Deze kalender verzamelt de Nederlandstalige vrijetijdsactiviteiten voor kinderne in
Koekelberg voor het voorjaar 2021 (januari-juni).

Ce calendrier rassemble les activités en néerlandais pour enfants à
Koekelberg pour la première moitié de 2021 (janvier-juin)
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Inschrijven kan
- aan het onthaal van Vrijetijdspunt Comenius elke werkdag tussen 9:00 en 17:00
- in Bibliotheek Boekelberg tijdens de openingsuren
- online via de websites van Bibliotheek Boekelberg (koekelberg.bibliotheek.be) of
De Platoo (www.deplatoo.be)

Les inscriptions se font:
- à l’accueil du Vrijetijdspunt Comenius chaque jour de semaine entre
9:00 et 17:00
- dans la bibliothèque néerlandophone Boekelberg pendant les heures
d’ouverture
- en ligne via le site de la bibliothèque néerlandophone Boekelberg
(koekelberg.bibliotheek.be) ou via le site du Platoo (www.deplatoo.be)

GEMEENSCHAPSCENTRUM
DE PLATOO
VRIJETIJDSPUNT COMENIUS
Dapperenstraat 20 - 1081 Koekelberg
02/412.00.50
info@deplatoo.be
www.deplatoo.be

PANTHEONLAAN
Pantheonlaan 14 - 1081 Koekelberg

Openingsuren van het onthaal:
Elke weekdag tussen 9:00 en 17:00

BIBLIOTHEEK
BOEKELBERG
Dapperenstraat 20 - 1081 Koekelberg
02/411.08.65
bibliotheek@koekelberg.brussels
koekelberg.bibliotheek.brussels
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Openingsuren van de bibliotheek
Maandag
14:00-19:00
Dinsdag
14:00-18:00
Woensdag
12:00-17:00
Vrijdag		
09:00-12:00 & 15:00-17:00
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Als het gratis is, dan is het gratis!

Quand c’est gratuit, c’est gratuit!

Je kan kiezen voor het sponsortarief. Zo betaal je niet enkel de bijdrage van je eigen kind, maar
ook dat van een kind wiens ouders wat minder financieel krachtig zijn. Zo zorgen we samen
voor elkaar. Om deze optie via online inschrijven aan te duiden kies je bij kortingen voor «goede
doel tarief».

Via Paspartoe, dé vrijetijdspas voor Brussel, kan je genieten van een voordelig tarief. Meer
info over Paspartoe aan het onthaal van Vrijetijdspunt Comenius of online: www.uitinbrussel.
be/paspartoe

Er heerst nog veel onzekerheid rond COVID-19. Hou de websites van
De Platoo en van Bibliotheek Boekelberg in de gaten voor eventuele
updates. Wanneer een programma wijzigt, brengen we je meteen op
de hoogte. Ondertussen nemen we alle nodige maatregelen om onze
activiteiten veilig te laten doorgaan.

Il y a encore beaucoup d’incertitudes autour du COVID-19. Gardez les
sites internet de De Platoo et de la bibliothèque Boekelberg à l’oeil
pour être au courant des derniers changements éventuels. Quand une
activité est modifiée, nous vous tiendrons au courant. Entretemps nous
prenons toutes les précautions pour que nos activités se déroulent en
toute sécurité.

Via Paspartoe, le pass « Temps libre » pour Bruxelles, vous pouvez profiter d’un tarif
préférentiel. Plus d’info à propos de Paspartoe à l’accueil du Vrijetijdspunt Comenius
ou en ligne: www.uitinbrussel.be/paspartoe
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Gezinnen met een gezamenlijk inkomen van maximum € 30.000 op jaarbasis genieten van een
voordelig sociaal tarief. Kom wel even langs aan het onthaal van Vrijetijdspunt Comenius om
van dit tarief te genieten.
Les familles ayant un revenu de ménage annuel inférieur à € 30.000
peuvent profiter du tarif social. Pour bénéficier de ce tarif, passez
nous voir à l’accueil du Vrijetijdspunt Comenius.
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L

ezen is leuk! Elke woensdag lezen
we een verhaaltje voor in de bib.
Deelname is gratis. Na het voorlezen
geven we aan de ouders nog wat uitleg
en tips & tricks om zelf met boeken aan
de slag te gaan thuis!

Van 2,5 tot 5 jaar
Elke woensdag vanaf
6 januari in de bib
15:00 - 15:40
Bibliotheek Koekelberg

€
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Gratis!
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C

reatief zijn, plezier maken ÉN
Nederlands leren? Dat kan in ons
taalatelier voor kleuters.
Het taalatelier is bedoeld voor
kleuters uit de 2de en 3de kleuterklas
die schoollopen in het Koekelbergs
onderwijs of in Koekelberg wonen en
naar een Nederlandstalige school gaan.

E

r staat jullie kleuters een namiddag
vol plezier te wachten. We gaan
dansen,
koken,
theater
maken,
knutselen, tekenen, sporten en nog zo
veel meer. De kinderen eten samen hun
boterhammetjes op, spelen samen en
kunnen om 16u met een glimlach naar
huis vertrekken.

Van 3 tot 6 jaar
Elke woensdag van 13/01 tot
23/06 (behalve feestdagen en
schoolvakanties)
12:00 – 16:00
Vrijetijdspunt Comenius Polyvalente zaal

Van 3 tot 5 jaar
8 zondagen: 7/02, 14/02, 21/02, 28/02,
7/03, 14/03, 21/03, 28/03

9:30 - 11:00

€

Normaal tarief:
Sponsortarief:
Paspartoe:
Sociaal tarief:

€ 95
€ 133
€ 28,5
€ 57

Vrijetijdspunt Comenius Cafetaria

€
10

5€ voor de hele reeks.
Inschrijving verplicht
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N

iets zo makkelijk als een voorverpakt
koekje of een Caprisun. Maar het zijn
regelrechte suikerbommetjes! In enkele
weken leert je kind met eenvoudige
ingrediënten lekkere snacks maken die
zo mee kunnen in de brooddoos.

€
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W

ist je dat groenten het goedkoopst
zijn in het seizoen dat ze geoogst
worden? En ze dan lekkerder zijn
ook? Tijdens deze workshop gaan we
aan de slag met seizoensgroenten.
We bereiden samen een vegetarische
maaltijd met seizoensgroenten en eten
ze samen op. De kinderen krijgen hier
de meest uiteenlopende maaltijden
voorgeschoteld.

W

e leren het park tot in zijn kleinste
details kennen en brengen onze
vondsten als groep in kaart. Op het
programma: wandelen, dieren spotten,
schetsen, knippen, plakken, fotograferen
en misschien zelfs op fossielen stoten.

Van 8 tot 10 jaar

Elke zaterdag van 06/02 tot
19/06 (behalve feestdagen en
schoolvakanties

Elke zaterdag van 06/02 tot
19/06 (behalve feestdagen en
schoolvakanties

6 zaterdagen: 27/02, 06/03,
13/03, 20/03, 27/03, 03/04

13:30 – 15:00

11:00 – 13:00

10:00 – 12:00

De Platoo - Keuken

De Platoo - Keuken

De Platoo (gelijkvloers)

Normaal tarief:
Sponsortarief:
Paspartoe:
Sociaal tarief:

€ 95
€ 133
€ 28,5
€ 57

€

Normaal tarief:
Sponsortarief:
Paspartoe:
Sociaal tarief:

€ 95
€ 133
€ 28,5
€ 57

€

Normaal tarief:
Sponsortarief:
Paspartoe:
Sociaal tarief:

€ 30
€ 42
€ 7,5
€ 18
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S

chaken, heb je er al van gehoord? Waarschijnlijk wel. Veel mensen denken dat
schaken heel moeilijk is, maar eigenlijk is dat echt niet zo! Bij ons kan je de
zaterdag voormiddagen leren schaken. Onze coach leert je de fijnste technieken.
Wist je trouwens dat schaken ook een sport is? Jawel, een denksport! Ideale
zaterdagvoormiddag activiteit om je weekend goed in te zetten.
Van 8 tot 12 jaar

Voor kinderen die het Nederlands al wat beheersen
maar een duwtje in de rug nodig hebben om het
verder te oefenen hebben we hier een interessant
uurtje. Onze lesgeefster begeleidt de kinderen op
een speelse wijze om hun Nederlands verder te
oefenen. Er wordt geen les gegeven, maar door te
spelen en met elkaar in dialoog te gaan wordt de
taal verder geoefend.

Elke zaterdag van 16/01 tot
19/06 (behalve feestdagen en
schoolvakanties),

Van 9 tot 11 jaar
Elke maandag van 11/01 tot
14/06 (behalve feestdagen en
schoolvakanties),

10:30 – 12:30
Vrijetijdspunt Comenius Cafetaria

€

14

Normaal tarief:
Sponsortarief:
Paspartoe:
Sociaal tarief:

€ 95
€ 133
€ 28,5
€ 57

16:30 - 17:30
Vrijetijdspunt Comenius Polyvalente zaal

€

Normaal tarief:
Sponsortarief:
Paspartoe:
Sociaal tarief:

€ 90
€ 126
€ 27
€ 54
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E

en veilige omgeving, voldoende ruimte en een goede skate ondergrond volstaan.
Materiaal (skateboards + bescherming) zijn in begrepen, extra skatetoestellen
kan op aanvraag. Wij houden de groepen bewust klein door voldoende gediplomeerde
lesgevers te voorzien zodat we niveauverschillen kunnen opvangen en het zo
uitdagend houden voor iedereen!

€
16

5 zondagen: 25/04, 02/05,
09/05, 16/05, 30/05

5 zondagen: 25/04, 02/05,
09/05, 16/05, 30/05

14:00 - 15:00

15:10 - 16:10

Vrijetijdspunt Comenius Atrium

Vrijetijdspunt Comenius Atrium

Normaal tarief:
Sponsortarief:
Paspartoe:
Sociaal tarief:

€ 25
€ 30
€ 6,25
€ 20

€

Normaal tarief:
Sponsortarief:
Paspartoe:
Sociaal tarief:

5 zondagen: 25/04, 02/05,
09/05, 16/05, 30/05
16:20 - 17:20

Vrijetijdspunt Comenius Atrium

€

Normaal tarief:
Sponsortarief:
Paspartoe:
Sociaal tarief:

€ 25
€ 30
€ 6,25
€ 20

€ 25
€ 30
€ 6,25
€ 20
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J

ij kent de Buitenspeeldag toch al?
Al voor de 12de keer op rij kan je
een hele woensdagnamiddag buiten
ravotten en sporten. Op de website
http://www.buitenspeeldag.be/ vind
je het volledige aanbod in Brussel.

Van 6 tot 12 jaar
Woensdag 21/04
13:00 - 17:00
Comenius-site

€
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Gratis!
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O

ntdek de leukste ideeën om
samen met je kleintje op leestocht
te gaan. In deze doe-expo trek je stap
voor stap door de wondere wereld
van lezen en voorlezen. Want jong
geleerd, is oud gedaan!

I

n 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. ‘Lezen is een feest!’:
onder die noemer vieren we een
maand lang! In maart kan je in de
bib terecht voor een selectie verrassingsboeken voor kinderen en een
toffe knutseltafel.

D

e straat is van ons! In de Herkoliersstraat
kan je genieten van optredens,
leuke spelletjes, een springkasteel, de
boekenmarkt van Boekelberg, lekker eten
en nog veel meer!

Van 0 tot 99 jaar

€
20

Van 0 tot 99 jaar

Van 0 tot 12 jaar

Van 1 tot 28 februari

Van 1 tot 31 maart

Tijdens de openingsuren van de
bibliotheek

Tijdens de openingsuren van de
bibliotheek

Comenius Bibliotheek Boekelberg

Comenius Bibliotheek Boekelberg

Gratis!

€

Gratis!

Zaterdag 29/05
12:00 - 18:00
Herkoliersstraat
1081 Koekelberg

€

Toegang is gratis.
Activiteiten, eten en drank
zijn betalend.
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H

oe werden foto’s gemaakt? Dat kom
je tijdens deze stage te weten. We
maken onze eigen Camera Obscura,
exploreren met blauwdruk of cianotype,
en nog veel meer!

Van 9 tot 11 jaar
Van 21 tot 23 december 2020
09:00 - 16:00
Opvang van 08:30 tot 17:00
Vrijetijdspunt Comenius

€

Normaal tarief: 45 € per kind /
75 € voor 2 kinderen / 99 € voor 3
kinderen uit hetzelfde gezin
Paspartoe: 15 € per kind
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Tijdens deze speelweek leren kinderen
anders kijken en denken over de wereld.
Centraal staat het thema ‘duurzaamheid’
in al z’n facetten. Wat houdt zero-waste
juist in? Hoe maak je muziekinstrumenten
uit gerecycleerd materiaal? Kan je
knutselen met afval? Een unieke
workshop zowel binnen als buiten in de
natuur, met een duurzame insteek. Alles
op maat van kinderen!

€
24

Wat houdt zero-waste juist in? Hoe maak
je muziekinstrumenten uit gerecycleerd
materiaal? Kan je knutselen met afval?
Een unieke workshop zowel binnen als
buiten in de natuur, met een duurzame
insteek.

Van 15/02 tot 19/02

Van 15/02 tot 19/02

09:00 - 16:00
Opvang van 08:30 tot 17:00

09:00 - 16:00
Opvang van 08:30 tot 17:00

Vrijetijdspunt Comenius Polyvalente zaal

!

Normaal tarief: 75 € per kind /
125 € voor 2 kinderen / 156 € voor
3 kinderen uit hetzelfde gezin

Deze speelweek gaat door in
Gemeenschapscentrum De Zeyp
(Zeypstraat 47, 1083 Ganshoren)

€

Normaal tarief: 75 € per kind /
125 € voor 2 kinderen / 156 € voor
3 kinderen uit hetzelfde gezin

Paspartoe: 15 € per kind

Paspartoe: 15 € per kind
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C

lowns,
acrobaten,
goochelaars,
muzikanten. Circus spreekt tot de
verbeelding. We gaan aan de slag met
‘echt’ circusmateriaal. Acrobatie staat
hierbij centraal!

09:00 - 16:00
Opvang van 08:30 tot 17:00

09:00 - 16:00
Opvang van 08:30 tot 17:00

!

Deze speelweek gaat door in
Gemeenschapscentrum De Zeyp
(Zeypstraat 47, 1083 Ganshoren)

Vrijetijdspunt Comenius Polyvalente zaal

€

Normaal tarief: 60 € per kind /
105 € voor 2 kinderen / 126 € voor
3 kinderen uit hetzelfde gezin
Paspartoe: 15 € per kind
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W

e gaan deze speelweek sportief
aanpakken en verleggen onze
grenzen. Trek je sportieve outfit maar
aan en neem je drinkbus mee, want
dorst zal je krijgen. We verdiepen ons
in de wereld van acrobatie, gaan aan de
slag met enkele goocheltrucjes en leren
obstakels te slim af te zijn.

€

Normaal tarief: 60 € per kind /
105 € voor 2 kinderen / 126 € voor
3 kinderen uit hetzelfde gezin
Paspartoe: 15 € per kind

G

rote fietsen, kleine fietsen, gekke
fietsen, tandems, tweewielers, fietsen
zonder wielen,... Te gek om allemaal op
te noemen! Een hele week kunnen de
kleuters racen, rijden, trappen. Al spelend
leren ze ook enkele verkeersregels.

!

€

W

aar denk jij aan als wij ‘op wieltjes’
zeggen? Veel toch? Wij ook! Alles
op wieltjes is een sportieve en brede
speelweek. We gaan voor een inclusieve
speelweek waar we ook personen met
een beperking een plekje geven.

Groep 1: Van 3 tot 5 jaar
Groep 2: Van 6 tot 8 jaar

Van 9 tot 11 jaar

09:00 - 16:00
Opvang van 08:30 tot 17:00

09:00 - 16:00
Opvang van 08:30 tot 17:00

Deze speelweek gaat door in
Gemeenschapscentrum De Zeyp
(Zeypstraat 47, 1083 Ganshoren)

Vrijetijdspunt Comenius Polyvalente zaal

Normaal tarief: 75 € per kind /
125 € voor 2 kinderen / 156 € voor
3 kinderen uit hetzelfde gezin
Paspartoe: 15 € per kind

€

Normaal tarief: 75 € per kind /
125 € voor 2 kinderen / 156 € voor
3 kinderen uit hetzelfde gezin
Paspartoe: 15 € per kind
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NEDERLANDSTALIG SPORTAANBOD IN KOEKELBERG EN BRUSSEL
Sportzaal Comenius
Dapperenstraat 20 - 1081 Koekelberg
sportdienst@vgc.be
02/563.05.14
www.sportinbrussel.be
BREDE SCHOOL KOEKELBERG & MOLENBEEK
bredeschool@koekelberg.brussels
02/600.15.74
www.bredeschoolkoekelberg.be
GEMEENSCHAPSCENTRA VAN ANDERE GEMEENTEN
in Ganshoren, Jette, Sint-Agatha-Berchem, ...
www.n22.brussels/kinderen-en-families
ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD SINT-AGATHA-BERCHEM
Koning Boudewijnplein 3 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
academiesab@gmail.com
O2/465.16.05
www.academiesab.be
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SPELOTHEEK JAKADI
Ganshorensestraat 4 - 1081 Koekelberg
02/412.40.56
www.koekelberg.be
Openingsuren:
Woensdag
13:00 - 18:00
Donderdag
15:00 - 17:00
SPORTCENTRUM VICTORIA - MEERTALIG & FRANSTALIG SPORT- EN
DANSAANBOD IN KOEKELBERG
Léon Autriquestraat 4 - 1081 Koekelberg
sports@koekelberg.brussels
02/414.70.99
www.koekelberg.be

Ontdek het aanbod voor volwassenen van GC De Platoo: Yoga,
Bootcamp (sport/fitness), ...
Meer info:
Aan het onthaal van Comenius / www.deplatoo.be /
info@deplatoo.be / 02 412.00.50
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Dapperenstraat 20
1081 Koekelberg

Pantheonlaan 14
1081 Koekelberg

Dapperenstraat 20
1081 Koekelberg

