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ORBIS PICTUS III Wie interesse heeft in 
de handleidingen bij deze activiteiten 
verwijzen we graag door naar onze 
website www.abc-web.be



ORBIS PICTUS III 
If you are interested in the detailed 
descriptions of these activities, please visit 
www.abc-web.be

ORBIS PICTUS III
Pour les personnes interes-
sées à propos des descrip-
tions d’activités bricolage 
de cette double-page, 
visitez notre site 
www.abc-web.be



A Big Welcome to the First ABC-FamilyWeekend of the Season!
The ABC-house will be open for you on Saturday 20/9 and 
Sunday 21/9, from 10 am till 5 pm.
Entrance is free for all.  Please come, stay, go and enjoy at 
your own leisure.
Discover the beauty of nature through an interactive trail, 
accessible for all members of the family, young or old.
Our multilingual guides are ready to assist you if you need 
any help.
For more information, check out our website on 
www.abc-web.be

NEWSLETTER AUTUMN 2008

S amen met het nieuwe schooljaar, en misschien een nieuwe 
boekentas, deze derde editie van onze Orbis Pictus. Vier 
maal per jaar vind je Orbis Pictus als bijlage bij Brussel Deze 
Week, telkens in de aanloop naar een nieuw familieweek-
end in het ABC-huis. Een dergelijk weekend vormt de basis 
voor een nieuw thema, een bijzonder accent of een speciale 
gast, een aanleiding dus om vooruit te kijken en om je onze 
projecten voor de volgende maanden voor te stellen. 

In deze uitgave vind je een overzicht van onze publiekspro-
jecten van september tot december 2008. Verder ook een 
‘ABC ex libris’, een selectie van beelden uit onze bibliotheek, 
die je vast een eerste indruk geeft van het nieuwe thema in 
het ABC-huis. Ga zeker ook even naar onze website (www.
abc-web.be), waar enkele beelden uit de Orbis Pictus tot 
leven komen via knutselideeën en handleidingen bij activitei-
ten. Op een tweede dubbele pagina wordt nog eens op een 
rijtje gezet wie ART BASICS for CHILDREN nu eigenlijk is, 
en wat wij doen. Daarbij aansluitend vind je ook een selec-
tie van citaten en tekstfragmenten over kunst, architectuur en 
educatie in relatie tot het dagelijkse leven. Deze verzameling 
inspireert ons bij het uitwerken van de ABC-projecten. 

ABC-HUIS SEPTEMBER-DECEMBER 2008

Familieweekend
Op zaterdag 20 en zondag 21 september opent ABC weer 
zijn deuren, telkens van 10 tot 17 uur. We presenteren dan 
onze nieuwe themastudio ‘Natuur & Esthetiek’. De toegang 
is gratis, reserveren is niet nodig. Je loopt vrij in en uit. Klein 
én groot kunnen er onder meer aan de slag met ikebana, 
drukken, vlechten, weven of insecten maken met natuurlijke 
materialen. Wist je al welke prachtige structuren en patronen 
je kan ontdekken in bladeren, schors, wortels,... met het blo-
te oog? Of met de microscoop? 
In het kader van de Open Momumentendagen kan je tijdens 
dit weekend in het ABC-huis (nog één keertje) proeven van 
een selectie uit onze Studio 50: een hommage aan de tijds-
geest van Expo 58. 
Als special, en als aanzet van een reeks die verder loopt in 
de volgende familieweekends, organiseren we op zaterdag 
20 september twee kookworkshops in de ABC-keuken, onder 
begeleiding van Brussel Deze Week-columnist Nick Trachet. 
De eerste workshop (10.30 tot 12 uur) richt zich op kinderen 
(8 tot 12-jarigen). Het wordt een “melige” workshop, waarin 
je allerlei soorten deeg kan kneden.
De tweede workshop richt zich op volwassenen (13.30 tot 
15 uur). Hier wordt er gewerkt rond afwisselen met lunchpak-
ketten. Een workshop kost 6 euro, reserveren is nodig. 
Het volgende ABC-familieweekend vindt plaats op 13 en 14 
december 2008.

Zondagen op vraag
Voor wie er niet bij kan zijn op 20 en 21 september, er maar 
niet genoeg van kan krijgen, of zijn ervaringen wil delen met 
familie en vrienden, reserveren we één zondag per maand. 
Op een dergelijke zondag ben je ook als groep welkom 
in het ABC-huis. Met maximum 10 personen (grootouders 
met hun kleinkinderen, verjaardagsfeestjes, een speciale fa-
miliebijeenkomst,...) kan je een ganse zondagmiddag on-
der begeleiding van een gids werken in het ABC-huis. Meer 
praktische informatie vind je op de ABC-website. 

Woensdagatelier
Vanaf september zetten we op woensdagnamiddag creatie-
ve ateliers op voor kinderen van de lagere school. Je kan 
inschrijven voor een reeks van 10 woensdagen (30 euro), 
ofwel voor het hele jaar (30 woensdagen, 75 euro). Het hele 
ABC-huis wordt dan onze werk- en speelplek, met verschillen-
de materialen en uiteenlopende thema’s. Snel inschrijven is 
de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt. 

Vakantiestage
Tijdens de herfstvakantie is er opnieuw een stageweek, deze 
keer rond het thema ‘Maskers’. Maskers zijn van alle tijden 
en alle culturen. We maken onze eigen maskers en ervaren 
hoe het voelt om even iemand anders te zijn...
De stage loopt van 27 tot 31 oktober, telkens van 9 tot 16 
uur. Er is opvang vanaf 8.30 en tot 17 uur. De kostprijs be-
draagt 75 euro, een tweede kind van hetzelfde gezin betaalt 
65 euro, een derde kind 45 euro. Breng zelf je lunchpakket 
mee, wij zorgen voor gezonde tussendoortjes!

Dit seizoen werkt ABC natuurlijk ook verder met schoolklas-
sen en met groepen uit de naschoolse opvang of andere or-
ganisaties. We richten ons nu ook op de allerkleinsten door, 
in samenwerking met kinderdagverblijf Elmer, een project 
voor peuters op te starten.

Voor alle praktische informatie en voor reserveringen neem 
je contact op met ART BASICS for CHILDREN: 02 502 00 27 
of mail@abc-web.be. Zie ook www.abc-web.be

ABC OP LOCATIE

Workshop ‘Back to the Fifties’
Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen organi-
seren we in Gemeenteschool nr. 16 (Leopold III-laan 31, 
Schaarbeek), een workshop voor kinderen rond de magische 
sfeer van de jaren 50. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn wel-
kom. Op het programma staan: wrijftekeningen van tegels 
die het jaren 50-schoolgebouw sieren, broches maken, of 
je eigen mobiel, spoetnik of robot bouwen. De workshops 
vinden plaats op 20 en 21 september, doorlopend van 14 
tot 18 uur. Inschrijven is niet nodig, je loopt vrij in en uit. 

Workshop filosofie
ABC is ook uitgenodigd op het festival van de filosofie, dat 
plaatsvindt in het Flageygebouw in Elsene op 15 november. 
We ontwikkelen speciaal voor deze gelegenheid een work-
shop voor kinderen rond de figuur van Schopenhauer en zijn 
ideeën. Meer info via www.flagey.be.

Studioklas architectuur
Tot slot sturen we er de komende maanden weer de Stu-
dioklas op uit naar verschillende cultuurcentra in Vlaams-Bra-
bant. Het is een reizende, interactieve studio, die momenteel 
is uitgerust met tal van materialen rond architectuur en vorm-
geving. 

In het kader van het festival ‘Rode Hond’ te Leuven, is de 
Studioklas open voor familiepubliek van zondag 26 oktober 
tot en met woensdag 12 november. Meer info en reservaties 
via www.30cc.be of www.rodehond.be

Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison ABC les 
samedi 20 et dimanche 21 septembre pour le premier week-
end familial de la saison. Nos portes vous seront grandes ou-
vertes de 10 à 17 heures. Venez quand vous voulez et restez 
aussi longtemps que vous le souhaitez, l’entrée est gratuite. Un 
parcours interactif à travers la maison ABC permettra à toute 
la famille de découvrir notre thème “nature et esthétique”. 
Notre équipe de guides multilingues se fera un plaisir de vous 
accompagner.
Pour plus d’informations consultez notre site ABC: 
www.abc-web.be       

NEWSLETTER AUTOMNE 2008

Weg kwijt in Brussel? Wij zeggen u waar, hoe en waarom. Brussel Deze Week serveert u 
het interessantste stadsnieuws, de leukste Brusselaars, de boeiendste reportages. Agenda is 
hét toonaangevend uitmagazine voor Brussel dat u ook meegeeft waar u met uw kinderen 
heen kan. Wij schrijven wat u ècht wil weten over uw stad. Elke week, helemaal gratis.

Voor een gratis* abonnement op Brussel Deze Week en Agenda 
bel 02/226 45 45, mail abo@bdw.be of stuur uw vraag naar 
Brussel Deze Week vzw, E. Flageyplein 18, 1050  Brussel
* gratis voor adressen in Brussel 19 • 15 e portkost/jaar voor adressen buiten Brussel op 424-5529822-66

Uw hoofdstad in kaart gebracht

ABC september 2008

Zaterdag 20/09 en zondag 21/09
Familieweekend ABC-huis / thema natuur en esthetiek 
10 tot 17 uur / gratis

Zaterdag 20/09 
Kookworkshop met Nick Trachet voor kinderen
ABC-huis Brussel, 11.30 tot 13 uur
Kookworkshop met Nick Trachet voor volwassenen 
ABC-huis Brussel, 13.30 tot 15 uur

Zaterdag 20/09 en zondag 21/09
Open Monumentendagen Brussel
Workshop ‘Back to the fifties’ 
Ecole communale n° 16, Schaarbeek, 14 tot 18 uur

Zondag 21/09
Kamishibai-vertelling Zuiderzinnen (ism Stichting Lezen) 
Antwerpen 14 tot 17 uur

ABC oktober 2008

Zondag 05/10 
Zondag op vraag (voor groepen)
ABC-huis, 13.30 tot 17 uur

Zondag 26/10 tot woensdag 29/10
Studioklas, 30CC, Leuven, familiedag,13 tot 17 uur

Maandag 27/10 tot vrijdag 31/10
Stage Maskers, ABC-Huis Brussel

ABC november 2008

Woensdag 05/11 
Studioklas, 30CC, Leuven, familiedag,13 tot 17 uur

Zaterdag 08/11 
Studioklas, 30CC, Leuven, familiedag,13 tot 17 uur

Zondag 09/11
Zondag op vraag (voor groepen)
ABC-huis, 13.30 tot 17 uur

Woensdag 12/11 
Studioklas, 30CC, Leuven, familiedag,13 tot 17 uur

Zaterdag 15/11
Workshop Festival van de Filosofie 
Flagey, Elsene, 14 uur en 16 uur

ABC december 2008

Zondag 07/12
Zondag op vraag (voor groepen)
ABC-huis, 13.30 tot 17 uur

Donderdag 11/12
Orbis Pictus IV Brussel Deze Week

Zaterdag 13/12 en zondag 14/12
Familieweekend ABC-huis, 10 tot 17 uur / gratis

ABC AGENDA

ART BASICS for CHILDREN

NIEUWSBRIEF
HERFST 2008

ABC bestaat momenteel uit: Wim De Graeve, Lien Hemerijckx, Gerhard Jäger, Greetje Lathouwers, Lode Van Laer, Fathia el Ouerdiaghli, Lotje van Vliet en tal van freelancers.
COLOFON ORBIS PICTUS III: concept + V.U.: Gerhard Jäger/ABC - layout: Niko Bruggemans/heartwork - website: Thierry Lewyllie/waw - Omslagfoto: I FIORI, Luigi Veronesi, Corraini Editore Mantova / 2003 / ex libris abc
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