
NL  Op zoek naar knettergekke activiteiten 
voor kinderen tussen 0-6 jaar in Etterbeek? 
Keuze genoeg! In dit foldertje bundelen we 
leuke eenmalige activiteiten of cursussen 
waar je je op elk moment voor kunt inschrijven. 
Check zeker eens bij de organisatie zelf voor 
meer info!

FR  Vous cherchez des activités ludiques 
pour les enfants de 0 à 6 ans à Etterbeek ? Le 
choix est vaste ! Dans ce dépliant, nous avons 
regroupé les activités ou cours amusants 
auxquels vous pouvez vous inscrire à tout 
moment. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de l’organisation elle-même pour plus 
d’informations !

ENG  Looking for entertaining activities 
for children aged 0-6 in Etterbeek? Plenty 
of choice! In this leaflet we bundle fun one-
time activities or courses that you can sign 
up for at any time. Be sure to check with the 
organisation itself for more information!

Met de steun van Frank Van Bockstal, schepen van 
Nederlandstalige cultuur Etterbeek.
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GC De Maalbeek 
Generaal Lemanstraat 118, 1040 Etterbeek 
demaalbeek@vgc.be 
www.demaalbeek.be 
02 734 84 43 
              @gc.demaalbeek

Bibliotheek Etterbeek 
Oudergemlaan 191, 1040 Etterbeek 
info@bibliotheeketterbeek.be 
www.etterbeek.bibliotheek.be 
02 648 01 76 
       @BibliotheekEtterbeek

Gemeente Etterbeek 
Kazernenlaan 31, 1040 Etterbeek 
www.etterbeek.brussels 
02 627 21 11 
       @1040etterbeek

Brede School Domino 
Kazernenlaan 31, 1040 Etterbeek 
0497 59 98 41 
       @bredeschooldomino
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wo 11.01 Start inschrijvingen speelweken  
Geen geslaagde vakantie zonder speelweek:  
vanaf 11 januari kan je je kind inschrijven voor een 
speelweek tijdens de krokus- of paasvakantie.  
@ GC De Maalbeek I Vanaf 09:00 I meer info en 
inschrijven via tickets.vgc.be/demaalbeek

za 28.01 Play-Café: De Verhalenbakkerij 
Rasverteller Sarah Bourgeois komt langs en  vertelt 
al dan niet talige verhalen voor de allerkleinsten en 
hun ouders. Ga samen met je baby, peuter of kleuter 
op avontuurlijke reis doorheen je verbeelding! 
@ GC De Maalbeek I 10:00-12:00 I 0-4 jaar I Gratis

za 18.02 Play-Café: Zingen met baby’s  
Workshops waar muziek in zit! Je gaat samen met je 
kind aan de  slag en ontdekt hoe je ook thuis samen 
muziek kan maken.  
@ GC De Maalbeek I 10:00-12:00 I 0-4 jaar I Gratis

za 11.03 Kokeroo  
Ontdek samen met je kind, al voelend, ruikend, kijkend 
en luisterend, baby- en peuterboeken in de bib.  
@Bibliotheek Etterbeek I 11:00-13:00 I 0-2,5 jaar  
Gratis, maar schrijf vooraf in op  
info@bibliotheeketterbeek.be of in de bib zelf

za 25.03 Play-Café: Fluisterconcerten  
Het Fluisterhuis dompelt je onder in een magische 

alleen een vertrouwensrelatie op met een baby, maar 
stimuleer je ook een positief zelfbeeld. 
@ GC De Maalbeek I 10:00-12:00 I 0-4 jaar I Gratis

za 17.06 Kokeroo  
Ontdek samen met je kind, al voelend, ruikend, kijkend 
en luisterend, baby- en peuterboeken in de bib.  
@Bibliotheek Etterbeek I 11:00-13:00 I 0-2,5 jaar  
Gratis, maar schrijf vooraf in op  
info@bibliotheeketterbeek.be of in de bib zelf

za 24.06 Play-Café: boerderijdieren 
De Tinteltuin komt langs en tovert onze moestuin om 
tot mini-boerderij! Van kip en konijn tot koppige geit: 
kom ze allemaal eens aaien. 
@ GC De Maalbeek I 10:00-12:00 I 0-4 jaar I Gratis

Wekelijks 
elke zaterdag Voorleesuurtje  
@ Bibliotheek Etterbeek I 11:00-11:30  
Gratis, inschrijven niet nodig 
Niet tijdens de schoolvakanties

Save the date Zomerspoetjes  
Tussen 14 en 18 augustus kan je op ons zomers 
festival genieten van allerlei activiteiten, workshops 
en animatie voor jong en oud!

wereld waar alles draait rond klank, ritme, beweging en 
spelplezier. Een eerste interactieve concertervaring voor 
jou en je kindje.  
@ GC De Maalbeek I 10:00-12:00 I 0-4 jaar I Gratis

wo 19.04 Buitenspeeldag  
Op deze woensdagnamiddag laten we onze schermen 
even liggen en leven we ons op straat uit met allerlei 
activiteiten en spelletjes! @ de Theuxstraat, Etterbeek 
vanaf 14:00 I alle leeftijden I Gratis

za 29.04 Play-Café: Schapenwolkjeswit  
Slaap: niets is belangrijker voor een jong kind. Ontdek 
samen met je kleine spruit leuke slaaprituelen die je 
thuis kan toepassen. 
@ GC De Maalbeek I 10:00-12:00 I 0-4 jaar I Gratis

za 13.05 Boekstartdag 
De bib zet haar deuren open voor de allerjongsten.  
Neem je baby of peuter mee op boekenavontuur en 
geniet samen met je kindje van een fijne voorstelling. 
@ Bibliotheek Etterbeek I 11:00-12:00 I 0-3 jaar  
Gratis, maar schrijf vooraf in op  
info@bibliotheeketterbeek.be of in de bib zelf

za 27.05 Play-Café: speel- en knuffeltips 
Hoe bouw je een affectieve relatie op met een baby? 
Door te bewegen, knuffelen en spelen bouw je niet 


