
VRIJETIJDSKALENDER

Januari  -  Juni  2023

Nederlandstal ige kinder- en 

jongerenact iv i te i ten in Koekelberg

Act iv i tés en néerlandais

pour enfants à Koekelberg



Deze kalender verzamelt de Nederlandstalige vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en 
jongeren in Koekelberg voor het voorjaar 2023 (januari - juni).

Ce calendrier rassemble les activités en néerlandais pour enfants à 
Koekelberg pour la première moitié de 2023 (janvier - juin)

Inschrijven kan 

- voor de activiteiten van De Platoo: aan het onthaal van Vrijetijdspunt Comenius elke 
werkdag tussen 9:00 en 17:00 en zaterdag van 10:00 tot 12:00 / online via de website : 
www.deplatoo.be
- voor de activiteiten van Bibliotheek Boekelberg: in de bib tijdens de openingsuren / 
online via de website : koekelberg.bibliotheek.be

Scan de QR-codes om direct tot de inschrijvingspagina van de activiteitenreeks te 
geraken.

Les inscriptions se font:

- pour les activités de De Platoo: à l’accueil du Vrijetijdspunt Comenius 
chaque jour de semaine entre 9:00 et 17:00 et le samedi de 10:00 et 12:00 / 
en ligne via www.deplatoo.be
- pour les activités de Bibliotheek Boekelberg: à la bibliothèque pendant 
les heures d’ouverture / en ligne via koekelberg.bibliotheek.be

Scannez les codes QR et vous serez directement dirigés vers la page 
d’inscription pour l’activité.
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BIBLIOTHEEK 
BOEKELBERG

VRIJETIJDSPUNT COMENIUS
Dapperenstraat 20 - 1081 Koekelberg

Dapperenstraat 20 - 1081 Koekelberg
02/411.08.65
bibliotheek@koekelberg.brussels
koekelberg.bibliotheek.be

Openingsuren van de bibliotheek
Dindsag 14:00-18:00
Woensdag 12:00-17:00
Vrijdag  09:00-12:00 & 15:00-17:00
Zaterdag 09:00-12:00

GEMEENSCHAPSCENTRUM
DE PLATOO

DE PLATOO OP DE PANTHEONLAAN
Pantheonlaan 14 - 1081 Koekelberg

02/412.00.50
info@deplatoo.be
www.deplatoo.be

Openingsuren van het onthaal:
Elke weekdag tussen 9:00 en 17:00 en 
op zaterdag van 10:00 tot 12:00.

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

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

Als het gratis is, dan is het gratis!

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».

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.

Quand c’est gratuit, c’est gratuit!

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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€

GEBOORTEJAAR van de kinderen die zich voor dit atelier kunnen inschrijven

UUR waarop de activiteit doorgaat

LOCATIE waar de activiteit doorgaat

DATA waarop de activiteit doorgaat

PRIJS van de activiteit 

Welkom in de Babytheek van Koekelberg! Wat is een Babytheek? Heel simpel, een 
Babytheek is een plaats waar je materiaal kan uitlenen om je baby te verzorgen. 

Het  is  namelijk  nogal  wat  kostelijk  om  telkens  nieuwe  babyspullen  aan  te  kopen  
die voor een korte periode meegaan.

Je  kan  in  de  Babytheek  een  abonnement  aanschaffen  zodat  je  allerlei  spullen  
kan uitlenen om te gebruiken en daarna terug te brengen. Het  is  niet  alleen  
milieuvriendelijk,  maar  het  komt  financieel  ook  beter  uit.  Al  het materiaal gaat 
niet verloren en krijgt meerdere levens. 

Heb je nog babyspullen die je niet meer gebruikt of ken je iemand die ze niet meer 
nodig heeft, dan kan je dat zeker bij ons doneren of je kan er eventueel een zacht 
prijsje voor vragen.  Laat het weten via info@babytheekdeplatoo.be!

Vrijdag: 14:00 – 17:00
Zaterdag: 10:00 - 12:00

Vrijetijdspunt Comenius - 
Lounge

Wil je iets doneren 
of een handje helpen? 

Contacteer dan 
info@babytheekdeplatoo.be

02/412 00 50
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15:00 - 15:40

Bibliotheek Koekelberg

Elke woensdag vanaf 18 
januari in de bib

Gratis!

Van 2,5 tot 5 jaar

Lezen 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!

€
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11:00 - 12:30

10 zondagen: 05/02, 12/02, 19/02, 
05/03, 12/03, 19/03, 26/03, 02/04, 
23/04, 30/04

10 € voor de hele reeks. 
Inschrijving verplicht

2de en 3de kleuterklas

Creatief 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.

Bibliotheek Koekelberg

€

Er 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. 12:30 – 16:00

Elke woensdag van 18/01 tot 
24/05  (behalve feestdagen en 
schoolvakanties)

Normaal tarief:  € 80
Sponsortarief:  € 96
Paspartoe: € 20
Sociaal tarief:  € 64

2017 - 2018

Vrijetijdspunt Comenius - 
Polyvalente zaal

€
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Ben jij graag creatief bezig? Maar wil jij 
meer dan tekenen alleen? Dan behoor  

jij tot de bende van De Bricolageclub! We 
laten onze creativiteit gaan en keren elke 
dag met een echt kunstwerkje naar huis. 
De ideale zaterdagvoormiddag-activiteit. 

Elke zaterdag van 21/01 tot 
27/05  (behalve feestdagen en 
schoolvakanties)

9:30 – 11:00

2017-2018

€

Vrijetijdspunt Comenius - 
Lounge

Normaal tarief:  € 80
Sponsortarief:  € 96
Paspartoe: € 20
Sociaal tarief:  € 64

Eten vinden we allemaal fijn, maar koken we ook graag? Elke woensdagnamiddag 
duiken we samen de keuken in om heerlijke gerechtjes klaar te maken. We leren 

hapjes, gebakjes, soep en andere lekkernijen klaarmaken. Kan je nog niet (zo goed) 
koken? Helemaal niet erg! Hier kan je dat leren. Trek je schort maar aan, was je 
handen en kom mee aan tafel. O ja, breng ook zeker een doosje mee om je gemaakte 
kunstwerk mee naar huis te nemen.

14:00 - 16:00

Elke woensdag van 18/01 tot 
24/05 (behalve feestdagen en 
schoolvakanties)

De Platoo op de Pantheonlaan 14 - 
Keuken

Normaal tarief:  € 80
Sponsortarief:  € 96
Paspartoe: € 20
Sociaal tarief:  € 64

€

2014 - 2016
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Schaken, 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.

€

10:00 – 12:00

Elke zaterdag van 14/01 tot 
27/05 (behalve feestdagen en 
schoolvakanties)

Normaal tarief:  € 85
Sponsortarief:  € 102
Paspartoe: € 21,25
Sociaal tarief:  € 68

2011 - 2016

De Platoo op de Pantheonlaan 14 
- Gelijksvloers

Droom je er van om eens in de huid van iemand 
anders te kruipen: een boze wolf, een grappig 

elfje, een dappere dame of een bange cowboy... 
Wil je op zoek gaan naar je eigen acteertalent? 
Schrijf je dan in.  We ontdekken koude ijsvlaktes, 
worden een echte dramaqueen en vezinnen 
onze eigen verhalen. Kom je mee doen?

16:00 - 17:30

15 lessen op 15 woensdagen 
van 25/01 tot 24/05  (behalve 
feestdagen en schoolvakanties)

Normaal tarief:  € 150
Sponsortarief:  € 160
Paspartoe: € 60
Sociaal tarief:  € 140

2011 - 2013

Vrijetijdspunt Comenius - 
Polyvalente zaal

€

Kan je niet in één keer het gehele bedrag 
betalen? Vraag dan een gespreide 
betaling aan via info@deplatoo.be.
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Zin om elke dinsdag na school al 
je energie en creativiteit eruit te 

trommelen? Doen! Wekelijks vorm 
je met andere enthousiastelingen 
een percussiegroep. Professionele 
muzikanten van MetX brengen je ritmes 
en andere muzikale invloeden uit Afrika, 
Zuid-Amerika en Europa bij en doen je zo 
proeven van wat het is een Fanfakid te 
zijn.

Elke vrijdag van 20/01 tot 
12/05 (behalve feestdagen en 
schoolvakanties)

16:15 – 17:15

2011 - 2013

Normaal tarief:  € 65
Sponsortarief:  € 78
Paspartoe: € 16,25
Sociaal tarief:  € 52

Vrijetijdspunt Comenius - 
Polyvalente zaal

€€

10:00 – 12:00

10 zaterdagen van 21/01 tot 
01/04 (behalve feestdagen en 
schoolvakanties)

Normaal tarief:  € 80
Sponsortarief:  € 90
Paspartoe: € 20
Sociaal tarief:  € 70

2011 - 2013

Basisschool Comenius -
Félix Vande Sandestraat 15

Heb je altijd al zelf een actiefilm willen 
ineensteken? Wilde achtervolgingen 

en spannende confrontaties zijn niet weg 
te denken uit een goede actiefilm. In onze 
actiefilm worden deelnemers personages 
die voor niets terugdeinzen. Aan de hand 
van allerlei bewegings- en improvisatie-
oefeningen bouwen de deelnemers aan het 
verhaal. Ze zoeken interessante locaties 
op en verzamelen allerhande attributen. Ze 
experimenteren, acteren, filmen en monteren. 
Spannende muziek maakt de film af.
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2011 - 2016 2011 - 2016

Heb je altijd al willen skaten, maar nog nooit de eerste 
stap durven zetten? Geen paniek, een veilige omgeving, 

voldoende ruimte en een goede skate ondergrond volstaan. Onze 
skatecoaches leren je de eerste stap op een skateboard zetten. 
Na deze reeks ben je klaar om je vol zelfvertrouwen op een 
skateboard te begeven om ze de wereld van skaters te ontdekken. 
Skateboarden en beschermingsmateriaal zijn voorzien. Deze les 
wordt begeleid door ervaren coaches van Stoked Board Academy.

7 zondagen: 05/03, 12/03, 19/03, 
26/03, 02/04, 23/04, 30/04

Normaal tarief:  € 49
Sponsortarief:  € 63
Paspartoe: € 12,25
Sociaal tarief:  € 42

Vrijetijdspunt Comenius - 
Atrium

10:00 - 11:00

7 zondagen: 05/03, 12/03, 19/03, 
26/03, 02/04, 23/04, 30/04

Vrijetijdspunt Comenius - 
Atrium

11:10 - 12:10

We verlaten de veilige zone en maken het iets uitdagender. 
Let op! Dit is een reeks voor echte skaters! Heb je al wat 

skate-skills, of heb je de basislessen gevolgd en wil je nog iets 
verder gaan? Dan is deze les voor jou! Materiaal (skateboards 
+ bescherming) is inbegrepen. Deze les wordt begeleid door 
ervaren coaches van Stoked Board Academy. Wat moet je kunnen 
om aan deze les te kunnen deelnemen: een ollie en enkele andere 
tricks en willen zoveel mogelijk leren op hun deck.

€
Normaal tarief:  € 49
Sponsortarief:  € 63
Paspartoe: € 12,25
Sociaal tarief:  € 42

€
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Put on your dancing shoes! We gaan aan 
de slag met verschillende dansstijlen 

en laten ons volledig gaan. Hou je klaar 
voor een energieke en afwisselende 
reeks.

Deze reeks wordt hoofdzakelijk in het 
Frans begeleid.

15:00 - 17:00

Elke zondag van 22/01 tot 
21/05  (behalve feestdagen en 
schoolvakanties)

Normaal tarief:  € 70
Sponsortarief:  € 84
Paspartoe: € 17,5
Sociaal tarief:  € 56

2004 - 2010

Vrijetijdspunt Comenius - 
Polyvalente zaal

€
16:00 - 17:00

Elke maandag van 23/01 tot 
22/05  (behalve feestdagen en 
schoolvakanties)

Normaal tarief:  € 65
Sponsortarief:  € 78
Paspartoe: € 16,25
Sociaal tarief:  € 52

2011 - 2014

Vrijetijdspunt Comenius - 
Polyvalente zaal

€
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Wil je graag leren naaien? Altijd al willen 
werken met een naaimachine maar nooit de 

eerste stap durven zetten? Dan ben je bij ons aan 
het juiste adres. Nadia helpt jou de eerste stap 
zetten en leert de kneepjes van het vak. Heb je 
al wat ervaring en wil je wekelijks oefenen onder 
coaching van Nadia? Dat kan uiteraard ook.

14:00 - 16:00

Elke woensdag van 18/01 tot 
24/05 (behalve feestdagen en 
schoolvakanties)

De Platoo op de Pantheonlaan 14 - 
Naaitalier

2006 - 2012

Normaal tarief:  € 80
Sponsortarief:  € 96
Paspartoe: € 20
Sociaal tarief:  € 64

€
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Naar jaarlijkse gewoonte 
vieren we in februari 
samen de liefde met 

SERENADE, de culturele 
wandeling in Koekelberg. 
Kunstenaars nemen de 
openbare ruimte in met een 
mix van disciplines, genres en 
culturen. 

Dit jaar krijgen de kids ook hun 
eigen speelse en interactieve 
Serenade. Noteer dus alvast 
zondag 12 februari 2023 in jullie 
agenda. Meer info volgt!

We toveren het Victoriapark om in een 
ontspannende ontmoetingsplek: de 
WINTERTUIN. Creativiteit en gezelligheid zijn 

de sterren aan de twinkelende winterhemel.

Een dampende kom soep, warme drankjes, 
ateliers, workshops, sport, muziek en 

spektakel ... Je vindt beslist je goed 
gevoel in de Wintertuin.

PS: Wil je zelf optreden met je 
groepje, voorlezen of aan ‘t 
slammen slaan? Laat het ons 
weten en we reseveren een plek 
op het podium: info@deplatoo.be 

/ cultuur@koekelberg.brussels 

Van 11 tot 15 januari 
tussen 12:00 en 18:00

Voor jong en oud Victoriapark

Gratis! 12 februari

Voor jong en oud Nog te bepalen

Gratis!€€
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Zondag 19/03 en 28/05
tussen 10 en 13u

We openen op zondagvoormiddag 
onze deuren voor gezinnen met 
of zonder kinderen. Een fijn 

moment, met lekker eten en een verse 
kop thee, met speelse activiteiten of een 
voorstelling die de verwondering wekt. 
Muziek, dans, een voorleesmoment, 
theater. Tegelijk delen we de laatste 
nieuwtjes uit de buurt.

Houd onze website in de gaten :                 
www.deplatoo.be. Enkele weken vooraf 
wordt het programma bekend gemaakt.

Vrijetijdspunt Comenius - 
Polyvalente zaal

Iedereen Leest 
presenteert

JEUGD
BOEKEN
MAAND

1-31 
MAART 
2023 

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door Literatuur Vlaanderen. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Trui Chielens — vorm Kris Demey

Van 1 tot 31 maart

Bibliotheek Koekelberg

Voor kinderen en families

Jeugdboekenmaand 2023 heeft 
aandacht voor geluk in de 
brede zin van het woord. We 

hebben het over je hobby’s, passies, 
vrienden en andere zaken waar je 
gelukkig van wordt. Maar ook over 
de dagen dat je minder blij bent en 
je je angstig of eenzaam voelt.

  In maart kan je in de bib terecht voor 
een selectie verrassingsboeken 
voor kinderen en een toffe 
knutseltafel. We zien elkaar daar!

Voor kinderen en families
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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

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), naailessen, ... 

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



V.U. : Francesca Signore - H. Vanhuffelplein 6 - 1081 Koekelberg

Deze vrijetijdskalender werd ontworpen door Gemeenschapscentrum De Platoo, 
Bibliotheek Boekelberg, de Gemeente Koekelberg, Brede School «De Vlotte Babbel» 

en Spelotheek Jakadi.

Op initiatief van Marie BIJNENS, schepen voor Nederlandstalig onderwijs, 
bibliotheek, cultuur en jeugd van de gemeente Koekelberg


