Filter via N22.brussels/activiteiten-zoeken op leeftijd om
geschikte activiteiten te vinden.
Uitgebreider jeugdaanbod? Ga naar www.brusselbazaar.be.

PRAKTISCH
Aanbod?

Inschrijven?

Filtrez par âge pour trouver des activités adaptées, via N22.brussels/activiteiten-zoeken.
Vous cherchez plus d’activités pour les jeunes ? Rendez-vous sur www.brusselbazaar.be.
Filter for age via N22.brussels/activiteiten-zoeken to find suitable activities. Broader youth
programme? Go to www.brusselbazaar.be.

Aanbod voor ketten

N22 stelt onze jonge Brusselaars centraal. Met de scholenwerking, waarmee de centra
jaarlijks meer dan 400.000 scholieren bereiken. Met talentontwikkelingsprojecten voor
jongeren, zoals het vernieuwde Circuit. Met activiteiten en voorstellingen voor families.
En met creatieve, sportieve of taalgerichte ateliers voor de allerjongste ketjes tot
adolescenten. Voor kinderen tot 12 jaar zijn er elke schoolvakantie speelweken rond
verrassende thema’s.
TORENS EN RAKETTEN BOUWEN >
Sander (4 jaar) was het voorbije jaar vaste
gast in GC De Linde (Haren) voor de peuter- en
kleuteractiviteiten - een mix van beweging,
knutselen en vrij spel. “Hallo ik ben Sander, mijn
talent is verhaaltjes vertellen en bouwen. In De
Linde kom ik om te knutselen, te spelen en vooral
om torens en raketten te bouwen.”

< HOLLYWOOD IN HARTJE BRUSSEL
Tilo (11 jaar) over de filmweek in GC De
Markten (centrum Brussel): “Er waren twee
supertoffe leerkrachten die ons leerden dat er
verschillende rollen nodig zijn om een film te
maken: cameraman, regisseur ... Acteur is mijn
favoriet. Ik wil wel eens meespelen in Harry
Potter.”

ZELFVERZEKERD DOOR HET LEVEN >
Kamila (14 jaar) over Theaterlab in GC
Nekkersdal (Laken): “We vormden meteen een
hechte vriendengroep. Iedereen was vriendelijk
en kwam goed overeen. Je voelde je welkom in
de groep, alsof je elkaar al jaren kent.”

• Via tickets.vgc.be, telefonisch of aan de onthaalbalie
• Specifieke info staat telkens online bij de activiteit, of kun je aan het
onthaal vragen
• Kun je niet deelnemen? Enkel met een medisch attest krijg je je inschrijvingsgeld (deels) terugbetaald. Voor eenmalige activiteiten is een terugbetaling
niet mogelijk.
• Kan de activiteit of reeks niet meer doorgaan? Dan betaalt het
gemeenschapscentrum jou het inschrijvingsgeld pro rata terug. Ook in geval
van overmacht.
Alle algemene voorwaarden vind je op tickets.vgc.be.

Informations pratiques

Practical details

Notre offre ?
•
N22.brussels/cursusaanbod
•
Retrouvez-la sur le site Web du centre
communautaire de votre quartier.

Programme?
•
N22.brussels/cursusaanbod
•
On the website of the community centre in
your neighbourhood

Comment s’inscrire ?
•
Inscrivez-vous via tickets.vgc.be, par
téléphone ou au guichet de l’accueil.
•
Les informations propres à chaque activité
sont toujours indiquées en regard de celleci sur le site, mais vous pouvez aussi vous
renseigner à l’accueil

Want to register?
•
Via tickets.vgc.be, by phone or at reception
•
Specific information is available online with
the activity in question or you can ask at
receptio)

Que faire en cas d’annulation ?
•
Vous ne pouvez plus participer ? Votre
inscription ne vous sera remboursée
(partiellement) que si vous nous fournissez
un certificat médical. Les activités qui n’ont
lieu qu’une seule fois ne peuvent pas être
remboursées.
•
L’activité ou la série ne peut pas avoir lieu ?
Le centre communautaire vous rembourse
alors vos frais d’inscription au pro rata.
Même en cas de force majeure.

Cancellations?
•
Unable to take part? You can only obtain a
(partial) refund of your registration fee with a
medical certificate. Refunds are not available
for one-off activities.
•
Is the activity or series unable to continue any
longer? In that case, the community centre
refunds your registration fee on a pro rata
basis. This applies in cases of force majeure,
as well.
You will find all the general terms and conditions
on tickets.vgc.be.

Retrouvez toutes les conditions sur tickets.vgc.be.

Alle info, cursussen en activiteiten van de 22 gemeenschapscentra?

www.N22.brussels!
Volg ons!
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• N22.brussels/cursusaanbod
• Op de site van het gemeenschapscentrum in je buurt

1

GC DE KRIEKELAAR
Gallaitstraat 86
1030 Schaarbeek
02 245 75 22
dekriekelaar@vgc.be
www.dekriekelaar.be
2

Annulaties?

Cursusaanbod van N22:

CONTACT

GC DE KROON
Jean Baptiste
Vandendrieschstraat 19
1082 Sint-Agatha-Berchem
02 482 00 10
dekroon@vgc.be
www.gcdekroon.be

8

GC DE VAARTKAPOEN
Manchesterstraat 13-15
(tijdelijke locatie wegens verbouwing)

1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 413 04 10
devaartkapoen@vgc.be
www.vaartkapoen.be

15

16

9

GC DE ZEYP
Zeypstraat 47
1083 Gansoren
02 422 00 11
onthaal@dezeyp.be
www.dezeyp.be

20

GC TEN NOEY
Gemeentestraat 25
1210 Sint-Joost-ten-Node
02 217 08 82
tennoey@vgc.be
www.tennoey.be

GC NEKKERSDAL
Emile Bockstaellaan 107
1020 Laken
02 421 80 60
info@nekkersdal.be
www.nekkersdal.be
17

3

GC DE LINDE
Kortenbachstraat 7
1130 Haren
02 242 31 47
delinde@vgc.be
www.gcdelinde.be

10

GC DEN DAM
Waversesteenweg 1741
1160 Oudergem
02 663 89 50
dendam@vgc.be
www.gcdendam.be

21

GC TEN WEYNGAERT
Bondgenotenstraat 54
1190 Vorst
02 340 95 80
tenweyngaert@vgc.be
www.tenweyngaert.be

GC NOHVA
Peter Benoitplein 22
1120 Neder-Over-Heembeek
02 268 20 82
gcnohva@vgc.be
www.nohva.be
18

4

GC DE MAALBEEK
Hoornstraat 97
1040 Etterbeek
02 734 84 43
demaalbeek@vgc.be
www.demaalbeek.be

11

GC ELZENHOF
Scepterstraat 41
(tijdelijke locatie wegens verbouwing)

1050 Elsene
02 648 20 30
elzenhof@vgc.be
www.gcelzenhof.be

22

GC OP-WEULE
Sint-Lambertusstraat 91
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 775 92 00
info@opweule.be
www.opweule.be

GC WABO
Delleurlaan 43
1170 Watermaal-Bosvoorde
02 675 40 10
wabo@vgc.be
www.wabo.be

O
HEEMBEEK
17

5

GC DE MARKTEN
Oude Graanmarkt 5
1000 Brussel
02 512 34 25
demarkten@demarkten.be
www.demarkten.be

12

GC ESSEGEM
Leopold l straat 329
1090 Jette
02 427 80 39
essegem@vgc.be
www.essegem.be

6a

GC DE PLATOO
Pantheonlaan 14
6b
GC DE PLATOO op Comenius
Dapperenstraat 20
1081 Koekelberg
02 412 00 50
deplatoo@vgc.be
www.deplatoo.be

13

GC EVERNA
Sint-Vincentiusstraat 30
1140 Evere
02 247 03 40
everna@vgc.be
www.everna.be
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GC DE RINCK
Dapperheidsplein 7
1070 Anderlecht
02 524 32 35
derinck@vgc.be
www.derinck.be

GC HET HUYS
Egide Van Ophemstraat 46
1180 Ukkel
02 343 46 58
hethuys@vgc.be
www.hethuys.be
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VERTROUWD, NIEUW,
EN EEN BEETJE ANDERS

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

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

WATERMAAL
BOSVOORDE
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EEN BEETJE ANDERS

2 hartverwarmende anekdotes van voorjaar 2020

Naar goede gewoonte lanceren de 22 Brusselse gemeenschapscentra, N22, ook nu
een hele reeks activiteiten en cursussen. Een nieuw of juist vertrouwd aanbod, maar
sowieso een beetje anders. En flexibeler, want het is moeilijk te voorspellen hoe de
veiligheidsmaatregelen evolueren. Zo blijft er ook meer ruimte voor jou, om zelf met je
ideeën en noden naar je gemeenschapscentrum te stappen.
De centra willen er nog meer dan anders voor je zijn.

Verrassingspakketten van deur tot deur

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

Varions les plaisirs
De nouveau, les 22 centres communautaires
bruxellois lancent toute une série d’activités et
de cours. Nouveaux ou connus, mais légèrement
différents. N'hésitez pas à apporter vos idées et
vos besoins à votre centre. Maintenant plus que
jamais, les centres veulent être là pour vous.
Votre sécurité
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, pour que tout le monde se sente
bienvenu et en sécurité. Vous trouverez plus
d’informations sur le site Web de votre centre
communautaire, ou à l’accueil.

A bit different
Even in these times the 22 Brussels community
centres are launching a whole series of activities
and courses. New or familiar, but a bit different.
Feel free to take your ideas and needs along to
your community centre. Now more than ever, the
centres want to be there for you.
Your safety
All community centres are working with
roadmaps and circulation plans approved
by a prevention adviser. We are leaving
nothing to chance, so that everyone feels
safe and welcome. You will find more
information on your community centre
website or you can ask at reception.

Ikram, Kim en Margo van GC De Kriekelaar zaten in met de Schaarbeekse ketten die door
de coronamaatregelen niet meer naar hun ateliers konden. Tijd voor actie! Ze maakten per
leeftijd een knutselpakket met een uitgeschreven uitleg en gingen dat persoonlijk afgeven.
Ook voor hun animatoren brachten ze pakketten rond, met onder meer zelfgebakken
koekjes, een gezelschapsspelletje en tegoedbonnen voor De Kriekelaar. Ze waren superblij
verrast, vooral om hun vertrouwde gezichten van De Kriekelaar aan hun deur te zien staan.
Ikram, Kim et Margo du GC De Kriekelaar ont
créé des paquets surprise pour les enfants de
leurs ateliers et pour les animateurs. Tous ont été
ravis !
Ikram, Kim and Margo from GC De Kriekelaar
made surprise packs for the children in their
workshops and the leaders. They were absolutely
delighted!

Mondmaskeratelier in Koekelberg

Nadia uit Koekelberg begeleidde al een hele tijd naaiateliers in GC De Platoo. Getriggerd
door de ongerustheid over mondmaskers in volle coronacrisis, wilde ze iets herbruikbaars
produceren. Ze verplaatste het naaiatelier naar de ruimere Comenius-site en bracht een
groepje vrijwilligers bijeen, onder wie deelnemers van haar atelier voor dove mensen.
“Ontroerend hoe iedereen zich aanpaste aan elkaar.” Tegelijk hielp Nadia mensen die
graag van thuis uit wilden stikken.
In totaal maakten ze meer dan 1500 mondmaskers voor kinderen en volwassenen. Ze
leverden aan de gemeente, de VGC, scholen, crèches, seniorenverenigingen enzovoort.
Nadia beschrijft haar ervaring als “een buitengewoon avontuur”. Elkaar helpen, ontmoeten,
en actief iets kunnen betekenen tijdens de crisis deed deugd.
Cela faisait déjà quelque temps que Nadia, de
Koekelberg, supervisait plusieurs ateliers de
couture au sein du GC De Platoo. En pleine crise
du coronavirus, elle a eu l’idée de lancer un
atelier de fabrication de masques. Elle a ainsi
réalisé plus de 1 500 masques réutilisables avec
l’aide de bénévoles.
Nadia from Koekelberg had already been helping
with the sewing workshops at GC De Platoo for
quite some time. In the midst of the coronavirus
crisis she came up with the idea of starting up a
face mask workshop. Together with volunteers,
she made over 1,500 reusable face masks.
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Zoek via N22.brussels/Activiteiten-zoeken op de thema’s
die jou interesseren.
Cherchez les thèmes qui vous intéressent via N22.brussels/Activiteiten-zoeken.
Look for the themes you are interested in via N22.brussels/Activiteiten-zoeken.

CREATIVITEIT

TALEN

DUURZAAMHEID

Talen leren

Duurzaamheid als rode draad

Bij N22 kun je deelnemen aan conversatietafels Engels, Italiaans, Spaans … of zelfs een
cursus Esperanto volgen. De N van N22 staat voor Nederlands, de belangrijkste taal in
de centra. Verschillende CVO’s organiseren er lessen Nederlands, je kunt deelnemen aan
(Babbelut-)conversatietafels Nederlands op verschillende locaties en de cursussen zelf zijn
oefenkansen Nederlands.

Creatieve cursussen

< HARD LACHEN EN DURVEN SPREKEN
Félix over de Babbelut-conversatietafels
Nederlands in De Pianofabriek (SintGillis) en andere GC: “Je komt met
moedertaalsprekers in contact en
kunt ontspannend oefenen in een echt
gesprek. De deelnemers zijn zo divers dat
je tegelijk veel bijleert over andere landen
en culturen. Het is een beetje reizen in het
Nederlands.”

Kom je tot rust van handwerk, decoratieve of plastische kunsten? Wil je beter leren naaien
of stikken? Of is toneelspelen of musiceren meer jouw ding? Van aquarelschilderen over
bloemschikken tot improtheater: je vindt het bij de gemeenschapscentra.
KLEREN EEN NIEUW LEVEN GEVEN >
Galya over naaiatelier Femma Quartier bij
GC Ten Noey (Sint-Joost-ten-Node): “In het
naaiatelier hangt een vrolijke sfeer. Ik kijk
er telkens naar uit. We leren stap voor stap
nieuwe dingen. Het leukste vind ik dat ik
de kleren uit mijn kast een nieuw leven kan
inblazen.”

Op zoek naar lessen Nederlands? Kom langs in het Huis van het Nederlands om de
mogelijkheden te bespreken (Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel).

SPORT
Sportieve cursussen

Op een ontspannende manier Nederlands oefenen in je vrije tijd? Volg een leuke cursus
bij een gemeenschapscentrum, of een (Babbelut-)conversatietafel Nederlands.

Nederlands oefenen

Via N22.brussels/cursusaanbod kun je zoeken op het taalicoon dat bij je past.

Legende
<GEZOND EN FIT BLIJFT EEN ECHTE HIT
Monik over Turnen 50+ in GC Essegem
(Jette): “Al 15 jaar blijf ik fit met de cursus
turnen 50+. Stoppen? Geen denken aan. Ik
ga door tot ik niet meer kan. Na de les gaan
we soms met enkele deelnemers nog iets
drinken in Taverne Ter Linden. Dat is altijd
heel gezellig. Ik leer telkens nieuwe mensen
kennen. Het is dus niet alleen goed voor je
fysiek, maar ook voor je mentaal welzijn.”

ZELFGEBAKKEN TAARTEN EN >
SPULLEN DIE WEER WERKEN
Jo over het Repair Café van GC De
Kroon (Sint-Agatha-Berchem): “Handige
vrijwilligers repareren samen met de
buurtbewoners hun kapotte spullen, zodat
ze er iets van opsteken. Al komen sommigen
vooral voor de gezelligheid van zo’n Repair
Café, met zelfgebakken taart en drankjes.”

Nederlands leren

Meer info? www.huisnederlandsbrussel.be, info@huisnederlandsbrussel.be, 02 501 66 60

Bodyconditioning, conditieturnen, lindy hop, yoga ... Slechts een greep uit het uitgebreide
sportaanbod in de gemeenschapscentra. Voor uitgebreider Nederlandstalig sportaanbod
is www.sportinbrussel.be je startpunt.

De 22 centra vertalen en versterken wat er leeft in Brussel. Een van die thema’s is
duurzaamheid. Denk aan zero-waste-workshops, Repair Cafés, fietsreparatie-ateliers …

Paspartoe
Paspartoe, dé vrijetijdspas voor Brussel!

Spaar Paspartoe-punten bij elke activiteit in een gemeenschapscentrum of
een andere Paspartoe-partner. Ruil ze om voor mooie voordelen. Heb je
een beperkt inkomen? Dan krijg je de Paspartoe gratis, en heb je recht op
het Paspartoe-kansentarief - aangeduid bij elke activiteit.
Meer info? www.paspartoebrussel.be,
info@paspartoebrussel.be,
02 278 11 11
Paspartoe, le pass de loisirs par excellence pour
Bruxelles!

Meer mogelijkheden om Nederlands te oefenen in Brussel?
Ga naar www.nederlandsoefeneninbrussel.be.

Echangez vos points Paspartoe épargnés contre
de beaux avantages. Est-ce que vos revenus
sont limités ? Alors, vous obtiendrez le Paspartoe
gratuitement, et vous aurez droit au tarif réduit
Paspartoe – indiqué en regard de chaque activité.

Paspartoe, the leisure pass for Brussels!
Exchange your Paspartoe points for great benefits.
Are you on a limited income? Then you can get the
Paspartoe free of charge, and you are entitled to
the Paspartoe reduced rate indicated with each
activity.
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