https://www.brusselbazaar.be/

Drie sterke vrouwen
Spierballen en een dikke nek, dat zijn de grootste troeven van de beroemde worstelaar Eeuwige Beg. Als hij een uitnodiging krijgt
om deel te nemen aan een wedstrijd in het paleis van de koning, is hij er zeker van dat hij zal winnen. Tot hij onderweg Malala,
Razanna en de oude Anna tegenkomt, die tot zijn grote verbazing véél sterker zijn dan hijzelf…
Gesproken talen : Frans, Nederlands

€ 5 (Basistarief)
Kortingen mogelijk

Voor wie: 6 jaar - 9 jaar
Wanneer:
7/3/2021
van 11:00 tot 11:50
van 15:00 tot 15:50
Extra info:
Waar:
Klein Mercelis Theater
Mercelisstraat 13
1050 Elsene
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/drie-sterkevrouwen/e10c31a0-a2c7-4f88-aaca-370762d232b6

De Vos in het Bos
DE VOS IN HET BOS / Anna’s steen
Een theater-wandeling voor het hele gezin in het Dudenpark

Gratis

Voor wie: 4 jaar - 104 jaar
Taalniveau: Gevorderd
Wanneer:
7/3/2021
van 10:00 tot 18:00
Extra info: gratis / gratuit
Waar:
Dudenpark
Brusselsesteenweg 275
1190 Vorst

Science for Kids: Bouw je eigen raket en hovercraft! - VOLZET Volzet
Heb jij al eens zelf een raket of hovercraft gebouwd? Schrijf je snel in voor de supergeniale Science for Kids workshops!

€ 10
Kortingen mogelijk

Voor wie: 7 jaar - 12 jaar
Taalniveau: Gemakkelijk
Wanneer:
7/3/2021
van 9:00 tot 16:00
Extra info: Neem één plastiek flesje van 50 cl mee voor de
workshops en een lunchpakket. Deze activiteit gaat door in een
bubbel van 10 kinderen!
Waar:
Gemeenschapscentrum Op-Weule vzw
Sint-Lambertusstraat 91
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Contact/Inschrijven:
GC Op-Weule
tel 02 775 92 00
opweule@vgc.be
https://tickets.vgc.be/activity/subscribe/OPW_SCIVJ21

Kleutervoorstelling
We prikkelen de nieuwsgierigheid en de fantasie van de allerkleinsten, door hen het verhaal van de sterren te vertellen ! We
ontdekken natuurlijk niet alleen de sterren maar ook de Zon en de planeten en vallende sterren. We bewonderen sterrenbeelden
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zoals de Grote Beer en alle sterrenbeelden van de dierenriem. Tijdens deze film word je meegenomen op een reis door het heelal
en kan je wegdromen bij

€ 8 (Basistarief)
Kortingen mogelijk

Voor wie: 3 jaar - 6 jaar
Wanneer:
6/3/2021 - 7/3/2021
op 6/03/2021 van 10:30 tot 11:10
op 7/03/2021 van 10:30 tot 11:10
Extra info:
Waar:
Planetarium
Avenue de Bouchout 10
1000 Brussel
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/kleutervoorstelling/bf52
95c9-8de1-463f-a502-c6a31fabefc1

Secret lives of Stars
Schitterende verschijningen, bewogen levens en tragische eindes: de echte sterren in het heelal moeten niet onderdoen voor de
filmsterren. Deze indrukwekkende film onthult al de geheimen uit het verborgen leven van de sterren. Witte dwergen, rode reuzen,
zwarte gaten, geniet van dit kleurrijk spektakel !
--Alle voorstellingen worden tegelijk in het Nederlands, Frans en Engels gegeven met een m

€ 8 (Basistarief)
Kortingen mogelijk

Voor wie: 9 jaar - 18 jaar
Wanneer:
6/3/2021 - 7/3/2021
op 6/03/2021 van 12:30 tot 13:10
op 7/03/2021 van 12:30 tot 13:10
Extra info:
Waar:
Planetarium
Avenue de Bouchout 10
1000 Brussel
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/secret-lives-ofstars/e1b492c4-7b88-4153-b24e-ffff0edeaf49

Earth, Moon and Sun !
In deze planetariumfilm onderzoeken we de relatie tussen de Aarde, de Maan en de Zon. We krijgen hierbij de hulp van Coyote,
een grappig personage uit de mythologische Indianenverhalen.
Coyote heeft een paar eigenaardige denkbeelden over onze planeet en haar naaste buren in de ruimte. Zijn bizarre ideeën laten
de kijker nadenken over hoe Aarde, Maan en Zon als één systeem samenwerken. We gebruike

€ 8 (Basistarief)
Kortingen mogelijk

Voor wie: 6 jaar - 12 jaar
Wanneer:
6/3/2021 - 7/3/2021
op 6/03/2021 van 11:30 tot 12:10
op 7/03/2021 van 11:30 tot 12:10
Extra info:
Waar:
Planetarium
Avenue de Bouchout 10
1000 Brussel
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/earth-moon-andsun/99f86593-a65f-4f2a-be96-d23c7cd13e62

Explore
EXPLORE vertelt ons het verhaal van de fascinatie voor sterren die wij sinds mensenheugenis hebben. We starten bij de eerste
astronomen en astrologen van de oudheid tot aan de revolutionaire ontdekkingen van Nicolaas Copernicus en Johannes Kepler.
Dankzij het genie van Kepler doorkruisen onze astronauten en satellieten het dichtbije en verre heelal. Een fantastische
ontdekkingsreis doorheen de ges
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€ 8 (Basistarief)
Kortingen mogelijk

Voor wie: 6 jaar - 18 jaar
Wanneer:
6/3/2021 - 7/3/2021
op 6/03/2021 van 14:00 tot 14:40
op 7/03/2021 van 14:00 tot 14:40
Extra info:
Waar:
Planetarium
Avenue de Bouchout 10
1000 Brussel
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/explore/b613be03-00d6
-4e00-b563-28243e35839c

Violent Universe
“Violent Universe” laat u kennis maken met de oerkrachten die in het heelal aanwezig zijn. Sterren ontploffen aan het einde van
hun leven en spuwen allerlei materiaal in de ruimte, asteroïden doorkruisen het immense heelal en komen soms dichter bij onze
planeet dan we wensen. Aanschouw al die verschillende krachten die het heelal in stand houden, maar het ook wel door elkaar
schudden.
--Alle

€ 8 (Basistarief)
Kortingen mogelijk

Voor wie: 6 jaar - 18 jaar
Wanneer:
6/3/2021 - 7/3/2021
op 6/03/2021 van 16:00 tot 16:40
op 7/03/2021 van 16:00 tot 16:40
Extra info:
Waar:
Planetarium
Avenue de Bouchout 10
1000 Brussel
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/violentuniverse/3cf96bfb-2a83-43b2-9c57-b4ffbec2c02b

Phantom of the Universe
Deze film vertelt de boeiende geschiedenis van de donkere materie. Van bij de Oerknal tot aan de indirecte bewijzen in de 21ste
eeuw.
De film toont ons de eerste aanwijzingen voor het bestaan van donkere materie in de jaren 1930 en neemt de kijker mee naar de
diepten van een oude goudmijn in South Dakota. Daar bevindt zich de gevoeligste detector voor donkere materie van de hele
wereld.
Vervolge

€ 8 (Basistarief)
Kortingen mogelijk

Voor wie: 12 jaar - 18 jaar
Wanneer:
6/3/2021 - 7/3/2021
op 6/03/2021 van 15:00 tot 15:40
op 7/03/2021 van 15:00 tot 15:40
Extra info:
Waar:
Planetarium
Avenue de Bouchout 10
1000 Brussel
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/phantom-of-theuniverse/4d4f76b1-4fe9-4104-9fad-3f9898664f01

Ontdek het heelal
Elke dag kan je het heelal ontdekken in het Planetarium. Wij bieden prachtige 360° films, elke weekdag om 16u. Op woensdag
heb je keuze tussen 3 films en in het WE en in de schoolvakanties bieden we er zelfs 6 verschillende aan ! Voor elk wat wils, van
3 tot 103 jaar!
Elk seizoen bieden we een andere keuze aan 360° films aan. Consulteer de uitleg van de lopende seizoensprogrammatie in dit
festiva

3 / 13

€ 8 (Basistarief)
Kortingen mogelijk

Voor wie: 3 jaar - 18 jaar
Wanneer:
19/12/2020 - 7/3/2021
Extra info:
Waar:
Planetarium
Avenue de Bouchout 10
1000 Brussel
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/ontdek-hetheelal/418d4183-2481-4e96-810b-fe043359b04b

Vrouwen in de geschiedenis, vrouwengeschiedenis ‘’Carte Blanche Tours’’
Op Internationale Vrouwendag ontdekken we de Europese geschiedenis met historici die vertellen over de impact die
geslachtsverhoudingen, vrouwenemancipatie en feminisme hebben gehad in het verleden, en hoe deze het heden vormgeven.
Onze gastsprekers zullen op deze speciale dag als gids optreden en de permanente tentoonstelling van het Huis van Europese
Geschiedenis verrijken met nieuwe perspectiev

Voor wie: 15 jaar - 18 jaar
Wanneer:
8/3/2021
van 18:00 tot 19:00
Extra info: 1000online ;Streaming2020
Waar:
online
nvt 1000 Brussel
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/vrouwen-in-de-geschie
denis-vrouwengeschiedeniscar/baff97ef-4e8e-4db5-ad14-4803fb

Reparaties Fietsen
De Lakense Fietsbieb leent fietsjes uit tegen een lage prijs aan gezinnen met jonge kinderen.

Gratis

Voor wie: 2 jaar - 12 jaar
Wanneer:
9/3/2021
van 12:00 tot 17:00
Extra info: Enkel op afspraak pol.arnauts@beweging.net 0479
339777 Kinderen kunnen fietsen testen op de binnenkoer.
info@fietsbieb.brussels www.fietsbieb.brussels
Waar:
Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw
Emile Bockstaellaan 107
1020 Laken

Qi Gong Ademkoor
Door de zachte, repetitieve en eenvoudige ademhalingsoefeningen en bewegingen uit deze Chinese bewegingsleer verbeter je je
fysieke en mentale veerkracht.

Gratis

Voor wie: 18 jaar - 99 jaar
Wanneer:
23/9/2020 - 10/3/2021
op 23/09/2020 van 12:30 tot 13:30
op 30/09/2020 van 12:30 tot 13:30
op 7/10/2020 van 12:30 tot 13:30
op 14/10/2020 van 12:30 tot 13:30
op 16/12/2020 van 12:30 tot 13:30
op 6/01/2021 van 12:30 tot 13:30
op 13/01/2021 van 12:30 tot 13:30
op 20/01/2021 van 12:30 tot 13:30
op 27/01/2021 van 12:30 tot 13:30
op 3/02/2021 van 12:30 tot 13:30
op 10/02/2021 van 12:30 tot 13:30
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op 17/02/2021 van 12:30 tot 13:30
op 24/02/2021 van 12:30 tot 13:30
op 3/03/2021 van 12:30 tot 13:30
op 10/03/2021 van 12:30 tot 13:30
Extra info: Begeleiding: Mariella Agresti € 2 per sessie, € 40
standaard, € 32 reductie (studenten, werkzoekenden, -26 en
+65), € 9 Paspartoe tegen kansentarief, € 0 leden kunst en
gezondheid De inschrijvingen starten op 5 september om 10u.
We zetten maximaal in op jullie welbevinden en garanderen dat
alle hygiëne- en afstandsregels gevolgd worden.
Waar:
Gemeenschapscentrum De Markten vzw
Oude Graanmarkt 5
1000 Brussel
Contact/Inschrijven:
GC De Markten
tel 02 512 34 25
demarkten@demarkten.be
https://tickets.vgc.be/demarkten/activity/subscribe?id=MAR_202
021_QiGong
Extra links:
http://www.demarkten.be

Spelletjesavond
Deel één donderdag per maand je passie voor spelletjes met andere Berchemnaren.
Breng je eigen collectie mee of schuif mee aan een tafel.

Gratis

Voor wie: 99 jaar
Wanneer:
11/3/2021
van 18:00 tot 23:00
Extra info: Gratis.
Waar:
Gemeenschapscentrum De Kroon vzw
Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19
1082 Sint-Agatha-Berchem
Extra links:
http://www.gcdekroon.be

Reparaties Fietsen
De Lakense Fietsbieb leent fietsjes uit tegen een lage prijs aan gezinnen met jonge kinderen.

Gratis

Voor wie: 2 jaar - 12 jaar
Wanneer:
12/3/2021
van 12:00 tot 17:00
Extra info: Enkel op afspraak pol.arnauts@beweging.net 0479
339777 Kinderen kunnen fietsen testen op de binnenkoer.
info@fietsbieb.brussels www.fietsbieb.brussels
Waar:
Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw
Emile Bockstaellaan 107
1020 Laken

Cultuur Piqûre: table poetry met Bre Uwin
Vaccineer jezelf tegen cultuurgemis. Jong talent Bre Uwin geeft je een vleugje poëzie.

Gratis

Voor wie: 18 jaar
Taalniveau: Gemakkelijk
Wanneer:
12/3/2021
van 12:00 tot 17:00
Extra info: Inschrijven op voorhand is verplicht. Dat kan hier
online, via telefoon (02 247 03 40) of via e-mail

5 / 13

(everna@vgc.be).
Waar:
GC Everna
St.-Vincentiusstraat 30
1140 Evere
Contact/Inschrijven:
GC Everna
tel 02 247 03 40
everna@vgc.be
https://tickets.vgc.be/ticketingActivity/subscribe/EVE20_21CPBr
eUwin
Extra links:
http://www.everna.be

Kids Lekker Koken - geannuleerd
***deze workshop is geannuleerd***

€1

Voor wie: 6 jaar - 10 jaar
Wanneer:
13/3/2021
van 10:00 tot 12:30
Extra info: In het kader van het Duurzaam Wijkcontract
Magritte, voorbehouden aan kinderen uit de wijk - Inschrijven
via essegem@vgc.be, 02 427 80 39 of aan het onthaal
Waar:
Gemeenschapscentrum Essegem vzw
Leopold I straat 329
1090 Jette
Extra links:
http://www.essegem.be

Crea XL: Piñatas en macramé (6-12j) - VOLZET Volzet
Altijd al eens je eigen piñata willen maken en kapot slaan? Wil je leren weven en macramé knopen? Schrijf je snel in voor deze
geweldige creadag!

€ 10
Kortingen mogelijk

Voor wie: 6 jaar - 12 jaar
Taalniveau: Gemakkelijk
Wanneer:
13/3/2021
van 9:30 tot 16:00
Extra info: Breng een lunchpakket mee. Deze activiteit gaat
door in een bubbel van 10 kinderen!
Waar:
Gemeenschapscentrum Op-Weule vzw
Sint-Lambertusstraat 91
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Contact/Inschrijven:
GC Op-Weule
tel 02 775 92 00
opweule@vgc.be
https://tickets.vgc.be/activity/subscribe/OPW_CREAXLVJ21

A-dagtrip: Citytrip Gent
We brengen de hele dag door in Gent, een stad vol kunst en geschiedenis. We beginnen met een bezoek aan het Gravensteen,
dé bezienswaardigheid van Gent. ‘s Middags picknicken we aan de Graslei of onder de ‘schaapstal’. We zetten de dag verder
met een speelse zoektocht in het SMAK, het stedelijk museum voor actuele kunst. Wreed wijs!

€ 16,5
Kortingen mogelijk

Voor wie: 6 jaar - 12 jaar
Wanneer:
14/3/2021
van 9:00 tot 18:00
Extra info: Enkel voor kinderen. We gaan altijd met het
openbaar vervoer. Voor kinderen van het 1ste tot en met het
6de leerjaar.
Waar:
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Jeugdcentrum Aximax
John Waterloo Wilsonstraat 19
1000 Brussel
Contact/Inschrijven:
Jeugdcentrum Aximax
tel 02 280 45 56
aximax@vgc.be
http://tickets.vgc.be/aximax

Nachtzacht (3-6 jaar) - UITGESTELD
Nachtzacht is een intieme, poëtische muziekvertelling Voor dromers vanaf 3 jaar.

€4
Kortingen mogelijk

Voor wie: 3 jaar - 6 jaar
Taalniveau: Beginner
Wanneer:
14/3/2021
van 14:00 tot 16:00
Extra info:
Waar:
Gemeenschapscentrum Op-Weule vzw
Sint-Lambertusstraat 91
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Contact/Inschrijven:
GC Op-Weule
tel 02 775 92 00
opweule@vgc.be
https://tickets.vgc.be/ticketingActivity/subscribe/OPW_FAMNAC
HTVJ21

Double You (Try Out) - Afgelast SOLD OUT
Double You is een sociaal experiment rond grenzen en identiteit, twee voorstellingen die gelijktijdig plaatsvinden en die in dialoog
gaan met elkaar.
Vijf hybride artiesten delen 2 podia, gescheiden door 1 muur. Iedere toeschouwer beleeft deze queer-circus voorstelling op een
andere manier. Iedereen drummer, iedereen acrobaat, iedereen welkom.
Ben je klaar om jouw ‘FOMO’ te overwinnen?

€ 12 (Basistarief)
Kortingen mogelijk

Voor wie: 6 jaar - 9 jaar
Wanneer:
14/3/2021
van 15:00 tot 23:59
Extra info:
Waar:
BRONKS Jeugdtheater
Varkensmarkt 15
1000 Brussel
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/double-you-tryout/1dd96fc0-7ca5-49ed-95d9-69349da401a5

The happy few -Uitgesteld
De première van deze voorstelling wordt helaas uitgesteld tot wanneer we opnieuw een live-publiek kunnen ontvangen.
Je kan wel op 14/3/2021 om 17:00 de Release bekijken via Podium19 .
Benieuwd naar het maakproces? Duik onder in de Instagram - leefwereld van The happy few.

Are they fake news or are they the new fakes?
Iedereen lijkt vandaag de dag politicus, academicus, cons

€ 16 (Basistarief)
Kortingen mogelijk

Voor wie: 12 jaar - 18 jaar
Wanneer:
26/2/2021 - 14/3/2021
op 26/02/2021 van 20:00 tot 23:59
op 27/02/2021 van 20:00 tot 23:59
op 14/03/2021 van 17:00 tot 23:59
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Extra info: jongerenredactie
Waar:
BRONKS Jeugdtheater
Varkensmarkt 15
1000 Brussel
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/the-happyfew/13079f3b-ceb0-403e-b9c4-6af1042846c6

Impro-All-In voorjaar 2021 // TIJDELIJK OPGESCHORT
TIJDELIJK OPGESCHORT - Lijkt gezellig samen improviseren iets voor jou? Onze ervaren lesgever Wided leert je met veel
enthousiasme enkele basistechnieken aan.

€ 80
Kortingen mogelijk

Voor wie: 18 jaar
Taalniveau: Gemakkelijk
Wanneer:
4/1/2021 - 15/3/2021
op 4/01/2021 van 20:30 tot 22:00
op 11/01/2021 van 20:30 tot 22:00
op 18/01/2021 van 20:30 tot 22:00
op 25/01/2021 van 20:30 tot 22:00
op 1/02/2021 van 20:30 tot 22:00
op 8/02/2021 van 20:30 tot 22:00
op 22/02/2021 van 20:30 tot 22:00
op 1/03/2021 van 20:30 tot 22:00
op 8/03/2021 van 20:30 tot 22:00
op 15/03/2021 van 20:30 tot 22:00
Extra info: Gezinskorting: 20% korting bij meerdere gelijktijdige
inschrijvingen
Waar:
Gemeenschapscentrum Nohva vzw
Peter Benoitplein 22
1120 Neder-Over-Heembeek
Extra links:
http://www.gcnohva.be

Reparaties Fietsen
De Lakense Fietsbieb leent fietsjes uit tegen een lage prijs aan gezinnen met jonge kinderen.

Gratis

Voor wie: 2 jaar - 12 jaar
Wanneer:
16/3/2021
van 12:00 tot 17:00
Extra info: Enkel op afspraak pol.arnauts@beweging.net 0479
339777 Kinderen kunnen fietsen testen op de binnenkoer.
info@fietsbieb.brussels www.fietsbieb.brussels
Waar:
Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw
Emile Bockstaellaan 107
1020 Laken

FilmloKET: Zussen (6+)
Maandelijks film op woensdagnamiddag voor de hele familie.
In samenwerking met IBO De Rivieren.

€2

Voor wie: 6 jaar
Taalniveau: Beginner
Wanneer:
17/3/2021
van 14:30 tot 16:00
Extra info:
Waar:
Gemeenschapscentrum De Zeyp vzw
Van Overbekelaan 164
1083 Ganshoren
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Contact/Inschrijven:
GC De Zeyp
tel 02 422 00 11
dezeyp@vgc.be
https://tickets.vgc.be/activity/subscribe/GCZEY_filmzussen
Extra links:
http://www.dezeyp.be

GEANNULEERD : Ciné Kadé : CHOUMS ODYSSEE / L’ODYSSEE DE CHOUM (3+)
Belgisch Franse animatiefilm van /film d'animation belge français de Julien Bisaro 2019 - 39'
Nederlands gesproken/en Néerlandais

€6
Kortingen mogelijk

Voor wie: 3 jaar - 103 jaar
Wanneer:
17/3/2021
van 14:00 tot 15:00
Extra info: 2€/4€ in VVK - 3€/6€ ADK Reserveren is
aangewezen. Réservations vivement recommandées.
Waar:
Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert vzw
Bondgenotenstraat 54
1190 Vorst

Fietslessen voor beginners
Heb je altijd gedroomd om te leren fietsen? in 6 sessies kan je het leren!

€ 12
Kortingen mogelijk

Voor wie: 18 jaar
Taalniveau: Beginner
Wanneer:
1/3/2021 - 17/3/2021
op 1/03/2021 van 9:30 tot 11:30
op 3/03/2021 van 9:30 tot 11:30
op 8/03/2021 van 9:30 tot 11:30
op 10/03/2021 van 9:30 tot 11:30
op 15/03/2021 van 9:30 tot 11:30
op 17/03/2021 van 9:30 tot 11:30
Inschrijvingsvoorwaarden: Reservatie verplicht via het
onthaal van De Vaartkapoen devaartkapoen@vgc.be 02 413 04
10
Extra info:
Waar:
GC De Vaartkapoen
Schoolstraat 76
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Extra links:
http://www.vaartkapoen.be

Wereldkeuken
Wereldkeuken: Maandelijks wordt sinds 2018 ’s avonds georganiseerd om een groter, diverser publiek aan te spreken (wat ook
lukt) (mensen die overdag werken). Mensen leren koken, maar ontdekken ook een andere cultuur. Een moment van delen en
uitwisselen. We hebben mensen van verschillende afkomst en leeftijd.: Een moment van vriendelijkheid, om kennis te maken en
vooral om te delen. Een reis rond d

€ 10
Kortingen mogelijk

Voor wie: 18 jaar - 99 jaar
Taalniveau: Beginner
Wanneer:
18/3/2021
van 18:00 tot 21:30
Extra info:
Waar:
Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert vzw
Bondgenotenstraat 54
1190 Vorst
Contact/Inschrijven:
GC Ten Weyngaert
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tenweyngaert@vgc.be
https://tickets.vgc.be/activity/subscribe/WEG_LR2021_1

Wereldkeuken
Wereldkeuken: Maandelijks wordt sinds 2018 ’s avonds georganiseerd om een groter, diverser publiek aan te spreken (wat ook
lukt) (mensen die overdag werken). Mensen leren koken, maar ontdekken ook een andere cultuur. Een moment van delen en
uitwisselen. We hebben mensen van verschillende afkomst en leeftijd.: Een moment van vriendelijkheid, om kennis te maken en
vooral om te delen. Een reis rond d

€ 10
Kortingen mogelijk

Voor wie: 18 jaar - 99 jaar
Taalniveau: Beginner
Wanneer:
18/3/2021
van 18:00 tot 21:30
Extra info:
Waar:
Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert vzw
Bondgenotenstraat 54
1190 Vorst
Contact/Inschrijven:
GC Ten Weyngaert
tenweyngaert@vgc.be
https://tickets.vgc.be/activity/subscribe/WEG_LR2021_1

De Barbaren
Alles wat buiten een sportstadion nog nauwelijks veroorloofd lijkt, tiert welig op en naast het voetbalveld .
Onverholen racisme, machisme en homofobie, miljardentransfers en globale corruptie worden nog steeds onder de mat geveegd
onder het motto: “Voetbal verenigt mensen.” In een stad als Glasgow stijgt het huishoudelijk geweld tegen vrouwen met 30%
wanneer de Celtics en de Rangers tegen elkaar

€ 16 (Basistarief)
Kortingen mogelijk

Voor wie: 12 jaar - 18 jaar
Wanneer:
19/3/2021
van 20:00 tot 23:59
Extra info:
Waar:
BRONKS Jeugdtheater
Varkensmarkt 15
1000 Brussel
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/debarbaren/27f28f97-c329-4d15-885c-635a058bc617

Samenlezen NT2: De Leesneuzen
We mogen even niet fysiek samenkomen. Maar we houden nog steeds van verhalen en babbelen.
Online lezen we samen korte en eenvoudige teksten in het Nederlands. We praten over de teksten en over het leven.
Stuur een mailtje naar lore.desmet@vgc.be en we sturen jou een link om deel te nemen.

Gratis

Voor wie: 18 jaar
Taalniveau: Gemakkelijk
Wanneer:
19/3/2021
van 9:00 tot 11:00
Extra info: Voor iedereen die al een beetje Nederlands praat
(vanaf niveau 2.1).
Waar:
Gemeenschapscentrum Essegem vzw
Leopold I straat 329
1090 Jette

Reparaties Fietsen
De Lakense Fietsbieb leent fietsjes uit tegen een lage prijs aan gezinnen met jonge kinderen.
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Gratis

Voor wie: 2 jaar - 12 jaar
Wanneer:
19/3/2021
van 12:00 tot 17:00
Extra info: Enkel op afspraak pol.arnauts@beweging.net 0479
339777 Kinderen kunnen fietsen testen op de binnenkoer.
info@fietsbieb.brussels www.fietsbieb.brussels
Waar:
Gemeenschapscentrum Nekkersdal vzw
Emile Bockstaellaan 107
1020 Laken

Cultuur Piqûre: natuurwandeling met gids
Vaccineer jezelf tegen cultuurgemis. Trek de Everse natuur in met gids Jozef.

Gratis

Voor wie: 18 jaar
Taalniveau: Gevorderd
Wanneer:
19/3/2021
van 12:00 tot 17:00
Extra info: Inschrijven op voorhand is verplicht. Dat kan hier
online, via telefoon (02 247 03 40) of via e-mail
(everna@vgc.be).
Waar:
GC Everna
St.-Vincentiusstraat 30
1140 Evere
Contact/Inschrijven:
GC Everna
tel 02 247 03 40
everna@vgc.be
https://tickets.vgc.be/ticketingActivity/subscribe/EVE20_21CPna
tuurwandeling
Extra links:
http://www.everna.be

Fietslessen voor volwassenen - module 2
Leer fietsen in het Brusselse verkeer! Voor wie het fietsen al een beetje onder de knie heeft, maar niet verder durft dan het lokale
park of de speelstraat.

Gratis

Voor wie: 18 jaar
Taalniveau: Gemakkelijk
Wanneer:
22/2/2021 - 19/3/2021
op 22/02/2021 van 9:00 tot 11:30
op 26/02/2021 van 9:00 tot 11:30
op 1/03/2021 van 9:00 tot 11:30
op 5/03/2021 van 9:00 tot 11:30
op 8/03/2021 van 9:00 tot 11:30
op 12/03/2021 van 9:00 tot 11:30
op 19/03/2021 van 9:00 tot 11:30
Extra info: Wij zorgen voor fietsen en het nodige materiaal Inschrijven bij michael.borgers@vgc.be - In het kader van
Duurzaam Wijkcontract Magritte.
Waar:
GC Essegem vzw
Leopold I straat 329
1090 Jette
In samenwerking met: Pro Velo vzw

Hallo Wereld !
Tien diersoorten worden geboren, leven, en leren omgaan met alle andere soorten op de oevers van een rivier…
Allemaal roepen zij : Hallo Wereld !
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Flagey, Folioscope
€ 7,5 > € 6

€ 7 (Basistarief)

Voor wie: 12 jaar - 18 jaar
Wanneer:
20/3/2021
van 14:00 tot 23:59
Extra info:
Waar:
Flagey
Heilig-Kruisplein zn. 1050 Elsene
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/hallowereld/d8f5c0ba-41fe-4d3e-b85a-6fea0cc697c6

VROUWENDAG
het kader van de Internationale Vrouwendag organiseert de GC Ten Weyngaert een 100% vrouwen dj-avond. Kom en deel dit
moment van plezier waar je kunt zingen, dansen en uitwisselen met anderen.Kom en toon je talenten in een te gekke sfeer!
Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le Gc Tenweyngaert organise une soirée DJ 100% féminine. Venez
partager ce moment de plaisir où vous p

Gratis

Voor wie: 5 jaar - 99 jaar
Taalniveau: Gemakkelijk
Wanneer:
20/3/2021
van 9:00 tot 23:00
Extra info: Op zaterdag 20 maart vanaf 15uur -Samedi 20 mars
2021 à partir de 15h00 Gc Tenweyngaert-Bondgenotenstraat,
54- rue des Alliées, 54-1190 Forest Gratis/Gratuit Il y a une
animation prévue pour les enfants- Er is een animatie voor
kinderen. 2;50€ par enfant/per kind
Waar:
Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert vzw
Bondgenotenstraat 54
1190 Vorst

VROUWENDAG
het kader van de Internationale Vrouwendag organiseert de GC Ten Weyngaert een 100% vrouwen dj-avond. Kom en deel dit
moment van plezier waar je kunt zingen, dansen en uitwisselen met anderen. Kom en toon je talenten in een te gekke sfeer!
Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le Gc Tenweyngaert organise une soirée Dj 100% féminine. Venez
partager ce moment de plaisir où vous

Gratis

Voor wie: 5 jaar - 99 jaar
Taalniveau: Gemakkelijk
Wanneer:
20/3/2021
van 9:00 tot 23:00
Extra info: Op zaterdag 20 maart 2021 vanaf 15uur -Samedi 20
mars 2021 à partir de 15h00 Gc TenweyngaertBondgenotenstraat, 54- rue des Alliées, 54-1190 Forest
Gratis/Gratuit Il y a une animation prévue pour les enfants - Er
is een animatie voor kinderen. 2;50€ par enfant/per kind
Waar:
Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert vzw
Bondgenotenstraat 54
1190 Vorst

VROUWENDAG
het kader van de Internationale Vrouwendag organiseert de GC Ten Weyngaert een 100% vrouwen dj-avond. Kom en deel dit
moment van plezier waar je kunt zingen, dansen en uitwisselen met anderen..Kom en toon je talenten in een te gekke sfeer!

12 / 13

Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le Gc Tenweyngaert organise une soirée DJ 100% féminine. Venez
partager ce moment de plaisir où vous

Gratis

Voor wie: 5 jaar - 99 jaar
Taalniveau: Gemakkelijk
Wanneer:
20/3/2021
van 9:00 tot 23:00
Extra info: Waar: Gc Tenweyngaert-Bondgenotenstraat, 54
-1190 Vorst-rue des Alliées, 54 -1190 Forest Wanneer: zaterdag
20 maart / mars 2021 vanaf/ à partir de 15.00 uur. Gratis/Gratuit
Animatie voor kinderen: 2;50€ per kind/Animation pour enfants
2;50€ par enfant.
Waar:
Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert vzw
Bondgenotenstraat 54
1190 Vorst

Ouder/kind-workshop: Glaskunst
Inschrijven kan vanaf 16/01. Indien we moeten annuleren wegens Covid-19 ontvangt u een volledige terugbetaling.
Je kent dit misschien vooral van de ramen in oude gebouwen maar glas in lood of beton is aan een hippe opmars bezig. Leer
alles over de geschiedenis en verschillende technieken van deze ambacht. Je maakt een uniek stuk op basis van je eigen
ontwerp.

€ 50 ((per duo))
Kortingen mogelijk

Voor wie: 8 jaar - 13 jaar
Wanneer:
6/3/2021 - 20/3/2021
op 6/03/2021 van 14:00 tot 16:30
op 13/03/2021 van 14:00 tot 16:30
op 20/03/2021 van 14:00 tot 16:30
Extra info: Reeks van 3 zaterdagnamiddagen. Voor kinderen
geboren in 2008-2012 begeleid van 1 volwassenen.
Waar:
Jeugdcentrum Aximax
John Waterloo Wilsonstraat 19
1000 Brussel
Contact/Inschrijven:
Jeugdcentrum Aximax
tel 02 280 45 56
aximax@vgc.be
http://tickets.vgc.be/aximax
In samenwerking met: In samenwerking met GC Ten Noey en
Studio.amorf

Zinzin
Léopold praat zonder ophouden over zijn hond Zinzin. De twee vrienden zijn onafscheidelijk ook bal haalt Zinzin heel wat
stommiteiten uit en wordt Léopold door eigen toedoen berispt. De voorstelling Zinzin is geïnspireerd op het gelijknamige boek en
zingt, vertelt en tekent het verhaal dat voor iedereen toegankelijk is.
In het kader van het Kidzik Festival.
Gesproken talen : Frans

€ 5 (Basistarief)
Kortingen mogelijk

Voor wie: 3 jaar - 6 jaar
Wanneer:
21/3/2021
van 15:00 tot 15:45
Extra info:
Waar:
Klein Mercelis Theater
Mercelisstraat 13
1050 Elsene
Extra links:
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/zinzin/c0f15e6b-6372-4
0cf-b643-725a7a04ce4e
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