
Vakantiegids
Krokus-Pasen 2020
Nederlandstalige activiteiten voor 
kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar

Hé ket, deze gids
  is helemaal GRATIS. 

 \



Les informations 
reprises dans ce guide 

sont susceptibles 
d’être modifiées. 

Vous trouverez les 
informations les plus 

récentes sur nos 
sites web.

   /

Om anderstaligen 
op weg te helpen, 
vertaalden we de 

inleiding en praktische 
info van deze gids. 

De informatie 
in deze gids kan nog 

veranderen. De laatste 
informatie vind je op 

onze websites. 
   /
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Tijd voor vakantie !
Hier is de Vakantiegids
De krokus- en paasvakantie komen er aan. Dat betekent: een nieuwe Vakantiegids!

Wil je een actieve, creatieve of sportieve vakantie? Deze gids toont je wat je allemaal kunt beleven in Brussel in de vakantie. 
Speelweken, sportkampen, creatieve ateliers ... En dat voor iedereen, van kleuterklas tot secundair. 

Wil je inschrijven? Telefoneer, mail of surf naar de organisatie die onder de activiteit staat. Zij helpen je verder en zorgen voor 
een fantastische vakantie. 

Heb je het financieel wat moeilijker? Veel organisatoren hebben aangepaste tarieven.

Je vindt alle informatie ook op deze websites: 

• www.brusselbazaar.be: alles voor de jeugd in Brussel

• www.jcaximax.be: alles over de activiteiten van Jeugdcentrum Aximax

• www.n22.brussels: alles over de activiteiten in de VGC-gemeenschapscentra

• www.sportinbrussel.be: alles over sport in Brussel 

Geniet van je vakantie, geniet van Brussel!

Eric Verrept
Leidend Ambtenaar
Vlaamse Gemeenschapscommissie

Vivement les vacances !
Suivez le Guide des vacances
Le congé de détente (Carnaval) et les vacances de printemps (Pâques) approchent à grands pas. Et qui dit congés ... dit 
nouveau Guide des vacances!

Votre enfant est plutôt du genre actif, créatif ou sportif? Vous trouverez dans ce guide un aperçu de toutes les activités 
proposées à Bruxelles pendant les vacances. Des semaines de jeux, des camps sportifs, des ateliers créatifs ... pour tous, des 
enfants de maternelle aux jeunes du secondaire. 

Nous avons rassemblé toute l’offre dans ce guide pratique, et elle s’adresse à tous, des enfants de maternelle aux jeunes en 
secondaire. 

Vous souhaitez inscrire votre enfant? Il vous suffit de téléphoner, d’envoyer un e-mail ou de consulter le site de 
l’organisation mentionné au bas de la description. Les collaborateurs de chaque organisation vous expliqueront la marche 
à suivre et veilleront à ce que votre enfant profite un maximum de ses vacances. 

Vous éprouvez des difficultés financières? De nombreux organisateurs proposent des tarifs adaptés.

Vous trouverez aussi une foule d’informations sur ces sites web: 
• www.brusselbazaar.be: toutes les infos pour la jeunesse bruxelloise
• www.jcaximax.be: toutes les infos sur les activités proposées par le centre de jeunes Aximax
• www.n22.brussels: toutes les infos sur les activités des centres communautaires de la VGC
• www.sportinbrussel.be: toutes les infos sur le sport à Bruxelles 

Profitez des vacances, profitez de Bruxelles!

Eric Verrept
Fonctionnaire dirigeant
Commission Communautaire Flamande



The information 
in this guide is subject 
to change. You will find 
the latest information 

on our websites. 
   /

Time for the holidays !
Here is our Holiday guide
The spring and Easter holidays are fast approaching. That also means ... there is a new Holiday guide!

Are you looking for an active, creative or sporting holiday? This guide offers you an overview of all that you can experience 
in Brussels during the holidays. Play weeks, sports camps and creative workshops … There is something for everyone, from 
preschoolers to secondary school students.

Would you like to register? Then phone, email or surf on over to the organisation indicated under the activity of your choice. 
They will help you with the next steps and make sure you have a fantastic holiday.

Are you experiencing financial difficulties? Many organisers offer reduced rates.

You can find all the information on these websites:
• www.brusselbazaar.be: all information for young people in Brussels
• www.jcaximax.be: all information about the activities of the Jeugdcentrum Aximax
• www.n22.brussels: all information about the activities at the VGC community centres
• www.sportinbrussel.be: all information about sports in Brussels

Enjoy your holiday, enjoy Brussels!

Eric Verrept
Chief Officer
Flemish Community Commission

Hoe lees je deze gids?
 Comment lire ce guide? - How to read this guide?

P 5 (de Nederlandse, Franse en Engelse tekst op zelfde figuur)

HHooee  lleeeess  jjee  ddeezzee  ggiiddss??  
-- CCoommmmeenntt  lliirree  ccee  gguuiiddee??  --  HHooww  ttoo  rreeaadd  tthhiiss  gguuiiddee??

  
 

 

 
 
 

 

Leeftijd (min-max) 
Age (min-max) 
Age (min-max) 
 

Toegankelijk voor kinderen en jongeren met een beperking  
Accessible pour enfants et jeunes handicapés 
Accessible to children and young people with a disability 

Er zijn kortingen mogelijk  
Des réductions sont possibles  
Discounts are possible  

Welke activiteiten je mag verwachten
A quelles activités s’attendre 
Which activities to expect 

Prijs en mogelijke kortingen 
Prix et réductions possibles 
Price and possible discounts 

Dagen, uren en eventuele opvang 
Jours, heures et accueil éventuel  
Days, hours and drop-off possibility  

Locatie van de activiteit 
Endroit ou l’activité a lieu 
Location of the activity 

Extra info over de inschrijvingen 
Infos supplémentaires pour les inscriptions 
More info about registration 

Inschrijven en info 
Inscriptions et infos 
Registration and info 

(min-max) 
(min-max) 

Inscriptions et infos
Registration and info

Des réductions sont possibles
Discounts are possible

Accessible pour enfants et jeunes handicapés
Accessible to children and young people with a disability

Age (min-max)
Age (min-max)

Jours, heures et accueil éventuel
Days, hours and drop-off possibility

Info supplémentaires pour les inscriptions
More info about registration

Inscriptions et infos
Registration and info

A quelles activités s’attendre
Which activities to expect

Prix et réductions possibles
Price and possible discounts

Endroit ou l’activité a lieu
Location of the activity
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KORTINGEN

 
- Schrijf je meerdere kinderen uit je gezin in voor dezelfde 

activiteit, dan krijg je bij veel organisaties korting.
- Heb je een beperkt inkomen? Dan kun je verhoogde 

tegemoetkoming krijgen. Vraag dit attest aan je 
ziekenfonds. Let op de geldigheidsdatum van je attest.

- Met je attest verhoogde tegemoetkoming kun je ook 
een gratis Paspartoe tegen kansentarief aanvragen. Met 
de Paspartoe tegen kansentarief kunnen je kinderen 
goedkoper deelnemen aan de sportkampen van de VGC-
sportdienst, de creatieve ateliers en sportweken van 
Jeugdcentrum Aximax en de speelweken van de Brusselse 
gemeenschapscentra. 

 Meestal is het aantal Paspartoe-plaatsen beperkt, dus 
schrijf zo snel mogelijk in!

 Let op: je Paspartoe tegen kansentarief is 1 jaar geldig. Na 
1 jaar krijg je een e-mail, sms of brief om je Paspartoe te 
verlengen. 

 
 Meer info?  
 Paspartoe
 02 278 11 11 

info@paspartoebrussel.be 
 www.paspartoebrussel.be

ANDERE KORTINGEN EN 
TERUGBETALINGEN 
 
De kosten voor de vrijetijdsactiviteiten zijn fiscaal aftrekbaar:
- voor kinderen tot 12 jaar
- voor kinderen met een zware beperking tot 18 jaar 

Vraag je attest aan de organisator van de activiteit.

De meeste ziekenfondsen betalen ook een deel terug voor 
kampen en speelpleinen voor kinderen. Informeer bij je 
ziekenfonds!

Sommige Brusselse gemeenten en OCMW’s betalen een deel 
van het inschrijvingsgeld voor vakantie-activiteiten terug. 

Voor meer info: www.sportinbrussel.be/reducties

AANBOD VOOR KINDEREN 
EN JONGEREN MET 
EEN BEPERKING  
 
Activiteiten met dit icoontje staan ook open voor kinderen 
en jongeren met een beperking. Neem zeker vooraf contact 
op met de organisatie. Deze kan je extra informatie geven en 
eventuele aanpassingen voorzien.

Zoek je meer aangepaste activiteiten voor personen met 
een beperking? Contacteer de jeugddienst of de consulente 
G-sport van de VGC-sportdienst. Neem ook een kijkje op 
pagina 63 (zie rubriek ‘Op zoek naar meer?’).

REDUCTIONS

 
- Si vous inscrivez plusieurs enfants de votre famille à la 

même activité, vous bénéficierez d’une réduction dans de 
nombreuses organisations.

- Vous touchez des revenus limités? Dans ce cas, vous 
pouvez obtenir une intervention majorée. Demandez 
cette attestation à votre mutuelle. Faites attention à la 
date de validité de votre attestation.

- Cette attestation vous permet également de demander un 
Paspartoe au tarif réduit gratuit. Grâce à ce Paspartoe, 
vos enfants peuvent participer à un prix plus avantageux 
aux camps sportifs du service des sports de la VGC, ainsi 
qu’aux ateliers créatifs et aux semaines sportives du 
centre de jeunes Aximax, et aux semaines de jeux des 
centres communautaires bruxellois. 

 En général, le nombre de places Paspartoe est limité, 
n’attendez donc pas et inscrivez vites!

 Attention: votre Paspartoe au tarif réduit est valable 1 an. 
Après 1 an, vous recevrez un e-mail, un sms ou un courrier 
vous invitant à le prolonger. 

 Plus d’infos?  
 Paspartoe 
 02 278 11 11 

info@paspartoebrussel.be
 www.paspartoebrussel.be

AUTRES REDUCTIONS ET  
REMBOURSEMENTS 
 
Les frais des activités temps libre sont fiscalement déductibles:
- pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans
- pour les enfants porteurs d’un handicap lourd jusqu’à l’âge 

de 18 ans 

Demandez votre attestation chez l’organisation de l’activité.

La plupart des mutualités remboursent également une partie 
des coûts pour les camps et les pleines de jeux pour enfants. 
Informez-vous auprès de votre mutualité!

Certaines communes bruxelloises ou CPAS payent une partie 
du montant d’inscription pour les activités de vacances. 

Plus d’infos: www.sportinbrussel.be/reducties

OFFRE POUR ENFANTS 
ET JEUNES PORTEURS 
D’UN HANDICAP  
 
Les activités signalées par cette icône s’adressent également 
aux enfants et jeunes porteurs d’un handicap. N’oubliez pas 
de prendre contact au préalable avec l’organisation, qui 
pourra vous donner des informations supplémentaires et 
prévoir d’éventuels aménagements.

Vous êtes à la recherche d’activités mieux adaptées aux 
personnes handicapées? Prenez contact avec le service 
Jeunesse ou avec le consultant Handisport du service des 
sports de la VGC. Jetez aussi un œil à la page 63 (voir la 
rubrique ‘Op zoek naar meer?’).
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DISCOUNTS

 
- If you register several children in your family for the 

same activity, many organisations offer a discount.
- Are you on a limited income? In that case you may receive 

an increased subsidy. Ask for a certificate to this effect 
from your health insurance provider. Check the date of 
validity of your certificate.

- With your certificate of entitlement to an increased 
subsidy, you can also apply for a free reduced-rate 
Paspartoe. In that case, your children can participate 
at a reduced rate in sports camps run by the VGC Sports 
Service and in creative workshops and sports weeks run 
by the Jeugdcentrum Aximax and the play weeks run by 
the Brussels community centres.

 The number of Paspartoe places is usually limited, so 
register quickly!

 Take note: your reduced-rate Paspartoe is valid for 1 year. 
After 1 year, you will receive an email, SMS or letter 
reminding you to renew your Paspartoe.

 Would you like more information?  
 Paspartoe
 02 278 11 11 

info@paspartoebrussel.be
 www.paspartoebrussel.be

OTHER DISCOUNTS OR  
REIMBURSEMENTS 
 
The cost of leisure activities are tax deductible:
- for children up to 12 years of age
- for children with a serious disability up to 18 years of age

Ask the organising association for your certificate.

Most health insurance providers also reimburse part of the 
cost of camps and playgroups for children. Find out from 
your health insurance provider!

Some Brussels municipalities and CPAS pay a part of the 
registration cost for activities during the holidays. 
For more information: www.sportinbrussel.be/reducties

ACTIVITIES FOR CHILDREN 
AND YOUNG PEOPLE 
WITH A HANDICAP 
 
Activities showing this icon are also open to children 
and young people with a handicap. Be sure to contact 
the organization in advance. They can provide you with 
additional information and make any accommodations 
necessary.

Are you looking for activities that are more specifically 
designed for people with a disability? Contact the youth 
service, or the G-sport consultant of the VGC Sports Service. 
Please take a look at page 63 as well (see the heading ‘Op 
zoek naar meer?’).
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Inschrijven voor 
VGC-activiteiten
Wil je deelnemen aan activiteiten van Jeugdcentrum Aximax, de 
VGC-sportdienst of de Brusselse gemeenschapscentra? Je kunt 
online en ter plaatse inschrijven.

Ga naar http://tickets.vgc.be. Maak een login aan en schrijf je in 
voor alle VGC-activiteiten. 

Heb je problemen met het online inschrijven of betalen? 
We helpen je verder aan onze balies. Hier een overzicht van de data 
en locaties.

Let op: je kunt aan de balies alleen betalen met Bancontact.

VGC-SPORTDIENST
- online inschrijven vanaf maandag 20 januari om 17.00 u.
- ter plaatse inschrijven op maandag 20 januari tussen 17.00 en 

18.00 u. in de: 
 • VGC-sporthal Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg 
 • sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek
 • sportzaal Campus Nieuwland, De Lenglentierstraat 20, 

1000 Brussel 
- ter plaatse inschrijven vanaf dinsdag 21 januari in:
 • het VGC-administratiehuis, E. Jacqmainlaan 135, 

1000 Brussel, van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 12.30 u., 
op woensdag tussen 9.00 en 17.00 u. of op afspraak. 

 • VGC-sporthal Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg, 
elke woensdag tussen 10.00 en 17.00 u.

 • sportzaal Campus Nieuwland, De Lenglentierstraat 20, 
1000 Brussel, elke woensdag tussen 10.00 en 17.00 u.   

 

JEUGDCENTRUM AXIMAX
- online inschrijven vanaf zaterdag 18 januari om 9.00 u.
- ter plaatse inschrijven bij Jeugdcentrum Aximax, 

J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel, vanaf zaterdag 18 januari van 
9.00 tot 10.00 u. Alleen als je hulp nodig hebt bij het inschrijven 
of als je een Paspartoe tegen kansentarief hebt en je nog nooit 
bij Aximax hebt ingeschreven. 

 Let op! Naar Aximax komen geeft je geen prioriteit tegenover de 
online inschrijvingen.  

BRUSSELSE GEMEENSCHAPSCENTRA
- online inschrijven, ter plaatse inschrijven of telefonisch 

inschrijven tijdens de openingsuren van het onthaal in alle 
Brusselse gemeenschapscentra.  

VGC-SPEELPLEINEN
- online inschrijven vanaf zaterdag 7 maart om 9.00 u.
- inschrijven in het VGC-administratiehuis, E. Jacqmainlaan 135, 

1000 Brussel op zaterdag 7 maart van 9.00 tot 15.00 u. en vanaf 
maandag 9 maart van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 
12.00 u.

  
ONLINE INSCHRIJVEN TEGEN KANSENTARIEF 
Ook met een Paspartoe tegen kansentarief of met een attest 
verhoogde tegemoetkoming kun je online inschrijven. Je moet wel 
eerst je kansentarief laten activeren. Bel hiervoor naar 02 563 03 00 
en vraag naar de dienst (Jeugdcentrum Aximax, VGC-speelpleinen 
of VGC-sportdienst) waarbij je wil inschrijven.

Let op: het kansentarief is maar voor een beperkte periode geldig.  

Inscriptions pour les 
activités de la VGC 
Vous souhaitez inscrire votre enfant à une ou plusieurs activités 
organisées par le centre de jeunes Aximax, le service des sports 
de la VGC ou les centres communautaires bruxellois? Vous pouvez 
aussi bien l’inscrire en ligne que sur place.

Pour ce faire, rendez-vous sur http://tickets.vgc.be. Créez un 
compte et inscrivez votre enfant pour toutes les activités de la 
VGC. 

Vous ne parvenez pas à l’inscrire ou à effectuer le paiement en 
ligne? 
Nous vous aiderons derrière nos guichets. Voici un aperçu des 
dates et des lieux.

Attention: aux guichets, vous ne pourrez payer que par 
Bancontact.

SERVICE DES SPORTS DE LA VGC
- inscriptions en ligne à partir du lundi 20 janvier à 17h00
- inscriptions sur place le lundi 20 janvier entre 17h00 et 18h00 au: 
 • centre sportif Comenius de la VGC, Rue des Braves 20, 

1081 Koekelberg 
 • salle de sport E. Hiel, Allée des Freesias 7, 1030 Schaerbeek
 • salle de sport du Campus Nieuwland, rue De Lenglentier 20, 

1000 Bruxelles 
- inscriptions sur place à partir du mardi 21 janvier au :
 • centre administratif de la VGC, Boulevard Émile 

Jacqmain 135, 1000 Bruxelles, du lundi au vendredi entre 9h00 
et 12h30, le mercredi entre 9h00 et 17h00 ou sur rendez-vous. 

 • centre sportif Comenius de la VGC, Rue des Braves 20, 
1081 Koekelberg, chaque mercredi entre 10h00 et 17h00

 • salle de sport du Campus Nieuwland, rue De Lenglentier 20, 
1000 Bruxelles, chaque mercredi entre 10h00 et 17h00.

  

CENTRE DE JEUNES AXIMAX
- inscriptions en ligne à partir du samedi 18 janvier à 9h00
- inscriptions sur place au Centre de jeunes Aximax, rue 

J.W. Wilson 19, 1000 Bruxelles, à partir du samedi 18 janvier 
de 9h00 à 10h00. Uniquement si vous avez besoin d’aide pour 
l’inscription ou si vous avez un Paspartoe au tarif réduit et 
que vous n’avez jamais procédé à une inscription chez Aximax 
auparavant. 

 Attention! L’inscription sur place au Centre de jeunes Aximax ne 
donne pas de priorité par rapport aux inscriptions en ligne. 

 
CENTRES COMMUNAUTAIRES BRUXELLOIS
- inscriptions en ligne, sur place ou par téléphone pendant 

les heures d’ouverture de l’accueil de tous les centres 
communautaires bruxellois. 

 
PLAINES DE JEUX DE LA VGC
- inscriptions en ligne à partir du samedi 7 mars à 9h00
- inscriptions au centre administratif de la VGC, Boulevard 

Émile Jacqmain 135, 1000 Bruxelles, le samedi 7 mars de 9h00 à 
15h00 et à partir du lundi 9 mars, du lundi au vendredi, entre 
9h00 et 12h00. 

INSCRIPTION EN LIGNE AU TARIF RÉDUIT 
Vous pouvez également effectuer l’inscription en ligne si vous possédez 
un Paspartoe au tarif réduit ou avec une attestation d’intervention 
majorée. Vous devez toutefois d’abord faire activer votre tarif réduit. 
Appelez le 02 563 03 00 et demandez le service (Centre de jeunes 
Aximax, plaines de jeux de la VGC ou service des sports de la VGC) 
auprès duquel vous voulez procéder à une inscription.

Attention: le tarif réduit n’est valable que pour une durée déterminée. 



SPORTGIDSSPORTGIDS
2019 - 2020
Van recreatieve en competitieve sporten in club-
verband over de soms verrassende sportlessenreeksen 
in je buurt tot praktische informatie voor individuele 
sporters: je vindt het allemaal in de Sportgids. 

Een aanbod voor jeugd, voor volwassenen en 
50-plussers en voor personen met een beperking.

Je vindt een exemplaar in je gemeenschapscentrum, 
bibliotheek of vraag er eentje aan via 
www.sportinbrussel.be.

VGC_sportgids_AD_A6_staand-liggend_DEF.indd   2 25/06/19   17:33
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Registering for VGC 
activities 
Would you like to participate in activities at the Jeugdcentrum 
Aximax, the VGC Sports Service or the Brussels community centres? 
You can register both online and on site.

Go to http://tickets.vgc.be. Create a login and register for all 
VGC activities.

Are you experiencing difficulties with online registration or 
payments?
We can help you at our offices. Here is an overview of the dates 
and locations.

Take note: payment at the office can be made only with 
Bancontact.

VGC SPORTS SERVICE
- online registration starting on Monday, January 20 at 5 p.m.
- on-site registration on Monday, January 20 between 5 p.m. 

and 6 p.m. at the:
 • VGC-sporthal Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg
 • Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek
 • Sportzaal Campus Nieuwland, De Lenglentierstraat 20, 

1000 Brussels
- on-site registration starting on Tuesday, January  21 at: 
 • the VGC administration centre, E. Jacqmainlaan 135, 

1000 Brussels from  Monday to Friday between 9 a.m. and 
12.30 p.m., on Wednesday between 9 a.m. and 5 p.m. or by 
appointment.

 • VGC-sporthal Comenius, Dapperenstraat 20, 
1081 Koekelberg, every Wednesday between 10 a.m. and 17 p.m.

 • Sportzaal Campus Nieuwland, De Lenglentierstraat 20, 
1000 Brussels, every Wednesday between 10 a.m. and 17 p.m.

 

JEUGDCENTRUM AXIMAX
- online registration starting on Saturday, January 18 at 9 a.m.
- registration on site at Jeugdcentrum Aximax, J.W. 

Wilsonstraat 19, 1000 Brussels, from Saturday, January 18 from 
9 a.m. to 10 a.m. Only if you need help registering or if you have 
a reduced-rate Paspartoe and have never registered at Aximax 
before.

 Take note! Coming to Aximax in person does not give you any 
priority over online registrations.

BRUSSELS COMMUNITY CENTRES
- online, on-site or phone registration during the opening hours 

of the reception desk at all Brussels community centres.

VGC PLAYGROUPS
- online registration starting on Saturday, March 7 at 9 a.m.
- registration at the VGC administration centre, 

E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussels on Saturday, March 7 from 
9 a.m. to 3 p.m. and starting on Monday, March 9 from Monday 
to Friday between 9 a.m. and 12 p.m. 

ONLINE REDUCED-RATE REGISTRATION 
You can also register online with a reduced-rate Paspartoe or with a 
certificate of entitlement to an increased subsidy. However, first you 
have to activate your reduced rate. To do so, phone 02 563 03 00 and 
ask for the service (Jeugdcentrum Aximax, VGC playgroups or the VGC 
Sport service) where you want to register.

Take note: the reduced rate is only available for a limited period.
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3 JAAR - 11 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN  
VIA VIA 

Een speelweek vol leuke activiteiten en 
uitstappen gedurende een hele week.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
€ 20 per week
€ 10 per week 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 

   Gemeentelijke Basisschool Veeweide
 Veeweidestraat 80
 1070 Anderlecht
 

  Jeugddienst Anderlecht
 02 800 07 95
 www.anderlecht.be/nl/via-via

ANDERLECHT  

VANAF 15 JAAR
ANIMATORCURSUS

Wil je graag zélf op het speelplein staan? 
Kom dan mee op animatorcursus. Leer 
alles over het begeleiden van kinderen, 
ontmoet nieuwe vrienden en behaal een 
officieel animatorattest.
Het traject naar een animatorattest 
bestaat uit 3 delen: de cursus, een stage 
op een jeugdwerkinitiatief (50u) en een 
evaluatiemoment (4u).
 
23.02.2020 - 28.02.2020
 
€ 210 voor 6 dagen  
(cursus met overnachting)
€ 105 voor 6 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 

   Vormingscentrum Destelheide
 Destelheidestraat 66
 1652 Beersel
 

  Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
 015 28 73 90
 www.speelplein.net/animator
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3 JAAR - 14 JAAR
SPORTKAMPEN GRAND SLAM

Grand Slam organiseert sportkampen 
waar kinderen en jongeren kunnen 
kennis maken met een tennis, voetbal, 
dans en omnisport. Onder begeleiding 
van dynamische monitoren, actief in 
verschillende sportclubs, leer je deze week 
heel wat bij.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 85 per week
 

   Grand Slam
 Fruitstraat 73
 1070 Anderlecht
 

  0473 53 32 09
 www.grandslam.be

5 JAAR - 16 JAAR
TENNIS- EN MULTISPORTKAMP 

Tennisschool Sport en Spel organiseert 
tennisstages voor alle niveaus. Deze 
bestaan voor 50% uit tennislessen en voor 
50% uit multisport. Nederlandstalige en 
gediplomeerde monitoren zorgen voor een 
onvergetelijke stage.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 85 en € 105 per week
 

   Sportzaal Campus Spoor West
 Verheydenstraat 39
 1070 Anderlecht
 

  Sport en Spel
 0472 42 02 59
 www.vzwsportenspel.be

BEERSEL 

2,5 JAAR - 4 JAAR
SPEELWEEK: TOVERBAL

Ballen, daar draait het om. We spelen 
allerlei verrassende spelletjes en maken 
betoverende kunstwerken met ballen.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 20 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

   Gemeenschapscentrum De Markten
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

  02 512 34 25
 www.demarkten.be

BRUSSEL  

2,5 JAAR - 6 JAAR
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 
SINT JORIS

Elke week heeft een nieuw thema met voor 
ieder wat wils, van zoektocht in de stad 
tot bosspel, van crea- of kookactiviteit tot 
uitstappen.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
€ 13,99 per dag  
(25% korting vanaf 2de kind)
tussen € 4,20 en € 8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Online of ter plaatse inschrijven van 
01.02.2020 (om 9.00 u.) tot 19.02.2020 
(om 17.00 u.)
 

   IBO De Buiteling Sint-Joris
 Cellebroersstraat 16a
 1000 Brussel
 

  02 223 48 22
 www.debuiteling.be
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2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 
KOGELSTRAAT

Elke week heeft een nieuw thema met voor 
ieder wat wils, van zoektocht in de stad tot 
bosspel, van crea- of kookactiviteiten tot 
uitstappen.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
€ 13,99 per dag  
(25% korting vanaf 2de kind)
tussen € 4,20 en € 8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Online of ter plaatse inschrijven van 
01.02.2020 (om 9.00 u.) tot 19.02.2020  
(om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Kogelstraat
 Kogelstraat 29
 1000 Brussel
 

  02 223 48 22
 www.debuiteling.be

2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 
MABO

Elke week heeft een nieuw thema met voor 
ieder wat wils, van zoektocht in de stad 
tot bosspel, van crea- of kookactiviteit tot 
uitstappen.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
€ 13,99 per dag  
(25% korting vanaf 2de kind)
tussen € 4,20 en € 8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Online of ter plaatse inschrijven van 
01.02.2020 (om 9.00 u.) tot 19.02.2020  
(om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Mabo
 Vlaamsesteenweg 155
 1000 Brussel
 

  02 223 48 22
 www.debuiteling.be

3 JAAR
DIEP IN DE ZEE

Duik mee in de wondere 
onderwaterwereld! We lezen samen het 
verhaal van Regenboog, de mooiste vis van 
de zee. We ontmoeten nog heel wat andere 
oceaanwezens, zoals Nemo de clownvis 
en Ariël de kleine zeemeermin. We gaan 
ook zelf tropische vissen spotten bij een 
aquarium in de buurt.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

  02 280 45 56
 www.jcaximax.be

4 JAAR - 5 JAAR
OP ONTDEKKING MET 
COLUMBUS 

Land in zicht! Columbus neemt ons 
mee op ontdekkingsreis naar alle vijf 
de continenten. Elke dag varen we naar 
een ander werelddeel. We leren gekke 
nieuwe talen en misschien bakken we wel 
empanadas! Europa ontdekken we, hoe 
kan het ook anders, tijdens een bezoek 
aan Mini-Europa.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

4 JAAR - 5 JAAR
START TO SWIM EN  
MINI-SPORTMIX

Wil je graag leren zwemmen? Elke dag 
leren we beter zwemmen en spelen, 
sporten en knutselen we samen met onze 
vriendjes.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 50 en € 70 per week
€ 15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

  VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

4 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK: FEESTKAMP

Kan jij goed zingen, dansen en springen 
tegelijkertijd? De Markten wordt 
omgetoverd tot een groot feestpaleis, 
waarin we een hele week feest vieren.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €56 en € 80 per week
€ 20 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

  02 512 34 25
 www.demarkten.be
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5 JAAR - 6 JAAR
MEE MET MAYA DE BIJ

Het is lente, tijd voor de bloemen en de 
bijtjes! We krijgen bezoek van een echte 
imker en leren waarom we niet zonder 
bijtjes kunnen leven. We bezoeken fleurige 
Brusselse parken en maken onze eigen 
zaadbommen. Verkleed als bij leren we 
de enige echte bijendans en tonen die op 
vrijdag graag aan de ouders. Leve de bij!
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be 

6 JAAR - 8 JAAR
ATELIER: THEATERINITIATIE

Is theater alleen maar doen alsof? Wat 
is acteren nu eigenlijk echt? Kan je ook 
acteren zonder podium en verkleedkleren? 
Tijdens dit atelier ontdek je wat theater is 
en wat het kan zijn voor jou. Sta je graag 
op de planken? Kruip je graag in de huid 
van iemand anders? Kom dan zeker eens 
meedoen!
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 9.00 tot en 17.30 u.
 
€ 150 per week
tussen € 75 en € 120 per week  
(verhoogde tegemoetkoming) 
€ 60 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Online inschrijven vanaf 15.09.2019 om 10.00 u.
 

  Bronks Jeugdtheater
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

6 JAAR - 9 JAAR
SPEELWEEK: BOUWKAMP

Zet je werkhelm op en speel, knutsel en 
(ver)bouw een hele week in De Markten.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €56 en € 80 per week
€ 20 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

6 JAAR - 12 JAAR
MUSEUMATELIER: 
MIDDELEEUWEN IN DE MIX

Ik ga op reis en ik neem mee: een 
Vikingschild, een kostbare halsketting, 
een amulet dat me beschermt, een veer 
om mee te schrijven en … een olifant. 
Benieuwd wie ik daarnaast nog allemaal 
ga tegenkomen op mijn reis door de 
vroege middeleeuwen … De tentoonstelling 
Crossroads doorkruist immers 700 jaar en 
een heel eind van de wereld!
 
25.02.2020 - 28.02.2020
van 9.30 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€ 112 voor 4 dagen
 

  Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis

 Jubelpark 10
 1000 Brussel
 

 02 741 73 02
 www.kmkg.be

6 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 
NIEUWLAND

Elke week heeft een nieuw thema met voor 
ieder wat wils, van zoektocht in de stad 
tot bosspel, van crea- of kookactiviteit tot 
uitstappen.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
€ 13,99 per dag 
(25% korting vanaf 2de kind)
tussen € 4,20 en € 8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Online of ter plaatse inschrijven van 
01.02.2020 (om 9.00 u.) tot 19.02.2020  
(om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Nieuwland
 Nieuwland 194
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be

6 JAAR - 9 JAAR
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. Van 
atletiek tot zwemmen, van dans tot voetbal 
... een sportieve mix voor alle Brusselse 
jongens en meisjes.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 en € 60 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be
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7 JAAR - 8 JAAR
PROFESSOR PIERLALA

Professor Pierlala staat op het punt om op 
pensioen te gaan. Eerst wil hij zijn kennis 
overdragen aan de volgende generatie 
wetenschappers: jullie dus! De professor 
leert ons de wetten van de fysica aan de 
hand van kleine proefjes en bruisende 
experimenten.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u
 
€ 40 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

7 JAAR - 12 JAAR
GELD SMAAKT?!

Kom mee op speurtocht door het Museum 
van de Nationale Bank van België en laat 
je verrassen door de vele smaken van geld. 
Duik samen met een van onze gidsen 
in je portefeuille en ga op zoek naar de 
oorsprong van geld. Na de speurtocht mag 
je zelf de handen uit de mouwen steken in 
ons geldatelier.
 
Op 27.02.2020
van 9.30 tot 12.00 u.
 
gratis
 
Inschrijven kan vanaf 02.01.2020 via 
museum@nbb.be met vermelding naam, 
aantal en contactgegevens.
 

  Museum van de Nationale Bank van 
België

 Warmoesberg 57
 1000 Brussel
 

 02 221 22 06
 www.nbb.be

7 JAAR - 12 JAAR
HET KIND IN DE KUNST

Kinderen staan op veel schilderijen 
afgebeeld in alle omstandigheden. We 
kiezen er enkele uit die als vertrekpunt 
dienen om onszelf of je vriendje voor te 
stellen in de lucht, aan een tafel, op straat 
of als een familieportret. We discuteren 
over de rechten van het kind in de wereld 
en maken ons eigen pamflet.
 
27.02.2020 - 28.02.2020
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€ 45 voor 2 dagen
 

  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België

 Museumstraat 9
 1000 Brussel
 

 02 508 33 33
 www.fine-arts-museum.be

7 JAAR - 12 JAAR
VAKANTIESTAGE

Een tweetalige (NL/FR) vakantiestage met 
gevarieerde en creatieve activiteiten.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.30 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 18.00 u.
 
€ 125 per week
 

  BIP
 Koningsstraat 2-4
 1000 Brussel
 

 Arkadia
 02 319 45 60
 www.arkadia.be/nl

8 JAAR - 9 JAAR
THEATERWEEK

Wil jij ook leren acteren zoals Leonardo 
DiCaprio? We leren vlot emoties spelen en 
verhalen verzinnen. We fantaseren samen 
en verfilmen ook korte cameo’s voor de 
camera. Hoe doen youtubers dat toch 
allemaal? Een week lang werken we aan 
onze show en tonen die in avant-première 
aan de ouders.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

8 JAAR - 10 JAAR
ATELIER: FIGURENTHEATER

Wist je dat poppen ook veel worden 
gebruikt voor theatervoorstellingen? Je 
maakt theater met poppen die je zelf 
maakt. Op het eerste gezicht is een pop 
maar een star ding dat niks kan. Maar 
schijn bedriegt. We brengen de poppen tot 
leven.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 9.00 en tot 17.30 u.
 
€ 150 per week
tussen € 75 en € 120 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
€ 60 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Online inschrijven vanaf 15.09.2019 om 
10.00 u.
Momenteel is er voor dit atelier een 
wachtlijst.
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be
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10 JAAR - 12 JAAR
ATELIER: THEATER, DANS, 
PERFORMANCE

Binnenkort staat onze co-creatie met 
Tuning People Rita terug in onze zaal. 
Deze voorstelling zoekt de dunne grens 
op tussen dans, spel en performance. 
Naar aanleiding hiervan organiseren 
we een atelier dat draait rond deze 
podiumdisciplines. Het belangrijkste wat je 
moet meebrengen is je lichaam.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 9.00 en 17.30 u.
 
€ 150 per week
tussen € 120 en € 75 per week  
(verhoogde tegemoetkoming) 
€ 60 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Online inschrijven vanaf 15.09.2019 om 10.00 u.
 

  Bronks Jeugdtheater
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

10 JAAR - 14 JAAR
BREAKDANCE EN SPORTMIX 

Breakdance wordt een Olympische sport in 
2024. Leer met Urban Center Brussel coole 
moves op hippe beats. Naast breakdance 
ontdekken we ook andere sporten.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 50 en € 70 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

11 JAAR - 14 JAAR
DIY VIDEOGAME

Droom je van een zelfgemaakte videogame 
waarmee je kan pronken op het internet? 
Met leuke en toegankelijke software bieden 
we je de kans om de gamedesigner in je 
los te laten! Alles kan: vechten of racen 
tegen de klok? Springen of zweven? 
Boefjes vangen of buitenaards gespuis 
te grazen nemen? Doe mee en laat je 
fantasie de vrije loop.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

6 JAAR - 12 JAAR
CREAWEEK: CUI-ZINNEKE

Pruttelpret in Everna! Tijdens deze 
creatieve speelweek gaan we de lekkerste 
dingen koken en bouwen we aan ons eigen 
restaurant.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00
 
tussen € 45 en € 50 per week
€ 15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Everna
 Sint-Vincentiusstraat 30
 1140 Evere
 

 02 247 03 40
 www.everna.be

GANSHOREN 

2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE RIVIEREN

Ontspannen, toffe, avontuurlijke, 
knotsgekke speelweek in verschillende 
leeftijdsgroepen. En daar horen zeker veel 
uitstappen bij.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
€ 60 per week
tussen € 30 en € 45 per week 
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Inschrijvingen vanaf 13.01.2020 om 10.00 u. 
via jamal@iboderivieren.be
 

  IBO De Rivieren - Heilig Hart
 Louis Delhovestraat 69
 1083 Ganshoren
 

 0475 65 52 97
 www.iboderivieren.be 

2,5 JAAR - 12 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN  
DE RIVIEREN

Een week vol spelletjes, knutselactiviteiten, 
sport en veel meer.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 8.45 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.15 en tot 18.00 u.
 
tussen € 4 en € 7 per dag
 
Inschrijven vanaf 06.01.2020  
(voor inwoners Ganshoren) 
en vanaf 13.01.2020 
(voor niet-inwoners Ganshoren)
 

  De Rivieren
 Mathieu De Jongelaan 40
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren - Sport, cultuur 
en vrije tijd

 02 465 75 71
 www.ganshoren.be
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3 JAAR - 5 JAAR
SPEELWEEK: ‘BEN JE BANG IN 
HET BOS, GROTE WOLF?’

Een hele week lang speelt, beweegt 
en knutselt jouw kleuter rond het 
prentenboek ‘Ben je bang in het bos, Grote 
Wolf?’. Het wordt een fantasierijk avontuur 
onder de pedagogische begeleiding van 
enthousiaste animatoren.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 60 en € 70 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Essegem
 Leopold I straat 329
 1090 Jette
 

 02 427 80 39
 www.essegem.be
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3 JAAR - 6 JAAR
KLEUTERSPORTKAMP

Sportkamp voor kleuters, met een 
gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 70 en € 85 per week
 
Inschrijven vanaf 06.01.2020  
(voor inwoners Ganshoren)  
en vanaf 13.01.2020  
(voor niet-inwoners Ganshoren)
 

  Sporthal Richard Beauthier
 Vandervekenstraat 114
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren - Sport, cultuur 
en vrije tijd

 02 465 75 71
 www.ganshorensport.be

3 JAAR - 6 JAAR
KLEUTERSPORT EN TAALKAMP

Sport- en taalkamp (Nederlands-Frans) 
voor kleuters.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 70 en € 85 per week
 
Inschrijven vanaf 06.01.2020  
(voor inwoners Ganshoren)  
en vanaf 13.01.2020  
(voor niet-inwoners Ganshoren)
 

  Sporthal Richard Beauthier
 Vandervekenstraat 114
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren - Sport, cultuur 
en vrije tijd

 02 465 75 71
 www.ganshorensport.be

6 JAAR - 14 JAAR
OMNISPORTKAMP

Omnisportkamp met een gevarieerd 
aanbod aan sportactiviteiten.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 70 en € 85 per week
 
Inschrijven vanaf 06.01.2020  
(voor inwoners Ganshoren)  
en vanaf 13.01.2020  
(voor niet-inwoners Ganshoren)
 

  Sporthal Richard Beauthier
 Vandervekenstraat 114
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren - Sport, cultuur 
en vrije tijd

 02 465 75 71
 www.ganshorensport.be

2,5 JAAR - 9 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
CADOLLEKEN

Speelplein Cadolleken, het speelplein waar 
je allerlei leuke activiteiten doet. Leuke 
spelletjes, ravotten in parken, ateliers zoals 
koken, dansen, sporten, zingen, schilderen, 
schminken, knutselen, puzzelen ...
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 8.00 tot 17.00 u.
 
€ 4 per dag
gratis vanaf 3de kind
 
Inschrijven in de gemeentelijke Basisschool 
‘De Kadeekes’, op 08.02.2020 (van 10.00 tot 
12.00 u.) en in Boekelberg, op 12.02.2020 
(van 12.00 tot 17.00 u.)
 

  Gemeentelijke Basisschool de Kadeekes
 Herkoliersstraat 68
 1081 Koekelberg
 

 Gemeente Koekelberg - Jeugddienst
 02 412 14 08

KOEKELBERG 

4 JAAR - 5 JAAR
MINI-SPORTMIX

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 tot € 60 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be
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3 JAAR - 13 JAAR
SPEELWEEK 

Tijdens deze speelweek werken dappere 
kleuters rond het prentenboek ‘De 
gruffalo’. De gevoelige kinderen werken 
rondom HUID.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 40 en € 50 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Kriekelaar
 Gallaitstraat 86
 1030 Schaarbeek
 

  02 245 75 22
 www.dekriekelaar.be
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2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO NEKKERSDAL

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Elke dag beleef 
je zoveel plezier.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 19.00 u.
 
€ 12 per dag 
(sociaal tarief is mogelijk)
 

  IBO Nekkersdal
 Emile Bockstaellaan 107
 1020 Laken
 

 02 421 80 65
 www.nekkersdal.be

SCHAARBEEK 

6 JAAR - 8 JAAR
SPORTMIX

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. Van 
atletiek tot zwemmen, van dans tot voetbal 
... een sportieve mix voor alle Brusselse 
jongens en meisjes.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 tot € 60 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

6 JAAR - 12 JAAR
JIUJITSU EN SPORTMIX

Ooit al van Braziliaanse Jiujitsu gehoord? 
Deze sport lijkt op judo en worstelen. 
Samen met de Brussels Brazilian Jiujitsu  
Academy leren we elke dag nieuwe 
technieken. Daarnaast ontdekken we 
andere sporten.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 50 tot € 70 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

4 JAAR - 5 JAAR
MINI-SPORTMIX 

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 en € 60 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

6 JAAR - 9 JAAR
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. Van 
atletiek tot zwemmen, van dans tot voetbal 
... een sportieve mix voor alle Brusselse 
jongens en meisjes.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 en € 60 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be
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3 JAAR - 12 JAAR
KROKUSSTAGE

Tijdens deze week doen de kinderen 
aan verschillende activiteiten aangepast 
aan hun leeftijd; zwemmen, knutselen, 
kookatelier, musea bezoeken, sporten, op 
uitstap gaan ...
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen € 45 en € 55 per week
tussen € 35 en € 45 per week  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Inschrijven van 06.01.2020 tot 7.02.2020
 

  Het Meervoud
 Egide Winteroystraat 34
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 0487 60 52 34
 hetmeevoud@msn.com

4 JAAR - 6 JAAR
SPORTKAMP VOOR KLEUTERS

Kom je motoriek oefenen met verschillende 
sporten. We wisselen turnen, balsporten 
en knutselen af. Op woensdag maken we 
een uitstap naar de Pianofabriek. Plezier 
verzekerd!
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 60 per week
€ 27 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 

  Sint-Gillis
 

 Brede School Sint-Gillis
 0490 52 30 09
 www.bredeschoolbrussel.be/sint-gillis

SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-GILLIS  
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8 JAAR - 12 JAAR
ZWEMMEN EN SPORTMIX

Hou je van water en kan je al een beetje 
zwemmen? Dan is dit zwemkamp iets 
voor jou. Elke dag verbeteren we onze 
zwemtechniek. Naast zwemmen beoefenen 
we vele andere sporten.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 50 en € 70 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

7 JAAR - 10 JAAR
OMNISPORTKAMP

Tijdens dit sportkamp doe je verschillende 
sporten. Wanneer de zon schijnt, gaan we 
buiten spelen. Je leert nieuwe sporten en 
mag ook mee beslissen welke sporten er 
op het programma staan.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 60 per week
€ 27 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 

  Sint-Gillis
 

 Brede School Sint-Gillis
 0490 52 30 09
 www.bredeschoolbrussel.be/sint-gillis

SINT-JANS-MOLENBEEK 

2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK DE MOLENKETJES

Tijdens onze speelweek bieden wij 
heel wat afwisselende activiteiten aan: 
knutselen, koken, zwemmen ...
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 17.30 u.
 
tussen € 2,70 en € 6 per dag 
(sociaal tarief is mogelijk)
 

  Gemeentelijke Basisschool De Knipoog
 Zaadstraat 30
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 De Molenketjes
 02 412 72 41
 www.demolenketjes.be

2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE VERLIEFDE 
WOLK - HAVENWIJK

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Elke dag beleef 
je zoveel plezier in het IBO.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen € 35 en € 40 per week
tussen € 25 en € 35 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Inschrijven via mail vanaf 20.01.2020 of ter 
plaatse vanaf 27.01.2020
 

  IBO De Verliefde Wolk - Havenwijk
 Vandenboogaerdestraat 93
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 02 412 39 27
 iboadmin@dewelvaartkapoen.be



2,5 JAAR - 12 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
ROODEBEEK

Er zijn verschillende activiteiten, aangepast 
aan de leefwereld van je kind. Bouwen, 
een zoektocht, knutselen, spelen en zo veel 
meer.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.30 u.
 
tussen € 58 en € 110 per week
 
Online inschrijven via www.jjjy.be 
 

  Bijschool ‘les Constellations’ 
(Sterrebeelden)

 Centauruslaan 16A
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Jeugddienst

 02 776 82 52
 www.jjjy.be
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2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 
SINT JOOST

Elke week heeft een nieuw thema met voor 
ieder wat wils, van zoektocht in de stad 
tot bosspel, van crea- of kookactiviteit tot 
uitstappen!
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
€ 13,99 per dag  
(25% korting vanaf 2de kind)
tussen € 4,20 en € 8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Online of ter plaatse inschrijven van 
01.02.2020 (om 9.00 u.) tot 19.02.2020  
(om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Sint-Joost
 Grensstraat 18
 1210 Sint-Joost-ten-Node
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be

SINT-JOOST-TEN-NODE 

7 JAAR - 9 JAAR
AH HA LAB

In het Ah Ha lab experimenteren we elke 
dag met een andere wetenschap onder de 
vleugels van enkele echte kenners.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Ten Noey
 Gemeentestraat 25
 1210 Sint-Joost-ten-Node
 

 02 217 08 82
 www.tennoey.be

2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE VERLIEFDE 
WOLK - SLUIS

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Elke dag beleef 
je zoveel plezier in het IBO.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen € 35 en € 40 per week
tussen € 25 en € 35 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Inschrijven via mail vanaf 04.02.2020 of ter 
plaatse vanaf 14.02.2020
 

  IBO De Verliefde Wolk Sluis
 Nijverheidskaai 97
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 02 412 39 27
 iboadmin@dewelvaartkapoen.be

2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE VERLIEFDE 
WOLK - VIER WINDEN

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Elke dag beleef 
je zoveel plezier in het IBO.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen € 35 en € 40 per week
tussen € 25 en € 35 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Inschrijven via mail vanaf 27.01.2020 of ter 
plaatse vanaf 04.02.2020
 

  IBO De Verliefde Wolk - Vier Winden
 Vier-Windenstraat 58
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 02 412 39 27
 iboadmin@dewelvaartkapoen.be
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SINT-LAMBRECHTS-
WOLUWE 

3 JAAR - 12 JAAR
PROJECTKAMPEN

Idee Kids organiseert projectkampen waar 
kinderen een week lang ontdekken, spelen, 
sporten, beleven en iets bijleren rond een 
thema. Zo kan je tijdens de krokusvakantie 
in Brussel op Boerderijkamp (3-4 jaar), 
Pilotenkamp (5-6 jaar), Chocoladekamp of 
Dierenmanieren (6-12 jaar).
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.45 en tot 18.00 u.
 
tussen € 131 en € 141 per week
(er zijn verschillende kortingen mogelijk.)
 
Online en telefonisch inschrijven vanaf 
01.12.2019
 

  Don Bosco Technisch Instituut
 Guldendallaan 90
 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 

 Idee Kids
 09 210 80 00
 www.ideekids.be

SINT-PIETERS-
WOLUWE 
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VORST WATERMAAL-BOSVOORDE 

2,5 JAAR - 6 JAAR
SPEELWEEK IBO DE BUITELING

Elke week heeft een nieuw thema met voor 
ieder wat wils, van zoektocht in de stad 
tot bosspel, van crea- of kookactiviteit tot 
uitstappen!
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
€ 13,99 per dag  
(25% korting vanaf 2de kind)
tussen € 4,20 en € 8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Online of ter plaatse inschrijven van 
01.02.2020 (om 9.00 u.) tot 19.02.2020  
(om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Vorst
 Bondgenotenstraat 54
 1190 Vorst
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be

4 JAAR - 6 JAAR
SPEELWEEK: STADSMIKS

Een stad die bestaat uit klanken? Dat kan! 
We laten onze inspiratie de vrije loop en 
bouwen een muzikale stad op aan de hand 
van onze eigen ervaringen. Hoe kijk je naar 
je stad en omgeving? Welke geluiden/
klanken ontdek en herken je in de stad? 
We verkennen de wereld van architectuur 
op kleutermaat.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 75 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum WaBo
 Delleurlaan 39
 1170 Watermaal-Bosvoorde
 

 02 675 40 10
 www.wabo.be
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6 JAAR - 12 JAAR
SPORT- EN SPEELWEEK

Je kan tijdens deze week verschillende 
leuke sportactiviteiten doen, zoals 
ropeskipping, zwemmen, voetbal, 
badminton en hockey. Je leert er bovendien 
een heleboel nieuwe vrienden kennen!
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 50 per week 
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert
 Bondgenotenstraat 54
 1190 Vorst
 

 02 340 95 80
 www.tenweyngaert.be

6 JAAR - 9 JAAR
SPEELWEEK: GRAPHIC TUNES

Vergeet notenleer! Tijdens dit muzisch 
atelier verkennen we verschillende 
grafische werken, tekeningen en 
technieken. Vervolgens slagen we met 
pen, potlood, verf en papier zelf aan het 
tekenen en componeren. Het resultaat zijn 
originele composities die bestaan uit een 
reeks grafische muziekpartituren.
 
24.02.2020 - 28.02.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 75 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Gemeenschapscentrum WaBo
 Delleurlaan 39
 1170 Watermaal-Bosvoorde
 

 02 675 40 10
 www.wabo.be
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3 JAAR - 11 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN  
VIA VIA 

Een speelweek vol leuke activiteiten en 
uitstappen gedurende een hele week.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
Zie www.vgcspeelpleinen.be voor de prijs 
en mogelijke kortingen
 

  Gemeentelijke Basisschool Veeweide
 Veeweidestraat 80
 1070 Anderlecht
 

 Jeugddienst Anderlecht
 02 800 07 95
 www.anderlecht.be/nl/via-via
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3 JAAR - 11 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN  
VIA VIA 

Een speelweek vol leuke activiteiten en 
uitstappen gedurende een hele week.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
Zie www.vgcspeelpleinen.be voor de prijs 
en mogelijke kortingen
 

  Gemeentelijke Basisschool Scheut
 Soustraat 80
 1070 Anderlecht
 

 Jeugddienst Anderlecht
 02 800 07 95
 www.anderlecht.be/nl/via-via

3 JAAR - 14 JAAR
SPORTKAMPEN

Grand Slam organiseert sportkampen 
waar kinderen en jongeren kunnen 
kennis maken met een tennis, voetbal, 
dans en omnisport. Onder begeleiding 
van dynamische monitoren, actief in 
verschillende sportclubs, leer je deze week 
heel wat bij. 
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 85 per week 
€ 68 voor 4 dagen
 

  Grand Slam
 Fruitstraat 73
 1070 Anderlecht
 

 0473 53 32 09
 www.grandslam.be

4 JAAR - 14 JAAR
MUSICALKAMP

De verstrooide Leeuwenkoning & 
Jungle Vloek. De kinderen krijgen les 
in 3 disciplines: theater, dans en zang, 
afgewisseld met leuke crea-activiteiten en 
spelmomenten.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.30 u.
 
tussen € 125 en € 155 per week
 
Inschrijven kan vanaf 01.12.2019
 

  GO Nellie Melba
 Nellie Melbalaan 71
 1070 Anderlecht
 

 Compagnie Mila
 0486 22 78 57
 www.milakampen.be

5 JAAR - 16 JAAR
TENNIS- EN MULTISPORTKAMP

Tennisschool Sport en Spel organiseert 
tennisstages voor alle niveaus. Deze 
bestaan voor 50% uit tennislessen en voor 
50% uit multisport. Nederlandstalige en 
gediplomeerde monitoren zorgen voor een 
onvergetelijke stage. 
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 85 en € 105 per week
tussen € 69 en € 85 voor 4 dagen
 

  Sportzaal Campus Spoor West
 Verheydenstraat 39
 1070 Anderlecht
 

 Sport en Spel
 0472 42 02 59
 www.vzwsportenspel.be

BRUSSEL  

2,5 JAAR - 4 JAAR
SPEELWEEK: FEESTKAMP

Kan jij goed zingen, dansen en springen 
tegelijkertijd? De Markten wordt 
omgetoverd tot een groot feestpaleis, 
waarin we een hele week feestvieren.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u. 
 
€ 80 per week
€ 20 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

Voor ons VGC-SPEELPLEINAANBOD, neem een kijkje op www.vgcspeelpleinen.be Voor ons VGC-SPEELPLEINAANBOD, 
neem een kijkje op  
www.vgcspeelpleinen.be
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2,5 JAAR - 4 JAAR
SPEELWEEK: KLEI NEIG

Lekker kneden en knijpen in een grote 
homp klei, zonder te weten wat je gaat 
maken. Ben jij ook een creatieve deugniet 
die graag dingen maakt? Laat klei tot leven 
komen en maak je eigen klei kunstwerk.
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€ 64 voor 4 dagen
€ 16 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

2,5 JAAR - 6 JAAR
SPEELWEEK IBO DE BUITELING
SINT-JORIS

Elke week heeft een nieuw thema met voor 
ieder wat wils, van zoektocht in de stad 
tot bosspel, van crea- of kookactiviteit tot 
uitstappen!
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
€ 13,99 per dag  
(25% korting vanaf 2de kind)
tussen € 4,20 en € 8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Online of ter plaatse inschrijven van 
01.02.2020 (om 9.00 u.) tot 19.02.2020  
(om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Sint-Joris
 Cellebroersstraat 16a
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be

2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE BUITELING
DE KOGELSTRAAT

Elke week heeft een nieuw thema met voor 
ieder wat wils, van zoektocht in de stad 
tot bosspel, van crea- of kookactiviteit tot 
uitstappen!
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
€ 13,99 per dag  
(25% korting vanaf 2de kind)
tussen € 4,20 en € 8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Online of ter plaatse inschrijven  
van 01.02.2020 (om 9.00 u.) tot  
19.02.2020 (om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Kogelstraat
 Kogelstraat 29
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be

2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 
MABO

Elke week heeft een nieuw thema met voor 
ieder wat wils, van zoektocht in de stad 
tot bosspel, van crea- of kookactiviteit tot 
uitstappen!
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
€ 13,99 per dag 
(25% korting vanaf 2de kind)
tussen € 4,20 en € 8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Online of ter plaatse inschrijven van 
01.02.2020 (om 9.00 u.) tot 19.02.2020  
(om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Mabo
 Vlaamsesteenweg 155
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be

3 JAAR
PIRATENPARADE

We gaan op schattenjacht! Gevaarlijke 
zeemonsters kruisen ons pad, maar daar 
zijn stoere piraten niet bang voor! We 
overwinnen onze grootste angsten en 
tonen dat we echte piraten zijn. Hijs de 
zeilen, wij zijn klaar om te vertrekken! Een 
week vol sport en spel.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

3 JAAR
EEFJE DONKERBLAUW

Eefje is gek op donkerblauw. Toch wordt 
ze verliefd op koning Goudgeel. Ze trouwen 
en dat is de start van een heleboel 
kinderen en kleinkinderen in alle kleuren 
van de regenboog. We leren al spelend bij 
over kleuren en gaan creatief aan de slag.
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 voor 4 dagen
€ 10 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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4 JAAR - 5 JAAR
KNETTERGEK(KO)!

We zetten de wereld op zijn kop met Gino 
de gekko! Rare zinnen zeggen met een 
mondstuk in, achteruit lopen, drinken 
vanuit handenstand, blauwe pannenkoeken 
eten ... Kan jij nog iets supergek bedenken? 
We sluiten af met een foute verkleedparty!  
Hoe gekker hoe liever! 
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

4 JAAR - 5 JAAR
GROENE VINGERS

Ooit al gehoord van rammenas of 
koolrabi? Het zijn geen exotische 
dieren, maar groenten die we zelf zullen 
aanplanten! We leren de geheimen van de 
moestuin, wroeten in de aarde en creëren 
op het dakterras van Aximax een oase van 
groen.
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 voor 4 dagen
€ 10 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

4 JAAR - 5 JAAR
MINI-SPORTMIX

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten.
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €32 en € 48 voor 4 dagen
€ 15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

4 JAAR - 6 JAAR
SPEELWEEK: BOUWKAMP 

Zet je werkhelm op en kom naar De 
Markten. We bouwen en knutselen een hele 
week gekke constructies, rare huizen en 
kampen.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €56 en € 80 per week
€ 20 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

4 JAAR - 6 JAAR
SPEELWEEK: TOVERBAL

Ballen, daar draait het om. We spelen 
allerlei verrassende spelletjes en maken 
knotsgekke kunstwerken met ballen.
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf  8.00 en tot 17.00 u.
 
€ 64 voor 4 dagen
€ 16 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

5 JAAR - 6 JAAR
DINO DANI 

Dino Dani zit in de penarie! Al haar eieren 
zijn verdwenen. Toen ze wakker werd, 
waren al haar kindjes weg, foetsie! We 
gaan op zoek naar sporen en tips om dit 
mysterie op te lossen. Ben jij een goede 
speurneus en benieuwd naar waar het 
avontuur ons brengt? 
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 voor 4 dagen
€ 10 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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6 JAAR - 7 JAAR
GEVECHTSSPORT VOOR 
BEGINNERS

Worstelen, karate, Jiujitsu of judo? Meester 
Nsimba, een bekende Brusselse worstelaar, 
toont je hoe het moet. Elke dag maken 
we kennis met een andere gevechtsport 
en maken we ook tijd voor enkele uurtjes 
omnisport. Ben jij klaar voor de boksring?
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

6 JAAR - 9 JAAR 
SPEELWEEK: MUZIEKFABRIEK

Is een lege fles voor jou geen lege fles 
maar een didgeridoo? Bouw tijdens deze 
speelweek je eigen muziekinstrument met 
recupmateriaal.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €56 en € 80 per week
€ 20 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

6 JAAR - 9 JAAR
SPEELWEEK: COMPUTERKRAKS 
OP VAKANTIE

Programmeer, speel en ravot er de hele 
dag op los!
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€ 64 voor 4 dagen
€ 16 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

6 JAAR - 9 JAAR
ZWEMMEN EN SPORTMIX 

Hou je van water en kan je al een beetje 
zwemmen? Dan is dit zwemkamp iets 
voor jou. Elke dag verbeteren we onze 
zwemtechniek. Naast zwemmen beoefenen 
we vele andere sporten.
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 en € 56 voor 4 dagen
€ 15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

6 JAAR - 12 JAAR
MUSEUMATELIER: BRUEGELBAD

Maak kennis met de Bruegels. Ze leefden 
in de 16de eeuw en nemen je graag mee 
door het Brussel van toen - binnen de 
muren van de Hallepoort. Wat vinden ze 
lekker vinden, waarmee spelen ze graag, 
welke muziek vinden ze mooi? Klaar om te 
vertrekken?
 
06.04.2020 - 09.04.2020
van 9.30 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€ 112 voor 4 dagen
 

  Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis 

 Jubelpark 10
 1000 Brussel
 

 02 741 73 02
 www.kmkg.be

6 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 
NIEUWLAND

Elke week heeft een nieuw thema met voor 
ieder wat wils, van zoektocht in de stad 
tot bosspel, van crea- of kookactiviteit tot 
uitstappen.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
€ 13,99 per dag  
(25% korting vanaf 2de kind)
tussen € 4,20 en € 8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Online of ter plaatse inschrijven van 
01.02.2020 (om 9.00 u.) tot 19.02.2020  
(om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Nieuwland
 Nieuwland 194
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be
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7 JAAR - 8 JAAR
FASHION WEEK

Na de Fashion Week in New York en Parijs 
brengen wij fashion naar Brussel! We 
doen inspiratie op in het modemuseum 
en gaan daarna zelf aan de slag. Madame 
Rojo helpt ons hippe kleren en accessoires 
te ontwerpen. Op vrijdag organiseren we 
een modeshow. Binnenkort worden wij de 
Brusselse it-girls of boys.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

7 JAAR - 8 JAAR
BOSBEWONERS 

We gaan elke dag naar het Zoniënwoud 
en trekken ons volledig terug in de 
natuur. We sjorren hutten tot we een echt 
mensendorp hebben. Op het menu staan 
zelfgemaakte pizza’s met paardenbloem. 
We gaan creatief aan de slag en maken 
onze eigen land-art. Een week voor echte 
bosnimfen en woudverkenners!
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 voor 4 dagen
€ 10 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

7 JAAR - 12 JAAR
GELD SMAAKT?!

Kom mee op speurtocht door het Museum 
van de Nationale Bank van België en laat 
je verrassen door de vele smaken van geld. 
Duik samen met een van onze gidsen 
in je portefeuille en ga op zoek naar de 
oorsprong van geld. Na de speurtocht mag 
je zelf de handen uit de mouwen steken in 
ons geldatelier.
 
Op 09.04.2020
Op 16.04.2020
van 9.30 tot 12.00 u.
 
Gratis
 
Inschrijven kan vanaf 02.01.2020 via 
museum@nbb.be met vermelding naam, 
aantal en contactgegevens.
 

  Museum van de Nationale Bank van 
België

 Warmoesberg 57
 1000 Brussel
 

 02 221 22 06
 www.nbb.be

7 JAAR - 12 JAAR
HET KIND IN DE KUNST

Kinderen staan op veel schilderijen 
afgebeeld in alle omstandigheden. We 
kiezen die als vertrekpunt dienen om 
onszelf of je vriendje voor te stellen in 
de lucht, aan een tafel, op straat of als 
een familieportret. We discuteren over 
de rechten van het kind in de wereld en 
maken ons eigen pamflet. 
 
15.04.2020 - 17.04.2020
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€ 65 voor 3 dagen
 

  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België

 Museumstraat 9
 1000 Brussel
 

  02 508 33 33
 www.fine-arts-museum.be

7 JAAR - 12 JAAR
VAKANTIESTAGE

Een tweetalige (NL/FR) vakantiestage met 
gevarieerde en creatieve activiteiten.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.30 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 18.00 u.
 
€ 125 per week
 

  BIP
 Koningsstraat 2-4
 1000 Brussel
 

 Arkadia
 02 319 45 60
 www.arkadia.be/nl

8 JAAR - 11 JAAR
OLYMPISCHE SPELEN BIJ DE 
DIEREN

De Olympische Spelen van Tokyo gaan pas 
over een paar maand van start, maar in 
het museum kan je er alvast aan beginnen 
met dit tweedaags vakantieatelier.  Kan jij 
zo snel rennen als een jachtluipaard, zo 
hoog springen als een vlo, zo behendig 
zwemmen als een otter? Leef je in en 
ontdek jouw talent uit de dierenwereld.
 
08.04.2020 - 09.04.2020
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€ 60 voor 2 dagen
 
Inschrijvingen: telefonisch (tijdens de 
werkdagen van 9.00 tot 16.30 u.) of   
via reserveringen@natuurwetenschappen.be
 

  Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen

 Vautierstraat 29
 1000 Brussel
 

  02 627 42 52
 www.natuurwetenschappen.be
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9 JAAR - 10 JAAR
RADIORAKKERS

We gaan langs bij de Brusselse radio en 
krijgen bezoek van Quindo, een medialab 
uit Kortrijk. We maken kennis met de 
werking van de radio, we schrijven een 
eigen programma en nemen ook een 
echte show op! Je kan deze achteraf 
herbeluisteren en laten horen aan mama 
en papa!
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 voor 4 dagen
€ 10 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

  02 280 45 56
 www.jcaximax.be

9 JAAR - 12 JAAR
HEDENDAAGSE DANS

Hoe brengen we ons eigen verhaal 
met de danstaal waarover ons lichaam 
beschikt? Samen gaan we op zoek naar 
je expressiemogelijkheden en maken we 
verschillende choreografieën. Danseres 
Patricia, met meer dan 15 jaar ervaring, 
toont je hoe het kan. Voor zowel beginners 
als gevorderden.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

10 JAAR - 12 JAAR
ATELIER: THEATER EN 
BEELDEND

Christiaan en Michelle maakten eerder de 
voorstelling SPOKEN (DE MAAN), een heel 
beeldende voorstelling die je helemaal 
opslorpt in z’n sfeertje. Voor Michelle en 
Christiaan zijn ‘theater’ en het maken van 
sterke ‘beelden’ onlosmakelijk verbonden. 
Dit is meteen ook de basis van dit atelier.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 9.00 en tot 17.30 u.
 
€ 150 per week
tussen € 75 en € 120 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
€ 60 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Inschrijven vanaf 15.09.2019 om 10.00 u.
 

  Bronks Jeugdtheater
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

10 JAAR - 12 JAAR
INSTAMANIA 

Coole achtergronden, zelfgemaakte filters, 
spelen met schaduw en perspectief, 
experimenteren met licht en body-paint … 
De mooiste foto’s van jezelf en vrienden 
maak je zo! Op het einde van de week 
organiseren we een foto-expo met de 
leukste plaatjes. Camera in de aanslag!
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 40 voor 4 dagen
€ 10 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

10 JAAR - 14 JAAR
KET URBAN 

Klaar voor een week vol avontuur in de 
stad? Samen met andere Brusselse ketten 
ontdek je coole sporten en doe je o.a. 
free running, hiphop, street basketbal, 
breakdance, beatboxen …
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 44 en € 60 voor 4 dagen
€ 15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

DILBEEK 

8 JAAR - 10 JAAR
BOERDERIJWEEK KINDEREN

4 dagen verzorgen we de dieren, bereiden 
samen het eten en ravotten erop los. Je 
overnacht niet op de boerderij, 
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 120 voor 4 dagen
 
Inschrijven via de website 
 

  Het Neerhof
 Neerhofstraat 2
 1700 Dilbeek
 

 02 569 14 45
 www.neerhof-vzw.be



Voor ons VGC-SPEELPLEINAANBOD, 
neem een kijkje op 
www.vgcspeelpleinen.be

Voor ons VGC-SPEELPLEINAANBOD, neem een kijkje op www.vgcspeelpleinen.beVoor ons VGC-SPEELPLEINAANBOD, 
neem een kijkje op  
www.vgcspeelpleinen.be

Bestel uw gratis brochure op
www.vgc.be/publicaties
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 ETTERBEEK 

2,5 JAAR - 12 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN  
DE RIVIEREN

Een week vol spelletjes, 
knutselactiviteiten, sport en veel meer.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 8.45 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.15 en tot 18.00 u.
 
tussen € 4 en € 7 per dag
 
Inschrijven vanaf 06.01.2020  
(voor inwoners Ganshoren) en vanaf 
13.01.2020 (voor niet-inwoners Ganshoren)
 

  De Rivieren
 Mathieu De Jongelaan 40
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren - Sport, cultuur 
en vrije tijd

 02 465 75 71
 www.ganshoren.be

GANSHOREN EVERE 
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10 JAAR - 13 JAAR
BOERDERIJWEEK TIENERS

5 dagen verzorgen we de dieren, bereiden 
samen het eten en ravotten erop los. Je 
overnacht niet op de boerderij.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 140 per week
 
Inschrijven via de website
 

  Het Neerhof 
 Neerhofstraat 2
 1700 Dilbeek
 

 02 569 14 45
 www.neerhof-vzw.be

2,5 JAAR - 12 JAAR
SPORT & ANIMATIE

Tijdens deze week sport je een halve dag 
en is er een halve dag animatie (knutselen, 
koken, spelen en veel meer).
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 8.45 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.15 en tot 18.00 u.
 
tussen € 4 en € 7 per dag 
 
Inschrijven vanaf 06.01.2020  
(voor inwoners Ganshoren) en vanaf 
13.01.2020 (voor niet-inwoners Ganshoren)
 

  De Rivieren
 Mathieu De Jongelaan 40
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren - Sport, cultuur 
en vrije tijd

 02 465 75 71
 www.ganshorensport.be

3 JAAR - 6 JAAR
KLEUTERSPORT- EN TAALKAMP

Sportkamp voor kleuters. Het kamp kan 
gecombineerd worden met een taalkamp 
(Nederlands-Frans).
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 70 en € 85 per week
 
Inschrijven vanaf 06.01.2020  
(voor inwoners Ganshoren) en vanaf 
13.01.2020 (voor niet-inwoners Ganshoren)
 

  Sporthal Richard Beauthier
 Vandervekenstraat 114
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren - Sport, cultuur 
en vrije tijd

 02 465 75 71
 www.ganshorensport.be



Voor ons VGC-SPEELPLEINAANBOD, neem een kijkje op www.vgcspeelpleinen.be Voor ons VGC-SPEELPLEINAANBOD, neem een kijkje op www.vgcspeelpleinen.be
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6 JAAR - 14 JAAR
OMNISPORTKAMP

Omnisportkamp met een gevarieerd 
aanbod aan sportactiviteiten.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 70 en € 85 per week
 
Inschrijven vanaf 06.01.2020  
(voor inwoners Ganshoren) en vanaf 
13.01.2020 (voor niet-inwoners Ganshoren)
 

  Sporthal Richard Beauthier
 Vandervekenstraat 114
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren - Sport, cultuur 
en vrije tijd

 02 465 75 71
 www.ganshorensport.be

3 JAAR - 5 JAAR
SPEELWEEK: ‘DE GRUFFALO’

Een hele week lang speelt, beweegt 
en knutselt jouw kleuter rond het 
prentenboek ‘De Gruffalo’. Het wordt 
een fantasierijk avontuur onder de 
pedagogische begeleiding van enthousiaste 
animatoren.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussel € 60 en € 70 per week
€ 15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Essegem
 Leopold I straat 329
 1090 Jette
 

 02 427 80 39
 www.essegem.be

3 JAAR - 12 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN  
KIDS HOLIDAYS

Elke week zijn er verschillende activiteiten 
op het speelplein en daarbuiten, aangepast 
aan de leefwereld en de leeftijd van je 
kind. Zwemmen, knutselen, spelen, sport, 
koken en een uitstap.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 17.30 u.
 
tussen € 48 en € 96 per week
 
Online inschrijven vanaf 16.02.2020 om 
10.00 u.
 

  Poelbosdomein
 Laarbeeklaan 102
 1090 Jette
 

 Gemeente Jette - Jeugddienst
 02 423 12 47
 www.jette.be

6 JAAR - 12 JAAR
PAASSTAGE:  
INITIATIE BEELDHOUWEN

Twee beeldende kunstenaars begeleiden 
de kinderen bij de ontwikkeling van hun 
creatieve talenten door hen in contact te 
brengen met materialen als hout, metaal, 
klei ... en door hen vertrouwd te maken 
met de wereld en de taal van hedendaagse 
kunst. Op het einde van de stage volgt een 
mini-tentoonstelling in het museum.
 
13.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.30 u.
 
€ 100 per week
 
Inschrijven via kinderen@atelier34zero.be
 

  Atelier 34zero Muzeum
 de Rivierendreef 334
 1090 Jette
 

 02 428 33 06
  www.atelier34zero.be

KOEKELBERG 

2,5 JAAR - 9 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
CADOLLEKEN

Speelplein Cadolleken, het speelplein waar 
je allerlei leuke activiteiten doen. Leuke 
spelletjes, ravotten in parken, ateliers zoals 
koken, dansen, sporten, zingen, schilderen, 
schminken, knutselen, puzzelen ...
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 8.00 tot 17.00 u.
 
€ 4 per dag
gratis vanaf 3de kind
 
Inschrijvingen in de Gemeentelijke 
Basisschool ‘De Kadeekes’ op 21.03.2020 
(van 10.00 tot 12.00 u.) en in Boekelberg op 
25.03.2020 (van 12.00 tot 17.00 u.)
 

  Gemeentelijke Basisschool de Kadeekes
 Herkoliersstraat 68
 1081 Koekelberg
 

 Gemeente Koekelberg - Jeugddienst
 02 412 14 08
 ederooms@koekelberg.brussels

4 JAAR - 5 JAAR
MINI-SPORTMIX 

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 en € 60 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be
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2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO NEKKERSDAL

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Elke dag beleef 
je zoveel plezier.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 19.00 u.
 
€ 12 per dag
(sociaal tarief is mogelijk)
 

  IBO Nekkersdal
 Emile Bockstaellaan 107
 1020 Laken
 

 IBO Nekkersdal
 02 421 80 65
 www.nekkersdal.be
 

LAKEN 
Voor ons VGC-SPEELPLEINAANBOD, 
neem een kijkje op  
www.vgcspeelpleinen.be
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4 JAAR - 5 JAAR
START TO BIKE EN  
MINI-SPORTMIX

Wil je graag leren fietsen? Elke dag leren 
we beter fietsen. Ook spelen, sporten en 
knutselen we samen met onze vriendjes.
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 en € 56 voor 4 dagen
€ 15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 
  VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

6 JAAR - 9 JAAR
ZWEMMEN EN SPORTMIX

Hou je van water en kan je al een beetje 
zwemmen? Dan is dit zwemkamp iets 
voor jou. Elke dag verbeteren we onze 
zwemtechniek. Naast zwemmen beoefenen 
we vele andere sporten.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 50 en € 70 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

6 JAAR - 12 JAAR
SPORTMIX

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. 
Van atletiek tot zwemmen, van dans tot 
voetbal ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes.
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 32 en € 48 voor 4 dagen
€ 15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

8 JAAR - 23 JAAR
G-SPORTMIX

Heb je een lichte tot matige verstandelijke 
beperking en/of ASS en ben je iemand 
die graag beweegt? Dan is de G-sportmix 
iets voor jou. De verschillende sport- en 
bewegingsactiviteiten worden aangepast 
aan jouw mogelijkheden. Sportplezier 
komt op de eerste plaats. Onze deskundige 
lesgevers doen alles om er samen met jou 
een topweek van te maken!
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 50 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

10 JAAR - 14 JAAR
KET ACTION

Klaar voor een week vol avontuur in de 
stad? Samen met andere Brusselse ketten 
ontdek je coole sporten en ga je o.a. 
muurklimmen, mountainbiken, zwemmen, 
skaten, op bezoek in een trampolinepark ...
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 55 en € 75 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be
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SCHAARBEEK 

3 JAAR - 6 JAAR
SPEELWEEK: ROLLEBOLLE 

Over alles wat wieltjes heeft en over alles 
wat draait!
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u. 
 
tussen € 40 en € 50 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Gemeenschapscentrum De Kriekelaar
 Gallaitstraat 86
 1030 Schaarbeek
 

 02 245 75 22
 www.dekriekelaar.be
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Voor ons VGC-SPEELPLEINAANBOD, neem een kijkje op www.vgcspeelpleinen.be

4 JAAR - 5 JAAR
MINI-SPORTMIX

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €40 en €60 per week
tussen € 32 en € 48 voor 4 dagen
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

6 JAAR - 9 JAAR
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. Van 
atletiek tot zwemmen, van dans tot voetbal 
... een sportieve mix voor alle Brusselse 
jongens en meisjes.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 en € 60 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

6 JAAR - 12 JAAR
SPORTMIX

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. Van 
atletiek tot zwemmen, van dans tot voetbal 
... een sportieve mix voor alle Brusselse 
jongens en meisjes.
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 32 en € 48 voor 4 dagen
€ 15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
   www.sportinbrussel.be

6 JAAR - 13 JAAR
SPEELWEEK: VÉLO VÉLO 

Een fietsweek met uitdagende fietstochtjes 
naar bijzondere plekjes.
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u. 
 
tussen € 30 en € 40 voor 4 dagen 
€ 15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Gemeenschapscentrum De Kriekelaar
 Gallaitstraat 86
 1030 Schaarbeek
 

 02 245 75 22
 www.dekriekelaar.be

10 JAAR - 14 JAAR
KET ACTION MET EENWIELEREN

Klaar voor een week vol avontuur? Samen 
met andere Brusselse ketten ontdek je 
coole sporten en ga je o.a. muurklimmen, 
mountainbiken, zwemmen, skaten, op 
bezoek in een trampolinepark ... We 
oefenen ook elke dag met de eenwieler. 
Kan jij op het einde van de week de 
volledige sporthal rond?
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 55 en € 75 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be

OUDERGEM 
Voor ons VGC-SPEELPLEINAANBOD, neem een kijkje op www.vgcspeelpleinen.be
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SINT-AGATHA-BERCHEM 

3 JAAR - 12 JAAR
PAASSTAGE

Tijdens deze week doen de kinderen 
aan verschillende activiteiten aangepast 
aan hun leeftijd; zwemmen, knutselen, 
kookatelier, musea bezoeken, sporten, op 
uitstap gaan ...
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8:30 en tot 17:30
 
tussen € 36 en € 55 per week
tussen € 28 en € 45  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Inschrijven van 02.03.2020 tot 20.03.2020
 

  Het Meervoud
 Egide Winteroystraat 34
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 0487 60 52 34
 hetmeervoud@msn.com

SINT-GILLIS 

4 JAAR - 6 JAAR
SPORTKAMP VOOR KLEUTERS

Kom je motoriek oefenen met verschillende 
sporten. We wisselen turnen, balsporten 
en knutselen af. Op woensdag maken we 
een uitstap naar de Pianofabriek. Plezier 
verzekerd!
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 60 per week
€ 27 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 

  Sint-Gillis
 

 Brede School Sint-Gillis
 0490 52 30 09
 www.bredeschoolbrussel.be/sint-gillis

7 JAAR - 10 JAAR
OMNISPORTKAMP

Tijdens dit sportkamp doe je verschillende 
sporten. Wanneer de zon schijnt, gaan we 
buiten spelen. Je leert nieuwe sporten en 
mag ook mee beslissen welke sporten er 
op het programma staan.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 60 per week
€ 27 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 

  Sint-Gillis
 

 Brede School Sint-Gillis
 0490 52 30 09
 www.bredeschoolbrussel.be/sint-gillis

SINT-JANS-MOLENBEEK 
Voor ons VGC-SPEELPLEINAANBOD, neem een kijkje op www.vgcspeelpleinen.be

2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEKEN DE MOLENKETJES

Tijdens onze speelweek bieden wij 
heel wat afwisselende activiteiten aan: 
knutselen, koken, zwemmen ...
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 17.30 u.
 
tussen € 2,70 en € 6 per dag
(sociaal tarief is mogelijk)
 

  Gemeentelijke Basisschool Windroos
 Kortrijkstraat 52
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 De Molenketjes
 02 412 72 41
 www.demolenketjes.be

2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE VERLIEFDE 
WOLK - HAVENWIJK

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Elke dag beleef 
je zoveel plezier in het IBO.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen € 35 en € 40 per week
tussen € 25 en € 35 per week  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Inschrijven via mail vanaf 02.03.2020 of ter 
plaatse vanaf 09.03.2020
 

  IBO De Verliefde Wolk - Havenwijk
 Vandenboogaerdestraat 93
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 02 412 39 27
 iboadmin@dewelvaartkapoen.be

2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE VERLIEFDE 
WOLK - SLUIS 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Elke dag beleef 
je zoveel plezier in het IBO.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen € 35 en € 40 per week
tussen € 25 en € 35 per week
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Inschrijven via mail vanaf 17.03.2020 of ter 
plaatse vanaf 27.03.2020
 

  IBO De Verliefde Wolk Sluis
 Nijverheidskaai 97
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 02 412 39 27
 iboadmin@dewelvaartkapoen.be
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2,5 JAAR - 12 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
ROODEBEEK

Er zijn verschillende activiteiten, aangepast 
aan de leefwereld van je kind. Bouwen, 
een zoektocht, knutselen, spelen en zo veel 
meer.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.30 u.
 
tussen € 58 en € 110 per week
 
Online inschrijven via www.jjjy.be 
 

  Bijschool ‘les Constellations’ 
(Sterrebeelden)

 Centauruslaan 16A
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Jeugddienst

 02 776 82 52
 www.jjjy.be
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2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE VERLIEFDE 
WOLK - VIER WINDEN

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer! Elke dag beleef 
je zoveel plezier in het IBO.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen € 35 en € 40 per week
tussen € 25 en € 35 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Inschrijven via mail vanaf 09.03.2020 of ter 
plaatse vanaf 17.03.2020
 

  IBO De Verliefde Wolk - Vier Winden
 Vier-Windenstraat 58
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 02 412 39 27
 iboadmin@dewelvaartkapoen.be

 SINT-JOOST-TEN-NODE 

2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 
SINT JOOST

Elke week heeft een nieuw thema met voor 
ieder wat wils, van zoektocht in de stad 
tot bosspel, van crea- of kookactiviteit tot 
uitstappen.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
€ 13,99 per dag 
(25% korting vanaf 2de kind)
tussen € 4,20 en € 8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Online of ter plaatse inschrijven van 
01.02.2020 (om 9.00 u.) tot 19.02.2020  
(om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Sint-Joost
 Grensstraat 18
 1210 Sint-Joost-ten-Node
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be

9 JAAR - 13 JAAR
TOUR DU NORD

Deze week springen we zelf op de fiets en 
veroveren al fietsend de straten van regio 
Noord.
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 35 en € 40 voor 4 dagen
€ 15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Ten Noey
 Gemeentestraat 25
 1210 Sint-Joost-ten-Node
 

 02 217 08 82
 www.tennoey.be

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

4 JAAR - 6 JAAR
1 2 3 THEATER

In 1 2 3 Theater wordt het podiumbeest in 
onze aller kleinste speelvogels naar boven 
gehaald.
 
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30
 
tussen € 35 en € 40 voor 4 dagen
€ 15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Ten Noey
 Gemeentestraat 25
 1210 Sint-Joost-ten-Node
 

 02 217 08 82
 www.tennoey.be

3 JAAR - 6 JAAR
SPEELWEEK: ABRACAZEBRA

Een creatief atelier voor kleuters rond het 
verhaal Abracazebra.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€ 60 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 

  Gemeenschapscentrum Op-Weule
 Sint-Lambertusstraat 91
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 02 775 92 00
 www.opweule.be
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3 JAAR - 12 JAAR
PROJECTKAMPEN

Idee Kids organiseert projectkampen 
waar kinderen een week lang ontdekken, 
spelen, sporten, beleven en iets bijleren 
rond een thema. Naar ‘Diep in de zee’-
kamp of ‘Kleuterdisco’-kamp (3-4 jaar), 
op ‘Dinosauriërs’-kamp of ‘Reis door het 
lichaam’-kamp (5-6 jaar) en op ‘Fotografie’ 
of ‘Streetlife’-kamp, ‘Pizza, pasta, pronto’- 
of ‘Politie’-kamp (6-12 jaar).
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.45 en tot 18.00 u.
 
tussen € 131 en € 141 per week 
 
Online en telefonisch inschrijven vanaf 
01.12.2019
 

  Don Bosco Technisch Instituut
 Guldendallaan 90
 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 

 Idee Kids 
 09 210 80 00
 www.ideekids.be

2,5 JAAR - 6 JAAR
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 
VORST

Elke week heeft een nieuw thema met voor 
ieder wat wils, van zoektocht in de stad 
tot bosspel, van crea- of kookactiviteit tot 
uitstappen.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
14.04.2020 - 17.04.2020
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
€ 13,99 per dag  
(25% korting vanaf 2de kind)
tussen € 4,20 en € 8,40 per dag 
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Online of ter plaatse inschrijven vanaf 
01.02.2020 
 

  IBO De Buiteling Vorst
 Bondgenotenstraat 54
 1190 Vorst
 

 IBO De Buiteling Vorst
 02 223 48 22
 www.debuiteling.be
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SINT-PIETERS-WOLUWE 

6 JAAR - 12 JAAR
SPORT- EN SPEELWEEK

Je kan tijdens deze week verschillende 
leuke sportactiviteiten doen, zoals 
ropeskipping, zwemmen, voetbal, 
badminton en hockey. Je leert er bovendien 
een heleboel nieuwe vrienden kennen!
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 50 per week 
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert
 Bondgenotenstraat 54
 1190 Vorst
 

 02 340 95 80
 www.tenweyngaert.be

7 JAAR - 11 JAAR
ARTISTIEKE STAGE

Geïnspireerd door Wolfgang Tillmans en 
Thao Nguyen Phan ontdekken we samen 
video installatie-kunst. We trekken de 
stad in op zoek naar field recordings. We 
gaan nadenken over wat rituelen kunnen 
betekenen vandaag en ontwerpen ons 
eigen ritueel. Al zoekend naar nieuwe 
manieren om de wereld te zien exploreren 
we performance, lumenprint, malles in klei, 
double exposure, stop-motion ...
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen € 100 en € 130 per week
 
Inschrijven kan online of via  
kids@wiels.org.
 

  Wiels - Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten

 Van Volxemlaan 354
 1190 Vorst
 

 02 340 00 52
 www.wiels.org

8 JAAR - 12 JAAR
ARTISTIEKE STAGE

Tijdens deze stage laten we ons inspireren 
door de tentoonstelling Moonsoon Melody 
van Thao Nguyen Phan. Samen gaan 
we op ontdekking in en rond WIELS. We 
voelen, ruiken, fotograferen, schetsen, 
filmen, schrijven, bouwen … en proberen 
zo een eigen verhaal samen te stellen. 
We experimenteren hiervoor met allerlei 
analoge en digitale technieken. En hoe ons 
verhaal eindigt? Dat kies jij!
 
13.04.2020 - 17.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen € 100 en € 130 per week
 
Inschrijven kan online of via 
kids@wiels.org.
 

  Wiels - Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten

 Van Volxemlaan 354
 1190 Vorst
 

 02 340 00 52
 www.wiels.org

VORST 
WATERMAAL-
BOSVOORDE 

4 JAAR - 9 JAAR
SPEELWEEK WERELDMIX

Wat dacht je van afrodans, hip-hop en 
Stromae? We verkennen verschillende 
dansen en focussen op de kostuums die 
erbij horen, de kleuren, de vormen en 
het ritme van de dans. We geven vorm 
aan onze indrukken via schilderkunst, 
grafische middelen en stempel- en 
collagetechnieken. De kinderen worden in 
2 verschillende leeftijdsgroepen ingedeeld.
 
06.04.2020 - 10.04.2020
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 75 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum WaBo
 Delleurlaan 39
 1170 Watermaal-Bosvoorde
 

 02 675 40 10
 www.wabo.be
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Sport 
Naast de activiteiten in deze gids zijn er nog andere 
sportkampen voor verschillende leeftijden. Meestal 
blijf je er ook slapen. 

Op deze websites vind je een overzicht van andere 
sportkampen:

- Sportkampen met overnachting van de Vlaamse 
sportfederaties:

 www.spoka.be - 09 243 12 90

- Sportkampen met overnachting van Sport Vlaande-
ren, ook voor kinderen met een beperking:

 www.sport.vlaanderen/sportkampen - 
 02 209 45 83 

- Combinatiekampen taal en sport: 
 www.kiddyclasses.net - 02 218 39 20 

Spel 
Er zijn ook speelweken, kampen en jeugdateliers bij 
erkende jeugdwerkverenigingen. 

Een overzicht vind je op deze website:
vakantiekampen.startpagina.be

Activiteiten voor kinderen 
met een beperking 
Zoek je een activiteit voor kinderen of jongeren 
met een beperking? Bekijk zeker het aanbod van 
deze organisaties:

- Gehandicapten en Solidariteit:
www.gehandicaptenensolidariteit.be 
02 546 15 91 

- G-sport Vlaanderen: 
www.gsportvlaanderen.be
03 240 62 98

- Parantee-Psylos: 
www.parantee-psylos.be 
09 243 11 70 

- S-Sport/Recreas: 
www.sportrecreas.be 
02 515 02 54

- Hannibal: 
www.hannibalvakanties.be
03 609 54 40

Kijk ook op vakantiekampen.startpagina.be,  
www.sport.vlaanderen of op www.kampzoeker.be.

Op zoek naar meer ? COLOFON
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Met de steun van de 
Vlaamse overheid

De Vakantiegids zomer 2020 
verschijnt in april 2020. 

Mis hem niet! 
                 /

Le Guide des vacances de l’été 
2020 paraîtra en avril 2020.  

Ne le ratez pas!
                         /

The Holiday guide for 
the Summer 2020 will be 
published in April 2020.  
Be sure not to miss it!

                        /



VGC-jeugddienst
02 563 05 79
info@brusselbazaar.be
www.brusselbazaar.be

  VGCjeugddienst

VGC-sportdienst
02 563 05 14
sportdienst@vgc.be
www.sportinbrussel.be

  sportinbrussel

VGC-speelpleinen 
02 563 05 80 
speelpleinen@vgc.be 
www.vgcspeelpleinen.be 

  VGCspeelpleinen

VGC-administratiehuis
02 563 03 00
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

Jeugdcentrum Aximax 
J.W. Wilsonstraat 19
1000 Brussel
02 280 45 56 
aximax@vgc.be
www.jcaximax.be 

  aximax

Kijk op Brusselbazaar.be 
voor het Nederlandstalige  

vrijetijdsaanbod voor  
kinderen en jongeren in Brussel. 

                   \
Kijk op www.sportinbrussel.be 

voor het Nederlandstalige sportaanbod 
in Brussel. 

 \

Kijk op www.vgcspeelpleinen.be
voor meer info over de 

VGC-speelpleinen. 
 /


