
Fier op Buurtsport Brussel  
 

Met de steun van   

25/4  Boksen voor sportkansen op het Lemmensplein   
 

p zaterdag 25 april trekken Julie, 
Abdel, Mohsen, Morel,  Ali en 
Mustapha naar het Lemmensplein in 
Anderlecht. Op de agenda, een 

wijkfeest in een buurt die voor velen niet als de 
meest gemakkelijke wordt beschouwd. Wij 
willen dit buurtfeest vooral opvrolijken met het 
aanbieden van Engels boksen en voetbal. Wat 
blijkt, samen met Circus Zonder Handen zijn 
we vandaag de enige aanwezige partners.    
 
Collega Julie 
legt uit: “Ik 
werk 
ondertussen al 
verschillende 
jaren bij 
Buurtsport en 
vroeger stonden 
er veel meer 
partners in het 
park. Vandaag 
valt het op dat 
er veel 
uitgeweken 
Syriërs 
aanwezig zijn. 
Die mensen 
hebben 
natuurlijk allen een verhaal. Net daarom vinden 
wij het enorm belangrijk om hier te staan, want 
problemen mogen niet worden genegeerd en 
deze buurt heeft vooral positieve activiteiten 
nodig.”  

 
Dat ervaren we direct, want de activiteiten 
kennen een permanent komen en gaan van 
geïnteresseerde kijklustigen, deelnemers, en 
mensen die een praatje komen maken.  Maar 
waarom wordt er juist gekozen voor het 
boksen, een sport die door sommigen wordt 
gezien als agressief?  
 
We vragen het aan collega Abdelhay: ”Iedereen 
heeft recht op sportbeoefening, dat is voor mij 
een grote drijfveer. Het boksen is een enorm 
populaire sport bij onze doelgroep. Als het in een 
pedagogisch kader wordt aangeboden, is het ook 
één van de beste  middelen om jongeren iets bij 

te brengen: discipline, verantwoordelijkheid, 
grenzen,… Bovendien willen we bij Buurtsport 
Brussel vooral vertrekken vanuit de leefwereld 
van onze kinderen en jongeren, dat werkt het 
best. Ik wil iets bijbrengen via de bokssport, 
zodat ze meer kansen kunnen krijgen.”  
 
Het wijkfeest blijft verdergaan. Saai is het 
allerminst, gemoedelijke en heftige momenten 
wisselen zich af.  

 
En dan is het tijd om 
af te breken. Nog 
even werk denken 
we, maar in 10 
minuten is de 
boksring van 
Abdelhay al 
ingeblikt.  
 
Abdelhay straalt: “Ik 
heb deze boksring 
zelf gemaakt, samen 
met een lasleraar, 
want ik volg ook een 

lascursus. 
Buurtsport is 
eigenlijk een 
verzameling van 

ondernemers. Dat voorbeeld heb ik gevolgd en 
dus heb ik mijn handen uit de mouwen 
gestoken.  Ik wilde een ring maken die heel 
eenvoudig demonteerbaar is, zodat ik heel 
gemakkelijk het park in kan gaan voor 
demonstraties  en promotie voor mijn 
bokswerking.”  Wij zijn alvast klaar voor het 
volgende plein, park of school! 
 
Dit initiatief is mee mogelijk gemaakt door 
het Duurzaam Wijkcontract Passer. 
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Fier op Buurtsport Brussel  
 

Met de steun van  
 

27/4 Een Buurtsportdag en de sportopleiding 
 

et is maandag 27 april en we bevinden 
ons op het Brusselenbergpark, een 
parkje aan het metrostation Veeweyde. 
 
 Dit anders o zo rustige parkje bruist.  

De reden; onze ‘Buurtsportanimatoren in 
opleiding’ organiseren een sportdag voor 70 
energieke kinderen van de lagere school 
Veeweyde. Morel, Hamza, Jules, Pierre Olivier 
en Paly vliegen erin. Na een gemeenschappelijke 
opwarming volgen initiaties boksen, voetbal, 
turnen en braziliaanse jiu jitsu.  Vandaag staat 
Mohsen aan  het roer.  Na twee jaar loopt zijn 
opleidingstraject bijna af, en als eindopdracht  
kreeg hij de taak om deze sportdag te 
organiseren. Dat deze opleiding zo veel meer 
inhoudt dan  twee jaar op de schoolbanken, 
blijkt onder andere uit de stageopdracht van 
Mohsen.  
 
Vandaag bestaat zijn rol erin om zijn collega 
sportanimatoren te ondersteunen. “Binnen het 
project van Buurtsport moeten we vooral veel 
zelf doen. Je leert lesgeven, voor een groep staan 
en alle facetten die bij een goede 
lesvoorbereiding komen kijken. Discipline, op 
tijd komen, samenwerken,… Vandaag ben ik de 
eindverantwoordelijke voor deze opdracht. 
Daar komt wel wat bij kijken.  In de 
voorbereiding moest ik lesplannen maken, het 

materiaal reserveren, het contact met de 
schoolverantwoordelijke, de gemeente, een 
draaiboek maken,... En nu ben ik er ter 
ondersteuning van mijn collega’s.”  
 
Wat ons betreft ziet het er allemaal heel goed 
geregeld uit, en ook de leerkrachten zijn zeer 
tevreden. Maar is Mohsen eigenlijk zelf 
tevreden? 
 
 “Eigenlijk wel, op enkele details na. Het is wel 
goed dat deze opdracht pas in mijn tweede jaar 
bij Buurtsport Brussel komt, want ik heb hier veel 
bijgeleerd. Het gaat dan vooral over bepaalde 
kwaliteiten die ik ervoor nog niet kende. Alleen 
heb ik nog geen nieuwe job gevonden. En nu mijn 
traject bij Buurtsport Brussel afloopt is dat wel 
jammer. Het liefst zou ik terecht komen in de 
sportsector, maar ik ben ook klaar voor andere 
domeinen.”  
 
En wat vonden de leden van de jury? Katia, de 
lesgeefster van de interne opleiding, getuigt:“Dit 
was een heel geslaagde eindopdracht. Mohsen is 
een capabele en trouwe Buurtsporter. Het 
verwondert me niet dat de organisatie tot in de 
puntjes was geregeld. Als je ziet hoe enthousiast 
deze kinderen zijn voor zo’n dag, dan kan het niet 
anders dat Brussel snakt naar meer van zulke 
profielen zoals Mohsen!                                        
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Fier op Buurtsport Brussel  
 

Met de steun van  
 

8/5 Eerste vrouwensportdag op Bockstael is een succes 
 

e hebben al jaren een sportaanbod dat exclusief gericht is voor vrouwen. 
Momenteel kunnen vrouwen bij Buurtsport Brussel komen zwemmen, 
oriëntaals dansen, voetballen, aan gymnastiek doen,,...  

 
We organiseerden een eerste 
vrouwensportdag op Bockstael om 
promotie te maken voor onze 
activiteiten en om nog meer vrouwen 
aan te zetten tot levenslang sporten. 
Dit was meteen een succes!  
 
Sporten kan ook leuk zijn en dat 
moesten de dames die dag ook 
gedacht hebben. De sportdag begon 
met een stevige sessie step-aerobic 
gegeven door Karolien. Daarna 
werden de heupen losgeschud met 
Louise tijdens de oriëntaalse dans. Na 
de middagpauze was er een sessie 
sport en spel georganiseerd door 
Katia. De dag werd afgesloten met 
een uurtje yoga met Anneke.  

Er werd heel wat afgelachen tijdens 
de sessies en de vrouwen waren heel 

tevreden. Een tweede sportdag staat al op het programma in september. Wordt 
vervolgd…  

 
DIT INITIATIEF IS MEE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

W 

WE STARTTEN DE DAG MET 14 DEELNEMERS, MAAR DOOR DE MOEILIJKE COMBINATIE  

TUSSEN SPORT EN HET GEZINSLEVEN WAREN WE OP HET EINDE VAN DE DAG MET 9. 
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Fier op Buurtsport Brussel  
 

Met de steun van  
 

9/5 Streetgrappling: 
Vechtsport voor de buurt 
 

et is zaterdagmiddag 9 mei. Vandaag is 
het sportplein voor de Victoriazaal het 
Brusselse mekka voor iedereen die op 
een eenvoudige manier aan 

gevechtsport wil doen. De BBJJA organiseert 
een streetgrappling tornooi. Hoe het in zijn 
werk gaat? Via een poulesysteem in 
categorieën van telkens acht deelnemers 
wordt er aan grondgevechten gedaan. Dat is 
een heel toegankelijke vorm van vechtsport 
waaraan verschillende vechtsportdisciplines 
kunnen deelnemen.  
 
De club BBJJA bestaat ondertussen al vijftien 
jaar. En dat merken we! Op een gemiddelde 
trainingsweek kent de club een opkomst van 
ongeveer 300 leden. Maar de BBJJA is meer 
dan een trainingsplek.  Daarnaast organiseert 
de club kampen, uitstappen, schooltornooien, 
buurtfeesten,... Eén van die  initiatieven is de 
Streetgrappling.  
 
Ondanks de verschillende regenbuien is het 
Sportplein aan de Victoriazaal goed gevuld:  
ongeveer 300 mensen  zijn aanwezig en  150 
deelnemers maken er een kleurrijke editie 
van. Ook opvallend, de deelnemers zijn 
kinderen, jongeren, jongens en meisjes,…  
 

 Hoe komt dit, 
vroegen we aan 
collega Sylvia, die 
helemaal niet onder 
de indruk is van de 
grote opkomst;                                                     
 
’We hebben hier al 
edities gehad dat heel 

het plein vol stond, maar alles is afhankelijk 
van het weer. Toch zijn we zeker tevreden, 
want met dit weer toont zo’n grote opkomst 
echt dat dit tornooi belangrijk is voor 
Koekelberg. Er zijn veel buurtbewoners, maar 
ook enkele bevriende clubs aanwezig. 

Daarnaast zijn er ook enkele andere 
deelwerkingen van Buurtsport Brussel 
afgedaald naar ons tornooi.”  
 
Zo zien we enkele ketjes uit de Marollen die via 
toeleiding van onze collega Wendy voor het eerst 
ontdekken wat streetgrappling is.  Maar onze blik 
valt ook op Geuillord. Sinds kort is hij een vaste 
collega bij Buurtsport Brussel, maar nu is hij 
vooral druk bezig met het coachen van zijn groep 
jongens, die de oversteek vanuit Bockstael 
maakten.   

 
“Na een traject als animator in opleiding kreeg ik 
een vaste plek bij Buurtsport Brussel via het 
Wijkcontract Bockstael, waarbij we veel sporten in 
de openbare ruimte aanbieden. Vroeger was ik een 
profvoetballer. Daar 
ben ik mee gestopt en 
tijdens mijn traject als 
animator in opleiding 
heb ik veel stage 
gevolgd bij de BBJJA, zo 
leerde ik de kneepjes 
van het vak.” Hoe komt 
hij dan hier terecht als 
coach van een nieuwe 
groep: “Ik heb zelf een groep opgestart in 
Bockstael, al snel kwam er een grote groep 
jongeren. Voorlopig zijn we nog niet echt een club, 
maar dit doet de goesting wel serieus groeien.  OSS! 
 
 
Dit initiatief werd mee mogelijk gemaakt door
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Fier op Buurtsport Brussel  
 

Met de steun van  
 

10/5 Stadskriebels, een feest voor 375 Buurtsporters  
 

 uur - centrum Brussel. Tussen de 
Vismarkt en de Nieuwe Graanmarkt zijn 
de straten afgezet, auto’s zijn hier 

vandaag niet te bespeuren. De medewerkers 
van de VGC en partners maken zich klaar voor 
HET sportfeest in hartje Brussel: Stadskriebels! 
De VGC is vandaag de grote organisator van dit 
evenement waar deelnemers de kans krijgen 
om zoveel mogelijk sporten te leren kennen.  
 
Enkele vrijwilligers van de Buurtsportclub 
Brussels Urban Acrobatic Academy zijn bezig 
met de opbouw van hun activiteiten. In twee 
uur tijd wordt De Nieuwe Graanmarkt 
omgetoverd tot een hotspot van acrobatie, 
want ook Circus Zonder Handen is hier bezig 
aan de opbouw. Rond 12 uur is er geen vrij 
plekje meer te bespeuren. Kinderen schuiven 
aan en wachten tot ze op één van de vele 
toestellen mogen klauteren, springen of 
vliegen. Onder begeleiding van heel wat 
vrijwilligers is het hier tot het einde van de dag 
‘vollen bak’. 

 
 Het is ondertussen 13u en nu valt het 

echt wel op; overal bespeuren we kinderen in 
de gele of blauwe t-shirts van Buurtsport 
Brussel! Wij mochten dit jaar maar liefst 375 
bandjes uitdelen aan trotse Buurtsporters. Wie 
dit allemaal waren? De vrouwen en kinderen 
die wekelijks komen zwemmen in onze 
zwemwerking, meisjes van de voetbalwerking, 
jongeren uit onze vechtsportclubs, kinderen 
die vanuit de wijkwerkingen afzakken,… 

 
 
Stappen we een tiental meter verder, op de 
kasseien van de parking, dan zien we ook de 
club Brussels Young Wrestling Style aan het 
werk. Hier schuift net een groep 
scoutsjongeren aan. Ze laten zich deskundig 
begeleiden door onze grote man Nsimba en een 
clubvrijwilliger. Niets zo leuk als een onderling 
partijtje worstelen in de ring, zo blijkt. 
 
Een beetje verder ontdekken we iets wat nieuw 
is dit jaar:  de Urban Trophy. Op dit in elkaar 
geknutseld stuntparcours worden 
deelnemende ploegen uitgedaagd om een zo 
snel mogelijke tijd neer te zetten. Daar komt 
dus wel wat teamwerk bij kijken. Dat de 
teamspirit bij de Buurtsporters goed zit, is te 
merken aan het feit dat we in totaal vijf ploegen 
afvaardigden. De hoofdprijs kapen we niet weg, 
maar gelukkig zijn er nog de clichés; was 
deelnemen niet belangrijker dan winnen? 
 
Tot slot wandelen we naar het hoofdpodium. 
Daar zien we enkele jongens en meisjes van 
Karate kid onder leiding van collega Saïd een 
demonstratie geven op het hoofdpodium. Saïd 
is trots, voor het publiek was het een 
aangename kennismaking en voor de karate 
kids vooral een nieuwe ervaring om voor een 
groot publiek de eigen kunsten te kunnen 
tonen. 
 
Stadskriebels 2015 was een geslaagde editie. 
Bedankt VGC!
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Fier op Buurtsport Brussel  
 

Met de steun van  
 

14 tot 17/5  Brock trekt outdoor  
Het is donderdag 14 mei. Collega Said vertrekt samen met oudcollega Tom van BBA op jaarlijks 
klimkamp naar Fontainebleau. De Brockwerking biedt al sinds 1992 klimactiviteiten aan in de 
Werkhuizenstraat waar een indoor klimmuur is opgesteld.  Samen met de boksclub BBA van D’Broej  
trekt de Brockwerking erop uit. Ook Mohamed van BBA en verschillende vrijwilligers zijn mee.  Een 
kort beeldverslag;   

 
dag 1 dag 2 dag 3 

 
9u30: fietsen 

 

 

 

 

 

 

Klimmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrij 

spel en baseball 

dag 4 

9u30: vertrek in  BXL  

 

 

         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

17u: tenten opzetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20u: BBQ 

 

 8u30: ontbijt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10u: klimmen 

      

 

  

Opruimen 

 
 

 
 

     Afwas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar BXL 
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Met de steun van  
 

16/5  Vrouwenvoetbal promoveert in Molenbeek  
 

aterdag 16 mei. In de schaduw van het Edmond Machtensstadion organiseert de 
Buurtsportclub FC Molenbeek Girls vandaag een groot en prestigieus 
meisjesvoetbaltornooi. Terwijl de meeste andere mensen genieten van een dik verdiend 
pinksterweekend, is grote bezieler Ramzi druk in de weer. 180 deelnemers zijn aanwezig.   

 
Ramzi licht toe: “Vier jaar geleden ben ik begonnen met het meisjesvoetbal. In een conservatieve wijk 
als Molenbeek is vrouwenvoetbal verre van evident.  Toen we ermee begonnen was er maar weinig 
interesse en werden we er zelfs mee uitgelachen. Er bestonden ook veel clichés. We kregen te horen dat 
voetbal zogezegd een mannensport was en dat meisjes in het huishouden horen te werken in de plaats 
van te voetballen. Met zulke taboes wilden we komaf maken, en dus kozen we ervoor om onze club op 
te richten om zo vrouwen meer kansen te geven en te emanciperen.” 
 
Het is overduidelijk dat dit lukt. De Molenbeek Girls vallen echt op tijdens het tornooi. Ze voelen 
zich thuis.  Sommigen spelen mee en worden aangevuurd door de coaches, anderen helpen mee in 
de organisatie als vrijwilliger. Dat heeft ook een reden, ze moeten morgen een belangrijke wedstrijd 
voor de promotie spelen!  
 
Ramzi bevestigt dat de moeilijke start werd opgevolgd door een enorme vraag. ‘Vandaag bereiken 
we vooral dames tussen 12 en 22 jaar. Oorspronkelijk was dit moeilijk, maar we wonnen het 
vertrouwen van de ouders en zo groeiden we heel snel. In ons eerste jaar als vzw waren we met 40, in 
ons tweede jaar al met 90.  We zijn nu zo groot dat we ook in de buurt een referentie zijn geworden. 
Vrouwenvoetbal blijft een zaak om voor te strijden. Maar er zullen in Molenbeek nu minder clichés zijn 
omtrent de sport. En zo dragen we op onze manier toch ook een beetje bij aan het veranderen van de 
maatschappij.”  
 
Het tornooi loopt op zijn einde en RSC Anderlecht is de winnaar. Geen probleem, want niet 
alleen qua diversiteit maar ook qua sfeer en gezelligheid kapen de Molenbeek Girls toch de 
hoofdprijs weg. De volgende dag verschijnt op Facebook het bericht dat de damesgroep van 
Molenbeek Girls de belangrijke wedstrijd voor de promotie heeft gewonnen. Dat is dubbel goed 
nieuws, want hierdoor kunnen we volgend  jaar een extra ploeg in competitie zetten!  
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Fier op Buurtsport Brussel  
 

Met de steun van  
 

16/5 Vechten doe je in de ring en niet op straat  
 

e zijn nog maar een half uurtje 
geleden vertrokken op de afbraak 
van het tornooi op Molenbeek 

Girls, en nu komen we terecht in een 
compleet andere blitse wereld die deel 
uitmaakt van het Buurtsportuniversum.  De 
sportzaal van de lagere school Kleurdoos is 
vandaag het decor voor een groots spektakel 
met catch en Lucha Libre op het 
programma.  We komen binnen, en direct 
springt een grote boksring in het oog. Twee 
meisjes van ongeveer 18 jaar bekampen 
elkaar en het gaat er hard aan toe. Het ziet er 
spectaculair uit. Niet alleen omwille van de 
vechtsport, maar ook wegens de 
indrukwekkende kledij van deze atleten.   
 
En dat we niet alleen zijn, is duidelijk. We 
kijken opzij en rondom de ring staan rijen 
gevulde 
stoelen. De 
diversiteit 
in het 
publiek valt 
op. De sfeer 
zit goed.  
Het  publiek 
is niet van 
plan om 
zich stil te 
houden. Luidkeels worden atleten in de ring 
aangemoedigd door kinderen, jongeren, 
mama’s, papa’s, opa’s,…  We twijfelen er niet 
aan, dit moet  voor zo’n atleet een serieuze 
adrenalineboost geven?! 
 
En dan valt onze blik op collega Nsimba. In 
een vorig leven was hij topcatcher in Congo, 
en trainer van het Congolese nationale 
catchteam. Hij staat onopvallend op de 
achtergrond en filmt de wedstrijd. Maar 
vergis je niet, in één oogopslag is het 
duidelijk dat Nsimba hier de touwtjes in 
handen heeft. Hij wordt geholpen door een 
vrijwilligersploeg. Nsimba legt uit; ‘ In 2009 
werd ik gevraagd om een bijdrage te leveren 
aan het cultureel event Museum Night Fever  
 
 

in BOZAR. Dit evenement stond in het teken 
van Mexico. "Lucha libre", een soort  
Mexicaanse gevechtsport, werd op de affiche 
gezet. Mijn idee was om niet met Mexicaanse 
catchers te werken, maar met jonge 
Brusselaars van 10 tot 15 jaar. Zo heb ik, 
geholpen door mijn eigen ervaring, zelf mijn 
eigen Brusselse variant van de vechtsport 
ontwikkeld. En zo werd de club geboren’. 
 
Ondertussen passeren ronkende namen de 
revue op het podium; Jaguar, Crazy Joe, 
Caïman Colorado, Achilles,… Dit is een 
totaalspektakel waarbij de namen, outfits, 
vechtsporttrucks en een goede portie theater 
tot de verbeelding spreken. 
 
Nsimba:” Ik heb ervoor gekozen om mijn sport 
in dienst te stellen van het sociale. De slogan 
'vechten doe je in de ring en niet op straat' is 

niet 
toevallig. Ik 
ben voor de 
jongeren een 

trainer, 
maar ze 
noemen me 
ook nonkel. 
Daarom is 
mijn club 
kleinschalig, 

want ik vind het heel belangrijk om genoeg 
aandacht te kunnen geven aan al mijn 
sporters. Dat is ook nodig, want sommigen 
hebben echt geen gemakkelijk parcours 
afgelegd. Maar hier in de club is iedereen 
gelijk. Een spektakel zoals dit van vandaag is 
altijd fijn om met de groep naartoe te werken.’ 
 
Onder het goedkeurend oog van Nsimba gaat 
het evenement door. De topatleten van de 
ring blijven de gemoederen verhitten. Er 
wisselen zich momenten af waarbij het 
publiek geniet, zich opwindt, op het 
verkeerde been wordt gezet, maar ook 
gewoon eens goed kan lachen.  De avond is 
nog jong en we krijgen het gevoel dat BYWS 
vandaag dynamiet steekt onder Brussel. 
Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!
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Beweegkriebels: sport voor de allerkleinsten  
n 2012 begonnen we een project rond 

beweging voor peuters en kleuters. De 

voornaamste partners waren 

kinderdagverblijven in buurten waar wij al 

aanwezig zijn; Molenbeek, Anderlecht, 1000 Brussel 

en de Noordwijk. Met dit project konden wij 

beweeglesjes geven aan de kruipers en peuters in 

verschillende kinderdagverblijven. Ook gaven we aan 

de kindverzorgsters inspiratie mee. 

Het beweegaanbod is gevarieerd. We dansen met 

linten in de ruimte. We gaan buiten ravotten. We 

stimuleren de motorische vaardigheden met de 

mousse blokken, het 

evenwicht met de 

bouwstenen, de 

verbeelding met alle 

bewegingen van de 

dierentuin. 

Soms was slechts een 

kleine ingreep nodig 

om de inspanning 

haalbaar te houden 

voor het personeel. 

Vaak moesten we het 

beste maken van een 

beperkte ruimte en 

middelen om materiaal aan te kopen. We merkten ook 

dat het personeelstekort en de zware werkdruk het 

bewegen soms in de weg stond. We brachten dus heel 

wat ideeën en praktisch materiaal mee. Maar het 

meest belangrijk: een dosis enthousiasme. Sommige 

kinderdagverblijven gingen deze beweeglessen ook 

effectief opnemen in hun weekschema, en daarmee 

was het project helemaal geslaagd. 

Eind 2014 liep het project af en gingen we binnen 

Buurtsport Brussel nadenken hoe we onze ervaring, 

kennis en aangeschaft materiaal zo goed mogelijk 

kunnen verderzetten. Vanaf september 2015 wordt 

“beweegkriebels” een vast item dat aan de animatoren 

in opleiding wordt meegegeven in een mix van theorie, 

beweegoefeningen en stage-uren in de praktijk. Verder 

zetten we ook in op een “ouder-kind peuterhoek” op 

sportevenementen en wijkfeesten. 

Buurtsport Brussel tekende samen met Solidariteit 

voor het Gezin in voor een cursus Beweegkriebels in 

het kader van de opleidingstrajecten van “Opvoeden in 

Brussel”. Hiermee konden we onze kennis en ervaring 

aan heel wat kinderdagverblijven meegeven. Begin 

februari 2015 vond een theoretische introductie van 

Beweegkriebels plaats. De opkomst was enorm: Zo’n 

20 verschillende kinderdagverblijven waren aanwezig! 

De 25 aanwezige kindverzorgsters werden gebeten 

door de beweegkriebels en deinsden er niet voor terug 

om op handen en voeten in 

de huid te kruipen van de 

krokodil, het haasje of de 

grote olifant. Ze gingen naar 

huis met het 

Beweegkriebel-boekje en 

enkele bijkomende ideetjes 

op papier. We vernamen 

dat dezelfde week nog een 

beweeglesje georganiseerd 

werd in een 

kinderdagverblijf!  

Van maart tot mei 2015 

waren we in drie 

kinderdagverblijven aanwezig met drie beweeglesjes 

op de werkvloer. De verzorgsters werden zo 

meegenomen om zelf het beweegmoment in te 

richten. Parallel werd ook een intervisietraject 

uitgetekend, dat nog steeds lopende is. We kwamen 

met twee groepen kindverzorgsters van  drie 

verschillende KDV’s bijeen om samen na te denken 

over wat er nodig is om het bewegen structureel op 

de agenda te plaatsen. De kinderkribbe is niet altijd 

een evidente werkplek. Maar er bruist heel wat 

potentieel en enthousiasme bij de kindverzorgsters 

en de glimlach van de peutertjes, dat is uiteindelijk 

het enige wat telt! 
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Save the date  
 
MEI 

- 30/5: Splashuitstap naar de zee 
- 31/5: Fête de Goujons Anderlecht 
- 31/5: Parc Surprise Anderlecht 
- 31/5 : Slotfeest Molenbeek Girls  

 
JUNI 

- 2/6: Herinschrijving Molenbeek Girls  
- 7/6: Wijkfeest Antwerpsesteenweg (Noordwijk) 
- 9/6: Herinschrijving Molenbeek Girls  
- 11/6: Buurtsport Brussel op de opleidingsbeurs Tracé  
- 12/6: Splashfeest Bockstael 
- 12/6: Herinschrijving Molenbeek Girls 
- 13/6: Fête Square Albert I Anderlecht 
- 16/6: Herinschrijving Molenbeek Girls  
- 21/6: Gordeluitreiking Bbjja Koekelberg 
- 24/6: BBJJA en BSMolenbeek zijn aanwezig op Plazey  
- 27/06: Wijkfeest Tournee General te Anderlecht 
- 30/6:  Einde selectieprocedure nieuwe animatoren in opleiding 
- Open sporthangar Bockstael  

 
JULI 

- 30/6 tot 3/7: Outdoorstage BBJJA – voor kinderen van 6 tot 12 jaar  
- 1/7 – 3/7:  Sport in het park Parc Rosée/Dauwpark Anderlecht 
- 6/7 – 10/7: Sport in het park Parc Rosée/Dauwpark Anderlecht 
- 6/7 - 10/7: Sportbouwkamp kleuters 1000 Brussel 
- 6/7 – 10/7: Omnisportkamp 1000 Brussel 
- 6/7 – 10/7: Sportkamp Bockstael  
- 6/7 - 10/7: Omnisportkamp Anderlecht 
- 13/7- 17/7: Sport in het park Parc Rosée/Dauwpark Anderlecht 
- 13/7 – 17/7: Kleutersportkamp ism IBO KIK Odon Anderlecht 
- 13/7 – 17/7: Kleutersportkamp ism IBO KIK Eloy Anderlecht 
- Juli 2015: Open sporthangar Bockstael (uren) 

 
AUGUSTUS 

- 17/8- 21/8: Sport in het park Crickxpark Anderlecht 
- 18/8: Start trainingen Molenbeek Girls 
- 24/8 – 28/8: Sport in het park Dauwpark Anderlecht  
- 26/8-28/8:  Voetbalkamp meisjes Molenbeek  
- 24/8 tot 28/8: Outdoor-fietskamp BBJJA   
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