
 
 

 

 

Безкоштовні або недорогі літні заходи для дітей в комуні Скарбек 

- Бесплатная регистрация для молодых украинских беженцев во многих спортивных 

клубах Шаербека: Associations & Clubs sportifs | Schaerbeek (1030.be) 

- Безкоштовні бібліотеки (французька мова): Horaires & Adresses | Schaerbeek (1030.be) 

- Безкоштовні бібліотеки (голандська мова): Bib Sophia | Schaerbeek (1030.be) 

- Безкоштовна бібліотека іграшок: Ludothèque Sésame | Schaerbeek (1030.be) 

- Дитячі майданчики: Aires de jeux | Schaerbeek (1030.be) 

- Ваше літо в Скарбеку: Votre été à 1030 | Schaerbeek 

 «Park to be» («Парк, де маєш бути») (Літні розваги в парку Жозафа для дорослих і 

дітей, у будні та вихідні): Prochains Évènements (theparkto.be) 

 Для молоді влітку (безкоштовна програма під час канікул та розваги у п’ятницю, 

одноденні заходи для молоді віком від 12 до 18 років за 5 євро) : Accès refusé | 

Schaerbeek (1030.be) 

 Літо в парку Рейне-Верте (розваги щодня): Accès refusé | Schaerbeek (1030.be) 

- Розваги для дітей до 6 років (голандською та франзузькою мовами): Huis van het kind  

- Тренування з крикету : Choses à | GC De Kriekelaar 

- Корекційна освіта (шкільна корекція з французької та голландської мов, математики або 

природничих наук – 1-6 класи середньої школи) : Rattrapage scolaire | Schaerbeek 

(1030.be) 

- Спортивні товариства та клуби (контакти для реєстрації) : Associations & Clubs sportifs | 

Schaerbeek (1030.be) 

- Спортивні ваучери (Знижка для реєстрації молоді у спортивних клубах у Скарбеку чи 

інших комунах): Chèques sport | Schaerbeek (1030.be) 

- Музична академія (франкофонна): Académie de musique instrumentale de Schaerbeek | 

Schaerbeek (1030.be) 

- Академія мистецтв (голандською): Sint Lukas Academie Brussel, Muziekacademie 

Schaarbeek MAS FioccoMAS Fiocco 

- Довідник путівників і дозвілля, включно з інформацією про заняття скаутів/чіро у комуні 

Скарбек: Annuaire et guide des loisirs | Schaerbeek (1030.be) 

- Жіночий дім: (1) La Maison des Femmes / Het Huis van de Vrouw | Facebook 

- День без автомобіля (square Riga / Ризька площа) 18 вересня 

- Ticket 1030 (Загальна платформа реєстрації на курси, події та заходи в комуні Скарбек) : 

tickets.1030.be  

- Усі позакласні заходи можна знайти за адресою: 

https://www.jonginbrussel.be/activiteiten?f%5B0%5D=locality%3ASchaarbeek 

- 31.08, 2.09, 7.09 та 9.09 у парку Rasquinet також буде проходити Rasquifestival із 

заходами для будь-якого віку, такими як танці, читання в парках 

- Накопичувальна картка на знижки на дозвілля :  Paspartoe | UiT in Brussel 

«Якщо у вас виникнуть проблеми з оплатою цих заходів, будь ласка, зв’яжіться з 

молодіжною службою за телефонами 02 431 65 70, 02 431 65 69, або 02 431 65 68 або 

електронною поштою на адресу jeunesse@1030.be » 

 

https://www.1030.be/fr/clubs-sportifs
https://www.1030.be/fr/culture-loisirs/culture/bibliotheques-francophones-mediatheque-ludotheque/horaires-adresses
https://www.1030.be/fr/culture-loisirs/culture/bib-sophia
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https://www.1030.be/fr/culture-loisirs/enfance-jeunesse/aires-de-jeux
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https://www.1030.be/fr/enfance-education/enseignement/annuaire-des-ecoles/academie-de-musique-instrumentale-de-schaerbeek
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https://www.1030.be/fr/culture-loisirs/enfance-jeunesse/annuaire-et-guide-des-loisirs
https://www.facebook.com/MaisonFemmesHuisVrouw
https://tickets.1030.be/tool/public
https://www.jonginbrussel.be/activiteiten?f%5B0%5D=locality%3ASchaarbeek
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