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WAT IS BIJT IN JE VRIJE TIJD?

Vind je Nederlands leren fijn? Wil je ook buiten de les meer Nederlands 
praten? Wil je andere mensen uit je gemeente leren kennen? Weet je 
niet goed hoe of waar dat kan? 

Bijt in je vrije tijd helpt jou. In dit boekje staan activiteiten. Je kan op 
een plezierige manier je Nederlands oefenen in Asse, Beersel, 
Dilbeek, Kraainem, Machelen, Meise, Overijse, Sint-Genesius-Rode, 
Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem 
en Zaventem. Amuseer je in het Nederlands.

Kook of knutsel je graag? Hou je van muziek maken of wandelen? 
Wil je je gemeente beter leren kennen? Kies een toffe activiteit. 
Je kan bij de organisator van de activiteit informatie vragen of je 
inschrijven voor een activiteit (meer informatie op blz. 4). 
Misschien vind je een nieuwe hobby. Als je aan de activiteiten 
participeert, ontmoet je misschien ook nieuwe vrienden.  

Meer informatie? 
info@bijtinjevrijetijd.be 
of bij de organisator van de activiteit

Karen Stals
vzw ‘de Rand’
02 456 97 85 (algemene informatie)

Bijt in je vrije tijd is een organisatie van vzw ‘de Rand’, met 
medewerking van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant 
en de deelnemende gemeenten. 
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TAALICONEN 

In dit boekje vind je veel activiteiten in het Nederlands. Ook als je niet 
Nederlandstalig bent, kan je deelnemen. Gebruik de uitleg bij de taaliconen 
om een activiteit te kiezen. Zo oefen je je Nederlands en leer je Nederlands-
talige mensen kennen. De taaliconen zijn er voor volwassenen die 
Nederlands leren of geleerd hebben. 

Je spreekt of begrijpt nog geen of niet zo veel Nederlands. 
Toch wil je graag aan een activiteit, workshop of cursus meedoen. Dat kan.
Als je             ziet, kan je zeker meedoen. 

Je begrijpt al een beetje Nederlands, maar je durft nog niet zo goed te 
praten. Activiteiten, cursussen of workshops met een              
zijn goed voor jou.
 
Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen.
Je maakt soms nog fouten of je hebt wat hulp nodig.
Je kan meedoen met activiteiten, cursussen of workshops met een  
                 .

Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.
Je moet weinig inspanningen doen om de taal te begrijpen.
Je kan aan alle activiteiten meedoen. Vooral activiteiten, cursussen of 
workshops  met een       zijn geschikt voor jou. 

De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kies één of meer activiteiten uit. Check of je vóór een bepaalde datum moet 
inschrijven. Schrijf je in bij de organisator van de activiteit. 

Kan je niet komen op de datum in het boekje en wil je een andere keer naar 
een activiteit? Wil je graag meer informatie over de activiteit? Mail naar het 
contactadres bij de activiteit. 

Vind je het moeilijk om zelf in het Nederlands een e-mail te sturen of te 
telefoneren? Vraag aan je leraar, je trajectbegeleider, een toeleider, de 
integratiedienst, het OCMW, de VDAB of een Nederlandstalige buur of vriend 
om je te helpen. Weet je niet waar je deze mensen of diensten kan vinden? 
Mail naar info@bijtinjevrijetijd.be.

Sommige activiteiten zijn gratis. Voor andere activiteiten moet je betalen. Neem 
het geld mee naar de activiteit of lees de opmerking bij de prijs.
 
Wil je graag met Randuitcheques betalen? Die cheques krijg je als je Nederlandse 
les volgt in de Rand. Ook als je dikwijls naar een conversatiegroep of Café 
Combinne gaat, kan je de cheques krijgen. Check bij de organisator van de 
activiteit of je ook met Randuitcheques kan betalen. 

Soms moet je iets meenemen naar de activiteit. Lees daarom goed de 
informatie bij elke activiteit. 

Op de dag van de activiteit ga je naar het juiste adres. De mensen van de 
vereniging of organisatie verwelkomen je. Een ‘peter’ of ‘meter’ geeft je 
informatie en helpt je als je vragen hebt. 

TIPS OM NEDERLANDS TE OEFENEN:

• Durf te praten. Je moet niet bang zijn om fouten te maken. 
• Begin zelf in het Nederlands. Zeg dat je Nederlands aan het leren bent. 
• Zeg het als je iets niet begrijpt. Vraag uitleg. Vraag om langzaam te praten. 
• Oefen in je vrije tijd. Doe een activiteit, praat met je buren, kijk tv … in het 

Nederlands.  
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RANDUITCHEQUES

De Vlaamse overheid vindt het fijn dat je Nederlands wil leren. Je 
voelt je dan ook beter thuis in deze regio. Daarom geeft de overheid je 
maximaal drie Randuitcheques. Wanneer krijg je die cheques? 

• Je bent ingeschreven voor een cursus Nederlands in de Rand.  
• Je woont in de Rand en volgt ergens anders een cursus Nederlands. 

Ben je ingeschreven voor een conversatiegroep Nederlands van vzw 
‘de Rand’? Ga je regelmatig naar Café Combinne en volg je géén 
Nederlandse les? Dan krijg je ook één of meer Randuitcheques. 

Je kan de Randuitcheques gebruiken voor alle activiteiten in de 
cultuur- en gemeenschapscentra in de Vlaamse Rand. Het is de 
perfecte kans om je Nederlands te oefenen. In RandKrant 
(www.randkrant.be) en op www.uitinderand.be vind je informatie 
over deze activiteiten. 

CULTUUR- EN GEMEENSCHAPSCENTRA  IN DE VLAAMSE RAND

GC de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode – www.deboesdaalhoeve.be
GC de Bosuil in Jezus-Eik / Overijse – www.debosuil.be
GC de Kam in Wezembeek-Oppem – www.dekam.be
GC de Lijsterbes in Kraainem – www.delijsterbes.be
GC de Moelie in Linkebeek – www.demoelie.be
GC de Muse in Drogenbos – www.demuse.be
GC de Zandloper in Wemmel – www.dezandloper.be
CC Asse in Asse – www.ccasse.be
CC de Meent in Beersel – www.demeent.be
CC Westrand in Dilbeek – www.westrand.be
CC Strombeek in Grimbergen – www.ccstrombeek.be
GC Felix Sohie in Hoeilaart – www.hoeilaart.be
GC De Muze in Meise – www.meise.be
CC Den Blank in Overijse – www.denblank.be
GC Coloma in Sint-Pieters-Leeuw – www.sint-pieters-leeuw.be
GC Papeblok in Tervuren – www.tervuren.be
CC Het Bolwerk in Vilvoorde – www.hetbolwerk.be

WAT IS EEN VERENIGING? 

In een vereniging komen mensen samen om activiteiten te doen. In veel 
verenigingen hebben de activiteiten een thema: natuur, activiteiten voor 
vrouwen of voor mannen, sport, muziek, cultuur, tekenen of schilderen, 
toerisme … Een vereniging heeft een bestuur (voorzitter, secretaris, 
penningmeester). De leden (= mensen die deel zijn van de vereniging) 
betalen een contributie (= lidgeld). 

WAT DOET EEN SPORTCLUB?

Een sportclub is een vereniging waar je aan sport kan doen. De personen van 
een sportvereniging spelen bijvoorbeeld samen voetbal, basketbal, tennis … 

WAT IS EEN CULTUURCENTRUM?

Een cultuurcentrum is een centrum waar je culturele activiteiten kan doen. In 
een cultuurcentrum vind je toneel, dans, zang, muziek, theater en veel 
andere podiumkunsten. Je kan aparte tickets kopen voor een voorstelling of 
een abonnement kopen. In veel cultuurcentra kunnen verenigingen de 
infrastructuur gebruiken om activiteiten te organiseren. 
Een gemeenschapscentrum doet ongeveer hetzelfde als een cultuurcentrum. 

WAT KAN DE GEMEENTE VOOR JOU DOEN? 

Bij de gemeente kan je informatie vinden over cultuur, sport, de bibliotheek, 
jeugd, verenigingen, toerisme, feesten en evenementen ... Je kan er ook 
informatie krijgen als je zelf iets wil organiseren. De gemeentediensten 
organiseren ook activiteiten. Je vindt er enkele in dit boekje. 

In sommige gemeenten is er een ‘participatiepas’. Je kunt soms bij het OCMW 
een subsidie krijgen als je participeert aan een Nederlandstalige socio-
culturele of sportieve activiteit. Neem contact op met de maatschappelijke 
werker van jouw OCMW om te checken wat kan en wat niet. 
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HUIS VAN HET NEDERLANDS VLAAMS-BRABANT 

Wil je een cursus Nederlands volgen? Dat kan! 

In het Huis van het Nederlands krijg je informatie over alle cursussen 
Nederlands in Vlaams-Brabant. Wij zoeken voor jou een cursus op 
maat. Wij geven je informatie over je inschrijving, de startdatum en 
de plaats van de lessen. Zo kom je terecht in de cursus die het beste 
bij jou past. 

Het Huis van het Nederlands staat open voor iedereen en geeft gratis 
informatie. 

Op onze website staan alle locaties en openingsuren. 

Meer informatie?
Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven
www.huisvlaamsbrabant.be 
info@huisvlaamsbrabant.be
0800 123 00 (gratis nummer) 

VZW ‘DE RAND’

Heb je interesse voor cultuur? Zoek je een nieuwe hobby? Vzw ‘de 
Rand’ heeft zeven gemeenschapscentra in de Vlaamse Rand. Je kunt er 
naar een concert gaan, naar een film kijken, je kunt er dansles volgen of 
koken in een kookclub … Er zijn ook scholen die een cursus Nederlands 
geven in de centra. Gebruik de taaliconen bij de concerten en theater-
voorstellingen. Zo oefen je je Nederlands. 

Wil je iets lezen over jouw gemeente of jouw regio? Lees dan onze 
gemeenschapskranten of RandKrant. Woon je in de Rand? Dan krijg je 
RandKrant regelmatig in je brievenbus. Woon je in een andere gemeente? 
Kijk dan op www.randkrant.be. 

Wil je iets leren over jouw regio? Lees dan www.docu.vlaamserand.be. 
Daar staat wetenschappelijke en andere informatie over de Vlaamse Rand. 
Je vindt er ook teksten die vertaald zijn in het Frans, het Duits en het Engels. 

Wil je Nederlands oefenen? Vzw ‘de Rand’ promoot de Nederlandse 
taal en cultuur. Je vindt bij ons taalstages voor kinderen, praatcafés, 
boekjes met woorden en beelden, een babycafé en nog veel meer. 

Meer Nederlands oefenen?
www.nederlandsoefenen.be/vlaams-brabant
welkom.derand.be
www.taalblad.be
www.oefenhierjeNederlands.be
www.cafecombinne.be

Meer informatie?
vzw ‘de Rand’
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
www.derand.be
info@derand.be
02 456 97 80
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DATUM ACTIVITEIT THEMA TAALICOON ORGANISATIE BLZ.

ASSE

27/11/2015 Kookavond 
‘tajine’

koken CAW Halle-
Vilvoorde

14

BEERSEL

Elke vrijdag Repetitie 
fanfare

muziek Fanfare 
Eendracht 
Maakt Macht

16

10/11/2015 Creatief koken koken Femma Lot 17

11/11/2015 Fakkeltocht voor 
vrede

cultuur, sport & 
beweging, muziek

Vredescomité 
Beersel

18

DILBEEK 

4/10/2015 Uit stappen in 
Dilbeek – histo-
rische verhalen 

cultuur, sport & 
beweging

Dienst cultuur 
en toerisme

20

4/10/2015 Jogging ‘80 sport & beweging Sportdienst 
Dilbeek

21

10/10/2015 Verwendag cultuur Bibliotheek 
De Wolfsput

22

11/10/2015 Fruitpers-
happening

cultuur, toerisme Dienst cultuur 
en toerisme

23

18/10/2015 Dilbeek op 
wandel

sport & beweging Sportdienst 
Dilbeek

24

1/11/2015 Wandelen in 
de kanaalzone 
van Brussel

cultuur, sport & 
beweging, 
toerisme

Café Combinne 
Dilbeek

25

11/11/2015 Herdenking 
Wapenstilstand

cultuur Dienst cultuur 
en toerisme

26

KRAAINEM

25/11/2015 Schilderatelier creatief Aquarelatelier 
‘de Lijsterbes’

28

MACHELEN

19/11/2015 Koken uit de 
voorraadkast

koken Femma Diegem 30

MEISE

Elke 2e 
donderdag

Koken voor 
mannen

koken KWB Westrode 32

OVERIJSE

13/10/2015 Voorlees- 
animatie

cultuur Babycafé 34

18/10/2015 Kennismaking 
met het ZATeam

sport & beweging Zoniën 
Athletics Team

35

24/11/2015 Babymassage 
en peuteryoga

creatief, educatief Babycafé 36

SINT-GENESIUS-RODE

11/10/2015 Zoektocht naar 
rivier ‘de Zenne’ 
en bezoek 
brouwerij Boon 
in Lembeek

cultuur, toerisme, 
sport & beweging

Pasar Sint-
Genesius-Rode

38

14/10/2015 Café Combinne 
in actie

creatief, cultuur Café Combinne 39

22/11/2015 Natuurwande-
ling Buizingen & 
bezoek brouwerij 
‘Den Herberg’

cultuur, toerisme, 
sport & beweging

Pasar Sint-
Genesius-Rode

40

SINT-PIETERS-LEEUW

Elke 3e 
vrijdag

Leeskring voor 
anderstaligen

cultuur Bibliotheek 
Sint-Pieters-
Leeuw

42

30/10/2015 Halloween-
optocht

cultuur, sport & 
beweging

Buurtraad 
‘Ruisbroek, 
nauw aan het 
hart’

43

29/01/2016 Scrabble-
toernooi

cultuur Werkgroep De 
Vrede & 
cultuurdienst

44

ACTIVITEITEN
DATUM ACTIVITEIT THEMA TAALICOON ORGANISATIE BLZ.
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TERVUREN

15/11/2015 Stijladvies: de 
juiste combina-
tie van kleding 
en accessoires

creatief, educatief Femma 
Tervuren

46

25/11/2015 Dansen op de 
liedjes van
Claude François

sport & beweging, 
muziek

Femma 
Tervuren

47

VILVOORDE

16/11/2015 Spelavond cultuur (W)armkracht 49

WEMMEL

27/11/2015 Film 
Brabançonne

cultuur GC de Zandloper 51

13/12/2015 Film Pim en Pom 
(3+) en ontbijt

cultuur GC de Zandloper 52

WEZEMBEEK-OPPEM

10/10/2015 Tweedehands-
speelgoedbeurs

cultuur, speelgoed Gezinsbond 
Wezembeek-
Oppem & 
GC de Kam

54

15/10/2015 Film Image + 
discussie met 
regisseur Adil 
El Arbi

cultuur GC de Kam 55

4/11/2015 Film Shaun het 
schaap (3+)

cultuur GC de Kam 56

4/11/2015 Film Foute 
vrienden

cultuur GC de Kam 57

18/11/2015 Cuisine mundial: 
de wereldkeuken 
op 1 plek

koken GC de Kam 58

24/11/2015 Knutselen 
met Astrid

creatief Femma 
Sint-Pieter

59

ZAVENTEM

18/10/2015 Tragewegen-
wandeling

sport & beweging Sterrebeek 
2000 

61

DATUM ACTIVITEIT THEMA TAALICOON ORGANISATIE BLZ.
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We gaan samen koken en eten. 
Het thema is ‘tajine’.  

WOORDENSCHAT
koken: eten klaarmaken (iemand kookt aardappels, groente …)
(het) kruid - (de) kruiden: een plant (planten) die je gebruikt om het eten meer 
smaak te geven
stoven: heel langzaam op een vuur gaar (laten) worden

CAW Halle-VilvoordeKOOKAVOND ‘TAJINE’

Wanneer?  
vrijdag 27 november 2015

Waar? 
Inloopcentrum ‘Babbelhuisje’ – Frans Timmermansstraat 1 – 1731 Zellik

Hoe laat?  
16.00-20.00 uur

Prijs: 
3 euro

Opmerking: 
In het inloopcentrum zijn er ook andere activiteiten. 
Je vindt ze op www.cawhallevilvoorde.be.

Meer informatie en inschrijven: 
Natasja Lories, natasja.lories@cawhallevilvoorde.be, 
telefoonnummer 0470 23 51 91. Schrijf vóór vrijdag 20 november 2015 in. 

Website:
www.cawhallevilvoorde.be

KOKEN
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Amateurmuzikanten repeteren 1 keer per week samen in ons orkest. 
Nieuwe muzikanten kunnen bij ons muziek leren en op een  
instrument leren spelen. Dat kan vanaf de eerste les. Het resultaat 
horen vrienden, familie en publiek 1 keer per jaar tijdens een con-
cert. Kom je ook eens proberen? Het is heel leuk om in een fanfare 
muziek te spelen!

WOORDENSCHAT
(het) blaasinstrument: een muziekinstrument, bijvoorbeeld bugel, hoorn, kornet, 
trombone, trompet en tuba. Je speelt de tonen als je in het instrument blaast. 
(de) fanfare: een vereniging van mensen die samen muziek maken  
(bijvoorbeeld op feesten)
(het) slagwerk: de slaginstrumenten in een orkest, bijvoorbeeld trommel of 
pauk. Je speelt de tonen als je op het instrument slaat. 

Eendracht Maakt Macht

  

REPETITIE FANFARE  

Wanneer? elke vrijdag vanaf september 2015

Waar? Zaal Paviljoen – Sashoek 3 – 1651 Lot

Hoe laat? 20.00-22.00 uur

Prijs: gratis

Opmerking: 
Breng je eigen muziekinstrument mee: koperen blaasinstrumenten, 
saxofoon of slagwerk. 

Meer informatie en inschrijven: 
Manu Coone, info@emmlot.be, telefoonnummer 0473 66 14 82. 
Je moet niet vooraf inschrijven (max. 5 personen). 

Website:
www.emmlot.be

CULTUUR-SPORT & BEWEGING-MUZIEK
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WOORDENSCHAT
bereiden: klaarmaken; eten zo maken dat het gegeten kan worden
gezond: iets wat gezond is, is goed voor je lichaam. Als je gezond bent, ben je niet ziek. 
(de) voeding: de dingen die je eet

Wanneer? 
dinsdag 10 november 2015

Waar? 
Femmalokaal – Kloosterstraat 33 – 1651 Lot

Hoe laat? 
14.00-17.00 uur of 19.00-22.00 uur

Prijs: 
15 euro

Opmerking: 
Femma is een vrouwenvereniging. Deze activiteit is voor vrouwen. 

Meer informatie en inschrijven: 
Carmen Eeckhout, kazancarmen@hotmail.com, telefoonnummer 02 378 36 61 
of 0484 77 66 06. Schrijf vóór vrijdag 6 november 2015 in (max. 3 personen).

Website:
www.femma.be/nl/groep/lot

Deze cursus is voor mensen die willen leren koken en voor mensen 
die al kunnen koken. In de cursus staan elke keer andere voedings-
producten centraal. De docent geeft ook informatie over wat gezonde 
voeding is. Je leert verschillende kooktechnieken en je krijgt advies 
over de presentatie van de gerechten. Er is elke maand een kookles.  
 

Femma Lot

   

CREATIEF KOKEN   
   

KOKEN
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CULTUUR-SPORT & BEWEGING-MUZIEK

Op 11 november herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog. 
‘s Avonds organiseert het Vredescomité Beersel een ‘fakkeltocht voor 
vrede’. Iedereen krijgt een fakkel en kan meelopen op het ritme van 
de trommels en fluiten. Op het einde van het parcours zijn er gratis 
wafels en warme chocomelk. Er zijn gratis fakkels voor iedereen. 
De groep ‘Trommelfluit’ speelt muziek. Er is een groot vredesvuur.  

WOORDENSCHAT
(de) fakkel: een stok met aan het einde een vlam. Een fakkel is zoals een lamp.
herdenken: officieel denken aan een belangrijke gebeurtenis in het verleden
(de) vrede: de toestand dat er geen oorlog is, dat er niet gevochten wordt

Vredescomité Beersel 
 i.s.m. plaatselijke verenigingen

FAKKELTOCHT VOOR VREDE 

Wanneer? 
woensdag 11 november 2015

Waar?
We vertrekken aan de kerk van Dworp. Het eindpunt is de pastorietuin in 
de Vroenenbosstraat in Dworp. 

Hoe laat? 
18.00-… uur

Prijs: 
gratis

Opmerking: 
Iedereen is welkom, jong en oud.

Meer informatie en inschrijven: 
Dienst cultuur, cultuur@beersel.be, telefoonnummer 02 359 16 17. 
Je moet niet vooraf inschrijven. 

Website: 
www.beersel.be 
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CULTUUR-SPORT & BEWEGING 

WOORDENSCHAT
(het) erfgoed: de cultuur, de ideeën en de goederen die van oude generaties 
zijn overgebleven en die je vandaag nog kan zien
(de) geschiedenis: de wetenschap die bestudeert wat er vroeger is gebeurd
(het) paadje: een kleine smalle weg, meestal niet voor auto’s

 Dienst cultuur en toerisme

  

UIT STAPPEN IN DILBEEK 
HISTORISCHE VERHALEN 

Samen met een gids wandel je via bekende en minder bekende 
paadjes naar interessante plaatsen. Het thema is ‘landschappen’. 
Onderweg leer je heel wat over speciale personen en plaatsen in 
Groot-Bijgaarden, van vroeger en nu. 

Wanneer?  
zondag 4 oktober 2015

Waar?
Pampoelhuis – Gemeenteplein 1 – 1702 Groot-Bijgaarden

Hoe laat? 
14.30-16.30 uur

Prijs: 
gratis

Opmerking: 
Doe wandelschoenen aan. 

Meer informatie en inschrijven: 
Dienst cultuur en toerisme, toerisme@dilbeek.be, 
telefoonnummer 02 451 69 34. Schrijf vóór vrijdag 2 oktober in. 

Website:
www.toerismedilbeek.be
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JOGGING ‘80     Sportdienst

  

Vandaag is de 36e editie van Jogging ’80, aan het gemeenteplein van 
Dilbeek. De kinderjogging is 1,2 kilometer en start om 14.30 uur. 
Volwassenen kunnen kiezen uit 5, 10, 15 of 20 kilometer. We joggen 
langs een verkeersvrij en groen parcours. Na de jogging krijg je een 
souvenir. 

Wanneer? 
zondag 4 oktober 2015

Waar? 
Gemeenteplein – 1700 Dilbeek

Hoe laat?  
15.00 uur

Prijs:  
4,50 euro (- 16 jaar: 2,50 euro)

Opmerking: 
Doe sportkleding en loopschoenen aan. 

Meer informatie en inschrijven:  
Sportdienst, sport@dilbeek.be, telefoonnummer 02 451 69 15. 
Je kan niet vooraf inschrijven. Schrijf op de dag van de activiteit in.   
 
Website:
www.dilbeek.be

WOORDENSCHAT
(het) aandenken: een voorwerp dat je herinnert aan een plaats, een persoon of 
een evenement; een souvenir
verkeersvrij: waar geen auto’s mogen komen
(de) volwassene: iemand die geen kind meer is
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Wanneer? 
zaterdag 10 oktober 2015

Waar?
Bibliotheek De Wolfsput – D’Arconatistraat 1 – 1700 Dilbeek

Hoe laat? 
9.00-13.00 uur

Prijs: 
gratis

Opmerking:
Deze activiteit is in de Week van het Nederlands. Andere activiteiten tijdens 
deze week vind je op http://weekvanhetnederlands.org/.

Meer informatie en inschrijven: 
Lies Morren, lies.morren@dilbeek.be, telefoonnummer 02 451 69 75. 
Je moet niet vooraf inschrijven. 

Website:
www.wolfsput.be

WOORDENSCHAT
(het) lid - (de) leden: iemand die bij een bepaalde groep, club of vereniging 
hoort
verwennen: met liefde verzorgen
voorlezen: hardop lezen voor iemand die luistert

Bibliotheek De WolfsputVERWENDAG   

Vandaag start de bibliotheekweek. We organiseren een ‘verwendag’ voor 
alle leden, ook de nieuwe. Vroege bezoekers kunnen de dag starten met 
koffie en koeken. Kom je liever een beetje later? Dan krijg je een aperitief 
en een hapje. Je kan ook boeken, cd’s, dvd’s … kopen. Om 10.30 uur lezen we 
de kinderen verhalen voor. Er zijn ook andere leuke activiteiten. Ken je de 
bibliotheek nog niet goed? Je kan alles leren kennen en informatie vragen. 

CULTUUR
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FRUITPERSHAPPENING  Dienst cultuur en toerisme

 

Breng je eigen fruit mee of koop fruit op de boerenmarkt. Laat peren 
en appels persen in de mobiele fruitpers. Zo krijg je lekker fruitsap. 
Proef van streek- en fairtradeproducten. Bezoek de Pedemolen. Je 
kan zien hoe de watermolen graan maalt en hoe je in de oude bakoven 
brood kan bakken.  

Wanneer? 
zondag 11 oktober 2015

Waar?
Nieuwe gemeenschapslokalen Sint-Gertrudis-Pede en Pedemolen 
Lostraat 84 – 1703 Schepdaal

Hoe laat? 10.00-17.00 uur

Prijs: gratis

Opmerking: 
Breng zelf appels, peren en eventueel ander fruit mee. Deze activiteit is in 
de Week van het Nederlands. Andere activiteiten tijdens deze week vind je op 
http://weekvanhetnederlands.org/.

Meer informatie en inschrijven: 
Dienst cultuur en toerisme, toerisme@dilbeek.be, 
telefoonnummer 02 451 69 34. Je moet niet vooraf inschrijven. 

Website: 
www.toerismedilbeek.be 

WOORDENSCHAT
malen: klein en fijn maken
persen: hard op iets drukken en duwen
(de) watermolen: een molen die door water in beweging komt 
en waarmee je iets kan malen
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Wanneer? 
 zondag 18 oktober 2015

Waar?
Woonzorgcentrum Breugheldal – Itterbeeksebaan 208 – 1701 Itterbeek

Hoe laat?  
10.00-18.00 uur

Prijs:  
1 euro

Opmerking: 
Doe wandelkleding en wandelschoenen aan. 

Meer informatie en inschrijven: 
Sportdienst, sport@dilbeek.be, telefoonnummer 02 451 69 15. Je moet niet 
vooraf inschrijven.  

Website:
www.dilbeek.be

WOORDENSCHAT
(zich) ontspannen: je lichaam en je geest rustig maken
wandelen: voor je plezier lopen of stappen
(de) wegwijzer: een bord dat aanwijst in welke richting een plaats ligt 
en hoe ver het nog is 

SportdienstDILBEEK OP WANDEL  

Dit jaar vertrekken we aan het woonzorgcentrum Breugheldal in 
Itterbeek. Er zijn 5 verschillende wandelingen. Je kan de wegwijzers 
volgen. We wandelen zo veel mogelijk op bekende wegen. Op de 
langere wandelingen krijg je een hapje en een drankje. Je kan vanaf 
10 uur starten. 

SPORT & BEWEGING
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WANDELEN IN DE KANAAL-
ZONE VAN BRUSSEL  

 Café Combinne 

In de middeleeuwen was Brussel een belangrijke handelsstad. De 
haven van Brussel en het kanaal Brussel-Willebroek werden bij de 
rivier de Zenne gebouwd. In de 19e eeuw werd de haven gedempt. 
Veel straatnamen in Brussel hebben een link met de oude haven. We 
wandelen met onze eigen gids en maken kennis met de geschiedenis 
van Brussel.  

Wanneer? 
zondag 1 november 2015

Waar?
We vertrekken aan ‘Den Tat’ – Kalenbergstraat 9 – 1700 Dilbeek

Hoe laat?  
13.10-18.00 uur

Prijs:  
gratis. Je betaalt zelf voor de bus van Dilbeek naar Brussel en terug, 
en eventueel voor een drankje. 

Opmerking: 
De wandeling is +/- 6 kilometer. 

Meer informatie en inschrijven: 
Sien De Meuter, cafecombinne.dilbeek@skynet.be, 
telefoonnummer 0478 20 65 21. Schrijf vóór donderdag 22 oktober in 
(max. 20 personen). 

WOORDENSCHAT
dempen: dichtmaken
(de) handel: het kopen en verkopen van dingen
(de) haven: een plaats bij het land waar boten aankomen en vertrekken 
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| 26 | | 27 |

Wanneer? 
woensdag 11 november 2015

Waar?
* Monument – Verheydenstraat – 1700 Dilbeek
* Monument – Gemeenteplein – 1702 Groot-Bijgaarden
* Monument – aan de Sint-Pieterskerk – 1701 Itterbeek
* Monument – op het marktplein – 1703 Schepdaal
* Monument – aan de Sint-Martinuskerk – 1700 Sint-Martens-Bodegem
* Monument – aan de Sint-Ulrikskerk – 1700 Sint-Ulriks-Kapelle

Hoe laat?
Je kan de uren voor de verschillende locaties vragen via cultuur@dilbeek.be.

Prijs: gratis 
Meer informatie en inschrijven: 
Dienst cultuur en toerisme, cultuur@dilbeek.be, 
telefoonnummer 02 451 69 30. Je moet niet vooraf inschrijven. 
 
Website: 
www.toerismedilbeek.be

WOORDENSCHAT
(de) gedenksteen: een steen om te denken aan een persoon of een 
gebeurtenis. Zo kan je die niet vergeten. 
herdenken: officieel denken aan een belangrijke gebeurtenis in het verleden
(de) klaproos: een heel rode bloem. De soldaten in de Eerste Wereldoorlog 
zagen veel klaprozen in West-Vlaanderen. 

Dienst cultuur en toerisme HERDENKING  
WAPENSTILSTAND  

Vandaag herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog. In de 
deelgemeenten is er een korte ceremonie aan de gedenksteen. De 
fanfare speelt muziek. De kinderen hebben voor dit evenement 
klaprozen gemaakt. Vandaag leggen enkele kinderen hun klaprozen 
bij een graf van een oorlogsveteraan. Ze doen dat samen met hun 
familie.

CULTUUR
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Wanneer?  
woensdag 25 november 2015

Waar?
GC de Lijsterbes (koepelzaal) – Lijsterbessenbomenlaan 6 – 1950 Kraainem

Hoe laat?  
19.00-22.00 uur

Prijs:  
10 euro

Opmerking: 
Magda Calleeuw van het aquarelatelier zorgt voor een verfborstel, 
verf (3 tubes) en papier (5 bladen). 

Meer informatie en inschrijven: 
Magda Calleeuw, calleeuwmagda@hotmail.com, telefoonnummer 
0477 48 82 55. Schrijf vóór dinsdag 10 november in (max. 5 personen). 

WOORDENSCHAT
(de) kleur: blauw, rood, groen, oranje … zijn kleuren
schilderen: met verf een bepaalde kleur geven, een tekening met verf maken
(de) (verf)borstel: een voorwerp waaraan haren zitten en waarmee je kunt  
schilderen en verven

Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’

   

SCHILDERATELIER 

Wil je graag tekenen en aquarellen schilderen? Magda Calleeuw 
leert het je graag. In haar aquarelatelier vind je een multiculturele 
en internationale groep. Magda heeft veel ervaring en is enthousiast. 
Je niveau is niet belangrijk. Je kunt op je eigen ritme bijleren. 
Je gaat naar huis met een afgewerkt klein schilderijtje. 

CREATIEF
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Wanneer?  
donderdag 19 november 2015

Waar?
Parochieheem – Kosterstraat 1 – 1831 Diegem 

Hoe laat?  
19.30-22.30 uur

Prijs:  
8 euro

Opmerking: 
Deze activiteit is alleen voor vrouwen. 

Meer informatie en inschrijven: 
Germaine De Saedeleer, germaine.desaedeleer@gmail.com, 
telefoonnummer 02 720 82 24. Je moet niet vooraf inschrijven.  

WOORDENSCHAT
(de) diepvries - (de) diepvriezer: een apparaat waarin de temperatuur lager 
is dan 0 graden Celsius zodat je er voor langere tijd eten in kunt bewaren
(de) lijst: een rij woorden of zinnen onder elkaar
(de) voorraad: extra artikelen of producten om later te gebruiken  

Femma Diegem

   

KOKEN UIT 
DE VOORRAADKAST 

Als je lekker wil koken, moet je niet elke dag naar de supermarkt 
gaan. Je kan ook iets maken met producten uit de kast of uit de 
diepvries. We geven je advies. We starten met een lijst van producten 
die je altijd in huis moet hebben.

KOKEN
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Wanneer? 
elke 2e donderdag van de maand, vanaf september 2015 tot en met april 2016

Waar?
Parochiezaal Westrode – Jan Hammeneckerstraat 81 – 1860 Westrode

Hoe laat? 
19.30-22.30 uur

Prijs: 
gratis

Meer informatie en inschrijven: 
Willy Kerremans, willy@kerremans.be, telefoonnummer 0478 65 26 59. 
Schrijf 1 week voor de datum waarop je wil komen in (max. 2 personen per 
keer). 

WOORDENSCHAT
gezellig: prettig, leuk, in een goede sfeer
lekker: goed van smaak of geur
(de of het) schort: een stuk stof dat je aantrekt over je kleren om niet vuil te 
worden als je kookt

KWB Westrode

 

KOKEN VOOR MANNEN  

Met een groepje van ongeveer 10 personen koken we simpele 
gerechten. Na het koken eten en babbelen we samen. 
We maken het gezellig. 

KOKEN
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Wanneer? dinsdag 13 oktober 2015

Waar? GC de Bosuil – Witherendreef 1 – 3090 Jezus-Eik

Hoe laat?  10.00-11.15 uur

Prijs: gratis

Opmerking: 
Deze activiteit is in de Week van het Nederlands. Andere activiteiten tijdens 
deze week vind je op http://weekvanhetnederlands.org/.

Meer informatie en inschrijven: 
GC de Bosuil, info@debosuil.be, telefoonnummer 02 657 31 79. 
Je moet niet vooraf inschrijven. 

Website:
www.debosuil.be

WOORDENSCHAT
(de) ontwikkeling: een langzame, vaak positieve verandering
(de) speelmat: een stuk stof of plastiek om op te spelen
voorlezen: hardop lezen voor iemand die luistert

Babycafé

    

VOORLEESANIMATIE  

Lezen en voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. 
Ook als je kind nog heel jong is. Ouders en grootouders leren in een 
interactieve sessie verschillende vormen van voorlezen kennen. Ze 
leren uit observatie. Hun kinderen of kleinkinderen amuseren zich 
met boekjes. 

Het Babycafé is elke dinsdag open van 9 tot 12 uur. Mama’s en papa’s 
met een baby of peuter drinken een kopje koffie of thee. 
Voor de kinderen is er speelgoed en een speelmat. 

CULTUUR
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KENNISMAKING MET HET 
ZATEAM   

Zoniën Athletics Team

    

We lopen samen in het Zoniënwoud en drinken daarna iets in GC 
de Bosuil. Het ZATeam is een atletiekclub voor recreatieve lopers en 
wandelaars uit Overijse, Hoeilaart en Huldenberg. We zijn een club 
waar je vrienden kan maken. Onze passie is buiten lopen in onze 
groene regio. We organiseren veel activiteiten: trainingen op de piste 
en in het bos, de Druivencross, start-to-run, een clubfeest … 

Wanneer? 
zondag 18 oktober 2015

Waar?
* lopen: vertrek aan de bareel aan de Capucijnendreef – Arboretum 
* drinken: GC de Bosuil – Witherendreef 1 – 3090 Jezus-Eik 

Hoe laat? 10.00 (voor lopers) of 12.00-14.00 uur

Prijs: 30 euro (drankje, lidgeld en verzekering tot eind 2015 inclusief)

Opmerking: 
Mannen en vrouwen van elke leeftijd zijn welkom. Doe sportkleding en goede 
loopschoenen aan. 

Meer informatie en inschrijven: 
Guido Baus, info@zateam.be. Schrijf vóór eind september in. 

Website:
www.zateam.be

WOORDENSCHAT
lopen: met je voeten snel vooruitgaan
in (de) openlucht: niet in huis, buiten
wandelen: voor je plezier lopen 
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Wanneer? dinsdag 24 november 2015

Waar? GC de Bosuil – Witherendreef 1 – 3090 Jezus-Eik

Hoe laat? 10.00-11.00 uur (babymassage) & 11.00-11.30 uur (peuteryoga)

Prijs: gratis

Opmerking: Breng een handdoek of een matje mee.

Meer informatie en inschrijven: 
GC de Bosuil, info@debosuil.be, 02 657 31 79. 
Je moet niet vooraf inschrijven. 

Website: www.debosuil.be

WOORDENSCHAT
(de) kramp: een samentrekking van de spieren die een korte, hevige pijn geeft
kruipen: op handen en knieën over de grond bewegen
(zich) ontspannen: je lichaam en je geest rustig maken 

Babycafé

   

BABYMASSAGE EN
 PEUTERYOGA   

De babymassage is een mooi moment samen met je baby. Je leert 
kleine massagetechnieken. Die technieken helpen je om je kind 
beter te leren kennen. Babymassage is ontspannend, stimuleert de 
ontwikkeling van je kind en kan helpen bij darmkrampen of als je 
baby niet goed slaapt … De babymassage is voor baby’s vanaf 6 
weken en tot de baby kan kruipen. Na de babymassage zijn er 
yogaspelletjes voor peuters. 

Het Babycafé is elke dinsdag open van 9 tot 12 uur. Mama’s en papa’s 
met een baby of peuter drinken een kopje koffie of thee. Voor de 
kinderen is er speelgoed en een speelmat.

CREATIEF-EDUCATIEF
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Wanneer? 
zondag 11 oktober 2015 

Waar? 
Aan de ingang van het kasteelpark 
– op het einde van de Bondgenoten-
straat – 1502 Lembeek

Hoe laat? 14.00-18.00 uur

Prijs: 12 euro (niet-leden, wandeling 
met natuurgids, bezoek brouwerij 
Boon en 2 drankjes inclusief;  
kinderen - 16 jaar gratis, drankje 
exclusief)

Opmerking:
Doe gemakkelijke en waterdichte 
schoenen aan. De wandeling is 4 
kilometer. De wandeling en het 

bezoek zijn voor mensen van elke 
leeftijd. Deze activiteit is in de Week 
van het Nederlands. Meer activiteiten 
tijdens deze week vind je op http://
weekvanhetnederlands.org/.

Meer informatie en inschrijven:
Rudy Decuyper, pasar.rode@telenet.
be, telefoonnummer 0486 45 12 26. 
Schrijf vóór zondag 20 september 
in. Stort het geld op de rekening van 
Pasar Sint-Genesius-Rode: IBAN 88 
7865 6691 2541. Vermeld ‘Lembeek’.  

Website: 
www.pasar.be/SintGenesiusRode 

WOORDENSCHAT
(de) brouwerij: een fabriek waar bier wordt gemaakt
(de) gids: een persoon die informatie geeft, bijvoorbeeld over de stad of over 
een museum
waterdicht: waterdichte dingen laten geen water door

Pasar Sint-Genesius-Rode

 

ZOEKTOCHT NAAR RIVIER ‘DE ZENNE’  
EN BEZOEK BROUWERIJ BOON 

De wandeling is in Lembeek en vertrekt stipt om 14 uur. Een 
natuurgids leidt ons langs twee oude Zennemeanders, langs en over 
het kanaal naar Charleroi. We gaan ook door het kasteelpark. We 
stoppen aan de ‘Malakofftoren’, een van de mooiste plaatsen in onze 
regio. Na de wandeling, om 16 uur, doet brouwerij Boon de deuren 
voor ons open. Een gids geeft informatie over hoe de geuze, kriek, 
Faro en andere bieren gemaakt worden. We degusteren samen twee 
drankjes in een café dicht bij de brouwerij. 

CULTUUR-TOERISME-SPORT & BEWEGING
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CAFÉ COMBINNE IN ACTIE Café Combinne

  

In Café Combinne kan je Nederlands praten, maar vandaag kan je 
ook zelf iets doen. Je kan kiezen uit enkele workshops. Ben je creatief 
of muzikaal? Speel je graag scrabble? Alles kan en alles mag. 

In Café Combinne is er elke woensdag van 19.30 tot 22 uur een 
conversatietafel. De eerste woensdag van de maand is er ook een 
scrabbletafel. 

Wanneer? woensdag 14 oktober 2015 

Waar? 
Dienstencentrum de Boomgaard – Vergeet-mij-Nietjeslaan 8 – 1640 Sint-
Genesius-Rode

Hoe laat? 20.00-21.15 uur

Prijs: gratis

Opmerking:
Deze activiteit is in de Week van het Nederlands. Andere activiteiten tijdens 
deze week vind je op http://weekvanhetnederlands.org/.

Meer informatie en inschrijven:
GC de Boesdaalhoeve, info@deboesdaalhoeve.be, telefoonnummer 02 381 14 
51. Je moet niet vooraf inschrijven. 

Website:
www.deboesdaalhoeve.be

WOORDENSCHAT
babbelen: gezellig praten over dingen die niet belangrijk zijn
gezellig: prettig, leuk, in een goede sfeer 
(het) gezelschapsspel: een spel dat je met meer mensen speelt, om plezier te 
maken
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Wanneer? zondag 22 november 2015 

Waar? 
Parking aan het Gemeenteplein – O. De Kerckhove D’Exaerdestraat 
(kerk zonder toren) – 1501 Buizingen

Hoe laat? 14.30-18.30 uur

Prijs: gratis (wandeling en brouwerijbezoek, exclusief drank)

Opmerking:
Doe gemakkelijke en waterdichte schoenen aan. De wandeling is 6,3 
kilometer. De wandeling en het bezoek zijn voor mensen van elke leeftijd. 

Meer informatie en inschrijven:
Rudy Decuyper, pasar.rode@telenet.be, telefoonnummer 0486 45 12 26. 
Schrijf vóór zondag 8 november in. 

Website:
www.pasar.be/SintGenesiusRode

WOORDENSCHAT
(de) brouwerij: een fabriek waar bier wordt gemaakt
rondleiden: iemand langs een bepaalde route leiden en informatie geven
winters: zoals in de winter; winters weer is koud weer

Pasar Sint-Genesius-RodeNATUURWANDELING IN BUIZINGEN EN 
BEZOEK HUISBROUWERIJ ‘DEN HERBERG’

We maken een natuurwandeling van ongeveer 6,3 kilometer in 
Buizingen. Na de wandeling komen we samen in ‘Den Herberg’. 
We krijgen een korte rondleiding in de brouwerij. Daarna kunnen 
we genieten van bier dat in ‘Den Herberg’ gemaakt wordt.
 

CULTUUR-TOERISME-SPORT & BEWEGING
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Wanneer? 
elke 3e vrijdag van de maand

Waar? 
Hoofdbibliotheek – Rink 2 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Hoe laat? 
9.30-11.30 uur

Prijs: 
gratis

Meer informatie en inschrijven:
Bibliotheek, bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be, 
telefoonnummer 02 371 22 64. Je moet niet vooraf inschrijven. 

WOORDENSCHAT
lezen: woorden zien en begrijpen wat ze betekenen
(het) verhaal: iets wat iemand vertelt of schrijft over gebeurtenissen die echt 
of niet echt gebeurd zijn
(de) vrijwilliger: iemand die iets gratis doet om anderen te helpen

Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw

    

LEESKRING 
VOOR ANDERSTALIGEN  

We lezen samen korte verhalen. We praten over deze verhalen, in 
het Nederlands. De leeskring is voor anderstaligen die graag lezen 
en een beetje Nederlands willen bijleren. Nederlandstalige 
vrijwilligers helpen je. 

CULTUUR
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HALLOWEENOPTOCHT  Buurtraad ‘Ruisbroek,  
nauw aan het hart’

We maken een leuke fakkeltocht door het donkere Ruisbroek. We 
komen griezels tegen en luisteren naar een spannend griezelverhaal. 
Na de tocht eten we lekkere pompoensoep in ’t Paviljoentje. 

Wanneer? 
vrijdag 30 oktober 2015 

Waar? 
Vertrek aan ’t Paviljoentje – Fabriekstraat 1 – 1601 Ruisbroek

Hoe laat? 
18.00-21.00 uur

Prijs: 
gratis (voor de pompoensoep met brood betaal je 1 euro)

Meer informatie en inschrijven:
Michel Lamart, michellamart@aol.fr, telefoonnummer 0486 07 43 01. Je moet 
niet vooraf inschrijven. 

WOORDENSCHAT
donker: niet licht van kleur; ’s nachts is het donker
griezelig: voor iets wat griezelig of eng is, ben je bang omdat het gevaarlijk lijkt 
(de) pompoen: een grote, ronde, vaak oranje vrucht die je kunt eten
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Wanneer? 
vrijdag 29 januari 2016

Waar? 
CC De Merselborre – Schaliestraat 2 – 1602 Vlezenbeek

Hoe laat? 
19.00-23.00 uur

Prijs: 
5 euro per persoon of 7,50 euro voor een gezin

Meer informatie en inschrijven: 
Dienst cultuur, cultuur@sint-pieters-leeuw.be, telefoonnummer 02 371 22 62. 
Je moet niet vooraf inschrijven. 

WOORDENSCHAT
(het) gezelschapsspel: een spel dat je met meer mensen speelt, om plezier te 
maken
verwennen: met liefde verzorgen
(het) woord: een aantal letters die samen iets betekenen 

Werkgroep De Vrede & cultuurdienst 
Sint-Pieters-Leeuw 

SCRABBLETOERNOOI 

Scrabble is een leuk gezelschapsspel. Je maakt woorden met een 
aantal letters. Je speelt het spel in kleine groepen. Er zijn 4 
categorieën. Eén categorie is speciaal voor wie Nederlands leert: 
de ‘verwencategorie’. Daar is een Nederlandstalige coach. Je kan je 
Nederlands oefenen met het spel en leert nieuwe woorden.

CULTUUR 
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Wanneer? zondag 15 november 2015

Waar?
AC De Zevenster (grote zaal) – Markt 7 A – 3080 Tervuren

Hoe laat? 14.00-17.00 uur

Prijs: 9 euro

Opmerking: 
Deze activiteit is voor vrouwen. Breng pen en papier en een lintmeter mee. 

Meer informatie en inschrijven: 
Anne-Marie Blyaert, blyaert_annemie@hotmail.com, telefoonnummer 02 
767 78 07 en 0478 32 58 90 of Lutgart Bartholomees, lutgart.bartholomees@
skynet.be, telefoonnummer 02 767 91 53. Schrijf vóór vrijdag 6 november in 
(max. 10 personen). 

Website:
https://sites.google.com/site/femmatervuren/

WOORDENSCHAT
(de) levenswijze: een bepaalde manier van leven
(de) lichaamsbouw: de vorm van je lichaam
(het) zelfvertrouwen: het geloof dat wat je wilt doen ook zal lukken

Femma TervurenSTIJLADVIES: DE JUISTE COMBINATIE 
VAN KLEDING EN ACCESSOIRES  

Kleding is meer dan ooit een symbool voor je imago. Wil je je goed 
kleden? Dan moet je rekening houden met veel factoren, 
bijvoorbeeld je kleurtype, je lichaamsbouw, je persoonlijkheid, je 
werk, je hobby … Als je een persoonlijke stijl wil ontwikkelen, moet 
je jezelf kennen. Je krijgt zelfvertrouwen als je iets draagt dat je goed 
staat en waar je je goed in voelt. Een lesgever zoekt samen met jou 
naar de perfecte harmonie tussen wie je bent en wat je aan hebt. 

CREATIEF-EDUCATIEF 
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DANSEN OP DE LIEDJES VAN 
CLAUDE FRANÇOIS  

Femma Tervuren

   

In de jaren 60 en 70 stonden de nummers van Cloclo en zijn Claudettes 
vaak in de top 10. Je kent misschien Il fait beau, il fait bon, 
Comme d’habitude of Alexandrie, Alexandra. Het zijn disconummers 
die voor ambiance zorgen. ‘Retro’ heeft succes. Daarom gaan we 
dansen op deze leuke liedjes van vroeger. 

Wanneer? woensdag 25 november 2015

Waar?
AC De Zevenster (grote zaal) – Markt 7 A – 3080 Tervuren

Hoe laat? 19.30-21.30 uur

Prijs: 9 euro (inclusief drankje)

Opmerking: 
Doe gemakkelijke schoenen aan, waarmee je kan dansen. 

Meer informatie en inschrijven: 
Anne-Marie Blyaert, blyaert_annemie@hotmail.com, telefoonnummer 02 
767 78 07 en 0478 32 58 90 of Lutgart Bartholomees, lutgart.bartholomees@
skynet.be, telefoonnummer 02 767 91 53. Schrijf vóór maandag 16 november 
in (max. 12 personen). 

Website:
https://sites.google.com/site/femmatervuren/

WOORDENSCHAT
dansen: bewegen op muziek
(de) jurk: een kledingstuk voor vrouwen 
uit de oude doos: van vroeger, al lang bekend
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SPORT & BEWEGING-MUZIEK  
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Wanneer? 
maandag 16 november 2015

Waar?
LDC Pallieter – Parkstraat 34 – 1800 Vilvoorde

Hoe laat? 
18.15-20.15 uur

Prijs: 
Gratis. Voor een boterham en drank betaal je wat je zelf wil. 

Meer informatie en inschrijven: 
Luk Hollebecq, warmkracht@gmail.com, telefoonnummer 0495 45 75 65. Je 
moet niet vooraf inschrijven. 

Website:
www.warmkracht.be

WOORDENSCHAT
(de) boterham: een plakje brood dat van een groter brood is gesneden
ontmoeten: iemand toevallig of na een afspraak zien of spreken
(het) spelletje: een activiteit waarbij je plezier maakt, bijvoorbeeld scrabble, Risk, 
Monopoly, Uno … 

(W)armkracht ... armen aan het woordSPELAVOND   

We eten eerst samen een boterham. Daarna doen we activiteiten in 
3 kleine groepen. Er is een groep die spelletjes speelt, een groep die 
gewoon een beetje babbelt en er is een ‘hobbyhoek’. 

CULTUUR
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Wanneer? vrijdag 27 november 2015

Waar? GC de Zandloper – Kaasmarkt 75 – 1780 Wemmel

Hoe laat? 14.00-15.40 uur en 20.00-21.40 uur

Prijs: 4 euro (3 euro als je vooraf een ticket koopt)

Opmerking: In de film spreken de personages Nederlands en Frans. 

Meer informatie en inschrijven: 
GC de Zandloper, info@dezandloper.be, telefoonnummer 02 460 73 24. Je 
moet niet vooraf inschrijven. Je ticket is 1 euro goedkoper als je het op 
voorhand koopt. 

Website:
www.dezandloper.be

WOORDENSCHAT
(de) fanfare: een vereniging van mensen die samen muziek maken (bijvoorbeeld 
op feesten)
(de) list: een slim plan om je doel te bereiken
(het) volkslied: het officiële lied van een land dat bij nationale gebeurtenissen 
gezongen wordt

GC de Zandloper

   

FILM BRABANÇONNE  

Waar gaat de film over? De Vlaamse harmonie Sint-Cecilia en het 
Waalse En Avant zijn allebei geselecteerd voor de grote Europese  
finale. Als de solist van Sint-Cecilia dood valt op het podium, heeft 
Elke een idee. Elke is de dochter van de dirigent. Ze wil de fantastische 
trompettist Hugues weghalen bij de Waalse muziekgroep. 
Zo kan Sint-Cecilia toch naar de finale. 

Brabançonne is een muzikale romantische komedie. De film is in het 
Nederlands en het Frans. Er zijn Nederlandse ondertitels voor de 
Franse dialogen. 

CULTUUR 
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FILM PIM EN POM (3+)  
EN ONTBIJT   

GC de Zandloper

De film Pim en Pom is een film voor kinderen vanaf 3 jaar. Voor de 
film is er een ontbijt in de cafetaria. Je kan lekkere koffiekoeken en 
verse pistolets eten en fruitsap, chocomelk, koffie en thee drinken. 

Waar gaat de film over? De katten Pim en Pom zijn de beste vrien-
den. Als de nichtjes van hun baasje op bezoek komen, nemen ze de 
katten mee naar het park. De nichtjes willen de katten zelf houden. 
Pim en Pom kunnen weglopen, maar ze verdwalen en ontmoeten 
een straatkattenbende. De film is in het Nederlands. Hij is in 
Nederland gemaakt. 

Wanneer? zondag 13 december 2015

Waar? GC de Zandloper – 
Kaasmarkt 75 – 1780 Wemmel

Hoe laat? 9.00-10.00 uur (ontbijt) en 
10.00-11.10 uur (film)

Prijs: 9,50 euro (film + ontbijt; 5,50 
euro voor kinderen - 12 jaar). 4 euro 
(alleen de film). De film kost maar 3 
euro als je je ticket vooraf koopt. 

Opmerking: 
Het ontbijt is de ideale manier om 
Nederlands te oefenen. Iemand van 
de Zandloper verwelkomt je, je kan 
praten met de andere mensen in de 

cafetaria … In de film spreken de 
personages eenvoudig Nederlands. 

Meer informatie en inschrijven: 
GC de Zandloper, info@dezandloper.
be, telefoonnummer 02 460 73 24. 
Je moet vooraf reserveren voor het 
ontbijt. Dat kan tot en met woensdag 
9 december. Het is beter om ook 
vooraf te reserveren voor de film. 

Website:
www.dezandloper.be

WOORDENSCHAT
(de) kat: een dier dat ‘miauw’ zegt en dat vaak als gezelschap in huis leeft
(het) ontbijt: de maaltijd die je ’s morgens eet
verdwalen: niet meer weten waar je bent of hoe je op een bepaalde plaats 
moet komen
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TWEEDEHANDSSPEELGOEDBEURS 
  

Gezinsbond & GC de Kam

     

Staat op zolder of in de garage nog speelgoed van de kinderen? Zoek 
je een tweedehandskinderfiets of -poppenwagen? De Gezinsbond 
organiseert samen met GC de Kam een tweedehandsspeelgoedbeurs. 
Wil je graag zelf speelgoed verkopen? Reserveer dan vóór 5 oktober 
je plaats (+/- 1,20 meter). Het geld dat je betaalt voor je plaats, gaat 
naar een goed doel. 
Wanneer? zaterdag 10 oktober 2015

Waar?
GC de Kam – Beekstraat 172 – 1970 Wezembeek-Oppem

Hoe laat? 13.00-17.00 uur

Prijs: 5 euro als je zelf speelgoed wil verkopen 

Opmerking:
Deze activiteit is in de Week van het Nederlands. Andere activiteiten tijdens 
deze week vind je op http://weekvanhetnederlands.org/.

Meer informatie en inschrijven: 
GC de Kam, info@dekam.be, telefoonnummer 02 731 43 31. Schrijf vóór 
maandag 5 oktober in als je speelgoed wil verkopen (max. 12 personen). 

Website:
www.dekam.be

WOORDENSCHAT 
(de) poppenwagen: een wagentje of kleine buggy om een kleine figuur in de 
vorm van een mens (= een pop) mee te vervoeren
(het) speelgoed: dingen waarmee kinderen kunnen spelen
tweedehands: iets dat niet nieuw is of al gebruikt is
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CULTUUR-SPEELGOED

Wanneer? donderdag 15 oktober 2015

Waar?
GC de Kam – Beekstraat 172 – 1970 Wezembeek-Oppem

Hoe laat? 15.00-16.30 uur en 20.00-22.00 uur

Prijs: 4 euro

Opmerking:
Deze activiteit is in de Week van het Nederlands. Andere activiteiten tijdens 
deze week vind je op http://weekvanhetnederlands.org/.

Meer informatie en inschrijven: 
GC de Kam, info@dekam.be, telefoonnummer 02 731 43 31. 
Je moet niet vooraf inschrijven. 

Website:
www.dekam.be

WOORDENSCHAT
(het) geweld: de kracht waarmee je mensen pijn doet
(de) nabespreking: een (kritisch) gesprek na een activiteit over wat je gezien of 
gehoord hebt
(de) wijk: een deel van een stad of dorp

GC de KamFILM IMAGE EN DISCUSSIE 
MET REGISSEUR ADIL EL ARBI 

Waar gaat de film over? Eva Hendrickx is een ambitieuze jonge 
journalist. Ze maakt een reportage over de probleemwijken van 
Brussel als daar rellen uitbreken. Er ontstaat een intense band tussen 
Eva en Lahbib, een Marokkaan met een moeilijk verleden. 

Er zijn Nederlandse ondertitels. Na de film van 20 uur is er een 
nabespreking met regisseur Adil El Arbi. 

CULTUUR
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FILM SHAUN HET SCHAAP 
(3+)    

GC de Kam

Waar gaat de film over? Shaun neemt een dag vrij om plezier te 
maken, maar hij krijgt meer actie dan hij verwacht had. Een 
vergissing met de boer, een caravan en een heel steile heuvel brengen 
Shaun en de kudde naar de grote stad. Shaun moet de kudde nu 
veilig terug naar huis brengen. Deze vrolijke bende probeert 
wanhopig maar vol energie het baasje terug te vinden. 

Wanneer? 
woensdag 4 november 2015

Waar?
GC de Kam – Beekstraat 172 – 1970 Wezembeek-Oppem

Hoe laat? 15.00-16.45 uur

Prijs: 3 euro

Meer informatie en inschrijven: 
GC de Kam, info@dekam.be, telefoonnummer 02 731 43 31. 
Je moet niet vooraf inschrijven. 

Website:
www.dekam.be

WOORDENSCHAT
(de) kudde: een groep dieren, bijvoorbeeld schapen
(de) vergissing: een fout die je maakt omdat je niet goed nadenkt
wanhopig: als je wanhopig bent, ben je bang dat het niet goed komt
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CULTUUR

Wanneer? 
woensdag 4 november 2015

Waar?
GC de Kam – Beekstraat 172 – 1970 Wezembeek-Oppem

Hoe laat? 
20.00-21.30 uur

Prijs: 
4 euro

Meer informatie en inschrijven: 
GC de Kam, info@dekam.be, telefoonnummer 02 731 43 31. 
Je moet niet vooraf inschrijven. 

Website:
www.dekam.be

WOORDENSCHAT
plagen: voor de grap proberen boos te maken
(de) uitdaging: een opdracht die moeilijk is maar die je toch wilt uitvoeren
(de) vriendschap: de ‘relatie’ die vrienden hebben

GC de KamFILM FOUTE VRIENDEN  
   

Foute vrienden is een komisch programma op tv. Vier vrienden geven 
elkaar daarin grappige opdrachten. 

Waar gaat de film over? De foute vrienden vinden dat ze een 
vakantie verdiend hebben. Ze reizen met een camper en belanden 
zo op bekende plaatsen in Europa. Daar doen ze waar ze goed in zijn: 
elkaar plagen met gênante opdrachten. We volgen hun hele route en 
hun vriendschap van op de eerste rij mee. 

CULTUUR
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CUISINE MUNDIAL: 
DE WERELDKEUKEN OP 1 PLEK   

GC de Kam

‘Cuisine mundial’ is een kookdemonstratie. Koks met verschillende 
nationaliteiten leren je hoe je de specialiteit van hun land of regio 
moet maken. 

Wanneer? 
woensdag 18 november 2015

Waar?
GC de Kam – Beekstraat 172 – 1970 Wezembeek-Oppem

Hoe laat? 20.00-22.00 uur

Prijs: 
gratis

Meer informatie en inschrijven: 
GC de Kam, info@dekam.be, telefoonnummer 02 731 43 31. Je moet niet 
vooraf inschrijven (max. 15 personen).  

Website:
www.dekam.be

WOORDENSCHAT
(de) kok: iemand die voor zijn beroep eten klaarmaakt, bijvoorbeeld in een 
restaurant
(het) recept: een tekst waarin staat hoe je eten moet klaarmaken
(de) wereldkeuken: eten uit de hele wereld 
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KOKEN

Wanneer? 
dinsdag 24 november 2015

Waar? 
GC de Kam – Beekstraat 172 – 1970 Wezembeek-Oppem

Hoe laat? 
20.00-max. 23.00 uur

Prijs: 
5 euro (+ eventueel materiaal)
         
Opmerking:
Als je inschrijft, zeggen we welk materiaal je moet meebrengen. 

Meer informatie en inschrijven: 
Jeannine Schots, jeannine.schots@telenet.be, telefoonnummer 0474 78 95 58. 
Schrijf vóór dinsdag 10 november in (max. 10 personen). 

WOORDENSCHAT
knutselen: voor je plezier dingen maken van hout, papier ...
(het) knutselwerk: de dingen die je geknutseld hebt
samen: niet alleen, met 1 of meer andere personen

Femma Sint-PieterKNUTSELEN MET ASTRID 
   

We gaan gezellig samen knutselen. Je mag na de activiteit het 
resultaat mee naar huis nemen. 

CREATIEF
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Wanneer? 
zondag 18 oktober 2015

Waar? 
Vertrek aan de parking van het vroegere Dexiadomein – Arthur Dezangré-
laan (naast het kerkhof, begin van de Tramlaan richting Sterrebeek – 1950 
Kraainem

Hoe laat? 
14.00-17.00 uur

Prijs: gratis
         
Opmerking:
Iedereen is welkom. Doe goede wandelkleding en wandelschoenen aan. 
De wandeling is 6 à 7 kilometer. 

Meer informatie en inschrijven: 
Magda Rock, magda.rock@telenet.be, telefoonnummer 02 731 20 32. Je moet 
niet vooraf inschrijven. 

Website:
www.sterrebeek2000.be

WOORDENSCHAT
onderweg: tijdens de reis, tocht of wandeling
wandelen: voor je plezier lopen of stappen
(het) wandelpad: een smalle weg voor mensen die wandelen

Sterrebeek 2000 en de Wandel- en 
Fietsvrienden Sterrebeek

 TRAGEWEGENWANDELING 
  

De Vlaamse Landmaatschappij organiseert deze tragewegenwandeling. 
We wandelen langs nieuwe wandelpaden in Wezembeek-Oppem en 
door het Dexiadomein. Onderweg krijgen we uitleg van de mensen 
van de Vlaamse Landmaatschappij die deze wandelpaden 
gerealiseerd hebben. 

SPORT & BEWEGING
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ONZE PARTNERS

Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ – Babycafé – Bibliotheek De Wolfsput Dilbeek 
– Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw – Buurtraad ‘Ruisbroek, nauw aan het 
hart’ – Café Combinne Dilbeek – Café Combinne Sint-Genesius-Rode – CAW 
Halle-Vilvoorde – CBE Halle-Vilvoorde – CVO Crescendo – CVO-GLTT – 
CVO Meise-Jette – CVO Merchtem-Ternat – CVO Strombeek-Grimbergen 
– CVO Tervuren-Hoeilaart – CVO Vilvoorde – Fanfare Eendracht Maakt 
Macht – Femma Diegem – Femma Lot – Femma Sint-Pieter – Femma 
Tervuren – GC de Boesdaalhoeve – GC de Bosuil – GC de Kam – GC 
de Lijsterbes – GC de Zandloper – gemeente Asse – gemeente Beersel – 
gemeente Dilbeek – gemeente Machelen – gemeente Meise – gemeente 
Overijse – gemeente Sint-Pieters-Leeuw – gemeente Tervuren – gemeente 
Zaventem – gemeentelijke taallessen Overijse – Gezinsbond Wezembeek-
Oppem – KWB Westrode – Pasar Sint-Genesius-Rode – stad Vilvoorde – 
Sterrebeek 2000 – Vredescomité Beersel – (W)armkracht – Werkgroep De 
Vrede – Zoniën Athletics Team

Zoek je de contactgegevens van onze partners? Lees dit boekje of mail naar 
info@bijtinjevrijetijd.be.

COLOFON

Redactie: 
Karen Stals (vzw ‘de Rand’), met medewerking van de deelnemende 
gemeenten en organisaties

Eindredactie & coördinatie: 
Karen Stals

Vormgeving: 
Brussels Lof

Druk: 
Artoos

Met dank aan Ingrid Laporte, Veerle Weeck, onze contactpersonen in de 
deelnemende gemeenten en alle deelnemende verenigingen en organisaties. 

Leer je graag nog meer woorden? Probeer ook eens:

* Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen, Peter 
Schoenaerts, Helga Van Loo, Amsterdam/Antwerpen, Intertaal, 
ISBN 978 90 5451 6989
* Van Dale pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2), Marja 
Verburg, Ruud Stumpel … [et al.], Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 
ISBN 90 6648 082 3

Bijt in je vrije tijd is ontwikkeld naar het concept Bijt in Brussel van het Huis 
van het Nederlands Brussel en UiTinBrussel.



Taaliconen 

V.u.: Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

Amuseer je in het Nederlands


