NAJAAR 2017
Activiteiten voor
kinderen en jongeren
van 4 tot 15 jaar

Ben je tussen 4 en 15 jaar?
Dan vind je vast een leuke activiteit in deze
brochure!
Met het jeugdproject WaboDam organiseren
de gemeenschapscentra WaBo en Den Dam in
Watermaal-Bosvoorde en Oudergem allerlei
activiteiten voor kinderen en jongeren van 4 tot
15 jaar. Naast wekelijkse activiteiten zijn er ook
knotsgekke vakantiespeelweken en sportkampen.
Met het ‘jeugdatelier ’t Paddenstoeltje’ bieden we
het hele jaar door creatieve spelmogelijkheden op
zaterdagochtend aan.
WaboDam
Delleurlaan 39-43
1170 Watermaal-Bosvoorde
02 675 40 10
wabodam@vgc.be
Gemeenschapscentrum WaBo
Delleurlaan 39-43
1170 Watermaal-Bosvoorde
02 675 40 10
www.wabo.be
Gemeenschapscentrum Den Dam
Waversesteenweg 1741
1160 Oudergem
02 663 89 50
www.gcdendam.be

Info en inschrijvingen
E-mail: wabodam@vgc.be
Telefoon: 02 675 40 10
PRAKTISCH
Voor alle speelweken en lessenreeksen kan je een
fiscaal attest aanvragen. Voor de activiteiten van
WaboDam kan je korting krijgen via omniostatuut of met je Paspartoe aan kansentarief.
Tijdens de activiteiten van WaboDam ben je
steeds verzekerd.

Multimove
Lopen, springen, glijden, dribbelen, klimmen,...
bij Multimove doen we het allemaal! Ontwikkel
je motorische vaardigheden op een speelse en
uitdagende manier. Bij Multimove komen de 12
bewegingsvaardigheden aan bod zodat je later nog
naar elke andere sport kan doorstromen. Uiteraard
staat plezier maken centraal.
i.s.m. VGC-Sportdienst

Wie? 4 tot 6 jarigen (kleuters)
Wanneer? Elke woensdag van 13.30 tot 14.30 uur
van 20 september tot 13 december
Waar? GC Den Dam, Waversesteenweg 1741,
1160 Oudergem
Prijs? € 60

Rope skipping
Heb je zin om je te amuseren, te sporten en coole
trucjes te leren? Dan is rope skipping echt iets voor
jou! Rope skipping is spectaculair en acrobatisch
touwspringen op muziek. Door het ropeskippen
verbeter je je conditie, je gevoel voor ritme,
coördinatie en springtechnische vaardigheden.
i.s.m. VGC-Sportdienst

Wie? 6 tot 10 jarigen (1ste tot 4de leerjaar)
Wanneer? Elke woensdag van 14.30 tot 15.30 uur,
van 20 september tot 29 november
Waar? GC Den Dam, Waversesteenweg 1741,
1160 Oudergem
Prijs? € 75

Crea-atelier ‘t Paddenstoeltje
Ben jij een kunstenaar in wording? Hou je van
knutselen, verhalen, koken en nieuwe dingen
ontdekken? Dan is crea-atelier ’t Paddenstoeltje echt
iets voor jou! Leef je creatief uit of ga mee op een
spannende uitstap!

Wie? 4 tot 6 jarigen (kleuters): de Elfenbankjes
6 tot 10 jarigen: de Boleetjes
Wanneer? Elke zaterdag van 10 tot 12.30 uur,
van 23 september tot 16 december
Waar? GC Den Dam, Waversesteenweg 1741,
1160 Oudergem
Prijs? 1ste trimester: € 45, 2de kind € 40
Jaaraansluiting: € 80, 2de kind € 70

Upcycling workshops
Bij upcycling verzamelen we oude materialen en
doen we er iets creatief en duurzaam mee:
een jeans wordt een schoudertas, een oude trui een
paar handschoenen,...
Maak kennis met de meest uiteenlopende
technieken, met unieke werkjes als resultaat.
Je hebt geen voorkennis nodig.
i.s.m. JONNA vzw

©JONNA vzw

Wie? 8 tot 12 jarigen (3de tot 6de leerjaar):
Wanneer? Zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur ,
van 23 september tot 28 oktober
Waar? GC WaBo, Delleurlaan 39-43,
1170 Watermaal-Bosvoorde
Prijs? € 50

Klassiek concert:
Kinderen toegelaten
Een klassiek concert waar ook kinderen welkom
zijn... omdat iedereen moet kunnen proeven van
muziek en omdat kinderen hier al eens mogen
kuchen en rondwandelen. Na de pauze
kunnen ze kiezen of ze verder naar het concert
luisteren of deelnemen aan een workshop rond
instrumenten. Het programma wordt samengesteld
door Birgit Goris.

Wie? families
Wanneer? zondag 15 oktober om 10.30 uur
Waar? GC Den Dam, Waversesteenweg 1741,
1160 Oudergem
Prijs? Kinderen € 2;
ouders, grootouders,... € 8

Familiefilm: Solan & Ludwig de grote kaasrace
We starten de dag met een gezellig ontbijt. Daarna
kan de hele familie genieten van de film Solan &
Ludwig - de grote kaasrace.
De opschepperige eend Solan, de verlegen egel
Ludwig en de vriendelijke uitvinder Reodor moeten
samen aan de slag om de inwoners van een naburig
dorp te verslaan in de grote kaasrace, een
gevaarlijke race vol avonturen. Er staat veel meer op
het spel dan enkel het winnen van een bol kaas.

Wie? families
Wanneer? zondag 29 oktober om 10 uur
Waar? GC Den Dam, Waversesteenweg 1741,
1160 Oudergem
Prijs? € 3 of € 5 als je ook een bordje
heksensoep met spinnenballetjes wil

Creatweedaagse kleuters
Graziëlla en het spookhuis
Kom mee griezelen in het spookhuis van heks
Graziëlla en haar zwarte kat Mefisto. Ontdek alle
geheime kamers van het spookhuis tijdens een
speurtocht, leer je eerste toverspreuk van Graziëlla,
brouw een toverdrank in haar heksenketel en
knutsel kleine griezelvriendjes. Heb je zin in een
griezelige en grappige tweedaagse? Schrijf je dan
zeker in!

Wie? 4 tot 6 jarigen (2de en 3de kleuterklas)
Wanneer? maandag 30 en dinsdag 31 oktober
van 9 tot 16 uur
opvang van 8 tot 17.30 uur
Waar? GC WaBo, Delleurlaan 39-43,
1170 Watermaal-Bosvoorde
Prijs? € 30, omniostatuut € 10
Inschrijven vanaf 18 september per e-mail:
wabodam@vgc.be of telefonisch 02 675 40 10

Creatweedaagse 6 tot 9 jarigen
Theatertweedaagse
Tijdens deze uitgebreide tweedaagse ontdekken we
in alle vrijheid het plezier van acteren maar maken
we ook zelf onze kostuums, schrijven een script
en werken aan decors. We creëren op deze manier
een volledig nieuwe voorstelling. Een spetterend
eindmoment vol bizarre personages, drama
en verrassing! Waag je eraan en ontdek op een
creatieve manier je eigen speelkwaliteiten.
i.s.m. Das Kunst

Wie? 6 tot 9 jarigen (1ste tot 3de leerjaar)
Wanneer? maandag 30 en dinsdag 31 oktober
van 9 tot 16 uur
opvang van 8 tot 17.30 uur
Waar? GC WaBo, Delleurlaan 39-43,
1170 Watermaal-Bosvoorde
Prijs? € 30, omniostatuut € 10
Inschrijven vanaf 18 september per e-mail:
wabodam@vgc.be of telefonisch 02 675 40 10

11.11.11-kindernamiddag
Wil je wel eens weten hoe is om te leven in Nepal?
Ga aan de slag met oude drukblokken, stempels,
papier en textiel. Doe mee aan een workshop
Nepalese dans en waan jezelf in de Himalaya.
Daarna kan je genieten van pannenkoeken en
warme chocomelk. Dit allemaal ten voordele van
11.11.11!
i.s.m. Werkgroep Vrede & Ontwikkeling
en Himalayan Projects vzw

Wie? 4 tot 12 jarigen
Wanneer? zaterdag 11 november
van 14 tot 16 uur
Waar? GC WaBo, Delleurlaan 39-43,
1170 Watermaal-Bosvoorde
Prijs? € 5

Familiefilm: Ay Ramon!
Samen met ouders en grootouders kijken we
gezellig naar de film Ay Ramon!
Sinterklaas vaart met de stoomboot uit Spanje naar
Antwerpen terwijl trouwe knecht Ramon Iglesias
met zijn paard over land trekt. Maar Ramon en het
paard van de Sint worden gevangen genomen door
Tikkelotje. Als dat maar goed afloopt...
Nadien is er nog tijd om samen een kopje warme
chocolademelk te drinken en te snoepen van
marsepein en speculaas.
i.s.m. WaBoPlus+ en LDC Zoniënzorg

Wie? 0 tot 99 jarigen
Wanneer? woensdag 29 november om 14 uur
Waar? GC WaBo, Delleurlaan 39-43,
1170 Watermaal-Bosvoorde
Prijs? Kinderen gratis;
ouders, grootouders,... € 2

Overzicht wekelijkse activiteiten

4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar
maandag
dinsdag
Multimove
13.30 tot 14.30 uur

woensdag
Rope Skipping
14.30 tot 15.30 uur

donderdag
Atletiek - BAV
18.30 tot 20 uur

vrijdag
crea-atelier ‘t Paddenstoeltje
10 tot 12.30 uur

zaterdag
Upcycling workshops
10.30 tot 12.30 uur

zondag

Chiro Oudergem
14 tot 17 uur

Familievoorstelling
en bezoek van de Sint
Familievoorstelling: Piet durft niet! door
de Proefkonijnen
Sinterklaas heeft een probleem! Eén van zijn zwarte
pieten heeft last van hoogtevrees en is nog nooit
door de schouw gekropen. Hij moet blijven oefenen
tot hij wél op de daken durft. Kom jij hem helpen
om snel te worden zoals de andere Zwarte Pieten?
Je komt ook te weten hoe hij Sinterklaas heeft leren
kennen en wat je moet doen om Zwarte Piet te
worden.
Als alle kindjes (en ouders) braaf geweest zijn, komt
misschien de Sint.
i.s.m. Bibliotheek Hertoginnedal

©De Proefkonijnen

Wie? Iedereen met mama, papa,... erbij
Wanneer? Zaterdag 2 december om 10.30 uur
Waar? GC Den Dam, Waversesteenweg 1741,
1160 Oudergem
Prijs? Kinderen gratis;
ouders, grootouders, … € 5

Bibliotheek Rozenberg
De bibliotheek van Watermaal-Bosvoorde bevindt
zich in een groot herenhuis met een prachtige tuin.
In de ruime collectie: boeken, tijdschriften, dvd’s,
luisterboeken, … vindt iedereen zijn gading.
Het hele jaar bruist het er van activiteiten, vaak in
samenwerking met GC WaBo, waar zich trouwens
ook de uitleenpost bevindt. De bibliotheek wil
een open huis zijn waar iedereen terecht kan voor
informatie, kennis en cultuur, maar we maken ook
graag tijd voor ontspanning en gezellig samenzijn.

Wie? Iedereen
Wanneer? Rozenberg: maandag 12.30 tot 		
14.30 uur, woensdag 15 tot 17 uur, 		
donderdag 18 tot 20 uur, vrijdag 17
tot 19 uur, zaterdag 10 tot 12 uur
Uitleenpost: dinsdag 12.30 tot 14.30
uur, donderdag 15.30 tot 17.30 uur
Waar? Rozenberg: Thomsonlaan 3,
1170 Watermaal-Bosvoorde
Uitleenpost: Delleurlaan 39-43,
1170 Watermaal-Bosvoorde
Prijs? Gratis tot 18 jaar
(Volwassenen betalen € 5 per jaar)
Meer info? www.watermaal-bosvoorde.		
bibliotheek.be
bibliotheek.rozenberg@wb.irisnet.be

Bibliotheek Hertoginnedal
Lezen, luisteren, genieten. Breng een bezoekje aan
onze bibliotheek! Iedere maand belanden tal van
nieuwe boeken in onze rekken: prentenboeken,
verhalenbundels, strips, dvd’s, lees- en
weetboeken,...
We organiseren geregeld ook leuke activiteiten zoals
(meertalige) voorleesuurtjes, een verwendag en een
Nocturne.

Wie? Iedereen
Wanneer? dinsdag van 15.30 tot 18 uur,
woensdag van 12 tot 18 uur, 		
donderdag van 15.30 tot 18 uur,
zaterdag van 10 tot 13 uur
Waar? Waversesteenweg 1688,
1160 Oudergem
Prijs? Gratis tot 18 jaar
(Volwassenen betalen € 5 per jaar)
Meer info? www.oudergem.bibliotheek.be bibliotheek@oudergem.irisnet.be
02 672 38 42

Brede School Oudergem
Brede School Oudergem is een netwerk van
verschillende sectoren en partners die samen
werken aan de brede ontwikkeling van kinderen en
jongeren in Oudergem.
We organiseren onder andere een scholenpicknick
in september, verschillende naschoolse activiteiten
op de drie Oudergemse basisscholen en
verschillende projecten in de secundaire school.
Want leren stopt niet wanneer de schoolbel gaat.
Wil je meer informatie over de activiteiten van
Brede School Oudergem? Heb je een idee of een
suggestie? Neem dan zeker contact op met de
coördinator.

Meer info? www.bredeschoolbrussel.be/		
oudergem
Contact: coördinator: Ella Martens
bredeschool.oudergem@vgc.be 02 663 89 50
Waversesteenweg 1741,
1160 Oudergem

Chiro Oudergem
Chiro Oudergem is een Nederlandstalige
jeugdbeweging voor kinderen en jongeren van 6 tot
18 jaar! Vanaf 17 à 18 jaar ben je welkom als leiding.
We starten het nieuwe chirojaar op zondag 10
september. Iedere zondag - behalve de eerste van
de maand - komen we van 14 tot 17 uur samen aan
onze lokalen in de Zandgroeflaan in Oudergem.
We spelen spelletjes, maken ons vuil, gaan naar het
park, organiseren evenementen, gaan op weekend
en trekken jaarlijks op kamp.
Uiteraard zijn kinderen uit Watermaal-Bosvoorde of andere
gemeentes ook welkom.

Wie? 6 tot 18 jarigen
Wanneer? Elke zondag (behalve de eerste
van de maand) van 14 tot 17 uur,
start 10 september
Waar? Zandgroeflaan 2, 1160 Oudergem
Prijs? € 20
Meer info? www.chiro-oudergem.be - 		
chirooudergem@gmail.com

Muziekacademie Frédéric Chopin
Muziekinstrumenten bespelen, noten lezen,
woordkunst, klassieke dans, …
Leer het allemaal in de muziekacademie!
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Wat? Muziekacademie van het 			
Gemeenschapsonderwijs
Waar? Oudergemlaan 124, 1040 Etterbeek
Met extra afdelingen:
- De Stadsmus, H. De Brouckèrelaan 16,
1160 Oudergem
- Lutgardiscollege, Zandgroeflaan 2,
1160 Oudergem
- De Bloeiende Kerselaar,
L. Van der Swaelmenlaan 25,
1170 Watermaal-Bosvoorde
Meer info? www.machopin-etterbeek.be
Contact: ma.etterbeek@gmail.com 02 733 59 65

Zwemclub Wimber
Wegens verbouwingen aan het VUB-zwembad
hernemen wij onze activititeiten in januari 2018.

©VUB

Meer info? zwemclubwimber@gmail.com

Brusselse Atletiekvereniging
Zin om te sporten in een gezellige
atletiekvereniging? Wil je graag springen, werpen,
lopen en zoveel meer?
Dan is de Brusselse atletiekvereniging jouw ding!

Wie? Kinderen vanaf 7 jaar
Wanneer? Vrijdag van 18.30 tot 20 uur,
start vrijdag 1 september
Waar? Op de piste van de VUB (Elsene) en in
de winter in de sporthal (Etterbeek)
Prijs? € 60 (voor het eerste kind)
Meer info? www.brusselseav.be
Contact: stefaan.sonck@skynet.be –
02 673 16 64
Benodigdheden: sportieve kledij en 		
sportschoenen

Jeugdhuis Alleman
te groot geworden voor wabodam?
Het jeugdhuis is een actieve ontmoetingsplaats
voor Oudergemse jongeren en hun omgeving! De
bedoeling is hen een toffe vrijetijdsbesteding aan te
bieden. Het is een plaats waar jongeren zich in de
eerste plaats thuis voelen. Een plaats waar ruimte
is voor jongeren om verantwoordelijkheid te leren
nemen, zich in te zetten en zich te ontwikkelen. De
invulling van het jeugdhuis wordt door de jongeren
zelf bepaald, ze zijn met andere woorden baas van
hun eigen jeugdhuis!

Wie? Iedereen vanaf 16 jaar
Wanneer? Maandag tot vrijdag van 12.05 tot
13.15 uur (schooldagen) en vrijdag
van 20 tot 1 uur (afhankelijk van
vrijwilligers)
Waar? Zandgroeflaan 2, 1160 Oudergem
Prijs? Gratis!
Meer info? www.jhalleman.be
Contact: jeugdhuisalleman@live.be
facebook.com/Jh-Alleman

Niet gevonden wat je zocht?
www.brusselbazaar.be
Brusselbazaar.be is dé site voor kinderen en
jongeren in Brussel. Hier ontdek je de laatste
nieuwtjes en het Nederlandstalige vrijetijdsaanbod
voor de Brusselse jeugd: sport, spel, muziek, …
ga op zoek naar jouw ideale activiteit per thema
of locatie. In de vakanties of tijdens het schooljaar:
er is altijd wel iets leuks te doen!

De VGC Sportgids
In de sportgids vind je al het Nederlandstalige
sportaanbod in Brussel, informatie over
sportactiviteiten en praktische info over
sportinfrastructuur en nuttige adressen.
Je kan deze gids telefonisch aanvragen via
02 563 05 14.
Of neem een kijkje op www.sportinbrussel.be!

Voor (groot)ouders
In GC WaBo zijn ook volwassenen welkom!
We bieden tal van activiteiten aan voor bezige
volwassenen die graag sporten, creatief zijn,
groene vingers hebben, of aan cultuur doen. Met
reeksen als pilates, figuurtraining, breicafé, naailes,
maar ook wandelingen en tentoonstellingen.
Conversatietafels Nederlands
Elke woensdag van 10 tot 11.30 (niet tijdens de
schoolvakanties)
De conversatietafels zijn de ideale manier om je
Nederlands te oefenen. In kleine groepen praten
we over diverse en actuele onderwerpen.
Neem een kijkje op www.wabo.be of vraag de
brochure in WaBo of via wabo@vgc.be

Voor (groot)ouders
In Den Dam zijn er ook veel activiteiten
voor volwassenen: aero-bbb-ics, yoga,
Italiaanse conservatie, Spaanse conversatie,
computercursussen, creatieve workshops,...
Of je kan een concert bijwonen, mee op stap
gaan in Brussel, een film- of familievoorstelling
bekijken,…
Bovendien zijn de activiteiten voor baby’s, peuters
en hun ouders een echte aanrader!
Taallessen Nederlands:
Nederlandse les (via CVO-Brussel)
Des cours de néerlandais pour adultes (+ 16) en
collaboration avec CVO-NT2.
Vraag de brochure in GC Den Dam of
via dendam@vgc.be
of kijk eens op www.gcdendam.be

Info en inschrijvingen:
wabodam@vgc.be
02-675 40 10

Gemeenschapscentrum Den Dam
Waversesteenweg 1741
1160 Oudergem
02-663 89 50
www.gcdendam.be
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➞

Gemeenschapscentrum WaBo
Delleurlaan 39-43
1170 Watermaal-Bosvoorde
02-675 40 10
www.wabo.be

www.wabo.be/vakantie-vrije-tijd
www.gcdendam.be/vakantie-vrije-tijd

