
volwassenen

De cursussen voor volwassenen 
zijn allemaal toegankelijk met 
een tienbeurtenkaart. Deze kaart 
kost 40 € en kan u kopen aan het 
onthaal of in het café. Inschrijven 
voor de cursussen kan vanaf 16 
augustus.

BODYDANCE
Werk op een swingende manier 
aan je conditie. Een combinatie 
van dans en aerobics.

Wanneer: elke zaterdag 11u > 12u 
Start: zaterdag 24 september

YOGA
Word je bewust van je ademha-
ling, houding, ontspanning en 
concentratie. Je lichaam wordt 
krachtig en soepel en brengt je 
energiebalans in evenwicht.

Wanneer: elke dinsdag 13u45 > 15u 
Start: dinsdag 27 september

TAI-CHI
Zachte en eenvoudige bewegin-
gen die uitstekend zijn voor je 
coördinatie, ademhaling, spier-
kracht en evenwicht.

Beginners
Wanneer: elke vrijdag 10u > 11u 
Start: vrijdag 30 september

Gevorderden
Wanneer: elke vrijdag 11u > 12u 
Start: vrijdag 30 september

SALSA
Laat je leiden en verleiden door de 
Latijns-Amerikaanse ritmes. Pas-
sie, energie, vrolijkheid en plezier 
gegarandeerd!

Initiatieles: zaterdag 15 oktober

Beginners
Wanneer: elke vrijdag 19u30 > 20u30
Start: vrijdag 21 oktober

Gevorderden
Wanneer: elke woensdag 20u > 21u 
Start: woensdag 28 september

BASKET
Dribbelen, passes, alles kom je 
over deze teamsport te weten.

Wanneer: elke woensdag 20u > 21u 
Start: woensdag 28 september

NEKKERSDAL pRESENTEERT

DIEP IN HET BOS 
woensdag 24 > zondag 28 augustus
www.diepinhetbos.be 
i.s.m. verschillende Brusselse en 
Vlaamse partners

AuTOlOzE zONDAg  
ROODHuISPlEIN
zondag 18 september 9u30 > 12u30
i.s.m. Wijkcontract Roodhuis en de 
bewoners

OPENHuIS NEkkERSDAl 
zaterdag 15 oktober van 12u tot 19u
De verenigingen presenteren zich 
en er zijn talrijke animaties.
i.s.m. de Lakense verenigingen

lIvINg BRuSSElS
zaterdag 22 oktober
in de Draps-Dhondtstraat
i.s.m. Stad Brussel, Maison de la 
Creation & de bewoners

TOT IN DE WOESTIjN 
maandag 24 > vrijdag 28 oktober
www.totindewoestijn.be

i.s.m. de entiteit gemeenschapscentra

NIEuWjAARSfEEST
zaterdag  
21 december

 CURSUSAANBOD NEKKERSDAL



VOOR KINDEREN

KNUFFELTURNEN
Peuters ontdekken samen met 
mama of papa wat die armpjes en 
beentjes allemaal kunnen! Ze ont-
dekkende grenzen van hun eigen 
lichaam op een speelse manier.

leeftijd: peuters (1,5 >3 jaar)  
samen met de ouders
Wanneer: elke zaterdag 10u > 11u
Start: zaterdag 24 september
Prijs: 40 € voor 21 lessen
kledij: sportkledij

KUNSTIGE KLEUTERS
In dit tweewekelijks atelier gaan 
kleuters op zoek naar de kunste-
naar in zichzelf. Ze kliederen en 
kladden rond verschillende the-

ma’s. In elk atelier staat een ander 
materiaal voorop waar ze hun cre-
ativiteit op los laten.

leeftijd: 3 > 5 jaar  
(2de en 3de kleuterklas)
Wanneer: tweewekelijks op woens-
dag 14u30 > 17u
Start: woensdag 28 september
Prijs: 60 € voor 15 lessen
kledij: vrijetijdskledij + schort

ROLLEBOLLEN
Kleuters ontdekken wat die armen 
en beentjes allemaal kunnen! Op 
een speelse wijze gaan ze een uur-
tje de eigen grenzen ontdekken. 
De ene week gaan we bewegen op 
muziek, de andere overwinnen we 
een hindernissenparcours!

leeftijd: 3 >5 jaar (2de en 3de kleuterklas)

Wanneer: elke zaterdag 11u > 12u 
Start: zaterdag 24 september
Prijs: 40 € voor 21 lessen
kledij: sportkledij

SpELEN MET FRANS
Op een speelse wijze ontdekken 
kleuters en kinderen de Franse taal. 
Ze zingen, knutselen, leren een 
rijmpje en leren deze nieuwe taal 
zonder dat ze het zelf beseffen.

leeftijd: 5 >7 jaar  
(3de kleuterklas en 1ste leerjaar)
Wanneer: elke zaterdag 10u > 11u
Start: zaterdag 24 september
Prijs: 60 € voor 21 lessen
kledij: vrijetijdskledij 

THEATER VAN A TOT Z 
Sta je graag op de planken? Wil je 
leren improviseren, bewegen en 
spreken op het podium? Dan is 
deze cursus zeker iets voor jou! Je 
leert alles over zelf acteren en toont 
je kunnen op het einde van het jaar!

leeftijd: 6 >9 jaar  
(1ste, 2de en 3de leerjaar)  
Wanneer: tweewekelijks op woens-
dag 16u > 17u30
Start: woensdag 28 september
Prijs: 60 € voor 16 lessen
kledij: vrijetijdskledij 

THEATERATELIER
Sta je graag op de planken? Wil je 
leren improviseren, bewegen en 
spreken op het podium? Dan is 
deze cursus zeker iets voor jou! Je 
leert alles over zelf acteren en toont 
je kunnen op het einde van het jaar!

Alle cursussen in Nekkersdal gaan door in het Nederlands. We vragen 
dat uw kinderen voldoende taalvaardig zijn om de taal te begrijpen 
en te spreken. voor de cursussen kan u online inschrijven vanaf 
dinsdag 16 augustus 12u op onze website www.nekkersdal.be. Bij 
online inschrijven dient u te betalen voor vrijdag 9 september op het 
rekeningnummer 435-8032501-11 met vermelding van de cursus en de 
naam van uw kind(eren). Inschrijven kan ook meteen na de eerste les 
(gratis proefles). Dan dient u meteen cash te betalen. 

Tous les cours de Nekkersdal sont donnés en néerlandais. Nous deman-
dons que vos enfants ont les compétences linguistiques suffisantes pour 
comprendre le langage et la parole. Pour les cours vous pouvez vous inscri-
re en ligne à partir de 12h sur le mardi 16 août sur notre site web www.
nekkersdal.be. Avec l’enregistrement en ligne vous devez payer avant le 9 
septembre sur le compte 435-8032501-11 mentionnant le cours et le nom 
de votre enfant(s). L’enregistrement peut aussi immédiamtement après 
la première leçon (essai gratuit). Ensuite, vous avez besoin de liquidités 
immédiates à payer.

 CURSUSAANBOD VOOR KINDEREN EN TIENERS



leeftijd: 9 >12 jaar  
(4de, 5de en 6de leerjaar)  
Wanneer: elke vrijdag 17u30 > 19u
Start: vrijdag 30 september
Prijs: 70 € voor 21 lessen
kledij: vrijetijdskledij 

LAKENSE KJV
De Lakense KJV is de boekenjury bij 
uitstek. Je leest verschillende boe-
ken en bespreekt ze in groep op 
een speelse wijze. In groep speel 
je knotsgekke spelletjes in verband 
met de boeken die je zal lezen.

leeftijd: 6 >8 jaar  
(1ste en 2de leerjaar)
Wanneer: driewekelijks op woens-
dag 14u > 15u

leeftijd: 8-10 jaar  
(3de en 4de leerjaar)
Wanneer: driewekelijks op woens-
dag 15u > 16u
Start: woensdag 28 september
Prijs: 25 € voor 11 lessen

i.s.m. Openbare Bibliotheek Brus-
sel-Laken

MINIBASKET
Een initiatie voor kinderen in deze 
welbekende sport. Je leert in groep 
kennis maken met de techniek, 
de behendigheid en je krijgt spel-
inzicht. De nadruk ligt vooral op 
spelplezier. Alle ingrediënten dus 
om een goede match te spelen.

leeftijd: 6 >9 jaar  
(1ste,2de en 3de  leerjaar)
Wanneer: wekelijks op woensdag 
18u > 19u

leeftijd: 9 >12 jaar  
(4de, 5de en 6de leerjaar)
Wanneer: elke woensdag 19u > 20u
Start: woensdag 28 september
Prijs: 50 € voor 21 lessen 

ZAALVOETBAL
In Nekkersdal kunnen kinderen 
terecht voor een initiatie in de 
technieken en de behendigheid 
van deze balsport. Samen leer je 
de bal perfect te controleren! Elke 
les sluiten we af met een kleine 
wedstrijd!

leeftijd: 6 >9 jaar  
(1ste,2de en 3de  leerjaar)
Wanneer: elke zaterdag 13u > 14u

leeftijd: 9 >12 jaar  
(4de, 5de en 6de leerjaar)
Wanneer: elke zaterdag 14u > 15u
Start: zaterdag 30 september
Prijs: 50 € voor 21 lessen

GEORGANISEERD  
DOOR ANDEREN

 KLANKKLEUREN
Jeugd en Muziek Brussel
Interculturele muziek- en crea-ate-
liers waarbij kinderen spelender-
wijs in contact komen met muziek. 
Samen ontdekken ze culturen, spe-
len en beleven ze muziek.

leeftijd: 7 tot 12 jaar 
Wanneer: Elke zaterdag 
Start: zaterdag 24 september
Prijs: sept > dec. 40 €, jan > juni 
60 €, volledig seizoen 80€

Inschrijven via Jeugd en Muziek 
Brussel, Sarra Hamrouni,  
tel. 02/507.83.43,  
e-mail Sarra.hamrouni@ 
jeugdenmuziekbrussel.be

JUDOCLUB 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gediplomeerde judoleraars leren 
je de basis van judo, gaandeweg 
kan je opklimmen naar een ande-
re gordel!

leeftijd: 6 > 9 jaar 
Wanneer: dinsdag 18u > 19u  
en zondag 10u > 11u 

leeftijd: 10 > 15 jaar 
Wanneer: Dinsdag 19u-20u en zon-
dag 11u-12u 

Inschrijven via Lucas Ravays, 
0478/96.89.48, judo.brusselshoofd-
sted.gewest@gmail.com  

VOOR TIENERS

DRAMA TEENS
In groep ga je aan de slag met 
theater, je leert alles over theater 
spelen en improviseren. Samen 
werken jullie toe naar een heuse 
voorstelling!

leeftijd: 12 > 16 jaar  
(1ste, 2de, 3de en 4de middelbaar) 
Wanneer: elke vrijdag 19u > 20u
Start: vrijdag 30 september
Prijs: 70 € voor 16 lessen
kledij: vrijetijdskledij
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FAMILIEVOORSTELLINGEN

VOLTA 
Cirkanto

zaterdag 15 oktober 2011 – 14u

Visueel Circustheater met live 
muziek en poppenspel, voor 
iedereen vanaf 4 jaar

Juan Trukyman is een zingende 
levensgenieter. Madam bezoekt, 
als toeriste, Juan’s exotische 
wereld vol zon en muziek. Ze wor-
den dikke vrienden, die elkaar al 
grappend plagen. Maar dan komt 
het moment dat Madam’s vakan-
tie erop zit. Trukyman laat Madam 
niet zomaar gaan en wil met haar 
meereizen. Aan de grens loopt het 
mis. Een grenzeloze vriendschap 
botst op een wereld mét grenen.

Toegang: gratis

SYNTHERKLAAS
Stijn en Jaak Vandeputte 

vrijdag 2 december 2011 – 17u30

Sinterklaasvoorstelling voor ieder-
een vanaf 4 jaar met bezoek van 
de Sint .

Dit jaar besloten Vader en Zoon 
om zélf het heft in handen te 
nemen na de zoveelste Sinter-
klaasvoorstelling. Het resultaat 
is een authentieke familieshow 
waarin zowat alle Sinterklaas-
klassiekers op een eenvoudige 

maar eigenzinnige wijze aan bod 
komen. Op het podium slechts 
enkele instrumenten en hun fan-
tasie! Hun interpretatie is soms 
nauw aansluitend bij de versies 
die we kennen van vroeger, dan 
weer bijzonder eigenzinnig.

Toegang: 6€ (12+) en 4€ (tot 12 
jaar), cultuurwaardebon welkom

Le Nekkersdal présente 2 spectacles 
de familles a partir de septembre. 
Le premier est Volta de Cirkanto 
pour tout le monde à partir de 4 
ans, un spectacle de cirque tout 
gratuit. Le deuxième est de la 
musique spécialement pour célèbre 
le Saint-Nicolas. Apres le spectacle 
le Saint-Nicolas nous apporte une 
petite visite.

COMEDY

TRY-OUT INTERESTING 
TIMES
Alex Agnew

donderdag 13 oktober 2011 – 20u

Alex is opnieuw klaar om z’n 
mening over de wereld te ventile-
ren. En dat het een donkere show 
wordt, omdat Alex zich enorm 
ergert aan het Big-Brothergevoel 
dat ons vandaag omringt. Met het 
internet vinden mensen zich plots 
zo interessant dat ze denken dat 

ze een mening hebben die ieder-
een moet lezen. Met dat exhibiti-
onisme kan Alex nog leven. Maar 
met die gestoorde vorm van soci-
ale controle die daarmee gepaard 
gaat, niet. De titel van de nieuwe 
show wordt daarom Interesting 
Times. Genoemd naar de vloek 
die de Chinezen uitspreken over 
iemand die ze onheil toewensen: 
‘May you live in interesting times.’

Toegang: 10€, cultuurwaardebon 
welkom

MIJN ZWARTE pARADE
Xander De Rycke

donderdag 10 november 2011 – 
20u

De tweede avondvullende show 
uit Xanders’ onheilige drieluik: 
Mijn Zwarte Parade .  Xander 
beschrijft de show als ‘Nog grap-
piger, nog snediger en vooral nog 
donkerder dan ooit voordien.’ 
Maar wees gerust, het wordt niet 
allemaal depressief. De magere 
comedian en grapdichtheid blijven 
aanwezig. In een digitaal tijdperk 
dat het eindelijk toelaat praat Xan-
der over al zijn interesses. Films, 
tv, videospelletjes, monsters en 
spoken en nog veel meer zal je 
horen in Mijn Zwarte Parade. 

Toegang: 10€, cultuurwaardebon 
welkom

gemeenschapscentrum Nekkersdal 
E. Bockstaellaan 107, 1020 Laken (Brussel)
Tel. 02/421.80.60 E-mail info@nekkersdal.be 
Fax 02/421.80.69 Website www.nekkersdal.be
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