 17.00 uur (7-9 jaar) en  
van 17.00 tot 18.00 uur (10-12 jaar)

 GC De Zeyp

 € 75  | Paspartoe-kansentarief € 15

 van 7 tot 9 jaar en van 10 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 08.09.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag. Niveau 
2.1 en 2.2: van 16.30 tot 17.30 uur 
(8-9 jaar). Niveau 2.3 en 2.4: van 
17.30 tot 18.30 uur (10-11 jaar)

 GC Nekkersdal

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

 € 70

 van 8 tot 9 jaar en van 10 tot 11 jaar
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Theateratelier
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 06.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag.  
Niveau 2.1 en 2.2: van 
16.00 tot 17.00 uur.  
Niveau 2.3 en 2.4: van 
17.00 tot 18.00 uur.

 GC Nohva

 Academie voor Woord en Muziek 
Brussel

 € 71  | Korting mogelijk

 van 8 tot 12 jaar

 

TheaterLAB
Heb jij altijd stiekem gedroomd om 
acteur/actrice te worden? Sta je te 
springen om te leren improviseren, 
bewegen en spreken op een podium? 
In deze cursus laat je je fantasie werken 
en duik je de theaterwereld in. Op het 
einde sta je op een echt podium met echt 
publiek.

 van 10.11.2021 tot 22.12.2021 
elke week op woensdag van 
14.00 uur tot 16.00 uur van 
14.00 tot 16.00 uur

 Comenius

 GC De Platoo

 € 35  | Paspartoe-kansentarief € 8,75  |  
Sponsor tarief: € 49 |  
Sociaal tarief: € 21

 van 6 tot 9 jaar

 

Theaterlab mini
Speel je thuis al graag toneel? Maak 
kennis met allerlei aspecten van het 
theater en wees de ster in een spetterende 
eindvoorstelling.

 van 01.10.2021 tot 03.06.2022 
elke week op vrijdag van 
17.00 tot 18.30 uur

 GC Nekkersdal

 Voor tieners en bijna-tieners geboren 
in 2010 of 2011 of 2012 (4de, 5de, 6de 
leerjaar), die Nederlands begrijpen en 
spreken. Inschrijven vanaf 25,08

 € 120  | Paspartoe-kansentarief € 36

 van 9 tot 11 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
VOEDING

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

 op 11.09.2021 | 09.10.2021 | 13.11.2021 |  
11.12.2021 
elke 2de zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.30 uur

 GC Essegem

 In het kader van het Duurzaam 
Wijkcontract Magritte, voorbehouden 
aan kinderen uit de wijk  

 € 1

 van 6 tot 10 jaar

 



Diversen  107

12-18 JAAR
 \ creativiteit
 \ dans
 \ ecologie
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 \ theater
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Issam over de skateboardlessen  
in GC De Platoo (Koekelberg):

“Skatebeschermers krijgen we van De Platoo, 
dat is wel chill. Er is ook een ramp waar 
we vanaf skaten. Tijdens de lessen draag 
ik altijd een helm, en pols-, elleboog-, en 
kniebeschermers.”
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 Afro Fusion Contemporary 
CREATIVITEIT

Cityzoom
De crew van CityZoom zoekt nieuwe 
filmhelden! Wil jij filmen met de coolste 
camera’s, leren monteren en als een echte 
media wizard experimenteren? Schrijf je 
dan nu in!

 van 29.09.2021 tot 25.05.2022 
elke week op woensdag van 
14.00 tot 17.00 uur

 GC Pianofabriek

 Samenwerking met Jeugddienst  
Sint-Gillis  

 € 90  | Paspartoe-kansentarief € 27

 van 11 tot 16 jaar

 

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

 van 27.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
19.00 tot 22.00 uur of elke week op 
woensdag van 19.00 tot 22.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 € 120  | Paspartoe-kansentarief € 30

 vanaf 16 jaar

 

Kledingsatelier
Heb jij de basis van het naaien al onder 
de knie maar wil je meer? Leer kleding 
maken en ontwerpen van de professionele 
modeontwerpster Annelies Bruneel.

 van 23.09.2021 tot 23.12.2021 
elke week op woensdag van 
18.30 tot 20.30 uur

 GC De Markten

 Begeleiding: Atelier Annelies Bruneel. 
Breng zelf jouw naaimachine mee. 
Indien dit niet mogelijk is, zoeken 
we samen naar een oplossing: 
cursussen@demarkten.be

 € 170  |  
Paspartoe-kansentarief € 68   |  
€ 136 reductie (studenten, 
werkzoekenden, -26 en +65)

 vanaf 16 jaar

 

Couture
In dit atelier maak je je eigen creaties. 
Stap voor stap en met begeleiding leer je 
naaien en stikken. Je kiest zelf waaraan 
je graag wil werken. Een coole tas, 
portefeuille, een knuffel voor je zusje of 
iets leuks voor jezelf... het kan allemaal!

 van 25.09.2021 tot 28.05.2022 
elke week op zaterdag van 
9.30 tot 12.30 uur

 Groep INTRO Schaarbeek | 
(0)2 215 40 71

 GC De Kriekelaar

 Beginner of gevorderd? Geen 
probleem, de lesgever helpt je op weg.

 € 150 | Paspartoe-kansentarief € 60

 van 12 tot 16 jaar
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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 fikst.

 van 06.09.2021 tot 30.05.2022 
elke week op maandag van 
9.00 tot 12.00 uur

 GC Nekkersdal

 Femma Quartier Laeken

 Ladies only – Inschrijven via Femma 
Quartier.

 € 50

 vanaf 16 jaar

 

Naaiproject
Gefascineerd door de naaimachine? En 
daar altijd al iets mee willen maken? Dan 
is dit atelier helemaal op jouw maat. We 
maken t-shirts, verkleedspullen, hippe 
rokjes, enzovoort!

 van 22.09.2021 tot 25.05.2022 
elke week op woensdag van 
15.00 tot 16.30 uur

 GC Nekkersdal

 Voor tieners geboren in 2006, 2007, 
2008, 2009 of 2010, die Nederlands 
begrijpen en spreken. Inschrijven 
vanaf 25.08.

 € 120  | Paspartoe-kansentarief € 36

 van 10 tot 14 jaar

 

Schrijfatelier
Schrijf verhalen en proza en ga op zoek 
naar je eigen schrijfstijl. We bespreken 
onze teksten in groep.

 van 23.09.2021 tot 27.01.2022 
tweewekelijks op donderdag van 
19.00 tot 22.00 uur

 GC De Markten

 Lesgever: Els Moors. Deelname 
kan na een toelatingsproef: stuur 
voor maandag 6 september 
2021 een prozatekst naar 
cursussen@demarkten.be. 
Je schrijft je pas in nadat je via De 
Markten toelating hebt gekregen om 
deel te nemen aan de cursus.

 € 120  | Paspartoe-kansentarief € 36  |  
€ 96 (studenten, senioren, werklozen)

 vanaf 16 jaar

 

Tekenatelier
Maak kennis met de verschillende 
beeldelementen: kleur, compositie, 
contrasten, licht en donker. Prikkel je 
fantasie en creativiteit, we leren spreken 
over het eigen werk en dat van anderen.

 van 25.09.2021 tot 25.06.2022 
elke week op zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur

 GC De Kroon

 € 90 voor een tienbeurtenkaart | 
Paspartoe-kansentarief € 27

 van 8 tot 16 jaar
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Tekenatelier tieners
Ben je creatief en vind je tekenen 
de max, maar wil je nog veel meer 
ontdekken in deze wondere wereld? 
Methodisch tekenen, perspectief tekenen, 
architecturale tekeningen maken en 
werken met verf en houtskool., We doen 
het allemaal.

 van 02.10.2021 tot 18.12.2021 
elke week op zaterdag van 
11.00 uur tot 13.00 uur van 
11.00 tot 13.00 uur

 GC De Platoo

 € 55  | Paspartoe-kansentarief € 13,75   
Sponsor tarief: € 77 
Sociaal tarief: € 33

 van 12 tot 15 jaar

 

Tekenlabo
In een ontspannen sfeer leer je de 
technieken van het tekenen. Niets moet, 
alles kan! Fantasie en goesting zijn de 
basis van het creatieve proces

 van 29.09.2021 tot 15.06.2022 
elke week op woensdag 
van 16.00 tot 17.00 uur van 
16.00 tot 17.00 uur

 GC De Zeyp

 € 60 | Paspartoe-|  
Paspartoe-kansentarief € 15

 van 13 tot 16 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
DANS

Afrikaanse Dans
Op het opzwepende ritme van percussie 
leer je de soepele bewegingen van de 
Afrikaanse dans. Live percussionisten 
begeleiden deze workshop met ritmes uit 
Togo en West-Afrika. De lessen worden in 
het Frans gegeven.

 van 26.09.2021 tot 30.01.2022 
elke week op zondag van 
16.00 tot 18.00 uur

 GC De Markten

 Lesgever: Timothée Baminla  

 € 75  | Paspartoe-kansentarief € 19  |   
€ 60 reductie (studenten, 
werkzoekenden, -26 en +65)

 vanaf 16 jaar

 

Bollywooddans
Droom je van glamour, glitter en een 
beetje magie? Dan is deze sprankelende 
en dynamische dans iets voor jou!

 van 10.09.2021 tot 17.12.2021 
elke week op vrijdag van 
18.00 tot 19.30 uur

 GC Essegem

 € 70  | Paspartoe-kansentarief € 17,5

 van 8 tot 14 jaar
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Chant du corps
Met deze cursus wil Fatou Traoré 
verbindingen herstellen binnen het 
lichaam, nieuwe wegen voor beweging 
openen, de danser gevoeliger maken, 
beweeglijker en open voor uitwisseling 
en verandering. Je leert muziek, ruimte, 
groove en energie beleven op een 
spiritueel niveau.

 van 17.09.2021 tot 24.06.2022 
elke week op vrijdag van 
9.30 tot 12.30 uur

 GC Pianofabriek

 asbl 1x2x3 Ft1x2x3@gmail.com

 € 12

 vanaf 14 jaar

 

Dabke
Dabke is een traditionele volksdans uit 
het Midden-Oosten. Ben je tussen 15 en 
35 jaar en wil je Palestijnse Dabke leren 
dansen? Kom eens langs bij dansgroep 
Rajeen!

 van 19.09.2021 tot 26.06.2022 
elke week op zondag van 
13.00 tot 18.00 uur

 GC De Kriekelaar

 gratis

 van 16 tot 99 jaar

 

Tango
Leer de Argentijnse tango dansen onder 
de deskundige begeleiding van Sergio en 
Gisela. Deze originele en unieke dans is 
een geïmproviseerde dialoog, in een teder 
en heftig spel.

 van 13.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
18.30 tot 20.00 uur (beginners) en 
van 20.00 tot 21.00 uur (gevorderden) 
en van 21.00 tot 22.00 uur (half-
gevorderden)

 GC Pianofabriek

 Asbl Estación Tango  
tango.giselaysergio@gmail.com  
http://www.giselaysergio.com/

 Talen: Nederlands en Frans

 € 98 per kwartaal

 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 26.09.2021 tot 19.12.2021 
elke week op zondag van 
14.00 uur tot 16.00 uur van 
14.00 tot 16.00 uur

 Comenius

 GC De Platoo

 € 60  | Paspartoe-kansentarief € 15   
Sponsor tarief: € 84 |  
Sociaal tarief: € 36

 van 12 tot 15 jaar
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Urban Dance
Maak kennis met alle stijlen van urban 
dance, van hiphop over breakdance 
tot dancehall en jazz. Je verbetert niet 
enkel je techniek, tegelijkertijd maak je 
plezier op de muziek. De fun druipt ervan 
af, dankzij het Brusselse danscollectief 
RONIN!

 van 24.09.2021 tot 28.01.2022 
elke week op vrijdag van 
18.00 tot 19.00 uur

 GC De Markten

 Georganiseerd door de experts van 
het Brusselse danscollectief RONIN. 
Inschrijven vanaf 25.08

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

 van 12 tot 22 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 07.09.2021 tot 28.06.2022 
elke week op dinsdag van 
18.15 tot 19.45 uur

 GC Nohva

 Academie voor Woord 
en Muziek Brussel | 
www.hoofdstedelijkeacademie.be

 € € 71

 vanaf 12 jaar

 

Watan Dabke
Dabke, wat letterlijk stampen betekent, 
is een folkloristische dans afkomstig uit 
het Midden-Oosten (Libanon, Palestina, 
Syrië). Samen dansen en plezier maken 
staan centraal. In deze cursus leer je 
deze traditionele manier van dansen van 
ervaren dansers van de internationale 
Watan Dabke groep.

 van 26.09.2021 tot 30.01.2022 
elke week op zondag van 
13.45 tot 15.45 uur

 GC De Markten

 Lesgever: Watan Dabke dansgroep

 € 75  | Paspartoe-kansentarief € 19  |   
€ 60 reductie (studenten, 
werkzoekenden, -26 en +65)

 vanaf 16 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
ECOLOGIE

Boerenbrunch
Tijdens een heerlijke vegetarische 
brunch ga je in gesprek met kleinschalige 
agro-ecologische boeren. Elk van hen 
strijdt voor een alternatief, duurzaam 
voedselsysteem.

 op 14.11.2021 
van 9.00 tot 14.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 Georganiseerd samen met de 
coöperatieve buurtwinkel Bloum. 
Inschrijven via ten weyngaert 
of via info@bloum.be  

 € 7  | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 16 jaar
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 Afro Fusion Contemporary 
MUZIEK

Afro fanfare
Daniel Dzidzonu wil zijn kennis over 
West-Afrikaanse blaasinstrumenten en 
percussie delen met kinderen en jongeren. 
Er is geen muzikale voorkennis vereist. 
We maken samen muziek, leren nieuwe 
ritmes en trommelen en blazen erop los!

 van 11.09.2021 tot 25.06.2022 
elke week op zaterdag van 
11.30 tot 13.00 uur

 GC De Zeyp

 € 80 | Paspartoe-|  
Paspartoe-kansentarief € 30

 van 6 tot 16 jaar

 

Stemmer
Stemmer staat voor een cursus zang voor 
beginners en mensen met ervaring, voor 
leren, repeteren en presenteren, voor 
samenwerkingen in huis en buitenshuis. 
Eén constante in dit alles is het plezier van 
het samen zingen! Iedereen is welkom.

 van 22.09.2021 tot 26.01.2022 
elke week op woensdag, niet tijdens 
schoolverlof van 19.30 tot 22.00 uur

 GC De Markten

 Lesgever: Peter Spaepen

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

 vanaf 16 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
SPORT

BBB
Tijdens deze intensieve work-out op 
muziek train je de 3 B’s: buik, billen en 
benen. De coach en groep motiveren je 
om ervoor te gaan. De leukste manier om 
je lichaam helemaal in vorm te krijgen!

 van 15.09.2021 tot 22.12.2021 
elke week op woensdag van 
20.15 tot 21.15 uur

 GC Op-Weule

 Lesgever: Sigrid Vandeweijer  

 € 50  | Paspartoe-kansentarief € 13  |  
€ 50 voor de hele lessenreeks /  
€ 4 voor een proefles

 vanaf 14 jaar

 

Body Stretch
Tijdens deze groepsles op aangepaste 
muziek richten we ons op lenigheid en 
kracht. We leren de juiste houding aan, 
werken aan de algemene conditie en 
sluiten af met een relaxatie. Breng je eigen 
sportmatje mee!

 van 20.09.2021 tot 24.01.2022 
elke week op maandag van 
18.00 tot 19.00 uur

 GC De Markten

 Jullie welbevinden is belangrijk voor 
ons. We garanderen dat alle hygiëne- 
en afstandsregels gevolgd worden.

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

 vanaf 16 jaar
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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.  BC1 en 2 
staan niet voor een niveauverschil tussen de 
lessen, maar over verschillende tijdstippen.

 van 20.09.2021 tot 24.01.2022 
elke week op maandag van 
19.15 tot 20.15 uur (BC1) en van 
20.30 tot 21.30 uur (BC2)

 GC De Markten

 Begeleiding: Wendy Vandooren 
BC1 en 2 staan niet voor een 
niveauverschil tussen de lessen, maar 
over verschillende tijdstippen. 
Breng je eigen sportmatje mee!

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

 vanaf 16 jaar

 

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

 van 15.09.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag van 18.00 tot 19.00 uur

 GC Pianofabriek

 Abada Capoeira | 
abadakidstattoo@hotmail.com |  
facebook.com/abadacapoeira.bruxelles.5

 Taal: Nederlands, Frans, Engels & Portugees

 € 35 per maand + € 25 voor de 
verzekering

 vanaf 12 jaar

 

Frisbee
Zin om te sporten in groep in openlucht? 
Leer in 10 lessen de basis van frisbee van 
een professionele speler van de Brusselse 
frisbeeclub the Mooncatchers. Ervaring 
is niet nodig, wel een gezonde dosis 
goesting. Bij slecht weer stellen we de les 
uit.

 van 26.09.2021 tot 28.11.2021 
elke week op zondag van 
14.00 tot 16.00 uur

 Thurn&Taxis

 GC De Markten

 Lesgever: The Mooncatchers

 € 60  | Paspartoe-kansentarief € 15 |    
€ 48 reductie (studenten, 
werkzoekenden, -26 en +65)

 vanaf 16 jaar

 

Jongeren yoga
Neem even pauze van alle drukte, 
schermtijd en afleidingen. Tijdens deze 
yogasessies ontdek je de kracht, de 
soepelheid en de rust van je lichaam.

 van 21.09.2021 tot 31.05.2022 
elke week op dinsdag van 
16.00 tot 17.00 uur

 St. Michel-site | Picardstraat 170 |  
1080 Sint-Jans-Molenbeek

 GC Nekkersdal

 De lessen gaan door in de nieuwe 
zalen van de St. Michel-site. Jongeren 
van alle scholen zijn welkom.

 € 1/sessie (betalen bij aanvang van 
elke les).

 van 12 tot 15 jaar

 



jon
ge

ren

12-18 JAAR  115

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

 van 24.09.2021 tot 03.06.2022 
elke week op vrijdag van 
9.30 tot 10.30 uur (niveau 1) en  
van 10.30 tot 11.30 uur (niveau 2)

 GC Nekkersdal

 € 85  | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 vanaf 16 jaar

 

Leer schaken (beginners)
Schaken? Nu ook voor jou!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 30.09.2021 tot 28.10.2021 
elke week op donderdag van 
19.00 tot 20.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 38  | Paspartoe-kansentarief € 10

 vanaf 16 jaar

 

O my Sport!
Oh my goodness! Tijdens deze ateliers kan 
je proeven van de coolste sporten. En niet 
enkel courante sporten: van badminton en 
basket tot breakdance en hiphop. Voor elk 
wat wils!

 van 23.09.2021 tot 09.06.2022 
elke week op donderdag van 
17.00 tot 19.00 uur

 Campus Kompas

 GC De Kriekelaar

 € 95  | Paspartoe-kansentarief € 29

 van 10 tot 14 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 02.10.2021 tot 28.05.2022 
elke week op zaterdag van 
13.00 tot 15.00 uur

 Vier Seizoenen School/ école 4 saisons

 GC Pianofabriek

 Samenwerking met Circus Zonder 
Handen

 € 90  | Paspartoe-kansentarief € 27

 van 10 tot 14 jaar
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Pilates
Pilates is geschikt voor alle leeftijden, 
ongeacht de conditie. Met eenvoudige 
maar effectieve oefeningen train je heel 
het lichaam.

 van 23.09.2021 tot 12.05.2022 
elke week op donderdag van 
18.30 tot 19.30 uur

 GC Nohva

 Lesgever: Amithaba

 € 60 | 20% gezinskorting als je aan 
standaardtarief gelijktijdig meerdere 
gezinsleden voor cursussen van 
schooljaar 2021-2022 inschrijft.

 vanaf 14 jaar

 

Pilates
Versterk de kernspieren van je lichaam. 
Pilates is een effectieve en veilige 
methode om je buik-, bil-, rug- en 
bekkenbodemspieren te trainen.

 van 23.09.2021 tot 23.06.2022 
(donderdag )of van 05.10.2021 tot 
21.06.2022 (dinsdag) 
elke week op donderdag van 
20.15 tot 21.00 uur of elke week op 
dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 160  | Paspartoe-kansentarief € 64    
1ste semester: € 70 
2de semester: € 125

 vanaf 16 jaar

 

Prana Yoga
De lessen bestaan uit dynamische en 
statische yoga-houdingen die je lichaam 
versoepelen. We schenken aandacht aan 
de ademhaling om zo te komen tot een 
betere bewustwording van je lichaam 
en je geest. We eindigen steeds met een 
diepe ontspanning die innerlijke rust en 
harmonie brengt.

 van 23.09.2021 tot 23.06.2022 
elke week op donderdag van 
19.00 tot 20.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 160  | Paspartoe-kansentarief € 64    
1ste semester: € 70   
(23.09.2021 – 23.12.2021) 
2de semester: € 125  
(13.01.2022  - 23.06.2022)

 vanaf 16 jaar

 

Prana Yoga Online
Heb je geen tijd voor verplaatsingen en 
wel behoefte aan ontspanning? Volg dan 
de online lessen Prana Yoga. De lessen 
bestaan uit dynamische en statische yoga-
houdingen die je lichaam versoepelen en 
diepe ontspanning brengen.

 van 05.10.2021 tot 14.12.2021 
elke week op dinsdag van 
20.30 tot 21.30 uur

 GC De Kriekelaar

 € 60  | Paspartoe-kansentarief € 15

 vanaf 16 jaar
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Prenatale yoga
Versterk je lichaam en geest met yoga. 
Je onderhoudt je lenigheid, traint je 
spieren en leert diep adem te halen en te 
ontspannen. Samen met je kindje groei je 
in balans naar de bevalling.

 van 25.09.2021 tot 18.06.2022 
elke week op zaterdag van 
10.30 tot 12.00 uur

 GC De Kriekelaar

 € 70: 10-beurtenkaart /  
€ 38: 5-beurtenkaart |  
Paspartoe-kansentarief: 
€ 18 10-beurtenkaart

 vanaf 16 jaar

 

Schaken
Denk je dat schaken heel moeilijk is? 
Eigenlijk is dat echt niet zo! Bij ons leer 
je op woensdagavonden schaken. Onze 
coach leert je de fijnste technieken. Wist 
je trouwens dat schaken ook een sport is? 
Jawel, een denksport!

 van 15.09.2021 tot 15.12.2021 
elke week op woensdag van 
17.00 uur tot 18.30 uur van 
17.00 tot 18.30 uur

 GC De Platoo

 Lesgever: Simon Pleysier

 € 65  | Paspartoe-kansentarief € 16,25  |   
Sociaal tarief: € 39 |  
Sponsor tarief: € 91

 van 13 tot 17 jaar

 

Skatelessen (gevorderden)
We verlaten de veilige zone en maken het 
iets uitdagender. Let op! Dit is een reeks 
voor echte skaters! 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! Materiaal (skateboards + 
bescherming) is inbegrepen.

 van 19.09.2021 tot 17.10.2021 
elke zondag van 
16.40 uur tot 17.40 uur van 
16.40 tot 17.40 uur

 Comenius

 GC De Platoo

 € 35  | Paspartoe-kansentarief € 8,75   
Sponsor tarief: € 40 
Sociaal tarief: € 30

 van 12 tot 15 jaar

 

Tai-Chi Chuan
Tai Chi Chuan is het ochtendritueel van 
miljoenen chinezen. Het is veel meer 
dan gymnastiek, het is ook een verfijnde 
zelfverdediging.

 van 13.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag en vrijdag van 
20.30 tot 21.30 uur (maandag) of van 
19.00 tot 20.00 uur (vrijdag)

 GC Pianofabriek

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

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

  € 250

 vanaf 15 jaar
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Tiener work-out
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 30.09.2021 tot 02.06.2022 
elke week op donderdag van 
19.00 tot 20.00 uur

 GC Nekkersdal

 € 85  | Paspartoe-kansentarief € 21,25

 van 10 tot 14 jaar

 

Total Body
Total Body is een intensieve training 
waarbij je de grote spiergroepen (vooral 
armen, benen, dijen, en abs) traint 
met onder andere elastieken en lichte 
gewichten. Hiermee verbeter je je 
conditie, verbrand je vet en verstevig je 
je lichaam. De training is op opzwepende 
muziek. We eindigen met een intense 
stretching.

 van 23.09.2021 tot 27.01.2022 
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

 Lesgever: Saskia Braeckman. TB1 en 
2 staan niet voor een niveauverschil 
tussen de lessen, maar over 
verschillende tijdstippen.

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

 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 30.09.2021 tot 23.12.2021 (deel 1) en  
van 14.01.2022 tot 25.03.2022 (deel 2) en  
van 21.04.2022 tot 30.06.2022 (deel 3) 
elke week op donderdag van 
20.00 tot 21.00 uur

 GC Nekkersdal

 Inschrijven vanaf 25.08

 € 45  | Paspartoe-kansentarief € 11,25

 vanaf 16 jaar

 

Verbeter je schaakskills 
(niveau 2)
Kun je al schaken, maar zou je graag 
bijleren? Schrijf je dan in voor de 
lessenreeks van niveau 2 en ontdek nog 
meer geheimen van het schaakspel.

 van 30.09.2021 tot 28.10.2021 
elke week op donderdag van 
20.15 tot 21.15 uur

 GC De Kriekelaar

 € 38  | Paspartoe-kansentarief € 10

 vanaf 16 jaar
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Yoga@lunchtime
Nood aan beweging tussen het werken 
door? Maak je spieren los tijdens de 
lunchpauze met yoga oefeningen. Samen 
met Nicolas creëren we rust in het hoofd 
en werken we aan een goede houding.

 van 29.09.2021 tot 15.06.2022 
elke week op woensdag van 
12.30 tot 13.30 uur

 GC De Kriekelaar

 € 160  | Paspartoe-kansentarief € 64    
1ste semester: € 70  
(29.09.2021 – 22.12.2021) 
2de semester: € 120  
(12.01.2022 – 15.06.2022)

 vanaf 16 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary TAAL LEREN & 
OEFENEN

Conversatietafel 
Nederlands
Kom naar de conversatiegroep in Ten 
Weyngaert. We komen elke week 1,5 uur 
samen. Samen kies je waarover je praat.

 van 02.10.2021 tot 28.05.2022 
elke zaterdag vanaf 2 oktober van 
9.30 tot 11.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 gratis

 vanaf 16 jaar

 

Conversatietafel 
Nederlands
 Wil je Nederlands oefenen in Neder-
over-Heembeek? Neem deel aan de 
conversatie-tafel in GC Nohva in Neder-
over-Heembeek. We komen elke week 
anderhalf uur samen. Je leert de andere 
deelnemers goed kennen. Samen kies je 
waarover je praat.

 van 06.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
18.30 tot 20.00 uur

 GC Nohva

 gratis

 vanaf 16 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
THEATER

Impro-All-in
Lijkt gezellig samen improviseren iets 
voor jou? Onze ervaren lesgeefster Wided 
leert je met veel enthousiasme enkele 
basistechnieken aan.

 van 20.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
20.30 tot 22.00 uur

 GC Nohva

 € 80 | Paspartoe-kansentarief € 20

 vanaf 16 jaar
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Speltheater
Speel je helden na, verzin verhalen, draag 
gedichten voor en maak vooral plezier. 
Met teksten, improvisatie en beweging 
verfijnen we je toneelspel.

 van 08.09.2021 tot 29.06.2022 
elke week op woensdag Niveau 
3.1 en 3.2: van 14.30 tot 16.30 uur 
(12-15 jaar). Niveau 3.3 en 4: van 
16.30 tot 18.30 uur (15-18 jaar)

 GC Nekkersdal

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

 € 70

 van 12 tot 15 jaar en van 15 tot 18 jaar

 

Speltheater 3.0
Lijkt het je leuk om toneel te spelen? Wil 
je zelfzeker voor een groep staan? Wil je 
duidelijk en mooi leren spreken? Dan is 
theateratelier iets voor jou!

 van 06.09.2021 tot 27.06.2022 
elke week op maandag van 
18.15 tot 20.15 uur

 GC Nohva

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

 € 71 | Korting mogelijk

 vanaf 15 jaar

 

Theaterlab maxi
Speel je thuis al graag toneel? Maak 
kennis met allerlei aspecten van het 
theater en wees de ster in een spetterende 
eindvoorstelling.

 van 01.10.2021 tot 26.11.2021 en van 
14.01.2022 tot 25.03.2022 
elke week op vrijdag van 
18.30 tot 20.00 uur

 GC Nekkersdal

 Voor tieners geboren in 2006, 2007, 
2008 of 2009 (1ste, 2de, 3de en 4de 
middelbaar), die Nederlands begrijpen 
en spreken. Inschrijven vanaf 25.08

 € 50  | Paspartoe-kansentarief € 13

 van 12 tot 15 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
UITSTAP

Belgian Chocolate Village
Een heel druk chocoladeprogramma. Van 
de boon tot de reep, tijdens een interactief 
parcours dat voor iedereen toegankelijk is. 
Alles is voorzien om u een volledige cacao 
experience te bezorgen! MIAM MAM

 op 25.02.2022 
van 14.00 tot 17.00 uur

 Belgian Chocolate Village

 GC Ten Weyngaert

 € 6  | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 16 jaar
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Bezoek aan de Koninklijke-
serres-royales
Een prachtige wandeling, geparfumeerd 
met verschillende geuren en kleuren, die 
ons meeneemt naar andere werelden.
Uitzonderlijke architectuur, een unieke 
geschiedenis en een fantastische 
omgeving.

 op 20.05.2022 
elke maand op vrijdag van 
14.00 tot 17.00 uur

 Koninklijke Serres van Laken

 GC Ten Weyngaert

 € 2

 vanaf 16 jaar

 

Bezoek Green Fabric
De toegang tot creatie vergemakkelijken, 
autonomie aanmoedigen om het verbruik 
te verminderen en sociale banden 
creëren. Laten we eens een kijkje beter 
nemen!

 op 25.03.2022 
elke maand op vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur

 Green Fabric

 GC Ten Weyngaert

 gratis

 vanaf 16 jaar

 

Bezoek Luik
Geniet van de beroemde Luikse wafels, 
wandel door de voetgangersstraten en 
ontdek de wijken, monumenten en musea 
van de stad in een warme sfeer.

 op 24.06.2022 
elke maand op vrijdag van 
8.00 tot 19.00 uur

 Stad Luik

 GC Ten Weyngaert

 € 10 | Paspartoe tarief € 2

 vanaf 16 jaar

 

GardeRobe MannekenPis
Een bijzonder museum! De GardeRobe 
MannekenPis ligt op een steenworp 
afstand van de fontein en stelt ongeveer 
140 kostuums uit zijn ongelooflijke 
collectie tentoon.

 op 24.09.2021 
elke maand op vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur

 De GardeRobe MannekenPis

 GC Ten Weyngaert

 € 4

 vanaf 16 jaar
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Interreligieuzewandeling
Ontdekking en cultuur dag. Een traject 
afleggen rond belangrijke gebeurtenissen in 
een mensenleven en hoe dat in verschillende 
culturen en religies wordt beleefd en gevierd. 
Kom en vertel ons je verhaal.

 op 17.12.2021 
elke maand op vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur

 GC Ten Weyngaert

 gratis

 vanaf 16 jaar

 

 Afro Fusion Contemporary 
VOEDING

Homemade vegan fast food
Weinig tijd en inspiratie om te koken? 
In deze workshop leer je hoe je in een 
handomdraai een vegan snack op tafel 
tovert. Na de workshop weet jij perfect 
hoe je snel, gezond en makkelijk kookt 
wanneer het even wat sneller moet gaan.

 op 21.10.2021 
van 18.30 tot 21.30 uur

 GC Den Dam

 € 10 | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 12 jaar

 

Home Frit’ Home - Frite 
museum Brussels
Je houdt van friet dus kom en ontdek zijn 
verhaal! Met meer dan 500 verschillende 
objecten en creaties, onthult het 
Frietmuseum te Brussel u alle aspecten 
van deze Belgische klassieker.

 op 17.11.2021 
elke maand op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

 Home Frit’ Home | Bondgenotenstraat 
242 | 1190 Brussel

 GC Ten Weyngaert

 gratis

 vanaf 16 jaar

 

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 29.04.2022 
elke maand op vrijdag van 
14.00 tot 18.00 uur

 Dudenpark

 GC Ten Weyngaert

 gratis

 vanaf 16 jaar
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Vegan koken: Belgische 
klassiekers
We mogen best fier zijn op onze Belgische 
gerechten: van vol-au-vent, stoverij 
en asperges tot mosselen en paling 
in ‘t groen. Gelukkig kunnen we deze 
gerechten ook plantaardig klaarmaken. 
Proef en probeer het vooral zelf!Plan 
alvast een etentje in voor je vrienden, 
want het gaat smaken.

 op 07.10.2021 
van 18.30 tot 21.30 uur

 GC Den Dam

 € 10  | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 12 jaar

 

Voedingssalon
Het Voedingssalon viert in 2021 zijn 
92e verjaardag  Trouwe bezoekers 
weten ondertussen al dat je op Het 
Voedingssalon terecht kan voor lekker 
eten, maar ook voor alles in en rond het 
huishouden!

 op 22.10.2021 
elke maand op vrijdag van 
14.00 tot 18.00 uur

 Brussels Expo

 GC Ten Weyngaert

 gratis

 vanaf 16 jaar

 

Wereldkeuken
Hou je van reizen, cultuur en koken? Elke 
maand koken we met een nieuw thema: 
koken met overschotten, vegetarisch, 
voor diabetes, gourmands...Een culinaire 
rijkdom en een reis rond de wereld!

 van 16.09.2021 tot 16.06.2022 
elke maand op donderdag van 
18.00 tot 21.30 uur

 GC Ten Weyngaert

 Breng je schort en je goed humeur 
mee!

 € 10  | Paspartoe-kansentarief € 2

 vanaf 15 jaar
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N22 bundelt de krachten 
van de 22 Brusselse 
GEMEENSCHAPSCENTRA

N22 unit les forces 
des 22 centres 
communautaires 
bruxellois

N22 combines 
the strengths of 
the 22 Brussels 
community centres

22 centra verspreid over het hele gewest. Dat zijn eindeloos veel kansen om 
bij te leren, te ontdekken, genieten, ontmoeten, ontspannen, creëren, en 
samen Brussel te zijn.

Ontdek er alles over op www.N22.brussels

22 centres répartis sur la région 
entière. Voilà, une infinité de 
chances permettant d’apprendre, 
de découvrir, de s’amuser, de faire 
des rencontres, de se détendre, de 
créer, et de se réunir à Bruxelles. 

Découvrez tout sur 
www.N22.brussels

22 centres spread across the 
entire region. That means endless 
opportunities to learn, discover, 
enjoy, meet, relax, create and be 
together in Brussels.

Find out more at 
www.N22.brussels

  

Volg ons!Volg ons!
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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. Y

ou 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!

You do not speak or understand any Dutch. 

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

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

You understand a lot of Dutch and speak it well. 

The language icons were developed by the Huis van het Nederlands 
Brussel and the Commission of the Flemish Community.
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1  GC De Kriekelaar
2  GC De Kroon
3  GC De Linde
4  GC De Maalbeek
5  GC De Markten
6  GC De Platoo
7  GC De Rinck
8  GC De Vaartkapoen
9  GC De Zeyp
10  GC Den Dam
11  GC Elzenhof

12  GC Essegem
13  GC Everna
14  GC Het Huys
15  GC Kontakt
16  GC Nekkersdal
17  GC Nohva
18  GC Op-Weule
19  GC Pianofabriek
20  GC Ten Noey
21  GC Ten Weyngaert
22  GC Wabo

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
Generaal Lemanstraat 118,
1040 Etterbeek
(tijdelijke locatie wegens 
verbouwing) 
02 734 84 43
demaalbeek@vgc.be
www.demaalbeek.be

5  GC De Markten
Oude Graanmarkt 5, 
1000 Brussel
02 512 34 25
cursussen@demarkten.be
www.demarkten.be

6  GC De Platoo
Pantheonlaan 14, 
1081 Koekelberg
02 412 00 50
deplatoo@vgc.be
www.deplatoo.be

7  GC De Rinck
Dapperheidsplein 26, 
1070 Anderlecht
02 524 32 35
derinck@vgc.be
www.derinck.be

8  GC De Vaartkapoen
Manchesterstraat 13-15, 
1080 Sint-Jans-Molenbeek
(tijdelijke locatie wegens 
verbouwing) 
02 413 04 10
devaartkapoen@vgc.be
www.vaartkapoen.be

9  GC De Zeyp
Van Overbekelaan 164, 
1083 Ganshoren
02 422 00 11
onthaal@dezeyp.be
www.dezeyp.be

10  GC Den Dam
Waversesteenweg 1741, 
1160 Oudergem
02 663 89 50
dendam@vgc.be
www.gcdendam.be

11  GC Elzenhof
Kroonlaan 12, 
1050 Elsene
02 648 20 30
elzenhof@vgc.be
www.gcelzenhof.be

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

13  GC Everna
Sint-Vincentiusstraat 30, 
1140 Evere
02 247 03 40
everna@vgc.be
www.everna.be

14  GC Het Huys
Egide Van Ophemstraat 46, 
1180 Ukkel
02 343 46 58
hethuys@vgc.be
www.hethuys.be

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

16  GC Nekkersdal
Emile Bockstaellaan 107, 
1020 Laken
02 421 80 60
info@nekkersdal.be
www.nekkersdal.be

17  GC Nohva
Peter Benoitplein 22, 
1120 Neder-Over-Heembeek
02 268 20 82
gcnohva@vgc.be
www.gcnohva.be

18  GC Op-Weule
Sint-Lambertusstraat 91, 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 775 92 00
info@opweule.be
www.opweule.be

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

20  GC Ten Noey
Gemeentestraat 25,
1210 Sint-Joost-ten-Node
02 217 08 82
tennoey@vgc.be
www.tennoey.be

21  GC Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54, 
1190 Vorst
02 340 95 80
tenweyngaert@vgc.be
www.tenweyngaert.be

22  GC Wabo
Delleurlaan 39-43, 
1170 Watermaal-Bosvoorde
02 675 40 10
wabo@vgc.be
www.wabo.be 



C
ur

su
sa

an
bo

d 
va

n 
de

 2
2 

Br
us

se
ls

e 
ge

m
ee

ns
ch

ap
sc

en
tr

a 
–

 C
ur

su
sb

ro
ch

ur
e 

20
21

-2
02

2

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
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Ontdek hier 
een overzicht van de 
22 gemeenschapscentra

www.N22.brussels   

Volg ons!Volg ons!
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