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Activiteiten

Inleiding
We zijn blij je opnieuw een 
divers aanbod aan activiteiten 
en lessenreeksen voor te 
kunnen stellen. Het doet ons 
veel plezier je opnieuw te 
mogen verwelkomen. 

Twijfel je of een les 
plaatsvindt, neem dan vooraf 
even contact op met de 
organisator. Die gegevens 
vind je terug in de bijhorende 
informatie. En omdat je 
gezondheid ons erg ter harte 
gaat, blijven de gekende 
veiligheidsmaatregelen zoals 
mondmasker dragen, handen 
wassen, afstand houden... van 
kracht.

Inschrijven voor al dit leuks kan 
online via www.gckontakt.be 
(tenzij anders vermeld). Voor 
de speelweken voor kinderen 
lukt dat pas vanaf 10 januari.

Doe je dit voor het eerst? 
Dan maak je best vooraf een 
account aan op onze webshop: 
tickets.vgc.be/kontakt. Je kan 
dan meteen betalen en ben je 
zeker van je inschrijving. 

Alleen wie ingeschreven is en 
betaald heeft kan meedoen 
aan de activiteit of cursus. 

Lukt dit niet? Dan kan je 
uiteraard nog steeds inschrijven 
aan het onthaal, via de telefoon 
of per e-mail.

Heb je een vraag of wil je een 
suggestie doen, dan horen we 
het graag!

GC Kontakt Orbanlaan 54, 
1150 Sint-Pieters-Woluwe
02 762 37 74
kontakt@vgc.be
www.gckontakt.be
tickets.vgc.be/kontakt

ONTMOETING 

Café Open

DONDERDAG

20/1
3,17/2
3, 17, 31/3
21/4
5, 19/5
2, 16, 30/6 
We doen verder op het gekende elan. 
Het café blijft de ontmoetingsplek om 
met een lekker drankje een concert 
mee te pikken. Breng je vrienden mee 
en sluit gezellig aan! 
De eerstvolgende cafés verwachten 
we Elias Vervecken, A Boy named Joh-
nny, Bonnie & Clide en Rianto Delrue. 
Hou onze website en facebookpagina 
in het oog voor updates.

Info: GC Kontakt
Prijs: gratis
Tijdstip: 18 tot 23 u, concert om 20 u
Leeftijd: volwassenen
Organisatie: GC Kontakt 

 

Samen Zingen

DINSDAG  (2-wekelijks) 

11, 25/1
8, 22/2
8, 22/3 
5, 19/4
3, 17, 31/5
14, 28/6
12/7

Samen zingen we liedjes die je graag 
hoort én zingt. Geen verplichtingen 
of eisen. Gewoon meedoen en je 
amuseren!

Info & inschrijven:  
paul.deweerdt@vgc.be
Prijs: gratis
Tijdstip: 14.00 tot 15.30 u
Plaats: GC Kontakt
Organisatie: GC Kontakt

Café Passé
Deze werkgroep blijft ons erfgoed in 
kaart brengen, maar hou onze website 
en facebook nauwlettend in het oog. 
We verschuiven onze 2-wekelijkse 
bijeenkomsten van dag en uur, maar 
de onderhandelingen hierover zijn nog 
lopende . Heb jij ook interesse of 
wil je gewoon eens komen kijken hoe 
het in zijn werk gaat? Je bent van harte 
welkom!

Info: Paul.deweerdt@vgc.be
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KINDEREN EN JONGEREN

Krokusstage  

A la carte

MAANDAG - WOENSDAG

28/2, 1,2/3
We gaan voor een leuke mix tussen 
muziek en creativiteit. Hoorde je 
al van dripping, action painting of 
light graffiti? We leven ons uit in 
spetterende jamsessies en verkennen 
het AfricaMuseum. Op woensdag 
vieren we carnaval, kom jij ook 
verkleed? 

Info & inschrijven: GC Kontakt
Prijs: € 45/3 dagen; € 39 2de kind  
van hetzelfde gezin.  
€11 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 9 tot 16 u  
(opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u)
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Organisatie: GC Kontakt

Paasstage

Wat een cirk!

MAANDAG - VRIJDAG

11 - 15/4
Maak de acrobaat in je wakker!  
Je leert jongleren, tijgers temmen  
en verrassende kunstjes opvoeren.  
Die voorstelling willen we niet missen.

Nieuwjaarsreceptie 
Noteer deze datum in je agenda en kom vanaf 19 u klinken op 
het nieuwe jaar. Het wordt een gezellige ontmoeting , allerlei 
lekkers zal niet ontbreken.  
Je kan meteen meegenieten van de tentoonstelling:  

‘Sint-Pieters-Woluwe 1900-1960 in 22 schilderijen’, door Daniel de Walque. 
Daniel is zelf op deze avond aanwezig en gaat maar wat graag met je in 
gesprek.

VRIJDAG

28/1

Info & inschrijven: GC Kontakt
Prijs: € 75; € 65 2de kind van hetzelfde 
gezin. € 19 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 9 tot 16 u  
(opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u)
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Organisatie: GC Kontakt
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Cursussen

Prijs: € 100/20 lessen;  
€ 30 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 10 tot 12 u 
Leeftijd: volwassenen
Lesgever: Nancy Dominguez 

CULINAIR   

Marokkaans koken  

11/3 VRIJDAG
Leila leert ons hoe we een echte 
couscous bereiden. Deze schotel is op 
basis van merguez, vlees en natuurlijk 
een heleboel groenten. Om duimen 
en vingers bij af te likken. En terwijl de 
couscous aan het garen is, wagen we 
ons aan heerlijke brewats (gebakjes uit 
filodeeg) met zalm en champignons. 
Een toppertje om thuis zelf te proberen. 
 
Info & inschrijven: fretenverzet@
gmail.com
Prijs: € 20
Tijdstip: 19.30 u
Plaats: GC kontakt
Organisatie: Fret en Verzet i.s.m.  
GC Kontakt
Meebrengen: keukenmes, keuken-
handdoek en schort, pen en papier

TALEN

Nederlandse les 
Het Centrum voor Volwassenen-
onderwijs Brussel organiseert  
Nederlandse taallessen in  
GC Kontakt.

Info: Huis van het Nederlands,  
Phillipe de Champagnestraat 23, 
1000 Brussel, 02 313 96 00
Leeftijd: volwassenen
Organisatie: CVO Brussel,  
Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht  
02 528 09 50
info@cvobrussel.be

Nederlandse conversatie

VANAF 10/1 MAANDAG (WEKELIJKS)

19.30 - 21.30 u o.l.v. Willy

VANAF 13/1 DONDERDAG (WEKELIJKS)

13.30 tot 15.30 u o.l.v. Marlies of Myriam 

Met conversatielessen verbeter je je 
kennis en durf je vaker Nederlands te 
spreken. Je begrijpt al veel? Kom hier 
je spreekvaardigheid oefenen.

Info & inschrijven: GC Kontakt
Prijs: gratis + een kopje koffie
Leeftijd: volwassenen
Organisatie: GC Kontakt

Engelse conversatie (volzet) 

MAANDAG 

10, 17, 24, 31/1
7, 14, 21/2
7, 14, 21, 28/3
4, 25/4
2, 9/5
Deze lessen worden momenteel on-
line georganiseerd. 

Info & inschrijving: GC Kontakt 
Prijs: € 75/15 lessen;  

€ 19 Paspartoe-kansentarief 
Tijdstip: 10.00 tot 11.30 u;  
11.30 u tot 13.00 u 
Leeftijd: volwassenen 
Lesgever: Liz Mace

Spaanse conversatie

VRIJDAG

14, 21, 28/1
4, 11, 18, 25/2
11, 18, 25/3
1, 22, 29/4
6, 13, 20/5
3, 10, 17, 24/6
Je hebt een goede kennis van het 
Spaans, maar je wil blijven oefenen?  
In deze conversatiegroep krijg je de 
kans om veel te spreken.  

Info & inschrijven: GC Kontakt 
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SPORT/BEWEGING

Meditatie
MAANDAG

10, 17, 24, 31/1
7, 14, 21/2
7, 14, 21,28/3
25/4
2, 9, 16, 23, 30/5
13, 20, 27/6 
Tijdens deze lessenreeks verkennen 
we verschillende meditatie-, adem-
halings- en relaxatietechnieken en 
yogaposities. We baseren ons op oude 
meditatietechnieken waarmee we 
onze innerlijke en uiterlijke leefwereld 
verkennen en leren correct te ademen. 
Verder leren we deze technieken te 
gebruiken binnen yogaposities. Alle 
niveau’s zijn welkom!

Info en inschrijven: GC Kontakt
Prijs: 120/20 lessen; € 42 Paspartoe-
kansentarief
Tijdstip: 10 tot 11 u
Leeftijd: volwassenen
Organisatie: GC Kontakt i.s.m. LDC ‘t 
Koetshuis

Yoga

WOENSDAG

12, 19, 26/1
2, 9, 16, 23/2
9, 16, 23,30/3
20, 27/4
4, 11, 18, 25/5
1, 8, 15/6
Een lessenreeks waarbij we ons 
lichaamsbewustzijn, alsook onze alge-
mene kracht en soepelheid vergroten 
door middel van yoga-oefeningen. 

Hierbij schenken we de nodige aan-
dacht aan het luisteren naar onze gren-
zen enerzijds en geven van de nodige 
uitdaging anderzijds.

Info en inschrijven: GC Kontakt 
Prijs: € 140/20 lessen;  
€ 42 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 10.00 tot 11.30 u
Leeftijd: volwassenen
Organisatie: GC Kontakt i.s.m.  
LDC ‘t Koetshuis

Conditiegym  55+ 

VANAF 13/1 
55+'ers die vaak turnen, houden hun 
lichaam gezond. Je oefent alle spieren 
en gewrichten en onderhoudt je con-
ditie. Je turnt volgens je eigen ritme en 
mogelijkheden. Doe mee!

Info en inschrijven: GC Kontakt
Prijs: € 20/kwartaal,  
€ 5 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 10 tot 11 u
Leeftijd: senioren
Lesgever: Sportwerk Vlaanderen
Organisatie: GC Kontakt i.s.m.  
LDC ‘t Koetshuis

Tango   

Beginners/First years: 

VANAF 8/2 DINSDAG (WEKELIJKS)
Advanced/second years: 

VANAF 10/2 DONDERDAG (WEKELIJKS)
Argentijnse tango is één van de meest 
verfijnde dansen. Iedereen kan het 
leren en het is voor alle leeftijden.  
Kom jij ook deze passionele koppel-
dans ontdekken? 

Info & inschrijven:  
www.be-tango.com of +32 498 39 29 39
Data & prijzen: www.be-tango.com
Tijdstip:  18 tot 22 u
Meer info: www.be-tango.com/nl/
tangolessen/danslessen-in-woluwe/

PERSOONLIJKE GROEI

Info & inschrijven:  
- PRH - Persoonlijkheid en Relaties: 
www.prh.be  
Plaats: GC Kontakt 
Leeftijd: volwassenen, vanaf 18 jaar 
Lesgever: Olga Snoeks,  
olga.snoeks@prh.be of 0477 55 03 59

Als ik neen zeg, dan voel ik 
me schuldig 
DINSDAG 

25/1 

In deze workshop staan we stil bij de 
manier waarop ik omga met vragen, 
uitnodigingen, verwachtingen, ver-
onderstellingen die op mij afkomen. 
Welke invloed hebben deze vragen en 
verwachtingen op mij, wat brengen 
ze teweeg in mijn gevoel en in mijn 
denken? Wat maakt dat ik me soms 
schuldig voel … hoe werken schuld-
gevoelens eigenlijk? Hoe kan ik ‘ja’ of 
‘neen’ leren zeggen zonder mij schul-
dig te voelen? We maken gebruik van 
een stappenplan om hierin concreet 
vooruitgang te maken. 

Prijs: € 15  
Tijdstip: 19.00 tot 21.15 u 
 
Assertiviteit anders 
DONDERDAG 

10, 17, 24/2 
Assertief kunnen zijn wanneer dat no-
dig is, is de wens en het verlangen van 
velen. Soms zeg je iets te bruut, soms 
laat je te zwak zien wat je wilt of waar 
je grenzen zijn. In deze cursus worden 
zeven bouwstenen aangeboden om 
te leren assertief en zelfverzekerd naar 
voor te komen. 

Prijs: € 60 
Tijdstip: 19.00 tot 22.15 u 
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Cursussen

Wie ben ik?

6, 13, 20 /5
3, 10/6
De stevige kern van mijn persoonlijk-
heid beter leren kennen.
Jezelf kennen is de basis om stevig in 
het leven te staan. Deze cursus helpt je 
meer bewust worden van je capacitei-
ten, je waarden, je mogelijkheden, je 
eigen kleur van zijn.Je krijgt een kader 
van hoe je als persoon in mekaar zit. 
Dat geeft je meer zelfvertrouwen en 
een fundament om op te steunen. 

Prijs: inkomensafhankelijk, meer info 
op de website
Tijdstip: 9.30 tot 17.00 u

CREATIEF

Boekbinden
WEKELIJKS OP DINSDAG

VANAF 11/1 
In deze workshop leer je stap voor stap 
boekbinden. Eerst leer je de technie-
ken, daarna herstel je oude boeken. 
Breng zelf een oud boek mee, dan kan 
je meteen oefenen.

Info en inschrijven: GC Kontakt
Prijs: € 10/jaar
Tijdstip: 13.30 tot 16.30 u
Organisatie: GC Kontakt i.s.m.  
LDC ‘t Koetshuis

Aquarelatelier
WEKELIJKS OP DINSDAG

VANAF 11/1  
Hou je van aquarel en schilder je graag 
in groep? Dan is dit atelier iets voor 
jou. Je werkt zelfstandig, maar kan 
voor inspiratie en raad steeds terecht 
bij elkaar of bij de begeleider.

Info en inschrijven: GC Kontakt
Prijs: € 4/keer
Tijdstip: 10 tot 12 u
Organisatie: GC Kontakt i.s.m.  
LDC ‘t Koetshuis

Naaiatelier
WEKELIJKS OP DINSDAG 

VANAF 11/1 
Naai je graag? Doe je het al lang of is 
het allemaal nog nieuw? Wil je graag 
bijleren of raad vragen aan iemand? 
Breng dan je eigen werk mee. Samen 
maken we er creatieve namiddagen 
van. Je krijgt individuele begeleiding.

Info & inschrijven: Monique Cammaerts  
0495 31 58 95 – na 14u 
Prijs: € 5/les 
Tijdstip: 13.30 tot 16.30 u
Organisatie: GC Kontakt i.s.m.  
LDC ‘t Koetshuis 

Beeldverhalen maken

MAANDAG

10, 17, 24, 31/1
7, 14, 21/2
7, 14, 21/3
Beeldverhalen - prentenboeken, 
stripverhalen, grafische romans en fan-
zine's hebben hun voeten in hetzelfde 
teken- en denkproces. We starten 

met een idee, werken aan een sterk 
concept en maken moodboards. We 
ontwerpen personages en universum 
(coherent met de fictie), maken story-
boards en nemen onze tijd voor een 
mooie uitwerking en vormgeving. Van 
idee tot beeldverhaal. Een lessenreeks 
waar zowel analoog als digitaal kan 
worden gewerkt. 

Info & inschrijven: GC Kontakt
Prijs: € 80/10 lessen
Tijdstip: 19 tot 21 u
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Plaats: GC Kontakt
Lesgever: Seppe Van den Berghe

Vegetatieve decoraties

DONDERDAG

10/2, 31/3, 19/5  
In een gezellige sfeer maak je kennis 
met diverse bloemschiktechnieken, 
ontdek je de laatste trends en leer je 
hoe je verantwoorde kleurcombinaties 
kan maken. Je gebruikt allerlei materi-
alen en het eindresultaat is een uniek 
stuk naar jouw smaak. 

Info & inschrijven:  
Martine Balis,  
martine.balis@gmail.com,  
0484 612 589
Tijdstip:  
donderdagavond 20 tot 22 u
Plaats: GC Kontakt
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Cultuur

KUNST OP ZONDAG

Info & inschrijven: GC Kontakt
Prijs: € 20, € 5 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 10.30 u tot 12.00 u; afspraak-
plaats wordt meegedeeld na inschrij-
ving
Leeftijd: volwassenen
Gids: Pascale Van den Storme
Organisatie: GC Kontakt

Rinus Van de Velde  

ZONDAG 

20/2 
Via diverse media die variëren van 
tekening tot sculptuur, installatie en 
film, creëert Rinus Van de Velde een 
parallel universum waar elementen uit 
de realiteit en de verbeelding samen-
smelten tot een unieke vorm van 
visuele storytelling. Zijn wonderlijke 
verhalen vertellen de imaginaire reizen 
en fictieve ontmoetingen van figuren 
uit de recente kunstgeschiedenis. 
De tentoonstelling focust op een 
circulair verhaal van vertrekken en 
terugkeren naar huis, met de trein 
als metafoor voor de reis en toont in 
première Van de Veldes nieuwe film, 
samen met een overzicht van hoofdza-
kelijke recente werken. 

Het geheel wordt geconfronteerd met 
een selectie werken van moderne en 
hedendaagse kunstenaars zoals Pierre 
Bonnard, Joseph Cornell, Fischli/Weiss, 
Joan Mitchell, Claude Monet, Monster 
Chetwynd, Laure Prouvost, Josehine 
Troller, Jean Tinguely en anderen.

Een klim op de berg  
der Kunsten

ZONDAG

20/3 
De Kunstberg, Brussels grootste 
culturele ensemble, een bruisende 
en levendige plek, waar jong en oud 
samen komen en waar altijd wel wat 
te beleven valt, bestaat uit een moza-
iek van gebouwen en straten, die de 
architecturale en stedenbouwkundige 
evolutie van Brussel over een periode 
van 1000 jaar illustreert.
Trek je wandelschoenen aan, waag de 
klim, geniet van de prachtige uitzich-
ten van de stad, kom op plekken waar 
je nog nooit bent geweest en ontdek 
samen met de gids hoe deze berg, ge-
legen tussen boven- en benedenstad 
evolueerde van politiek machtscen-
trum naar kunstenkwartier.

De Franklin Rooseveltlaan en 
haar architecturale Art Deco 
parels in de Solbosch wijk. 

ZONDAG

8/5 

In 1907 annexeerde de stad Brussel een 
groot deel van de Solbosch met als doel 
er de wereldtentoonstelling van 1910 
te organiseren, waardoor het landelijke 
karakter van de wijk verloren ging. De 
Natiënlaan, later omgedoopt tot Franklin 
Rooseveltlaan kreeg pas tijdens het 
Interbellum vaste vorm en ontwikkelde 
zich al snel tot de meest prestigieuze 
residentiële wijk van Brussel. Heel wat 
bekende architecten hebben er een visi-
tekaartje nagelaten: Adrienne Blomme, 
Josse Franssen, Stanislas Jasinska, Michel 
Polak, Henry Van de Velde ...
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Cultuur

PARTNERS 

RHoK Academie beeldende 
kunsten

Ben je creatief, je 
houdt van kunst en 
je hebt tijd om 2 keer 
per week te komen 
tekenen, schilderen, 

beeldhouwen...? Kom zeker eens 
kijken!  We zijn open op maandag, 
woensdag en zaterdag.

Dag-, avond- en weekendlessen voor 
elke leeftijd.

Beeldatelier kinderen (6 - 11 j) - Beeld-
atelier jongeren (12 - 17 j) - 10 afdelin-
gen voor volwassenen (vanaf 18 j) 
Inschrijven kan vanaf 1 juni tot 30 
september. in juli en augustus is RHoK 
Academie gesloten.

Website: www.rhokacademie.be

Gemeentelijke academie  
voor muziek, woord en dans

In de Gemeentelijke academie voor 
muziek, woord en dans van Sint-Pie-
ters-Woluwe kan jong en oud terecht 
voor een artistieke opleiding. Heb je 
interesse om je grenzen in de artistieke 
wereld te verleggen? Dan ben je bij 
ons aan het juiste adres!
We hebben een breed aanbod aan 
instrumenten: de kleine vrolijke 
blokfluit, de grote indrukwekkende 
contrabas, de hobo en zijn grote 
broer de fagot, de sierlijke harp… of 
wat dacht je van de koningin der in-
strumenten: het orgel. En we hebben 
nog veel meer!

Op de woordafdeling kan je je acteer-
kunsten ontplooien: drama, theater, 
voordracht, spreken en presenteren.  
Je kan zelfs leren radio maken. 

Wil je leren dansen? Dan kan je hier ook 
terecht. Je leert verschillende stijlen en 
krijgt de kans om samen met je me-
deleerlingen aan voorstellingen mee te 
doen. Dansen kan al vanaf 5 jaar!

Inschrijvingen voor het schooljaar 
2022-2023 starten in juni. Dit kan 
online via mijnacademie.be. 

Info: 02 773 18 56,  
gma-secretariaat@woluwe1150.be
Website: www.academiewoluwe1150.be
Facebook: www.facebook.com/
GAMWDSPW
Instagram: @academiespw

 RHoK Sint-Pieters-Woluwe,  
Kleine Kerkstraat 12,  
1150 Sint-Pieters-Woluwe
 02 770 06 24,  
secretariaat.woluwe@rhokacademie.be

RHoK Etterbeek (hoofdgebouw),  
Edouard de Thibaultlaan 2,  
1040 Etterbeek
02 733 45 51,  
info@rhokacademie.be
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Welzijn

LDC ‘t Koetshuis

Voor info en inschrijven contacteer je het 
Lokaal Dienstencentrum ‘t Koetshuis.
De activiteiten gaan door in het LDC 
(gelegen achter Kontakt) tenzij anders 
vermeld.
Info en inschrijven: info@zonienzorg.
be of 0471 79 19 77
  

DIENSTEN 

Maaltijd traiteur csd

ELKE MAANDAG EN VRIJDAG OM 12.30 U
Inschrijven: 48 u op voorhand

Prijs: € 7 (3 gangen menu; omnio € 6)

Zoete namiddag

26/1, 23/2, 23/3, 27/4, 
25/5, 22/6
Prijs: € 5 (koffie + zoetigheid)
Tijdstip: 14 u

Digicafé  

DINSDAG

26/1, 23/2, 23/3, 27/4, 
25/5, 22/6 
Heb je vragen over jouw smartphone 
of tablet? De meest courante hande-
lingen worden uitgelegd door een 
vrijwilliger. 

Prijs: Gratis
Tijdstip: 15 tot 17 u

Pedicure

Op afspraak 

24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 
23/5, 27/6
Prijs: € 24(omnio € 21)
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Programma verenigingen voorjaar 2022

Davidsfonds SPW

Info & inschrijven:
Irène Arquin, 0476 75 65 16, 
davidsfonds.spw@live.be  
Website: www.sint-pieters-
woluwe.davidsfonds.be  
Blog: www.bloggen.be/dfspw  
Plaats: GC Kontakt  
(tenzij anders vermeld) 

22/1 ZATERDAG  

Toast literair + 
nieuwjaarsreceptie  

Tijdstip: 11 u 

15/2 DINSDAG  

Lezing: Brutopia

Tijdstip: 19 u  

15/3 DINSDAG  

Lezing: Beethoven 

Tijdstip: 19 u  

14/6 DINSDAG   

Lezing: Innemend Italië 

Tijdstip: 19 u 30

Femma Sint-Pieter

Info & inschrijven:  
Godelieve Schoonejans-
Degreef, 02 770 31 18, 
godelieve.degreef@skynet.be
Website: www.femma.
be/nl/groep/sint-pieters-
woluwe
Tijdstip: 19 u  
(tenzij anders vermeld)
Plaats: Lokaal Sint-Pieterke, 
Kleine Kerkstraat 18,  
1150 SPW  
(tenzij anders vermeld)
  
20/1 DONDERDAG 
Is bewegen goed  
voor het brein?  

Spreker: Romain MEEUSEN  

‘De Tijd Van Toen at  
The Movies’ 

Seniorennamiddag

22/2 DINSDAG

Prijs: € 6
Tijdstip: 14 u

Gastvedette:  
Roel van Bambost

Plaats: W:Halll, Charles 
Thielemanslaan 93, SPW

‘1.000 seconden’ met Carla

25/2 VRIJDAG
Lekker koken en gezellig 
samenzijn.

DE ZAREWITCH

12/3 ZATERDAG

Operette van Franz Lehar 
door Vlaams Muziektheater 

Prijs: € 18
Tijdstip: 14.30 u
Plaats: W:Halll, Charles 
Thielemanslaan 93, SPW

The Brussels 
Concertband & guests: 
An Irish Party

13/3 ZONDAG

Prijs: € 15
Tijdstip: 15 u
Plaats: W:Halll, Charles 
Thielemanslaan 93, SPW

Brand en brandpreventie 
en het belang van de 
rookmelders

29/3 DINSDAG 

Interactieve vorming

Lesgever: Frank Samsom

Mini-Lourdesbedevaart

18/4 MAANDAG

Organisatie:  
Lourdeswerking Woluwe
 
Het belang van  
een goede nachtrust

21/4 DONDERDAG

Spreker: Sandra Pirrera
     
Jaarlijks ledenfeest

27/5 VRIJDAG   

Afsluiten van het werkjaar

19/6 ZONDAG 

Eucharistieviering gevolgd 
door BRUNCH (samen met 
OKRA)

Tijdstip: 9.30 u
Plaats: Sint-Pieterskerk

Natuurwandelingen  
met gids

elke MAANDAGavond in juli 
en augustus

Tijdstip: 19.30 tot 22.00 u
Organisatie: Femma,  
KWB en OKRA

Okra Sint-Pieter

Info & inschrijven:
Jacqueline Taelman  
02/770 78 99,  
Godelieve Schoonejans-
Degreef, 02 770 31 18 of 
0477 55 99 94, godelieve.
degreef@skynet.be 

Tijdstip: 14 u  
(tenzij anders vermeld)
Plaats: Lokaal Sint-Pieterke, 
Kleine Kerkstraat 18, 1150 
SPW (tenzij anders vermeld) 

Algemene 
ledenvergadering

26/1 WOENSDAG

‘De Tijd Van Toen at  
The Movies’ 

Seniorennamiddag

22/2 DINSDAG

Prijs: € 6
Gastvedette:  
Roel van Bambost
Plaats: W:Halll, Charles 
Thielemanslaan 93, SPW

Chronische lage rugpijn
23/2 

Spreker: Lisa GOUDMAN

DE ZAREWITCH

12/3 ZATERDAG 

Operette van Franz Lehar 
door Vlaams Muziektheater

Prijs: € 18
Tijdstip: 14.30 u
Plaats: W:Halll, Charles 
Thielemanslaan 93, SPW
The Brussels Concertband & 
guests: An Irish Party

13/3 ZONDAG

Prijs: € 15
Tijdstip: 15 u
Plaats: W:Halll, Charles 
Thielemanslaan 93, SPW
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Fijn stof en zijn impact 
op de gezondheid

23/3 WOENSDAG

Spreker: Marc GOETHALS - 
cardioloog

Mini-Lourdesbedevaart

18/4 MAANDAG
Organisatie: Lourdeswerking 
Woluwe

Paasfeest: over bidden, 
bijgeloof en het 
bovennatuurlijke

20/4 WOENSDAG    

Spreker: Stefaan Blancke - 
U-Gent

Angststoornissen

25/5 WOENSDAG 

Spreker: Jaak BECKERS

Afsluiten van het 
werkjaar

19/6 ZONDAG 

Eucharistieviering gevolgd 
door BRUNCH (samen met 
Femma)

Tijdstip: 9.30 u
Plaats: Sint-Pieterskerk      

Accordeonist Raf  
op bezoek

22/6 WOENSDAG

Raf, zelf een Brusselaar, liet 
al veel Brusselaars genieten 
van een middag samen 
zingen. En hij is nog lang 
niet uitgezongen. Het is 
fijn om samen bekende 
klassiekers te zingen! Af 
en toe speelt Raf er ook 
een instrumentaal stukje 
tussenin.

Natuurwandelingen  
met gids

Elke MAANDAGavond in juli 
en augustus

Tijdstip: 19.30 tot 22.00 u
Organisatie: OKRA,  
Femma en KWB

Gemeenschapsdans

Elke woensdag (behalve 
de 4de) komt de OKRA-
dansgroep van 14 tot  
16 u samen. Kom gerust  
de groep versterken,  
van harte welkom! 

Stokkelse petanqueclub
    
Elke WOENSDAG

Wij zijn een groep van 
petanque-amateurs die zich 
vriendschappelijk amuseren. 
Iedereen welkom! 
(In de winter kaarten we)
Tijdstip: 14 tot 17 u 
Prijs: voor € 20 ben je heel 
het jaar lid en neem je ook 
deel aan het jaarlijks diner.
Plaats: tuin van de 
pastorie van Stokkel, 
Vandermaelenstraat 25,  
1150 SPW.

Leeskring Het Ezelsoor

Maandelijks op WOENSDAG

Info & inschrijven: 
Bibliotheek De Lettertuin,  
02 773 18 80, 
bibdelettertuin@gmail.com
Prijs: €3/keer; met gratis 
knabbeltje. Een drankje 
betaal je ter plaatse.
Tijdstip: 20 tot 22 u
Plaats: Bibliotheek De 
Lettertuin, Grote Prijzenlaan 
1150 SPW
Website: bibdelettertuin@
gmail.com

26/1: poëzie     

23/2: Ach die leegte die 
verschrikkelijke leegte / 
Joachim MEYERHOFF 

30/3: De wereld en wandel 
van Michael K. / J.M. COETZEE    

27/4: De tuinen van 
Buitenzorg / Jan BROKKEN

Kunst & Cultuur in SPW 

Info en tickets: bel Sigrid: 
02 773 05 92  
(ma-vr 10-12 u) of kunst.
cultuur@woluwe1150.be 
Website: kunstencultuur.
woluwe1150.be
Plaats: CC W:Halll, Charles 
Thielemanslaan 93, SPW  
(bij het gemeentehuis)
Zin in een avondje theater? 
K&C brengt het beste van 
wat er op de Vlaamse 
podia te zien is naar onze 
gemeente. 

KWB Kelle-MooiBos 

Driekoningentocht –  
Tocht van hoop

Matonge - kleur je mee: 
ontdek de kleurrijke wijk 
Matonge

Info & inschrijven:  
www.kwbeensgezind.be

Natuurwandelingen  
met gids 

Elke MAANDAGavond in juli 
en augustus 

Tijdstip: 19.30 tot 22.00 u 
Organisatie: KWB,  
OKRA en Femma 

De wijnroute 

Info & inschrijven: Johny 
Van Der Bracht:  
0478 37 67 67 
wijnroute@telenet.be of  
via onze Facebookpagina. 
Plaats: GC Kontakt  
(tenzij anders vermeld)

Nieuwjaarsdiner
21/1 VRIJDAG 
Een traditie moet in ere 
gehouden worden. We 
starten 2022 met een 
verrassend nieuwjaarsdiner.

Prijs: € 49, dranken inbegrepen 
Tijdstip: aperitief om 18 u
Plaats: zaal Cammeland, 

Lijsterbessenbomenlaan 3, 
1950 Kraainem

Proeverij van Slovaakse 
wijnen

18/3 VRIJDAG 

Patrik Van Den Bossche uit 
Merchtem, specialist in het 
Slovaakse wijngebeuren, 
stelt ons zeer lekkere wijnen 
voor uit een voor ons eerder 
onbekend wijnland.

Prijs: € 20 voor leden,  
€ 25 niet-leden.
Tijdstip: 20 u

Proeverij van Loirewijnen

22/4 VRIJDAG 

Luc Maes laat ons genieten 
van 5 wijndomeinen uit 
de Loirestreek: Saumur, 
Pouilly fumé, Sancerre, 
Chenonceaux en Saint 
Nicolas de Bourgueil. 

Prijs: € 20 voor leden,  
€ 25 niet-leden.
Tijdstip: 20 u

Barbecue met 
geselecteerde wijnen

17/6 VRIJDAG 

We sluiten het 
wijnproeversjaar gezellig af.

Prijs: nog te bepalen
Tijdstip: 18 u
Plaats: pastorietuin, 
Vandermaelenstraat 25,  
1150 SPW
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Vzw Gemeenschapscentrum Kontakt  
Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe 

Tel 02 762 37 74 • kontakt@vgc.be  
gckontakt.be • facebook.com/GcKontakt 

www.instagram.com/gc_kontakt
Rekeningnummer: BE74 4393 1234 1107

Voor een cursus
Hoe inschrijven?
Inschrijven voor de cursussen, activiteiten en kinder-
stages gebeurt bij voorkeur online via  
www.gckontakt.be. 

Doe je dit voor het eerst? Dan maak je best op voor-
hand een account aan op onze webshop;   
tickets.vgc.be/kontakt. Je kan dan meteen ook 
 online betalen, zo ben je zeker van een plaatsje!  
Alleen wie ingeschreven is en betaald heeft,  
kan meedoen aan de activiteiten of cursussen. 
Uiteraard kan je je nog steeds inschrijven aan  
het onthaal, telefonisch of per mail.

•  Schrijf je in ten laatste een week voor de aanvang 
van de cursus

•  Betaal online via onze webshop tickets.vgc.be/
kontakt, contant aan het onthaal of via overschrij-
ving op het rekeningnummer van GC Kontakt:  
BE 74 4393 1234 1107

•  Vergeet op de overschrijving niet de naam te 
vermelden van de cursus die je wilt volgen.

•  Opgelet! De inschrijving is maar definitief 
 wanneer het cursusgeld betaald is.

Na de inschrijving
Je ontvangt een bevestigingsbrief of -mail met alle 
 praktische informatie.

Algemene voorwaarden
Bij het inschrijven ga je akkoord met de algemene 
voorwaarden van het vrijetijds-, vakantie- en cursus-
aanbod van de VGC.  De algemene voorwaarden kan 
je online vinden op  tickets.vgc.be of aanvragen aan 
het onthaal.

Hoe ons bereiken?
Fiets
Er is een veilig fietspad op de  Tervurenlaan. De  
Orbanlaan heeft een  fietspad naast de trambedding.

Openbaar vervoer
Bus 36: van Schumanplein,  richting Stokkel,  
halte Bosstraat
Tram 39: van Montgomery,  richting Ban Eik of 
van  Stokkel, richting  Montgomery, telkens halte 
 Bosstraat of  Luchtvaartlaan.

… is er nu voor iedereen!

Haal je Paspartoe vandaag nog!

Dé cultuur- en vrijetijdspas
voor Brussel

www.paspartoebrussel.be

Te koop in Muntpunt, BOp en de 22 Brusselse gemeenschapscentra.

Ontdek nog meer voordelen op

6 maanden 
lidmaatschap

Ticket Korting bij 
babysit-app 

Film 
naar keuze

Jaarlijkse
cultuurbon 
voor Brusselaars

2 Paspartoe-
punten

taalicoon 1: Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.
taalicoon 2: Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je spreekt het nog niet zo goed.
taalicoon 3: Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen.
taalicoon 4: Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.

©2020, Huis van het Nederlands Brussel | www.huisnederlandsbrussel.be

Vragen?
Contacteer de helpdesk taaliconen van het Huis van het Nederlands Brussel. 
taaliconen@huisneder landsbrussel.be | www.taaliconen.be

Legende

Auto
Via de wijk Stokkel: Dumonplein oprij-
den, de Orbanlaan ligt in het verlengde 
hiervan. Om Kontakt met de wagen te 
bereiken neemt u de eenrichtingsstraat 

naast de trambedding aan het kruispunt 
met de Luchtvaartlaan.  
Er is een ruime parking achter het hoofd-
gebouw.


