
Citizenne en VGC vinden het belangrijk dat IEDEREEN kan  
deelnemen aan het rijke socio-culturele aanbod in Brussel.
Om dat gemakkelijker te maken, stelt Citizenne 2 formules voor  
waarmee jouw organisatie toegang krijgt tot een brede waaier aan 
activiteiten rond cultuur, duurzaamheid en empathie.  
Activiteiten met een speelse touch, altijd leerrijk en een gezellige  
babbel voor- of achteraf. De ideale gelegenheid voor ontmoeting.

OP ZWIER MET JOUW ORGANISATIE Witloofavontuur

Kom mee op witloofavontuur naar het witloofmuseum in Evere waar 
je alles te weten komt over de witloofteelt. Je vindt er onder meer 
gereedschap dat geschonken werd door de laatste witloofkweker van 
de gemeente. Na het bezoek koken en proeven we van dat witte goud. 
We sluiten af met een witloofquiz!

Expo Back to Bruegel  

De Hallepoort is één van de weinige overblijfselen van de middel-
eeuwse stadsomwalling. Geen betere plek dus om terug te keren naar 
de 16e eeuw. Via virtual reality duiken we in 4 werken van Bruegel. 
Gecombineerd met authentieke objecten uit die tijd, ervaren we zo 
hoe het leven er 450 jaar geleden uitzag. Na de expo nemen we tijd 
om onze ervaringen te delen.

Expo: Crossroads. Reizen door de middeleeuwen 

Stel je beeld van de middeleeuwen maar al bij want deze expo door-
breekt het cliché van de donkere middeleeuwen. Europa was in de 
vroege middeleeuwen volop in beweging met invloeden van de  
antieke wereld en de Midden-Oosterse cultuur. Die dynamiek zorgde 
voor veel uitwisseling en diversiteit. Een verhaal van migratie en  
inspiratie waarover we in gesprek gaan na de expo. 
 

FORMULE 2: CITIZENNES SEIZOENSSELECTIE

Je kan met een groep van max. 7 deelnemers inschrijven voor alle 
activiteiten uit de brochure ‘Op zwier’.
Voordeel: de mensen van jouw organisatie beleven niet alleen een 
speelse en leerrijke activiteit maar ontmoeten ook nieuwe mensen 
en verbreden zo hun netwerk en horizon.

FORMULE 1: KANT-EN-KLAAR VOOR JOUW ORGANISATIE

Citizenne biedt 3 uitgewerkte, toegankelijke en leuke activiteiten aan 
die je kan aanvragen voor jouw groep alleen. In onderling overleg 
bepalen we een datum en een tijdstip.
Voordeel: dit is een prima eerste stap om kennis te maken met 
Citizenne en haar begeleiders, om nadien zelf de weg te vinden naar 
andere activiteiten.

  • Max 14 deelnemers
  • GRATIS, incl. lunch en drankje 

INFO & INSCHRIJVEN
www.citizenne.be - benedicte@citizenne.be - 0478 877 344 
Organisaties die werken met kwetsbare groepen krijgen voorrang.


