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kleuters 
Multisport kleuters 2,5 ➛ 4 jaar
Kleuters spelen met Frans  4 jaar  
Creatief Lab mini 4 ➛ 5 jaar
Mini’s spelen met Frans 5 ➛ 6 jaar
Multisport mini 5 ➛ 6 jaar
Circus  1 5 ➛ 7 jaar

kinderen
Muziek- en theaterinitiatie 6 ➛ 7 jaar
Minibasket 6 ➛ 11 jaar 
Minivoetbal 6 ➛ 11 jaar
Creatief Lab maxi 6 ➛ 9 jaar
Beeldend Atelier 6 ➛ 11 jaar
BXL Ketlab 6 ➛ 11 jaar
Kinderkoor 6 ➛ 12 jaar
Pianoles 6 ➛ 17 jaar
Spelen met Frans 7 ➛ 8 jaar 
Multisport maxi 7 ➛ 9 jaar
Theateratelier 8 ➛ 11 jaar
Circus 2 8 ➛ 11 jaar
Theaterlab 9 ➛ 11 jaar
Debateville 10 ➛ 11 jaar
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18+
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Pianoles
Nekkerlab
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inschrijven
Inschrijvingen starten op 30 augustus, tenzij anders vermeld.
Inschrijven en betalen kan online op    tickets.vgc.be/nekkersdal 
of aan het onthaal op werkdagen en tijdens schoolvakanties. Openingsuren*:
ma., di., woe., en do.: 9 ➛ 19u /  vrij.: 9 ➛ 17u / za.: 10 ➛ 13u (middagpauze tussen 12.30 en 13u)

*Deze openingsuren gelden voor september. Tijdens alle andere maanden zijn we in de 
week open van maandag tot donderdag van 9 tot 18 uur, vrijdag van 9 tot 17 uur en zaterdag van 10 tot 13 uur.
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KEN JE PASPARTOE, DÉ VRIJETIJDSPAS VOOR BRUSSEL? 

Met deze pas spaar je punten als je deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten 
bij Paspartoe-partners, ook bij Nekkersdal. Je gespaarde punten kan je 
omruilen tegen leuke voordelen. Mensen met een beperkt inkomen 
krijgen een gratis Paspartoe en kunnen zo aan sterk verlaagde prijzen 

deelnemen aan activiteiten (= Paspartoe-kansentarief). Sportkamp, kookcursus, con-
cert of theater: Paspartoe is je sleutel tot vrije tijd in Brussel! 
Verkrijgbaar aan het onthaal    www.paspartoebrussel.be

NL/
Al onze cursussen zijn in het Nederlands. Daarom is het belangrijk dat jouw 

kind de taal begrijpt en spreekt. Wil je zelf de taal (beter) leren? CVO en Huis van het 
Nederlands Brussel organiseren taallessen in het Brusselse Gewest.
     www.cvobrussel.be      www.huisnederlandsbrussel.be

FR/ 
Tous nos cours sont donnés en néerlandais. Pour cette raison il est important 

que votre enfant sache comprendre et parler la langue. Vous ne comprenez pas le 
néerlandais vous-même ? N’hésitez pas à demander des explications à l’accueil. Vous 
avez l’envie d’apprendre ? Il existe surement un cours à votre niveau et à votre rythme. 
Pour toutes informations, contactez la maison de néerlandais ou le CVO.
     www.huisnederlandsbrussel.be
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kleuters
Multisport kleuters

Sportplezier voor de allerkleinsten. Samen bewegen, sporten en 
spelen we een uurtje op zaterdagochtend. Een leerrijk uurtje waarin we 
heel wat nieuwe motorische vaardigheden oppikken.

 2,5-4  jaar/ voor kindjes geboren in 2018 of 2019

 Elke zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur, van 1/10 tot 3/6

 € 85 (€ 21,25 met Paspartoe-kansentarief) 

Kleuters spelen met Frans

Via spelletjes, liedjes en creatieve opdrachten komt jouw kleuter in 
contact met de Franse taal.      

 4  jaar / voor kindjes geboren in 2018 

 Elke zaterdag van 13 tot 14 uur, van 1/10 tot 3/6 

 € 85 voor het hele jaar (€ 21,25 met Paspartoe-kansentarief) 
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Creatief lab mini

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 kleurpotloden.

 4-5 jaar / voor kindjes geboren in 2017 of 2018 

 Elke zaterdag van 10 tot 12 uur, van 24/9 tot 3/6   

 € 150 voor het hele jaar (€ 60 met Paspartoe-kansentarief) 

Mini’s spelen met Frans

Hoe leer je het best een nieuwe taal? Al spelend! Voor je het weet, leert je 
kind weer enkele Franse woorden bij.

 5-6 jaar / voor kinderen geboren in 2016 of 2017 die nog geen notie hebben van het Frans

 Elke zaterdag van 12 tot 13 uur, vanaf 1/10 tot 3/6

 € 85 voor het hele jaar (€ 21,25 met Paspartoe-kansentarief)  
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Multisport mini

Sportplezier voor oudere kleuters. Tijdens dit uurtje beweging op zaterdag-
ochtend ontdekken we verschillende sporten, ontwikkelen we de motori-
sche vaardigheden en komen we opnieuw tot rust.

 5-6 jaar / voor kindjes geboren in 2016 of 2017

 Elke zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur, van 1/10 tot 3/6

  € 85 (€ 21,25 met Paspartoe-kansentarief) 

Circus 1
i.s.m. Brede School Laken

Circustricks in the mix! Steltlopen, eenwieleren, bal- en tonlopen, koord-
dansen, jongleren met sjaaltjes en balletjes, diabolo, bordjes draaien, 
acrobatie… In welk circusnummer ben jij het sterkst?

 5-7 jaar / voor kinderen geboren in 2015, 2016 of 2017

 Elke vrijdag van 16 tot 17 uur, van 30/9 tot 26/5

  In Sint-Ursula, Dieudonné Lefèvrestraat 41, Laken

  Prijs is afhankelijk van het inkomen

 Inschrijven via Circus Zonder Handen:     www.circuszonderhanden.be/inschrijven
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Muziek- en theaterinitiatie
i.s.m.  Hoofdstedelijke Kunstacademie Brussel

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

 6-7 jaar

 Elke woensdag van 7/9 tot 28/6

 van 14.30 tot 15.30 uur voor kinderen geboren in 2016

 van 15.30 tot 16.30 uur voor kinderen geboren in 2015

 € 76 voor het hele jaar (korting mogelijk)

 Inschrijven via de academie:     www.hoofdstedelijkeacademie.be 

kinderen
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Creatief lab maxi

Kliederen en kladderen, plakken en knippen ... Laat je creativiteit botvieren en 
ontdek hoe je al dansend schildert, hoe potloden muziek maken en hoe kleuren 
samengaan.

 6-9 jaar / voor kinderen geboren in 2013, 2014, 2015 of 2016

 Elke zaterdag van 13 tot 15 uur, van 24/9 tot 3/6

 € 150 voor het hele jaar (€ 60 met Paspartoe-kansentarief) 

Minibasket
i.s.m. VGC Sportdienst

Botsen en dribbelen, werpen en vangen, mikken en passen. Kom naar Team Nek-
kersdal en train je behendigheid met de bal. Test de geleerde trucjes uit tijdens 
de match op het einde van elke les.

 6-11 jaar 

 Elke woensdag van 21/9 tot 31/5

 van 17.30 tot 18.30 uur voor kinderen geboren in 2014, 2015 of 2016

 van 18.30 tot 19.30 uur voor kinderen geboren in 2011, 2012 of 2013

  € 85 voor het hele jaar (€ 21,25 met Paspartoe-kansentarief) 



12 cursusbrochure 

Minivoetbal
i.s.m. VGC Sportdienst

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

 6-11 jaar

 Elke zaterdag vanaf 24/9 tot 3/6   

 van 13 tot 14 uur voor kinderen geboren in 2014, 2015 of 2016

 van 14 tot 15 uur voor kinderen geboren in 2011, 2012 of 2013

  € 85 voor het hele jaar (€ 21,25 met Paspartoe-kansentarief) 

Beeldend atelier
i.s.m. Brede School Laken & Sint-Lukasacademie

Schilderen, tekenen, collages maken, kleien, fotograferen, etsen ... Expe-
rimenteer en ontdek op een speelse manier hoe jij, net als beroemde 
kunstenaars, sprekende beelden kunt maken.

 6-11 jaar / voor kinderen geboren tussen 2010 en 2016

 Elke donderdag van 1/9 tot 29/6 

 € 85 voor het hele jaar (korting mogelijk)

 Inschrijven via Sint-Lukasacademie:     www.sintlukasacademie.brussels
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BXL Ketlab
i.s.m. Jeugd en Muziek Brussel

Zin om je te laten onderdompelen in een muzikaal bad en te experi-
menteren met verschillende muziekinstrumenten en elektronica? Dan is 
BXL Ketlab geknipt voor jou! In dit muzikaal labo ga je samen met andere 
ketjes akoestische en elektronische muziek maken. Creativiteit en speel-
plezier staan centraal!

 6-11 jaar/ voor kinderen geboren tussen 2010 en 2016

 Elke zaterdag van 10 tot 12.30 uur, van 24/9 tot eind juni 2023

 € 95 voor het hele jaar (€ 28,5 met Paspartoe-kansentarief)

 Inschrijven via Jeugd en Muziek Brussel:     www.jeugdenmuziekbrussel.be

 02 533 39 17  bxlketlab@jeugdenmuziekbrussel.be 

Pianoles
i.s.m.  Hoofdstedelijke Kunstacademie Brussel

Leer je graag pianospelen? Tijdens deze cursus brengen we je in contact 
met verschillende genres: van klassiek en filmmuziek tot bekende liedjes.

 6-17 jaar

 Pianoles 1: elke maandag van 15.30 tot 22.00 uur, vanaf 5/9 tot 26/6
 Pianoles 2: elke woensdag van 16.30 tot 17.30 uur, vanaf 7/9 tot 28/6

 Aangepaste prijzen per leeftijd (zie website van de Hoofdstedelijke academie)

 Inschrijven via de academie:     www.hoofdstedelijkeacademie.be 
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Kinderkoor 
i.s.m.  Brede School Laken & Hoofdstedelijke Kunstacademie Brussel

Bij het kinderkoor is iedereen welkom! Kom je al zingend uitleven en haal 
het beste uit je zangkunsten.

 6-11  jaar/ voor kinderen geboren van 2010 tot en met 2016

 Elke vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur, van 23/9 tot 23/6

 € 30 (gratis voor kinderen van de Hoofdstedelijke academie)

 Inschrijven via Brede School Laken    bredeschoollaken@nekkersdal.be
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Spelen met Frans

Hoe leer je het best een nieuwe taal? Al spelend! Je merkt het niet, maar 
zo leer je elke keer weer enkele Franse woorden bij.

 7-8 jaar / voor kinderen geboren in 2014 of 2015 (die al een beetje Frans begrijpen en 

spreken)

 Elke zaterdag van 11 tot 12 uur, van 1/10 tot 3/6

 € 85 (€ 21,25 met Paspartoe-kansentarief)     

Multisport maxi 

Twijfelt je kind nog over de ideale sport? Tijdens Multimove ontdekken 
ze ze allemaal: voetbal, basket, hockey, atletiek en nog vele andere. Op 
deze manier ontdekken ze welke sporten en disciplines ze het liefst 
beoefenen.

 7-9 jaar/ voor kindjes geboren in 2013, 2014 of 2015

 Elke zaterdag van 11.30 tot 12.30 uur, van 1/10 tot 3/6

 € 85 (€ 21,25 met Paspartoe-kansentarief) 
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Theateratelier
i.s.m. Hoofdstedelijke Kunstacademie Brussel

Oorverdovend stil of veelzeggend sprakeloos? Leer uit je woorden 
komen bij alle emoties. Speel je helden na, verzin en vertel verhalen, 
draag gedichten voor en verfijn je uitspraak.

 8-11 jaar / voor kinderen geboren in 2011, 2012, 2013 of 2014

 Elke woensdag van 15.30 tot 16.30 uur,  van 7/9 tot 28/6   
 Voor kinderen geboren in 2013 of 2014  
 Elke woensdag van 16.30 tot 17.30 uur, van 7/9 tot 28/6   
 Voor kinderen geboren in 2011 of 2012

 € 76 voor het hele jaar (korting mogelijk)

 Inschrijven via de academie:     www.hoofdstedelijkeacademie.be 

Circus 2
i.s.m. Brede School Laken 

Circustricks in the mix! Steltlopen, eenwieleren, bal- en tonlopen, koord-
dansen, jongleren met sjaaltjes en balletjes, diabolo, bordjes draaien, 
acrobatie ... In welk circusnummer ben jij het sterkst?

 8-11 jaar / voor kinderen geboren tussen 2011 en 2014

 Elke vrijdag van 17 tot 18.30 uur, van 30/9 tot 26/5

 In Sint-Ursula, Dieudonné Lefèvrestraat 41, Laken

 Prijs is afhankelijk van het inkomen

 Inschrijven via Circus Zonder Handen:     www.circuszonderhanden.be/inschrijven
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Theaterlab

Speel je thuis al de pannen van het dak? Kom dan alles te weten over 
uitblinken op het toneel. Maak kennis met allerlei facetten van het thea-
ter en wees de ster in een schitterende eindvoorstelling.

 9-11 jaar / voor kinderen geboren in 2011, 2012 of 2013

 Elke vrijdag van 17 tot 18.30 uur, van 23/9 tot 2/6

 € 120 voor het hele jaar (€ 36 met Paspartoe-kansentarief) 

Debateville

Debateville is een veelzijdig debat- en spreekvaardigheidsprogram-
ma voor jongeren vanaf 10 jaar. Met deze naschoolse debatateliers 
versterken jongeren hun taal- en communicatievaardigheden, leren ze 
kritisch, genuanceerd en gestructureerd denken en vergroten ze hun 
kennis van en betrokkenheid met de samenleving. 

 10-11  jaar / voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar

 Elke dinsdag en donderdag van 15.45 tot 17.15 uur, van 27/9 tot 23/5

 Vrije bijdrage (volgens betaal-wat-je-kan-systeem)

 Inschrijven via Debateville:      www.debateville.org 
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tieners
Tiener moves

Tijdens deze work-out wisselen we af tussen fitness, dans en 
sport. Haal je moves boven, laat je spieren rollen of beslis ge-
woon zelf waar je graag aan werkt tijdens dit uurtje beweging. 
Energie IN, stress OUT!

 10-14 jaar / voor tieners geboren van 2008 tot en met 2012  

 Elke donderdag van 19 tot 20 uur, van 29/9 tot 2/6

 € 85 (€ 21,25 met Paspartoe-kansentarief)
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Speltheater
i.s.m.  Hoofdstedelijke Kunstacademie Brussel

Speel je helden na, verzin verhalen, draag gedichten voor en maak 
vooral plezier. Met teksten, improvisatie en beweging gaan we aan de 
slag en verfijnen we jouw toneelspel.

 12-17 jaar / voor tieners geboren tussen 2005 en 2010 

 Elke woensdag van 7/9 tot 28/6

 van 17.30 tot 19.30 uur voor tieners geboren van 2008 tot en met 2010

 van 16.30 tot 18.30 uur voor tieners geboren van 2005 tot en met 2007

 Inschrijven via de academie      www.hoofdstedelijkeacademie.be 

 € 76 (korting mogelijk)  
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Ladies Fit
i.s.m. VGC Sportdienst

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

 Elke vrijdag van 23/9 tot 2/6 van 9.30 tot 10.30 uur  

 € 85 voor het hele jaar (€ 21, 25 met Paspartoe-kansentarief)   

Total body work-out
i.s.m. VGC Sportdienst

Op een plezierige maar toch intensieve manier aan je conditie wer-
ken? Deze work-out combineert aerobics en spierversterkende 
oefeningen. Ideaal voor je vetverbranding en je uithouding.

 Elke donderdag van 20 tot 21 uur
 cursusreeks 1: van 29/9 tot 22/12 
 cursusreeks 2: van 12/1 tot 30/3
 cursusreeks 3: van 22/4 tot 1/6

 € 45/cursusreeks 1 & 2 (€ 11,25 met Paspartoe-kansentarief)   

 € 25/cursusreeks 3 (€ 6,25 met Paspartoe-kansentarief)   

18+ 
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Naaiatelier 
i.s.m. Femma Quartier Laeken

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 maakt.

 Cursusreeks 1: elke maandag van 9 tot 12 uur, van 12/9 tot 26/6
 Cursusreeks 2: elke vrijdag van 9 tot 12 uur, van 9/9 tot 30/6

 € 50 per cursusreeks - ladies only

 Inschrijven via Femma Quartier Laeken:  rhimo.assecoum@femma.be

Pianoles
i.s.m.  Hoofdstedelijke Kunstacademie Brussel

Leer je graag pianospelen? Tijdens deze cursus brengen we je in contact 
met verschillende genres: van klassiek en filmmuziek tot bekende liedjes.

 Vanaf 18 jaar

 Pianoles 1: elke maandag van 15.30 tot 22.00 uur, van 5/9 tot 26/6
 Pianoles 2: elke woensdag van 16.30 tot 17.30 uur, van 7/9 tot 28/6

 Aangepaste prijzen per leeftijd (zie website van de academie)

 Inschrijven via de academie:     www.hoofdstedelijkeacademie.be
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Nekkerlab

In deze cursus zoeken we samen naar jouw unieke handschrift als 
fotograaf. We ontdekken de boodschap van jouw beelden en 
transformeren ze om tot verhalen.

 Telkens een reeks van 5 workshops tussen 22/9 en 23/5 

 € 100/reeks

 Niveau: gevorderden

 Info en inschrijven via illekedw@gmail.com 
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Op zoek naar speelweken
IBO Nekkersdal

Tijdens schoolvakanties is er geen les. Schrik om je te vervelen? 
Schrijf je dan in voor de speelweken van IBO Nekkersdal. Een 
hele week spel en plezier rond een fantasierijk thema, voor 
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. 

 02 421 80 66  ibo.vakantie@nekkersdal.be

 Herfstvakantie: 3/11 – 4/11 • Kerstvakantie: 2/1 – 6/1 • Krokusvakantie: 20/2 – 24/2

 Paasvakantie: 3/4 -13/4 • Zomervakantie: 2/7- 29/8

Op zoek naar kinderzorg?
Kind & Gezin (De Weeg)

Is je kindje jonger dan 3  jaar of verwacht je een baby? Weet dan dat je 
met al je vragen rond gezondheid, verzorging, opvoeding en ontwik-
keling gratis terecht kan bij De Weeg in Nekkersdal. Binnenspringen kan 
elke donderdagvoormiddag tijdens de permanentie van 9.30 tot 11 uur. 
Voor de opvolging en vaccinatie van je kindje kan je op dinsdag op 
consultatie komen (op afspraak). 

 Kind & Gezin 078 15 01 00 
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Babytheek Nekkersdal
Een Babytheek is een uitleendienst voor kwalitatieve babyspullen. Eigenlijk een soort van 
bibliotheek voor spullen die een baby nodig heeft of de ouders gebruiken in de eerste 
12 maanden na de geboorte. Het abonnement kost € 20 per jaar. Er is ook een sociaal tarief 
beschikbaar. We zijn één keer per week open, afwisselend op dinsdagnamiddag en 
zaterdagvoormiddag. Voorlopig werken we enkel via afspraak.

•Doneer spullen: heb je nog babyspullen liggen die je niet meer nodig hebt? 
 Doneer ze aan de Babytheek.
•Word vrijwilliger: geen Babytheek zonder gemotiveerde vrijwilligers. 
 Heb jij zin om je schouders te zetten onder dit leuke initiatief? 
 Stuur dan een mailtje naar onderstaand adres.

    www.babytheeknekkersdal.be   babytheek@nekkersdal.be  02 421 80 60 

Nog meer leuke verenigingen 
DE BIB VAN LAKEN 
Bij de bibliotheek kan je in de eerste plaats terecht voor al je favoriete boeken. 
Maar de bib is meer dan dat. Met voorleesuurtjes, conversatietafels, de leesclub 
en nog veel andere activiteiten, geraak je al jouw leesplezier kwijt op één plek.

    www.brussel-stad.bibliotheek.be  info.bibliotheek@brucity.education  02 423 53 20 
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Café Puree
i.s.m. Huis van het Kind

Voor alle ukkepukken van 0 tot 4 jaar én hun ouders: Café Puree! Elke laatste zater-
dag van de maand van 10 tot 12 uur is Nekkersdal de veiligste én lekkerste plek om 
samen dingen te ontdekken en te beleven.

 Vanaf zaterdag 24/9        
  

Save the date

BREDE SCHOOL LAKEN
Krijg je op school al leuke cursussen voorgeschoteld? Dan zou het goed kunnen 
dat die werden georganiseerd door Brede School Laken, het netwerk van orga-
nisaties dat samen een divers aanbod aan Nederlandstalige activiteiten uitbouwt 
op en rond de verschillende Lakense scholen. Daarnaast organiseert Brede 
School Laken ook activiteiten in samenwerking met Nekkersdal. 

  02 421 80 65  bredeschoollaken@nekkersdal.be

Hou deze verenigingen ook in de gaten: KWB LAKEN-JETTE, LES GAZELLES DE 
BRUXELLES, FEMMA LAKEN-JETTE, LAKEN ONTHULD, AU BORD DE L’EAU, LACA, E
RFGOEDBANK, GAG, ONDER ONS, PARCKFARM, THE FOOD BRIDGE … 
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Soiree Kadee
Zet één vrijdag per maand met heel de familie het weekend ontspannen in en 
kom naar Soiree Kadee! Nic-Nac zorgt voor gezond fingerfood, Nekkersdal voor 
niet-alledaags vermaak en vooral: voor ouders tijd om uit te blazen en voor de kids 
veel ruimte om naar hartenlust te spelen en experimenteren.

 Vanaf vrijdag 7/10        
  
Fietsbieb
i.s.m.  Beweging.net

Elke laatste zaterdag van de maand leent de Fietsbieb kinderfietsen uit (voor kin-
deren tot 12 jaar) tegen een lage prijs. Voor 20 euro fietsgeld, en een waarborg van 
20 euro, gebruik je één jaar lang een kinderfiets.

 Vanaf zaterdag 24/9        

Ontspanning
Café Nic-nac

Zin in een babbeltje, een koffie, een drankje of in een van de overheerlijke keuken-
creaties van onze huischef Qutayba? 
Kom naar ons gezellig café.
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Blijf op de hoogte van alle laatste nieuwtjes
Blijf op de hoogte van alle laatste nieuwtjes uit de buurt en volg ons op Facebook 
en Instagram, abonneer je op onze nieuwsbrief en op ons magazine de Nekker.

    facebook.com/GCNekkersdal - instagram.com/nekkersdal - www.nekkersdal.be

Nekkersdal ontwikkelt het aanbod vaak in samenwerking, niet alleen voor cursus-
sen maar ook voor activiteiten. Heb je zelf een idee dat je samen wil uitwerken, of 
is er een cursus die je in deze brochure mist? Laat het ons weten!
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De Nekker — speciale editie Zomer 2022
Erkenningsnr. P908102 — afgiftekantoor Brussel X
GC Nekkersdal vzw - 0488.108.821 - RPR Brussel
V.U. Julien Meganck, E. Bockstaellaan 107, 1020 Laken

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nekkersdal maakt deel uit van het netwerk van de 22 Brusselse gemeenschapscentra. Zin om eens bij onze buren te 
gluren? Check dan de website van N22, die het aanbod van alle centra bundelt: www.n22.brussels

GC NEKKERSDAL

Emile Bockstaellaan 107 • 1020 Laken
 02 421 80 60

    www.nekkersdal.be
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