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Tijd voor vakantie !
Hier is de Vakantiegids
De zomervakantie komt er bijna aan. Dat wil ook zeggen: een nieuwe Vakantiegids!

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

Wil je je kind inschrijven? Bel, mail of surf naar de website van 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.jcaximax.be: alles over de activiteiten van Jeugdcentrum Aximax

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

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

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

• www.vgcspeelpleinen.be: alles over de VGC-speelpleinen

Om alle activiteiten veilig te laten verlopen, volgen we de richtlijnen van de overheid en passen we de coronamaatregelen toe.

Geniet van je vakantie, geniet van Brussel!

Eric Verrept
Leidend ambtenaar 
Vlaamse Gemeenschapscommissie
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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.



Vivement les vacances  !
Suivez le Guide des vacances
Les vacances d’été 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. Des semaines de jeux, des camps sportifs, des plaines de jeux, des ateliers créatifs … Pour tous, des 
enfants de maternelle aux jeunes du 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.jcaximax.be : toutes les infos sur les activités proposées par le centre de jeunes Aximax

• www.jonginbrussel.be : toutes les infos pour la jeunesse bruxelloise

• 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 

• www.vgcspeelpleinen.be : toutes les infos sur les plaines de jeux organisées par la VGC 

Afin de garantir que toutes les activités se déroulent dans un environnement sûr, nous suivons les directives 
gouvernementales et appliquons mesures contre le coronavirus.

Profitez des vacances, profitez de Bruxelles !

Eric Verrept
Fonctionnaire dirigeant 
Commission communautaire flamande
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Les informations  
reprises dans  
ce guide sont  
susceptibles  

d’être modifiées.  
Vous trouverez  
les informations  
les plus récentes  
sur nos sites web.



Time for the holidays !
Here is our Holiday guide
The summer 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. Play weeks, sports camps, playgrounds and creative workshops … There is something for everyone, from preschoolers 
to secondary school students.

Would you like to register your kid? 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.jcaximax.be: all information about the activities of the Jeugdcentrum Aximax

• www.jonginbrussel.be: all information for young people in Brussels

• www.n22.brussels: all information about the activities at the VGC community centres

• www.sportinbrussel.be: all information about sports in Brussels

• www.vgcspeelpleinen.be: all information about the VGC playgroups

In order to ensure that all activities take place in a safe environment, we follow government guidelines and apply measures 
against the coronavirus.

Enjoy your holiday, enjoy Brussels!

Eric Verrept
Chief Officer
Flemish Community Commission

4

The information  
in this guide  

is subject to change.  
You will find  

the latest  
information 

on our websites.



2,5 JAAR - 4 JAAR 
VOLG JE ZINTUIGEN: HOREN

Elke dag ontdekken we een nieuw 
verhaal en brengen we het tot leven met 
bewegingen, muziek en klanken. We maken 
knotsgekke geluiden die bij het verhaal 
passen, en zingen eenvoudige liedjes.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€60 per week
€15 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

  
 

 

 
 
 

 

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 

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

(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. Toon 
het attest om korting te krijgen 
bij de VGC-speelpleinen. 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!

 
 Meer info?  
 Paspartoe
 02 278 11 11 

info@paspartoebrussel.be 
 www.paspartoebrussel.be

TERUGBETALINGEN 
 
Het inschrijvingsgeld voor de 
vrijetijdsactiviteiten is fiscaal 
aftrekbaar:
- voor kinderen tot 14 jaar
- voor kinderen met een zware 

beperking tot 21 jaar 

Voor VGC-activiteiten kan je het fiscaal 
attest downloaden via 
http://tickets.vgc.be, je ontvangt een 
e-mail zodra het attest beschikbaar 
is. Neemt je kind deel aan een andere 
activiteit, vraag dan het attest aan de 
organisator.

De meeste ziekenfondsen betalen 
ook een deel van het inschrijvingsgeld 
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 open 
voor kinderen en jongeren met een 
beperking. Dit betekent dat kinderen met 
en zonder beperking samen spelen en 
sporten (= inclusief G-aanbod). Eventueel 
kan er extra begeleiding ingeschakeld 
worden. Neem zeker vooraf contact op 
met de organisatie. Dan bekijken ze 
samen met jou wat de noden zijn en of 
er extra aanpassingen moeten voorzien 
worden. 

Zoek je activiteiten specifiek voor 
kinderen en jongeren met een beperking? 
Neem een kijkje op pagina 89 of  
contacteer de VGC-jeugddienst of 
de consulente G-sport van de VGC-
sportdienst.
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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. 
Montrez l’attestation pour bénéficier 
d’une réduction sur les plaines de jeux 
de la VGC. 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 vite !

 Plus d’infos ? 
 Paspartoe 
 02 278 11 11 

info@paspartoebrussel.be
 www.paspartoebrussel.be

REMBOURSEMENTS 
 
Les frais d’inscription temps libre sont 
fiscalement déductibles :
-  pour les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans
-  pour les enfants porteurs d’un 

handicap lourd jusqu’à l’âge de 21 ans 

Pour les activités de la VGC, vous pouvez 
télécharger le certificat fiscal via  
http://tickets.vgc.be, vous recevrez un 
e-mail dès que le certificat sera 
disponible. Si votre enfant participe à une 
autre activité, demandez le certificat à 
l’organisateur.

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. Cela 
signifie que les enfants handicapés et 
non handicapés jouent ensemble. Des 
conseils supplémentaires peuvent être 
fournis si nécessaire. N’oubliez pas de 
contacter l’organisation à l’avance. 
Ensuite, ils travailleront avec vous pour 
voir quels sont les besoins et si des 
ajustements supplémentaires doivent être 
apportés.

Vous êtes à la recherche d’activités 
spécifiquement pour les enfants et les 
jeunes handicapés ? Alors jetez un œil à 
la page 89 ou prenez contact avec le 
service Jeunesse de la VGC ou avec le 
consultant Handisport du service des 
sports de la VGC. 
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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. Show the certificate in order 
to receive a discount for the Flemish 
Community Commission playgroups. 
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!

Would you like 
more information?  

  Paspartoe     
 02 278 11 11 
 info@paspartoebrussel.be
 www.paspartoebrussel.be

REIMBURSEMENTS 
 
The registration cost of leisure activities 
are tax deductible:
-  for children up to 14 years of age
-  for children with a serious disability 

up to 21 years of age

For VGC activities you can download the 
tax certificate from 
http://tickets.vgc.be, you will receive 
an email as soon as the certificate is 
available. If your child participates in 
another activity, ask the organising 
association for the 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 open  
to children and young people with a 
handicap. This means that children with 
and without disabilities play together. 
Additional guidance can be called in if 
necessary. Be sure to contact the 
organization in advance. Then they will 
discuss with you what the needs are 
and whether additional adjustments 
need to be made.

Are you looking for activities specifically 
designed for children and young people 
with a disability? Take a look at page 89  
or contact the VGC Youth Service, or the 
G-sport consultant of the VGC Sports 
Service.
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Inschrijven voor 
VGC-activiteiten
Wil je deelnemen aan activiteiten van Jeugdcentrum Aximax, de 
VGC-sportdienst, de Brusselse gemeenschapscentra of de VGC-
speelpleinen? 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 woensdag 20 april om 17.00 u.
- ter plaatse inschrijven op woensdag 20 april 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 donderdag 21 april in:

- het VGC-administratiehuis, E. Jacqmainlaan 135,  
1000 Brussel, enkel na afspraak (02 563 05 14). 

- VGC-sporthal Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg, 
van maandag tot vrijdag tussen 10.00 en 17.00 u. 

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

- Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel, elke woensdag en  
vrijdag van 14.00 tot 16.00 u. en zaterdag van 10.00 tot 12.00 u.

 

JEUGDCENTRUM AXIMAX
- online inschrijven vanaf zaterdag 23 april om 9.00 u. 
- ter plaatse inschrijven bij Jeugdcentrum Aximax, J.W. 

Wilsonstraat 19, 1000 Brussel, vanaf zaterdag 23 april 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, ter plaatse of telefonisch inschrijven vanaf maandag  

18 april tijdens de openingsuren van het onthaal in alle 
Brusselse gemeenschapscentra. Contacteer het 
gemeenschapscentrum voor de specifieke startdatum. 

VGC-SPEELPLEINEN
- inschrijven vanaf zaterdag 14 mei:

- online via www.vgcspeelpleinen.be om 9.00 u.
- telefonisch op het nummer 02 563 05 33. Van 8.00 tot 12.00 u. 

kun je je telefonisch aanmelden waarna je een volgnummer 
krijgt. Een medewerker van de VGC zal je vanaf 9.00 u. 
contacteren om de inschrijving af te handelen.

- ter plaatse inschrijven vanaf maandag 16 mei, elke werkdag  
van 9.00 tot 12.00 u. in het VGC-administratiehuis,  
E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

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.



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, les plaines de jeux 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 mercredi 20 avril à 17.00 h.
- inscriptions sur place le mercredi 20 avril entre 17.00 et 18.00 h. 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 jeudi 21 avril au :

- centre administratif de la VGC, Boulevard Émile Jacqmain 135, 
1000 Bruxelles, uniquement sur rendez-vous (02 563 05 14). 

- centre sportif Comenius de la VGC, Rue des Braves 20,  
1081 Koekelberg, du lundi au vendredi entre 10.00 et 17.00 h. 

- salle de sport du Campus Nieuwland, Rue De Lenglentier 20, 
 1000 Bruxelles, chaque mercredi entre 10.00 et 17.00 h. 

- Muntpunt, Place de la Monnaie 6, 1000 Bruxelles,  
chaque mercredi et vendredi entre 14.00 et 16.00 h. et samedi 
entre 10.00 et 12.00 h.

CENTRE DE JEUNES AXIMAX
- inscriptions en ligne à partir du samedi 23 avril à 9.00 h.
- inscriptions sur place au Centre de jeunes Aximax, rue J.W. 

Wilson 19, 1000 Bruxelles, à partir du samedi 23 avril de 9.00 à 
10.00 h. 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 à partir du 

lundi 18 avril pendant les heures d’ouverture de l’accueil de 
tous les centres communautaires bruxellois. Contactez le 
centre communautaire pour la date de début spécifique. 

PLAINES DE JEUX DE LA VGC
- inscriptions à partir du samedi 14 mai :

- en ligne via www.vgcspeelpleinen.be à 9.00 h.
- par téléphone au 02 563 05 33. Entre 8.00 à 12.00 h. vous 

pouvez vous inscrire par téléphone, après quoi vous recevrez 
un numéro de suivi. Un employé de la VGC vous contactera à 
partir de 9.00 h. pour traiter l’enregistrement.

- inscriptions sur place au centre administratif de la VGC, 
Boulevard Émile Jacqmain 135, 1000 Bruxelles, à partir du lundi 
16 mai, du lundi au vendredi, entre 9.00 et 12.00 h.

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.
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Registering for  
VGC activities 
Would you like to participate in activities at the Jeugdcentrum 
Aximax, the VGC Sports Service, the VGC playgroups 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 Wednesday, April 20 at 5 p.m.
- on-site registration on Wednesday, April 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 Thursday, April 21 at:

- the VGC administration centre, E. Jacqmainlaan 135,  
1000 Brussels, only by appointment (02 563 05 14).

- VGC-sporthal Comenius,Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg, 
from Monday to Friday between 10 a.m. and 5 p.m.

- Sportzaal Campus Nieuwland , De Lenglentierstraat 20, 
1000 Brussels, every Wednesday between 10 a.m. and 5 p.m. 

- Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussels, every Wednesday and 
Friday between 2 p.m. and 4 p.m. and Saturday between  
10 a.m. and 12 noon.

 

JEUGDCENTRUM AXIMAX
- online registration starting on Saturday, April 23 at 9 a.m.
- registration on site at Jeugdcentrum Aximax, J.W. Wilsonstraat 

19, 1000 Brussels, from Saturday, April 23 from 9 a.m. tot 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 starting on Monday, April 18  

during the opening hours of the reception desk at all Brussels 
community centres. Contact the community centre for the 
specific start date.

VGC PLAYGROUPS
- registration starting on Saturday, May 14:

- online via www.vgcspeelpleinen.be at 9 a.m.
- by phone on 02 563 05 33. From 8 am to 12 p.m. you can 

register by telephone, after which you will receive a tracking 
number. An employee of the VGC will contact you from 9 a.m. 
to process the registration.

- registration on site at VGC administration centre,  
E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussels from Monday, May 16, every 
working day from 9 a.m. to 12 noon.

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.
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2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEKEN KIK ELOY

Spelen, ravotten, sporten, op uitstap en 
nog veel meer. Zin om te komen spelen? 
Schrijf je dan zeker in.
 
01.07.2022 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
van 9.30 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 7.00 en tot 18.00 u.
 
€11,50 per dag 
tussen €4,20 en €6,30 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Inschrijvingen starten vanaf  
25.05.2022 tot 07.06.2022
 

   IBO KIK Eloy
 Eloystraat 80 
 1070 Anderlecht
 

 0494 46 30 35
 kikeloy@anderlecht.brussels

ANDERLECHT  
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3 JAAR - 10 JAAR  
SPEELWEKEN ZOMER 

Een fijne vakantieweek voor kleuters en 
lagereschoolkinderen.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Rinck 
 Dapperheidsplein 7
 1070 Anderlecht
 

  02 524 32 35
 www.derinck.be

3 JAAR - 12 JAAR
VGC-SPEELPLEIN  
DE ASTRIDVIJVER 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. We 
spelen, knutselen, bouwen, koken en gaan 
samen op ontdekkingsreis.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
08.08.2022 - 12.08.2022 
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sint-Guido-Instituut
 Dokter Jacobsstraat 67
 1070 Anderlecht
 

  VGC-speelpleinen
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN  
DE GROENE VIJVER 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  VBS De Groene School
 Bloeistraat 41
 1070 Anderlecht
 

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

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN LUCERNA  

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

   Basisschool Lucerna
 Poxcatstraat 6
 1070 Anderlecht
 

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

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN VIA VIA 
DERTIEN  

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

   Basisschool Dertien
 Wayezstraat 56
 1070 Anderlecht
 

  VGC-speelpleinen
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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3 JAAR - 14 JAAR 
TENNIS-, VOETBAL-, DANS-  
EN OMNISPORTKAMPEN  
GRAND SLAM  

Ga met Grand Slam in de zomervakantie 
tennissen, voetballen, dansen en nog veel 
meer. Dynamische monitoren, actief in 
verschillende sportclubs, leren je tijdens de 
sportkampen heel wat bij. 
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €90 en €100 per week
 

  Grand Slam 
 Fruitstraat 73 

1070 Anderlecht
 

 0473 53 32 09
 www.grandslam.be

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN VIA VIA 
SCHEUT

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

   Gemeentelijke basisschool Scheut
 Léopold De Swaefstraat 38
 1070 Anderlecht
 

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

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN VIA VIA 
VEEWEIDE 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

   Gemeentelijke basisschool Veeweide
 Veeweidestraat 82
 1070 Anderlecht
 

  VGC-speelpleinen
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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4 JAAR - 6 JAAR 
THEATERKAMP ‘DONI DINO’

Tijdens deze theaterweek help je dino Doni 
en alle andere dino’s een nieuwe thuis te 
vinden.
 
11.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.30 u.
 
€135 per week (kortingen mogelijk) 
 

  Basisschool Nellie Melba
 Nellie Melbalaan 71
 1070 Anderlecht
 

 Compagnie MiLa 
 02 387 21 65
 0486 22 78 57
 www.milakampen.be

4 JAAR - 6 JAAR 
MUSICALKAMP 
‘DE VERSTROOIDE 
LEEUWENKONING’

Alles loopt mis als meneer Aap het 
koninkrijk overneemt. Zal de verstrooide 
leeuwenkoning het koninkrijk kunnen 
redden?
 
25.07.2022 - 29.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.30 u.
 
€135 per week (kortingen mogelijk) 
 

  Basisschool Nellie Melba 
 Nellie Melbalaan 71  

1070 Anderlecht
 

  Compagnie MiLa 
 02 387 21 65
 0486 22 78 57
 www.milakampen.be

4 JAAR - 10 JAAR  
AXIMAX POP UP @ ANDERLECHT 

In de koekjesfabriek, de gym en de 
uitgeverij gaan wij aan de slag en maken 
onze eigen ministad.
 
08.08.2022 - 12.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€60 per week
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  GC De Rinck
 Dapperheidsplein 7  

1070 Anderlecht
 

 Jeugdcentrum Aximax
 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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7 JAAR - 14 JAAR  
SPEKTAKELKAMP  
‘MILA’S GOT TALENT’

Ontdek je talent, doe mee aan dit 
boeiende avontuur en laat je coachen 
door talentvolle docenten.
 
11.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.30 u.
 
€155 per week (kortingen mogelijk) 
 

  Basisschool Nellie Melba
 Nellie Melbalaan 71
 1070 Anderlecht
 

  Compagnie MiLa 
 02 387 21 65
 0486 22 78 57
 www.milakampen.be

7 JAAR - 14 JAAR  
MUSICALKAMP ‘JUNGLE VLOEK’

Een familie verdwaalt tijdens een safari. 
Om hun weg terug te vinden moeten ze 
gevaarlijke obstakels in de jungle samen 
overwinnen.
 
25.07.2022 - 29.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.30 u.
 
€155 per week (kortingen mogelijk) 
 

  Basisschool Nellie Melba
 Nellie Melbalaan 71
 1070 Anderlecht
 

 Compagnie MiLa
 02 387 21 65
 0486 22 78 57
 www.milakampen.be

7 JAAR - 12 JAAR 
VAKANTIESTAGE

Tijdens deze tweetalige stage (NL/
FR) maak je culturele uitstapjes naar 
verschillende musea en tentoonstellingen. 
Je gaat ook zelf aan de slag en op het 
einde van de week toon je je eigen creaties.
 
Zie www.arkadia.be voor de data
van 9.30 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 18.00 u.
 
€125 per week
 

  Erfgoedklassen
 Koningsplein 11
 1000 Brussel
 

  Arkadia 
 02 319 45 60
 www.arkadia.be
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12 JAAR - 15 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN SCHEUTBOS 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. We 
spelen, knutselen, bouwen, koken en gaan 
samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Tienerschool Brussel Porta 1070
 Ninoofsesteenweg 369
 1070 Anderlecht
 

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

14 JAAR - 18 JAAR 
BETTER FACTORY LAB

Heb jij interesse in Virtual Reality en ben je 
graag creatief bezig met digitale tools? 
Deze week daagt Gluon je uit om 
oplossingen te bedenken voor een 
Europees bedrijfje.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 10.00 tot 17.00 u.
 
€75 per week
€19 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 

  Open Medialab  
Nijverheidskaai 170 

 1070 Anderlecht
 

 Gluon
 02 503 19 56
 www.gluon.be

14 JAAR - 18 JAAR 
HUNGRY CITY LAB

Heb je interesse in technologie en 
wetenschap? Je gaat deze week op zoek 
naar technologische oplossingen voor de 
supermarkt van morgen. Om jouw idee in 
de praktijk om te zetten, ga je aan de slag 
met 3D-printers, lasercutters en PlugNPlay-
toolbox.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 10.00 tot 17.00 u. 
 
€75 per week
€19 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 

  Open Medialab  
Nijverheidskaai 170 

 1070 Anderlecht
 

 Gluon
 02 503 19 56
 www.gluon.be
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BRUSSEL • JEUGDCENTRUM AXIMAX 
04.07.2022 - 08.07.2022 

2,5 JAAR - 3 JAAR 
AVONTURENWEEK:  
DORA’S ONTDEKKING

Met een rugzakje vol survival-
benodigdheden trekken we op avontuur. 
Samen lossen we problemen op die op ons 
pad komen.
 
3 JAAR - 6 JAAR 
AVONTURENWEEK: OP DE FIETS!

Een week lang (leren) fietsen. Heb je nog 
nooit op een fiets gezeten of kan je al 
perfect fietsen op 2 wielen? Het maakt niet 
uit. De groep wordt verdeeld volgens 
ervaring.
 
6 JAAR - 8 JAAR 
AVONTURENWEEK:  
ZWEEDSE AVONTUREN

Leven met en in de natuur, daar zijn de 
Zweden goed in. We gaan naar buiten en 
maken kennis met Zweedse tradities en 
figuren.

8 JAAR - 10 JAAR 
AVONTURENWEEK:  
SPORT IN HET GROEN

De natuur wordt ons sportterein. We 
ontdekken hoe je kan bewegen in het 
groen en met behulp van wat we daar 
vinden. Avontuur en vuile kleren verzekerd.
 
11.07.2022 - 15.07.2022

2,5 JAAR - 4 JAAR 
LATER WORD IK BAKKER

We starten een bakkerij. We kiezen een 
naam, maken een uithangbord, richten 
onze winkel in en creëren de lekkerste 
broden, cakes en koekjes.
 
4 JAAR - 6 JAAR 
LATER WORD IK ASTRONAUT

We reizen doorheen ons melkwegstelsel en 
komen allerlei bijzondere wezens en 
planeten tegen.

6 JAAR - 8 JAAR 
LATER WORD IK TOPVOETBALLER

Buitenspel, hattrick, rode kaart … Euh… 
wat? Op het einde van de week kent het 
voetbal geen geheimen meer voor jou. 
Verbeter je balvaardigheden en leer nieuwe 
trucs. We sluiten af met een voetbaltoernooi. 
 
8 JAAR - 10 JAAR 
LATER WORD IK MUZIKANT

Maak kennis met verschillende 
instrumenten, leer zingen en ontdek hoe je 
een lied componeert. Tijdens deze 
muzikale week wisselen we jammen, 
musiceren en zingen af met sport en spel.
 
10 JAAR - 12 JAAR
LATER WORD IK UITVINDER

We ontwikkelen samen een toestel dat 
personen met beperkte mobiliteit toelaat 
om in de stad makkelijker te navigeren. We 
gaan op zoek naar obstakels en brengen 
ze in kaart.
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11 JAAR - 14 JAAR 
LATER WORD IK.... WAT?  
IK BEN AL GROOT! 

De Aximax-tieners creëren een tienerweek 
voor zichzelf en hun leeftijdsgenoten. Het 
programma staat binnenkort online.
 
18.07.2022 - 22.07.2022  
(GESLOTEN OP 21/07/2022)

5 JAAR - 12 JAAR
CIRCUS ZONDER HANDEN - 
TAKE-OVER

Leer rijden op een éénwieler, jongleren 
met doekjes of flowersticks of maak de ene 
salto na de andere! Schuilt er een acrobaat 
in jou?
 
25.07.2022 - 29.07.2022

2,5 JAAR - 6 JAAR
REISBUREAU AXIMAX:  
VAMOS A ESPAÑA

Een zonovergoten vakantie aan het Aximax 
strand? Daar zorgen we zelf voor deze 
zomer. We maken en eten ijsjes, bouwen 
zandkastelen, maken strandbloemen en 
wanen ons in het warme Spanje.

6 JAAR - 8 JAAR
REISBUREAU AXIMAX: 
TUNAKWENDA KENYA

Samen ontdekken we de Keniaanse keuken, 
gaan we op safari, laten ons inspireren 
door mooie kunst, leren enkele danspassen 
op Keniaanse ritmes en beklimmen we de 
Kilimanjaro.
 
8 JAAR - 10 JAAR
REISBUREAU AXIMAX:  
WE GO TO THE USA

Aan wat denk jij als je Amerika hoort? Het 
casino in Las Vegas, de wilde dieren uit de 
nationale parken of net tex-mex en 
donuts? We gaan op ontdekking door de 
50 staten en leren alles over dit land.
 
10 JAAR - 12 JAAR
REISBUREAU AXIMAX:  
私たちは日本に行きます
 
Een workshop Japanse taal, sushi rollen, 
papierkunst, gevechtsport of eten met 
stokjes. Dit en veel meer ontdek je tijdens 
deze reis naar Japan.

01.08.2022 - 05.08.2022

4 JAAR - 12 JAAR
ZWEMPLEZIER MET SPORT  
IN BRUSSEL

Dagelijks een portie zwemmen en 
omnisport. Voor alle zwemniveaus.
 
08.08.2022 - 12.08.2022

6 JAAR - 12 JAAR
BUFFETWEEK: KIES JE DAGUITSTAP

Schrijf in voor 1 of meerdere daguitstappen 
bij Aximax. Op de website vind je een 
overzicht van alle daguitstappen.

€ 17 per dag
€ 5 per dag  
(Paspartoe tegen kansentarief)        
 
16.08.2022 - 19.08.2022

2,5 JAAR - 3 JAAR
CREATIEWEEK: VERFSPETTERS

Het wordt een kleurrijke week vol 
verschillende verftechnieken. De kleinste 
Aximaxers maken dagelijks kunstwerkjes 
op een nieuwe manier. Naast verven is er 
tijd voor spel, sport, dans en muziek.
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3 JAAR - 4 JAAR
CREATIEWEEK: KAMPENBOUWERS

Een kamp onder de tafel, een kamp tussen 
de bomen, een kamp achter de gordijnen 
of een kamp in het bos. We volgen onze 
fantasie en bouwen kampen om samen in 
te spelen, rusten, lezen of te turnen.
 
4 JAAR - 5 JAAR
CREATIEWEEK:  
WE GAAN OP BERENJACHT
We bouwen zelf parcours voor elkaar. Heel 
hoog zodat we niet in de lava stappen, 
maar soms ook piepklein zodat enkel onze 
knuffelberen kunnen passeren.
 
5 JAAR - 6 JAAR
CREATIEWEEK: START TO ART

We ontdekken verschillende kunststromingen, 
-technieken en -materialen. We gaan op 
uitstap om kunst van dichtbij te beleven 
maar ontdekken daarbij ook dat kunst niet 
per se in een museum moeten hangen.
 
6 JAAR - 8 JAAR
CREATIEWEEK: PIMP OUR STREET

We decoreren onze nieuwe aangelegde 
straat met verf, garen, kunstwerken .... Een 
leuk idee? Doe mee!

8 JAAR - 10 JAAR
CREATIEWEEK: 3D PRINTEN

Je eigen idee omzetten in 3D? Vlot kunnen 
werken met een 3D tekenprogramma? 
Ontwerpen in 3D om dit vervolgens uit te 
printen? Je leert het allemaal tijdens deze 
atelierweek.
 
22.08.2022 - 26.08.2022

2,5 JAAR - 4 JAAR
VOLG JE ZINTUIGEN: HOREN

Elke dag ontdekken we een nieuw verhaal 
en brengen we het tot leven met 
bewegingen, muziek en klanken. We maken 
knotsgekke geluiden die bij het verhaal 
passen, en zingen eenvoudige liedjes.
 
4 JAAR - 6 JAAR
VOLG JE ZINTUIGEN: VOELEN

Aan de hand van prachtig ontworpen 
knuffelonderdelen stel je zelf een knuffel 
samen waarbij vragen aan bod komen als: 
wie ben ik? Wat zijn mijn fijne 
eigenschappen? Wat vind ik leuk? Dit 
wordt gecombineerd met mooie verhalen, 
muziek en uitdagende bewegings-
activiteiten

6 JAAR - 8 JAAR
VOLG JE ZINTUIGEN: RUIKEN

Wat ruik je allemaal op een dag? De 
natuur, eten, shampoo, een scheet van je 
broer of zus? We gaan aan de slag met 
geurdozen, maken zelf zeep en gaan op 
uitstap om geuren te ontdekken.
 

8 JAAR - 10 JAAR
VOLG JE ZINTUIGEN: PROEVEN

Met een aantal basisingrediënten gaan we 
op zoek naar lekkere vormen en kleuren. 
We maken landschappen en personages op 
ons bord en bouwen er een verhaal mee. 
We ontdekken, koken, proeven, creëren en 
fantaseren een week lang met voeding.
 
10 JAAR - 12 JAAR
VOLG JE ZINTUIGEN: ZIEN

In deze boeiende mediaweek ontdek je 
alles over vloggen, videoreportage, 
fotografie, lightpainting, krantenartikel … 
en ga je er zelf mee aan de slag. Wie weet 
ben jij wel de volgende Gloria Monserez of 
Cemi?
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Activiteiten van 9.00 tot 16.00 u.
Opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

€ 36 voor 3 dagen
€ 6 voor 3 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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PRAKTISCHE INFORMATIE 
VAKANTIE-ATELIERS AXIMAX

29.08.2022 - 31.08.2022

2,5 JAAR - 4 JAAR
LETTERSOEPWEEK:  
IK ZAG 2 BEREN

We leren bekende en minder bekende 
kinderliedjes, met bijhorende bewegingen 
en dansjes. Zingen én dansen staan deze 
week centraal, aangevuld met crea, sport 
en spel.
 
4 JAAR - 5 JAAR
LETTERSOEPWEEK:  
NAAR DE BIB

In een bibliotheek kan je niet enkel boeken 
ontlenen maar ook op ontdekking gaan. 
We snuisteren tussen de vele (prenten)
boeken op zoek naar avontuur!
 
5 JAAR - 6 JAAR
LETTERSOEPWEEK: 
KINDERKOOR

Je leert je zangstem gebruiken. Het 
repertoire is meertalig, modern en wordt 
door jou mee gekozen. We starten 
éénstemmig en experimenteren met canon 
en meerstemmig zingen. Zing je graag en 
mag de hele wereld dat horen? Doe mee!

6 JAAR - 7 JAAR
LETTERSOEPWEEK:  
SCHRIJVER IN DE MAAK

Aan de hand van concrete oefeningen 
bedenken we een verhaal en voorzien we 
bijhorende tekeningen. Zo gaan we op het 
einde van de week naar huis met ons eigen 
unieke prentenboek.
 
9 JAAR - 11 JAAR
LETTERSOEPWEEK:  
OP REIS IN JE HOOFD

We ontdekken mooie, oude, nieuwe, rare, 
spannende en grappige verhalen en gaan 
hier creatief mee aan de slag. Nu ons 
hoofd vol inspiratie zit kunnen we een 
eigen verhaal neerpennen.
 
10 JAAR - 13 JAAR
GRENSVERLEGGER:  
FIETSEND BRUSSEL ROND

We klimmen op de fiets en ontdekken de 
groene rand rond Brussel. In Watermaal-
Bosvoorde zetten we onze tenten op. Er is 
tijd voor een grote fietstocht door het 
Zoniënwoud, een bosspel en een 
avontuurlijke wandeling. 

€ 72 voor 3 dagen mét overnachting
€ 21,50 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)         
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2,5 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEKEN  
IBO DE BUITELING SINT-JORIS

De Buiteling organiseert knotsgekke speel- 
weken. Elke week heeft een nieuw thema 
met voor ieder wat wils, van zoektocht in de 
stad tot bosspel, van crea- of kookactiviteit 
tot uitstappen!
 
01.07.2022
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 20.07.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 31.08.2022
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14,00 per dag  
(tarief op basis van inkomen)
 
Inschrijven kan vanaf 21.05.2022  
om 9.00 u. tot 23.06.2022 om 17.00 u.
 

  IBO De Buiteling Sint-Joris
 Cellebroersstraat 16a
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be

3 JAAR - 16 JAAR  
OPHAALPUNT KLAVERTJE 4   
VOOR VGC-SPEELPLEIN BEERSEL  

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. We 
spelen, knutselen, bouwen, koken en gaan 
samen op ontdekkingsreis.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) en p. 12 (EN)
 

  Hoofdstedelijke basisschool Klavertje Vier
 Groendreef 16 - 1000 Brussel
 

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

2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEKEN IBO DE BUITELING 
KOGELSTRAAT/MABO

De Buiteling organiseert knotsgekke speel- 
weken. Elke week heeft een nieuw thema 
met voor ieder wat wils, van zoektocht in de 
stad tot bosspel, van crea- of kookactiviteit 
tot uitstappen!
 
01.07.2022
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 20.07.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 31.08.2022
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14,00 per dag  
(tarief op basis van inkomen)
 
Inschrijven kan vanaf 21.05.2022 om 9.00 u. 
tot 23.06.2022 om 17.00 u.
 

  IBO De Buiteling Kogelstraat
 Kogelstraat 29
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be

BR
U

SS
EL

ZO
M

ER



24

ZO
M

ER
BR

U
SS

EL
 

 

4 JAAR - 5 JAAR   
MINI-SPORTMIX  

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters.
 
12.07.2022 - 15.07.2022
25.07.2022 - 29.07.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
tussen €32 en €48 voor 4 dagen
tussen €40 en €60 per week
€15 per week/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 04 15
 www.sportinbrussel.be

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

Wil je graag leren fietsen? Tijdens dit 
sportkamp leren we elke dag beter fietsen.
 
16.08.2022 - 19.08.2022
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

3 JAAR - 16 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN  
BUITEN DE LIJNTJES 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
€7 per week  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  GO! basisschool De Kleurdoos
 Moutstraat 24
 1000 Brussel
 

 VGC-speelpleinen 
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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4 JAAR - 6 JAAR  
MUSICALKAMP  
‘GEESTIGE GEEST’

Dit musicalkamp gaat over Aladdina en 
de toverlamp die ze vindt. Zullen al haar 
wensen in vervulling gaan?
 
08.08.2022 - 12.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 18.30 u.
 
€135 per week 
 

  Basisschool Sint-Joris 
 Moutstraat 19
 1000 Brussel
 

  Compagnie MiLa 
 02 387 21 65
 0486 22 78 57
 www.milakampen.be

6 JAAR - 8 JAAR  
ZOMERATELIER:  
KNUTSEL- EN THEATERWEEK

Tijdens deze creatieve en intensieve 
atelierweek werk je met recyclage-
materiaal waarmee je je eigen kostuum 
en/of decor ontwerpt en maakt. Op het 
einde van de week presenteer je een 
toneelstukje aan je ouders.
 
15.08.2022 - 19.08.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€150 per week
tussen €75 en €120 per week  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Online inschrijvingen starten  
vanaf 13.03.2022 om 10.00 u.
 

  Bronks
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

  02 219 99 21
 www.bronks.be

6 JAAR - 9 JAAR  
ZOMERATELIER: DANS EN 
BEWEGINGSTHEATER

Tijdens dit atelier combineer je 
hedendaagse dans met dansplezier, je 
wordt gestimuleerd om via beweging 
jezelf te ontwikkelen als zelfdenkende en 
creërende mens.
 
11.07.2022 - 15.07.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€150 per week
tussen €75 en €120 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Online inschrijvingen starten  
vanaf 13.03.2022 om 10.00 u.
 

  Bronks
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

  02 219 99 21
 www.bronks.be
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6 JAAR - 9 JAAR  
SPORT- EN CREASTAGE 

Ben je creatief, maar hou je ook van sport? 
En kan je niet kiezen tussen al die toffe 
activiteiten? Schrijf je dan in!
 
22.08.2022 - 26.08.2022
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) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Hoofdstedelijke Kunstacademie
 Nieuwland 198
 1000 Brussel
 

  02 279 57 12
 www.hoofdstedelijkeacademie.be

 

6 JAAR - 9 JAAR  
SPORTMIX  

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes.
 
25.07.2022 - 29.07.2022
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

6 JAAR - 9 JAAR 
KET URBAN JUNIOR  

Klaar voor een week vol avontuur in de 
stad? Samen met andere Brusselse ketten 
ontdek je coole sporten en doe je o.a. 
freerunning, hiphop, street basketbal, 
breakdance, beatboxen …
 
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €48 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
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6 JAAR - 12 JAAR  
SPEELWEKEN IBO DE BUITELING 
NIEUWLAND

De Buiteling organiseert knotsgekke 
speelweken. Elke week heeft een nieuw 
thema met voor ieder wat wils, van 
zoektocht in de stad tot bosspel, van  
crea- of kookactiviteit tot uitstappen!
 
01.07.2022
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 20.07.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 31.08.2022
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14,00 per dag  
(tarief op basis van inkomen)
 
Inschrijven kan vanaf 21.05.2022  
om 9.00 u. tot 23.06.2022 om 17.00 u.
 

   IBO De Buiteling Nieuwland
 Moutstraat 19-23
 1000 Brussel
 

  02 223 48 22
 www.debuiteling.be

6 JAAR - 12 JAAR  
SPELEN ALS TOOTS! 

Je maakt kennis met Toots Tielemans via 
een tentoonstelling, een stadswandeling en 
zijn muziek en nog veel meer.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.30 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€125 per week  
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p.10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Muziekinstrumentenmuseum
 Hofberg 2
 1000 Brussel
 

  Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis 

 02 741 73 02
 www.kmkg-mrah.be

6 JAAR - 12 JAAR  
HOCKEY- EN SPORTMIX  

Speel je graag hockey? Wil je graag hockey 
leren spelen? Dan is dit het kamp voor jou!
 
12.07.2022 - 15.07.2022
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
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6 JAAR - 12 JAAR  
LATER WORD IK EGYPTOLOOG! 

Je wordt egyptoloog voor een week. Je gaat 
op onderzoek en je gaat creatief aan de 
slag in dit museumatelier.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.30 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€125 per week  
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis

 Jubelpark 10
 1000 Brussel
 

  02 741 73 02
 www.kmkg-mrah.be

6 JAAR - 12 JAAR 
ZWEMMEN EN SPORTMIX 

Hou je van zwemmen en kan je al een 
beetje zwemmen? Dan is dit zwemkamp 
iets voor jou.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
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 04 15
 www.sportinbrussel.be

6 JAAR - 16 JAAR 
BREAKING SUMMERCAMP

Verbeter je breakdance moves tijdens dit 
stoere Breaking Kamp. Kom je beste flips & 
tricks tonen en leer freestylen!
 
11.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 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)
 

  Urban Center Brussel
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

  0477 96 63 63 
 www.urbancenterbrussel.be
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7 JAAR - 9 JAAR 
ZOMERATELIER:  
WAT IS THEATER?

Sta je graag op de planken? Ben je graag 
eens iemand anders? Tijdens dit atelier 
ontdek je wat theater is en wat het kan 
zijn voor jou.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€150 per week
tussen €75 en €120 per week  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Online inschrijvingen starten vanaf 
13.03.2022 om 10.00 u.
 

  Bronks
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

  02 219 99 21
 www.bronks.be

6 JAAR - 18 JAAR 
OP STAP IN BRUSSEL

Samen met andere jongeren maak je een 
wandeling waarbij je de bekendste plekken 
van Brussel bezoekt. Je maakt daarbij 
gebruik van een kaart en eventueel de 
metro en tram. De activiteit eindigt langs 
de bekende Zuidfoor.
 
Zie www.corwabel.be voor de data
van 12.00 tot 18.00 u.
opvang vanaf 11.00 en tot 20.00 u.
 
€ 20 per activiteit
 

  zie website voor locatie
 

  Gerwabel
 0478 45 61 02
 www.corwabel.be

7 JAAR - 14 JAAR  
MUSICALKAMP  
‘OOSTERSE NACHTEN’ 

Dit musicalkamp gaat over een geliefde 
koning Le Sjeik en zijn drie geesten die 
hem met raad en daad bijstaan.
 
08.08.2022 - 12.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.30 u.
 
€155 per week 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Basisschool Sint-Joris
 Moutstraat 19
 1000 Brussel
 

  Compagnie MiLa 
 02 387 21 65
 0486 22 78 57
 www.milakampen.be
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8 JAAR - 12 JAAR  
KINDERSTAGE:  
OVER WOORDEN EN BEELDEN 

Aan de hand van verschillende thema’s en 
creatieve activiteiten ontdek je de boeiende 
wereld van de kunst.
 
06.07.2022 - 08.07.2022
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 9.15 en tot 16.45 u.
 
€65 voor 3 dagen 
 

  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België

 Regentschapsstraat 3
 1000 Brussel
 

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

8 JAAR - 14 JAAR 
AXIMAX POP UP @ URBAN 
CENTER BRUSSEL 

Een urban week vol nieuwe disciplines om 
van te proeven.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€60 per week
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Urban Center Brussel
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

  Jeugdcentrum Aximax
 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

 

8 JAAR - 10 JAAR  
ZOMERATELIER: THEATER

De focus ligt vooral op wederzijdse 
inspiratie, het ontdekken & ontwikkelen 
van de eigen mogelijkheden en spelplezier. 
Deze ateliers monden uit in een klein 
toonmomentje/open les.
 
11.07.2022 - 15.07.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€150 per week
tussen €75 en €120 per week  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Online inschrijvingen starten  
vanaf 13.03.2022 om 10.00 u. 
 

  Bronks
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

  02 219 99 21
 www.bronks.be
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8 JAAR - 18 JAAR 
ZOMERACTIVITEITEN 

Habbekrats biedt tijdens de zomer een 
tal van activiteiten aan: kookateliers, 
avontuurlijke uitstappen, knutselprojecten, 
sportinitiaties en nog veel meer.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 31.08.2022
van 13.00 tot 19.00 u.  
 
Gratis
 

  Habbekrats Surplas
 Bergstraat 42
 1000 Brussel
 

  0485 82 98 76
 www.habbekrats.be

 

9 JAAR - 11 JAAR 
ZOMERATELIER: THEATER

De focus ligt vooral op wederzijdse 
inspiratie, het ontdekken & ontwikkelen 
van de eigen mogelijkheden en spelplezier. 
Deze ateliers monden uit in een klein 
toonmomentje/open les.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€150 per week
tussen €75 en €120 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)  
 
Online inschrijvingen starten  
vanaf 13.03.2022 om 10.00 u.
 

  Bronks
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

  02 219 99 21
 www.bronks.be

9 JAAR - 12 JAAR   
ONTDEKKINGSKAMP  
IN DE WETENSCHAP

Tijdens dit kamp leer je elke dag 
de fascinerende wereld van de 
museumwetenschappers beter kennen.
 
11.07.2022 - 15.07.2022
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€125 per week
 

  Koninklijk Belgisch Instituut  
voor Natuurwetenschappen

 Vautierstraat 29
 1000 Brussel
 

  02 627 42 52
 www.natuurwetenschappen.be
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9 JAAR - 12 JAAR  
ZOMERATELIER: THEATER 

Je werkt rond het verhalende aspect van 
theater. Wat zijn de verschillende manier 
om een verhaal te vertellen? Je ontdekt het 
in dit zomeratelier.
 
15.08.2022 - 19.08.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€150 per week
tussen €75 en €120 per week 
(verhoogde tegemoetkoming)  
 
Online inschrijvingen starten  
vanaf 13.03.2022 om 10.00 u.
 

  Bronks
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

  02 219 99 21
 www.bronks.be

10 JAAR - 12 JAAR 
ZOMERATELIER:  
MOTION CAPTURE

In dit atelier gaan we op zoek naar de 
mogelijkheden van immersie en virtueel 
theater. Aan de hand van collages, 
maquettes, danstechnieken, videogames en 
motion capture creëren we een decor dat 
de stad van 2032 toont.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€150 per week
tussen €75 en €120 per week  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Online inschrijvingen starten  
vanaf 13.03.2022 om 10.00 u.
 

  Bronks
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

  02 219 99 21
 www.bronks.be

10 JAAR - 12 JAAR  
KICKBOX EN SPORTMIX 

Wil je graag leren kickboxen? Dan is dit 
het kamp voor jou!
 
25.07.2022 - 29.07.2022
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
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10 JAAR - 12 JAAR  
ZOMERATELIER:  
SLAM -THEATER

Is taal je wapen? Rollen woorden uit je 
mond, mouwen en broekspijpen en sta 
je graag op een theaterpodium? Dan is 
dit echt iets voor jou. Nouha Rannoun 
is een jonge Slam-poet artieste die je zal 
meenemen in een cross-over atelier waar 
theater, slam en rap elkaar vinden en 
bestuiven.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€150 per week
tussen €75 en €120 per week 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Online inschrijvingen starten  
vanaf 13.03.2022 om 10.00 u.
 

  Bronks
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

  02 219 99 21
 www.bronks.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. 
freerunning, hiphop, street basketbal, 
breakdance, beatboxen …
 
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €48 en €60 voor 4 dagen
€15 voor 4 dagen
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen  
op p. 10 (NL), p. 11 (FR) en p. 12 (EN)
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

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

12 JAAR - 14 JAAR  
ZOMERATELIER: THEATER

De focus ligt vooral op wederzijdse 
inspiratie, het ontdekken & ontwikkelen 
van de eigen mogelijkheden en spelplezier. 
Deze ateliers monden uit in een klein 
toonmomentje/open les.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€150 per week
tussen €75 en €120 per week 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Online inschrijvingen starten  
vanaf 13.03.2022 om 10.00 u.
 

  Bronks
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

  02 219 99 21
 www.bronks.be
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13 JAAR - 15 JAAR  
ZOMERATELIER:  
DANS / HIPHOP / THEATER 

Zin om te bewegen? In dit atelier is je 
lichaam je belangrijkste instrument. We 
vertrekken vanuit beweging en dans, maar 
experimenteren hierbij graag met minder 
voor de hand liggende technieken of een 
mix van verschillende kunstvormen.
 
15.08.2022 - 19.08.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€150 per week
tussen €75 en €120 per week  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Online inschrijvingen starten  
vanaf 13.03.2022 om 10.00 u.
 

  Bronks
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

  02 219 99 21
 www.bronks.be

15 JAAR - 19 JAAR  
ZOMERATELIER: GENDERATION 
(DANS & THEATER)

In dit atelier is iedereen welkom om kennis 
te maken met begrippen als ‘identiteit’, 
‘gender’, ‘queerness’ en dit aan de hand 
van theater en dans.
 
11.07.2022 - 15.07.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€150 per week
tussen €75 en €120 per week 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Online inschrijvingen starten 
vanaf 13.03.2022 om 10.00 u.
 

  Bronks
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

  02 219 99 21
 www.bronks.be

13 JAAR - 15 JAAR 
ZOMERATELIER: THEATER 

De focus ligt vooral op wederzijdse 
inspiratie, het ontdekken & ontwikkelen 
van de eigen mogelijkheden en spelplezier. 
Deze ateliers monden uit in een klein 
toonmomentje/open les.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€150 per week
tussen €75 en €120 per week  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Online inschrijvingen starten  
vanaf 13.03.2022 om 10.00 u.
 

  Bronks
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

  02 219 99 21
 www.bronks.be
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 OP ZOEK NAAR MEER SPORT?

Er zijn in Brussel heel 
wat sportmogelijkheden. 

Er zijn sportlessen van de VGC-
sportdienst, de gemeenschaps-

centra, dienstencentra, sportdiensten… 
Je kan ook terecht in een van de 

vele sportclubs die Brussel rijk is. Een 
overzicht van het Nederlandstalig, 
Brussels sportaanbod vind je op 

www.sportinbrussel.be of 
in de Sportgids.

Er zijn in Brussel heel 
wat sportmogelijkheden. 

Er zijn sportlessen van de VGC-
sportdienst, de gemeenschaps-

centra, dienstencentra, sportdiensten… 
Je kan ook terecht in een van de 

vele sportclubs die Brussel rijk is. Een 
overzicht van het Nederlandstalig, 
Brussels sportaanbod vind je op 

www.sportinbrussel.be
in de Sportgids
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3 JAAR - 12 JAAR 
SPORTKAMPEN COWA-BUNGA

Cowa-Bunga organiseert sportkampen met 
spektakel en attracties. Een enthousiaste 
Crew zorgt voor de begeleiding.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
15.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€125 per week
 

  VUB-sportcomplex
 Triomflaan 20
 1050 Elsene
 

 Cowa-Bunga
 0497 90 44 11 
 www.cowa-bunga.be

3 JAAR - 4 JAAR 
SPEL- EN CREAWEEK:  
‘MAX EN DE TOVERSTENEN’ 

Een thematische speelweek vol crea- en 
speelplezier!
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Elzenhof 
 Kroonlaan 12
 1050 Elsene
 

   02 648 20 30
 www.gcelzenhof.be

ELSENE 

3 JAAR - 4 JAAR  
SPEL- EN CREAWEEK:  
‘WOESTE WILLEM’

Een thematische speelweek vol crea- en 
speelplezier!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €75 per week
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) en p. 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Elzenhof 
 Kroonlaan 12
 1050 Elsene
 

  02 648 20 30
 www.gcelzenhof.be
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ELSENE 

4 JAAR - 6 JAAR  
SPEL- EN CREAWEEK 

Thematische speelweek vol crea- en 
speelplezier!
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Elzenhof 
 Kroonlaan 12
 1050 Elsene
 

  02 648 20 30
 www.gcelzenhof.be

6 JAAR - 14 JAAR 
CREATIEVE WORKSHOPS 

CIVA organiseert creatieve workshops, 
telkens in een ander thema. De 
voorgestelde thema’s hebben betrekking op 
architectuur, design(ontwerp), landschap of 
een ander thema, gelinkt aan een lopende 
tentoonstelling(en) en/of evenementen.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€140 per week
 

  Stichting CIVA
 Kluisstraat 55
 1050 Elsene
 

 02 642 24 50
 www.civa.brussels

4 JAAR - 6 JAAR  
SPEL- EN CREAWEEK:  
‘LATER WIL IK...’

Thematische speelweek vol crea- en 
speelplezier!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Elzenhof 
 Kroonlaan 12
 1050 Elsene
 

  02 648 20 30
 www.gcelzenhof.be
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8 JAAR - 12 JAAR  
WETENSCHAPSWEEK:  
IN VERVOERING 

Een week lang ontdek je alle voertuigen, 
bouw je je eigen voertuig en ontdek je 
de leukste plekken in Brussel met het 
openbaar vervoer.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 17.00 u.
 
€120 per week
 

  VUB
 Pleinlaan 2
 1050 Elsene
 

  Jeugd, Cultuur en Wetenschap 
 02 252 58 08
 www.jcw.be
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3 JAAR - 12 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN  
DE BREDE STROOM  

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Basisschool Lutgardis Etterbeek
 Generaal Fivéstraat 42
 1040 Etterbeek
 

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

2,5 JAAR - 5 JAAR 
SPEELWEKEN IBO DE PUZZEL 
ETTERBEEK 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Er valt van alles 
te beleven tijdens de vakantie.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
08.08.2022 - 12.08.2022
15.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 30.08.2022
van 7.00 tot 18.15 u.
 
€10 per dag
tussen €5 en €7,5 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Inschrijvingen starten vanaf 23.05.2022
 

  IBO De Puzzel - Etterbeek
 Generaal Fivéstraat 38
 1040 Etterbeek
 

 0492 46 42 22
 www.sint-goedele.be

ETTERBEEK 
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6 JAAR - 9 JAAR  
SPEL- EN CREAWEEK:  
‘SAMEN OP PAD’ 

Thematische speelweek vol crea- en 
speelplezier!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Maalbeek 
 Generaal Lemanstraat 118
 1040 Etterbeek
 

  02 734 84 43 
 www.demaalbeek.be

6 JAAR - 9 JAAR  
OMNISPORTWEEK 

Sporten is niet alleen gezond, maar ook 
tof! Leef je volledig uit gedurende de 
vakantie en ontdek welke leuke sporten er 
allemaal bestaan 
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Maalbeek 
 Generaal Lemanstraat 118
 1040 Etterbeek
 

 02 734 84 43
 www.demaalbeek.be

 

3 JAAR - 15 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN TAKARO 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), p. 11 (FR) en p. 12 (EN)
 

  GO! atheneum Etterbeek
 Edmond Mesenslaan 2
 1040 Etterbeek
 

  VGC-speelpleinen 
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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9 JAAR - 12 JAAR  
FIETSWEEK 

Met onze tweewieler zoeken we de stad op. 
We wisselen af tussen fietsen en leuke 
‘speel- en doe-activiteiten’: mountainbike, 
stadsverkenning, zwemmen, muurklimmen 
Ook leren we hoe we met de andere 
weggebruikers rekening moeten houden. 
Een goede fietsvaardigheid is vereist!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Maalbeek 
 Generaal Lemanstraat 118
 1040 Etterbeek
 

  02 734 84 43
 www.demaalbeek.be
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12 JAAR - 15 JAAR  
FIETS-3-DAAGSE 

Je doorkruist de stad via enkele leuke 
fietsroutes en samen zoeken we toffe en 
verrassende Brusselse plekjes op. Ook 
mountainbiken in het Zoniënwoud en een 
klimparcours staan op het programma.
 
29.08.2022 - 31.08.2022
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €36 en €45 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Maalbeek 
 Generaal Lemanstraat 118
 1040 Etterbeek
 

  02 734 84 43
 www.demaalbeek.be

9 JAAR - 12 JAAR 
CREAWEEK / BOUWKAMP 

Handen uit de mouwen! Hier bouwen we 
kampen, hutten en andere avontuurlijke 
constructies! We zagen, timmeren en 
sjorren erop los. Welke bijzondere 
bouwsels heb jij in petto?
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Academie voor Beeldende Kunsten Rhok
 Edouard de Thibaultlaan 2
 1040 Etterbeek
 

  Gemeenschapscentrum De Maalbeek 
 02 734 84 43
 www.demaalbeek.be
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4 JAAR - 6 JAAR  
SPEELWEEK: SUPERDOUDOU 

Een speelweek met een interactieve 
installatie, het Imaginarium, die kleuters 
uitnodigt tot experiment. We prikkelen hun 
verbeeldingskracht met kleuren, exploratie 
van zicht en tastzin, lichaamsexpressie, 
plastische kunsten en verbeelding. 
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 16.30 u.
 
tussen €54 en €60 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 

  Gemeenschapscentrum Everna 
 Sint-Vincentiusstraat 30
 1140 Evere
 

  02 247 03 40
 www.everna.be

3 JAAR - 12 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN EVERSE 
SPEELPLEINEN 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeentelijke basisschool Everheide
 Windmolenstraat 39
 1140 Evere
 

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

6 JAAR - 12 JAAR  
SPEELWEEK: TER LAND,  
TER ZEE EN IN DE LUCHT  

Tijdens deze stage gaan we op ontdekking 
in de lucht, het water en op het land. Geen 
opdracht gaan we uit de weg.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 16.30 u.
 
tussen €54 en €60 per week 
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 

  Gemeenschapscentrum Everna 
 Sint-Vincentiusstraat 30
 1140 Evere
 

  02 247 03 40
 www.everna.be
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EVERE 

2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE RIVIEREN 

Ontspannen, toffe, avontuurlijke, 
knotsgekke speelweken in verschillende 
leeftijdsgroepen.
 
01.07.2022 
04.07.2022 - 08.07.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
€50 per week 
tussen €25 en €37,50 per week 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Inschrijvingen vanaf 23.05.2022 om 10.00 u. 
via derivieren@sint-goedele.brussels
 

  IBO De Rivieren - Heilig Hart
 Louis Delhovestraat 69
 1083 Ganshoren
 

  0475 65 52 97
 www.sint-goedele.be

2,5 JAAR - 9 JAAR  
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN  
DE RIVIEREN 

Verveel je niet tijdens de vakantie en kom 
samen met andere leeftijdsgenootjes 
spelen, knutselen, sporten en koken.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 20.07.2022
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
van 8.45 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.15 en tot 18.00 u.
 
tussen €4 en €7 per dag 
 
Inschrijvingen starten vanaf 19.04.2022 
(inwoners Ganshoren) en vanaf 25.04.2022 
(niet-inwoners Ganshoren)
 

  Paviljoen De Rivieren
 Mathieu De Jongelaan 40
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren – Sport, Cultuur 
en Vrije Tijd

 02 465 75 71
 www.ganshoren.be

2,5 JAAR - 3 JAAR 
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘MINI KUNSTENAARS’’ 

Je gaat creatief aan de slag: schilderen, 
kleuren, tekenen, vouwen en plakken zoals 
echte kleine kunstenaars. Bij goed weer 
trekken we naar buiten. Je ontdekt nieuwe 
spelletjes om samen te spelen.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €62,50 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), p. 11 (FR) en p. 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Zeyp 
 Van Overbekelaan 164
 1083 Ganshoren
 

  02 422 00 11
 www.dezeyp.be

GANSHOREN 
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2,5 JAAR - 12 JAAR  
SPORT & ANIMATIE 

Tijdens deze week sport je een halve dag 
en is er een halve dag animatie zoals 
knutselen, koken, spelen en veel meer.
 
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 31.08.2022
van 8.45 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.15 en tot 18.00 u.
 
tussen €4 en €7 per dag 
 
Inschrijvingen starten vanaf 19.04.2022 
(inwoners Ganshoren) en vanaf 25.04.2022 
(niet-inwoners Ganshoren)
 

  Paviljoen De Rivieren
 Mathieu de jongelaan 40
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren –  
Sport, Cultuur en Vrije Tijd

 02 465 75 71
 www.ganshoren.be

3 JAAR - 5 JAAR 
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘ANIMALITEITEN’ 

Je verplaatst je in de menselijke kenmerken 
van dieren door ze uit te beelden en te 
imiteren. We visualiseren dat mensen 
klauwen hebben, in hun schulp kruipen, 
sluipen zoals een kat. Dit helpt om onszelf 
te leren kennen, om anderen beter te 
begrijpen en om onszelf uit te drukken.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €62,50 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Zeyp 
 Van Overbekelaan 164
 1083 Ganshoren
 

  02 422 00 11
 www.dezeyp.be

3 JAAR - 12 JAAR 
KLEUTER- EN 
OMNISPORTKAMPEN 

Omnisportkamp met een gevarieerd 
aanbod aan sportactiviteiten.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €70 en €80 per week 
 

  Sporthal Ganshoren
 Vandervekenstraat 144
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren –  
Sport, Cultuur en Vrije Tijd

 02 465 75 71
 www.ganshoren.be
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4 JAAR - 5 JAAR  
CREATIEVE KINDERCURSUS  
‘HET VERKLEEDPARTIJTJE’  

Een creatieve kindercursus naar een boek 
van Laurence Bourguignon. Over grote 
wolven, drie biggetjes, een Roodkapje en 
een jager …
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €62,50 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Zeyp 
 Van Overbekelaan 164
 1083 Ganshoren
 

 02 422 00 11
 www.dezeyp.be

6 JAAR - 8 JAAR  
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘SPEELTUINEN TOCHT’ 

We gaan heel de week buiten spelen! Elke 
dag trekken we naar een andere speeltuin 
in Brussel. We testen de glijbanen, de wip 
en de schommels.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €62,50 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Zeyp 
 Van Overbekelaan 164
 1083 Ganshoren
 

  02 422 00 11
 www.dezeyp.be

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN  
DE GOUDENREGEN 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  GO! basisschool De Goudenregen
 Frans Vervaeckstraat 47
 1083 Ganshoren
 

  VGC-speelpleinen 
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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6 JAAR - 8 JAAR  
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘STRIPFIGUREN’  

Creatief theaterkamp waarbij waar je niet 
alleen in de huid van bekende stripfiguren 
als Spiderman, Kuifje en Suske en Wiske 
kruipt, maar we creëren zelf ook volledig 
nieuwe personages!
 
12.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €62,50 en €75 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 Zeyp 
 Van Overbekelaan 164
 1083 Ganshoren
 

  02 422 00 11
 www.dezeyp.be

6 JAAR - 8 JAAR  
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘TOKATOI’ 

We gaan samen op ontdekkingstocht naar 
verschillende culturen via traditionele 
liederen en dansen. We creëren ook een 
eigen artistieke cultuur, zowel samen als 
individueel. Door de metamorfose van het 
spel leren we ook waar we zelf vandaan 
komen.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €62,50 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Zeyp 
 Van Overbekelaan 164
 1083 Ganshoren
 

 02 422 00 11
 www.dezeyp.be

8 JAAR - 12 JAAR  
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘MAGIC ART’ 

Tijdens deze week kom je terecht in dé 
magische wereld van kunst. We ontdekken 
de kunst als ware toverij. Met warmte laten 
we beelden krimpen, laten we kleuren op 
een magische manier in en door elkaar 
lopen: zo ontstaan er betoverende werkjes. 
 
12.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €62,50 en €75 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 Zeyp 
 Van Overbekelaan 164
 1083 Ganshoren
 

 02 422 00 11
 www.dezeyp.be
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3 JAAR - 15 JAAR  
OPHAALPUNT HAREN VOOR 
VGC-SPEELPLEIN BEERSEL 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. We 
spelen, knutselen, bouwen, koken en gaan 
samen op ontdekkingsreis.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Hoofdstedelijke basisschool Harenheide
 Verdunstraat 381
 1130 Haren
 

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

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN KAMELEON 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Vrije basisschool Kameleon - Haren
 Beemdgrachtstraat 2
 1130 Haren
 

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

HAREN 

2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEKEN IBO  
DE PUZZEL LEOPOLD 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Er valt van alles 
te beleven tijdens de vakantie.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
08.08.2022 - 12.08.2022
15.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
30.08.2022 - 31.08.2022 
van 7.00 tot 18.15 u.
 
€10 per dag
tussen €5 en €7,5 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Inschrijvingen starten vanaf
28.05.2022 tot 24.06.2022
 

  IBO De Puzzel - Leopold
 Leopold I straat 307
 1090 Jette
 

  0492 22 56 81
 www.sint-goedele.be

JETTE 
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2,5 JAAR - 12 JAAR  
SPEELWEKEN IBO DE PUZZEL 
MAGRITTE 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Er valt van alles 
te beleven tijdens de vakantie.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
08.08.2022 - 12.08.2022
15.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
30.08.2022 - 31.08.2022
van 7.00 tot 18.15 u.
 
€10 per dag
tussen €5 en €7,5 per dag (verhoogde 
tegemoetkoming)
 
Inschrijvingen starten vanaf
28.05.2022 tot 24.06.2022
 

  IBO De Puzzel - Magritte
 Wemmelsesteenweg 229
 1090 Jette
 

 0496 27 51 16
 www.sint-goedele.be

3 JAAR - 5 JAAR  
SPEELWEEK: WAT EEN WEERTJE

Een hele week spelen, bewegen en 
knutselen rond het boek ‘Alle maanden van 
het jaar’ van Nannie Kuiper.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 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 
VGC-SPEELPLEIN 
BONAVENTURE 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Vrije Basisschool Heilig-Hart
 Heilig-Hartlaan 6
 1090 Jette
 

 VGC-speelpleinen 
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN MICHIELSPLEIN 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. We 
spelen, knutselen, bouwen, koken en gaan 
samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
08.08.2022 - 12.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  GVBS Sint-Michielsschool
 Leopold I straat 362
 1090 Jette
 

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

3 JAAR - 12 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN KIDS 
HOLIDAYS 

Elke week kan je meedoen aan 
verschillende activiteiten op het speelplein 
en daarbuiten, aangepast aan je leefwereld 
en je leeftijd. Zwemmen, knutselen, 
sporten, spelen, koken en nog zo veel 
meer.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €12 en €24 per dag
 

  Poelbosdomein
 Laarbeeklaan 102
 1090 Jette
 

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

3 JAAR - 18 JAAR
TAALKAMP 

Tijdens dit taalkamp werk je in de 
voormiddag rond taal in een bepaald 
thema. In de namiddag zijn er speelse, 
culturele en sportieve activiteiten.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 31.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.45 u.
 
tussen €110 en €180 per week
 

  Harutyunyan-Badoyan Language School 
 Jetse Steenweg 591
 1090 Jette
 

  02 203 76 17
 www.hblanguages.com
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4 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK ‘REKKETET 
MARIONET KHEB EEN LANGE 
NEUS OPGEZET, NAH!’ 

Tijdens deze speelweek vinden we uit, 
maken we, spelen we, voelen we, tateren 
we en maken we vooral veel plezier. Als we 
maar niet in een houten mannetje 
veranderen!
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 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

6 JAAR - 11 JAAR 
SPORT- & AVONTURENWEEK 

Wat is er leuker dan samen met vrienden 
sporten, toffe spelletjes spelen en op 
avontuur trekken in het Jetse groen? De 
animatoren zorgen voor een avontuurlijke 
en sportieve mix van activiteiten. Er zijn 2 
leeftijdsgroepen: van 6 tot 8 jaar en van 9 
tot 11 jaar.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €70 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), p. 11 (FR) en p. 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Essegem 
 Leopold I straat 329
 1090 Jette
 

 02 427 80 39
 www.essegem.be
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6 JAAR - 12 JAAR  
BEELDHOUWSTAGE 

Je werkt tijdens deze stage met 
verschillende soorten materialen zoals 
hout, metaal, klei ... je maakt kennis met de 
wereld en de taal van hedendaagse kunst. 
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€100 per week
 

  Atelier 34zero Muzeum 
 de Rivierendreef 334
 1090 Jette
 

  02 428 33 06
 www.atelier34zero.be
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7 JAAR - 11 JAAR  
NATUURWEEK  

Trek een week lang het Brusselse groen 
in. We zoeken kriebelbeesten, observeren 
planten, staan stil bij het milieu en doen 
vooral veel knotsgekke dingen, samen met 
de begeleiders van JNM Brussel. 
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 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

12 JAAR - 15 JAAR 
NATUURWEEK 

Geniet nog één week van het Brusselse 
groen: megacoole bosspellen spelen, 
bijleren over het milieu en de natuur 
bestuderen. Kortom, je rot amuseren in de 
Brusselse bossen en parken!
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 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)
 

  Koning Boudewijnpark
 1090 Jette
 

 Gemeenschapscentrum Essegem 
 02 427 80 39
 www.essegem.be

2,5 JAAR - 6 JAAR  
AXIMAX POP UP @ 
KOEKELBERG 

Fantasie, plezier en avontuur in het 
Elisabethpark in Koekelberg.
 
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€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)
 

  Gemeenschapscentrum De Platoo
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 Jeugdcentrum Aximax
 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
 

KOEKELBERG 



52

ZO
M

ER
KO

EK
EL

BE
RG

3 JAAR - 9 JAAR  
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
CADOLLEKEN 

Het speelplein waar je allerlei leuke 
activiteiten kan doen: leuke spelletjes, 
ravotten, koken, dansen, knutselen ...
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 20.07.2022 
25.07.2022 - 29.07.2022
van 8.00 tot 17.00 u.
 
€20 per week
Gratis vanaf 3de kind
 

  Gemeentelijke basisschool De Kadeekes
 Herkoliersstraat 68
 1081 Koekelberg
 

 Gemeente Koekelberg - Jeugddienst
 02 412 14 08
 www.koekelberg.be

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN UNESCO  

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  GO! basisschool Campus Unesco
 Klein-Berchemstraat 1
 1081 Koekelberg
 

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

4 JAAR - 5 JAAR 
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘BUITEN SPELEN!” 

Tijdens deze week ga je op stap naar 
speelplekken in de omgeving. Je (her)
ontdekt de parken, speelplekjes, pleintjes 
en andere interessante spots. Je verkent 
onze buurt en speelt er op los.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €62,50 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) en p. 12 (EN)
 

  Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 Gemeenschapscentrum De Platoo 
 02 412 00 50
 www.deplatoo.be
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4 JAAR - 5 JAAR  
MINI-SPORTMIX  

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten tot we moe 
zijn, dan is het tijd voor iets rustig.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
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/4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) en p. 12 (EN)
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

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

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

Wil je graag leren fietsen? Tijdens dit 
sportkamp leren we elke dag (beter) 
fietsen.
 
25.07.2022 - 29.07.2022
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), p. 11 (FR) en p. 12 (EN)
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

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

 

4 JAAR - 5 JAAR  
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘TOKATOI’  

Je gaat op ontdekkingstocht bij 
verschillende culturen via traditionele 
liederen en dansen. Je creëert ook een 
eigen artistieke cultuur, zowel samen als 
individueel.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €62,50 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Platoo 
 Pantheonlaan 14
 1081 Koekelberg
 

 02 412 00 50
 www.deplatoo.be
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4 JAAR - 5 JAAR  
CREATIEVE KINDERCURSUS  
‘DE ZOMERSPELEN’  

De winterspelen zijn ondertussen achter 
de rug, maar ... Wat als je er nog niet 
genoeg van hebt? Dan organiseren we 
onze eigen ‘zomerspelen’, speciaal voor 
jullie.
 
29.08.2022 - 31.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€45 voor 3 dagen
€6 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 

  Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 Gemeenschapscentrum De Platoo 
 02 412 00 50
 www.deplatoo.be

6 JAAR - 7 JAAR   
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘TUINIEREN IN DE STAD’  

We gaan aan de slag met potgrond, 
zaadjes en planten. We kweken onze eigen 
kruiden en ontdekken de geheimen van 
stadstuinieren. Ook gaan we op stap naar 
stadstuintjes in de buurt. 
 
29.08.2022 - 31.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€45 voor 3 dagen
€6 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 

  Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 Gemeenschapscentrum De Platoo 
 02 412 00 50
 www.deplatoo.be

  

6 JAAR - 9 JAAR 
VOETBAL EN SPORTMIX 

Tijdens dit sportkamp zal je je 
voetbaltechnieken verbeteren. Daarnaast 
beoefenen we vele andere sporten.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
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
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6 JAAR - 9 JAAR  
ZWEMMEN EN SPORTMIX  

Hou je van zwemmen en kan je al een 
beetje zwemmen? Dan is dit zwemkamp 
iets voor jou!
 
12.07.2022 - 15.07.2022
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  
SPORTMIX

Van atletiek tot dans tot voetbal ... Elke dag 
zijn er toffe sporten en spelletjes voorzien!
 
12.07.2022 - 15.07.2022
25.07.2022 - 29.07.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
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/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
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6 JAAR - 12 JAAR  
GEVECHTSPORT EN SPORTMIX  

Tijdens dit sportkamp krijg je elke dag 
lessen Braziliaanse Jiu Jitsu in combinatie 
met andere (gevecht)sporten. Er zijn twee 
leeftijdsgroepen: van 6 tot 9 jaar en van 10 
tot 12 jaar.
 
16.08.2022 - 19.08.2022
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
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6 JAAR - 15 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN COMENIUS  

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen (verhoogde 
tegemoetkoming)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) en p. 12 (EN)
 

  GO! basisschool Campus Comenius
 Félix Vande Sandestraat 15
 1081 Koekelberg
 

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

8 JAAR - 9 JAAR  
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘BRUSSEL MIJN STAD! 

Wat weet je eigenlijk van Brussel? Samen 
(her)ontdekken we onze stad. We gaan 
op stap en gaan na of sommige legendes 
wel kloppen. We gaan op een echte 
ontdekkingstocht door Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €62,50 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Platoo 
 Pantheonlaan 14
 1081 Koekelberg
 

 02 412 00 50
 www.deplatoo.be

8 JAAR - 13 JAAR 
SPEELWEEK ‘STREETFUDJINN’ 

Tijdens deze cursus smelten Fujinn-
klanksculpturen samen met op straat 
gegroeide disciplines. We creëren een 
creatieve omgeving waarin jongeren hun 
bezorgdheden en uitdagingen kunnen 
uitdrukken en verwerken. Op die manier 
groeit de creativiteit van de jongeren. 
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €62,50 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 Gemeenschapscentrum De Platoo 
 02 412 00 50
 www.deplatoo.be
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10 JAAR - 12 JAAR  
ZWEMMEN EN SPORTMIX 

Hou je van zwemmen en kan je al een 
beetje zwemmen? Dan is dit zwemkamp 
iets voor jou!
 
12.07.2022 - 15.07.2022
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

10 JAAR - 12 JAAR 
SPORTMIX 

Van atletiek tot dans tot voetbal ... Elke dag 
zijn er toffe sporten en spelletjes voorzien!
 
22.08.2022 - 26.08.2022
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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10 JAAR - 14 JAAR  
KET ACTION 

Een week vol avontuur en verschillende 
sporten samen met andere Brusselse 
ketten!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
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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2,5 JAAR - 12 JAAR  
SPEELWEKEN IBO DE PUZZEL 
LAKEN 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Er valt van alles 
te beleven tijdens de vakantie.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
08.08.2022 - 12.08.2022
15.08.2022 - 19.08.2022 
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 30.08.2022 
van 7.00 tot 18.15 u.
 
€10 per dag
tussen €5 en €7,5 per dag 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Inschrijvingen starten vanaf  
30.05.2022 tot 24.06.2022.
 

  IBO De Puzzel - Laken
 Molenbeeksestraat 173
 1020 Laken
 

 0490 42 63 69
 www.sint-goedele.be

2,5 JAAR - 12 JAAR  
SPEELWEKEN IBO NEKKERSDAL 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Elke dag beleef 
je zoveel plezier.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 20.07.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 30.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
€12 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 

  IBO Nekkersdal
 Emile Bockstaellaan 107
 1020 Laken
 

 02 421 80 66
 www.nekkersdal.be/ 

buitenschoolse-opvang-ibo

LAKEN 

3 JAAR - 10 JAAR 
SPEELKAMP 

Klaar voor een week vol plezier? We 
gaan samen sporten, ravotten, knutselen, 
dansen, lachen, zingen en nog zoveel meer.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.30 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€98,30 per week 
 

  Basisschool Sint-Ursula
 Dieudonné Lefèvrestraat 41
 1020 Laken
 

 JoMus
 www.jomus.be
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LAKEN 

3 JAAR - 15 JAAR  
MUSICALKAMP 

Hou je van zingen, dansen en acteren? 
Dan is het musicalkamp van JoMus iets 
voor jou!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.30 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€176,20 per week 
 

  Basisschool Sint-Ursula
 Dieudonné Lefèvrestraat 41
 1020 Laken
 

 JoMus
 www.jomus.be

3 JAAR - 15 JAAR  
OPHAALPUNT DE DROOMBOOM 
VOOR VGC-SPEELPLEIN BEERSEL

We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Hoofdstedelijke Basisschool  
De Droomboom

 Louis Wittouckstraat 46
 1020 Laken
 

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

3 JAAR - 18 JAAR 
BXL PUMP PARK 

Educatieve activiteiten met de fiets!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
15.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 31.08.2022
van 10.00 tot 20.00 u.
 
Gratis
 

  Bxl Pump Park
 Dieudonné Lefèvrestraat 17
 1020 Laken
 

 Ride your future
 02 233 81 54
 www.rideyourfuture.org
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8 JAAR - 12 JAAR  
WETENSCHAPSKAMP: VRIENDEN 
VAN DE WETENSCHAP 

Tijdens dit wetenschapskamp kom je door 
proefjes en spelletjes meer te weten over 
een aantal topwetenschappers.
 
11.07.2022 - 15.07.2022
van 9.30 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€176,20 per week
 

  Basisschool Sint-Ursula
 Dieudonné Lefèvrestraat 41
 1020 Laken
 

 JoMus
 www.jomus.be

6 JAAR - 15 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN DE HAVEN 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week (verhoogde tegemoetkoming)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Vrije Basisschool Sint-Pieterscollege -  
De Zenne

 Drootbeekstraat 8
 1020 Laken
 

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

8 JAAR - 12 JAAR 
WETENSCHAPSKAMP: 
ZINTUIGEN 

Tijdens dit wetenschapskamp bestudeer je 
elke dag een andere zintuig en kijk je naar 
de manier waarop ze samenwerken.
 
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.30 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€155,90 voor 4 dagen
 

  Basisschool Sint-Ursula
 Dieudonné Lefèvrestraat 41
 1020 Laken
 

 JoMus
 www.jomus.be
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8 JAAR - 12 JAAR  
LEVE(N) (IN) DE NATUUR 

Deze week observeer je, voel je, ruik je, 
hoor je en proef je de natuur! We trekken 
samen naar parken en bossen om ons te 
laten inspireren. Daarna ga je aan de slag 
met organische materialen zoals hout en 
klei om constructies te bouwen die ons 
doen dromen.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.30 tot 16.15 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€80 per week 
 
Inschrijvingen starten vanaf 01.06.2022
 

  Design Museum Brussels
 Belgiëplein 1
 1020 Laken
 

 02 669 49 29
 www.designmuseum.brussels

10 JAAR - 16 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN KAREL BULS  

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
12.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €12 en €20 voor 4 dagen 
€7 voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Hoofdstedelijke Kleuterschool  
Klavertje Vier

 Bonekruidlaan 88
 1020 Laken
 

 VGC-speelpleinen 
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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3 JAAR - 15 JAAR  
OPHAALPUNT NOH VOOR  
VGC-SPEELPLEIN BEERSEL  

We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis.
 
04.07.2022 - 08.07.2022.
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Kleuterschool Koningin Astrid
 Donderberg 35
 1120 Neder-Over-Heembeek
 

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

NEDER-OVER-HEEMBEEK 
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4 JAAR - 6 JAAR  
SPEELWEEK MINI

Sport, spel, of liever iets creatiefs? Tijdens 
de speelweken beleef je het allemaal hier!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
Opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €56 en €70 per week
tussen €48 en €60 voor 4 dagen
€15 per week/4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Nohva 
 Peter Benoitplein 22-23
 1120 Neder-Over-Heembeek
 

 02 268 20 82
 www.nohva.be

6 JAAR - 12 JAAR  
SPEELWEEK MAXI 

Sport, spel, of liever iets creatiefs?  
Tijdens de speelweken beleef je het hier!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €56 en €70 per week
tussen €48 en €60 voor 4 dagen
€15 per week/4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Nohva 
 Peter Benoitplein 22-23
 1120 Neder-Over-Heembeek
 

 02 268 20 82
 www.nohva.be
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SCHAARBEEK 

3 JAAR - 6 JAAR 
HELP! IK BEN EEN 
TEKENFILMFIGUUR ! 

We duiken en springen in de wereld 
van de tekenfilmfiguurtjes. En hebben 
dolle achtervolgingen in een mega grote 
sportzaal. Welke tekenfilmfiguur wil jij 
zijn?
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€60 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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SCHAARBEEK 

3 JAAR - 6 JAAR  
SPEELWEEK ZOMER:  
KABOUTER NILS  

We gaan de wonderlijke reis van Nils 
Holgersson achterna. Ssst, we maken ons 
heel klein en vliegen mee met de ganzen 
naar verre landen.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€60 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

3 JAAR - 12 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN SPELKET  

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeentelijke basisschool Paviljoen
 François-Joseph Navezstraat 59
 1030 Schaarbeek
 

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

3 JAAR - 15 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN HIELPLEIN  

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. We 
spelen, knutselen, bouwen, koken en gaan 
samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  GO! Atheneum Emanuel Hiel
 Charles Gilisquetlaan 34
 1030 Schaarbeek
 

 VGC-speelpleinen 
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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4 JAAR - 5 JAAR  
MINI-SPORTMIX  

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten tot we moe 
zijn, dan is het tijd voor iets rustig.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
25.07.2022 - 29.07.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €32 en €48 voor 4 dagen
tussen €40 en €60 per week
€15 per week/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

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

Wil je graag leren fietsen? Tijdens dit 
sportkamp leren we elke dag beter fietsen.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
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
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4 JAAR - 6 JAAR 
MUSICALKAMP ‘BOLDER,  
HET LIEVE DRAAKJE’ 

Draakje Bolder wil bewijzen dat draken 
ook lief kunnen zijn. Help je hem om de 
andere draken daarvan te overtuigen?
 
18.07.2022 - 22.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.30 u.
 
€135 per week 
 

  Basisschool De Muziekladder
 Jan Blockxstraat 23
 1030 Schaarbeek
 

 Compagnie MiLa 
 02 387 21 65
 0486 22 78 57
 www.milakampen.be
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6 JAAR - 9 JAAR  
VOLLEYBAL-, BASKET- EN 
SPORTMIX 

Deze sportkamp zit vol volley- en 
basketbalfun in combinatie met initiaties 
in verschillende sporten!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
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

6 JAAR - 12 JAAR  
ZWEMMEN EN SPORTMIX  

Hou je van zwemmen en kan je al een 
beetje zwemmen? Dan is dit zwemkamp 
iets voor jou!
 
25.07.2022 - 29.07.2022
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

6 JAAR - 9 JAAR  
SPORTMIX 

Van atletiek tot dans tot voetbal ... Elke dag 
zijn er toffe sporten en spelletjes voorzien!
 
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €32 en €48 voor 4 dagen
tussen €40 en €60 per week
€15 per week/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
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6 JAAR - 12 JAAR  
DE GROTE QUEESTE  

Uitstappen en sport staan centraal tijdens 
deze grote zoektocht. Aan de hand van 
kleine en grote opdrachten kom je dichter 
bij de waarheid. Los jij het op?
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€60 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

6 JAAR - 12 JAAR  
VAKANTIESTAGE

Deze vakantiestage is een mix van speelse 
en creatieve activiteiten in en om het 
ABC-huis.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €90 en €130 per week
€40 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 

  Art Basics for Children 
 Gaucheretplein 13
 1030 Schaarbeek
 

 02 502 00 27
 www.abc-web.be

6 JAAR - 12 JAAR 
SPORTMIX 

Van atletiek tot dans tot voetbal ... Elke dag 
zijn er toffe sporten en spelletjes voorzien!
 
12.07.2022 - 15.07.2022
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
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6 JAAR - 12 JAAR  
VOETBAL EN SPORTMIX  

Tijdens dit sportkamp, zal je je 
voetbaltechnieken verbeteren. Daarnaast 
beoefenen we vele andere sporten.
 
16.08.2022 - 19.08.2022
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 E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

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

6 JAAR - 12 JAAR  
TURNEN EN SPORTMIX  

Tijdens deze week leren we elke dag 
nieuwe turnbewegingen in combinatie met 
verschillende sportinitiaties!
 
22.08.2022 - 26.08.2022
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
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7 JAAR - 14 JAAR  
MUSICALKAMP 
‘DRAKENVANGERS’ 

Dit musicalkamp gaat over de vriendschap 
tussen Rik en Bolder, het lieve draakje.
 
18.07.2022 - 22.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.30 u.
 
€155 per week
 

  Basisschool De Muziekladder
 Jan Blockxstraat 23
 1030 Schaarbeek
 

 Compagnie MiLa 
 02 387 21 65
 0486 22 78 57
 www.milakampen.be
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8 JAAR - 12 JAAR 
DE THEATERTREIN 

Je gaat op ontdekking in de wereld 
van toneel: puzzelen met woorden en 
waanzinnige ideeën en de gekste dingen 
uitdrukken met je lichaam. Naast theater 
ga je ook heel veel spelen.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€120 per week 
 
Inschrijvingen starten vanaf 01.05.2022
 

  Train World
 Prinses Elisabethplein 5
 1030 Schaarbeek
 

 02 224 74 37
 www.trainworld.be/nl

8 JAAR - 12 JAAR  
SCHUITEN MEETS SLINKACHU 

Je verkent het werk van twee kunstenaars: 
Slinkachu en Schuiten. Daarna ga je 
zelf aan de slag. Je experimenteert met 
verschillende disciplines zoals tekenen, 
fotografie, plastische kunsten …
 
11.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€120 per week
 
Inschrijvingen starten vanaf 01.05.2022
 

  Train World
 Prinses Elisabethplein 5
 1030 Schaarbeek
 

 02 224 74 37
 www.trainworld.be/nl

8 JAAR - 12 JAAR 
REIS NAAR DE 19DE EEUW 

Ben je klaar om door de tijd te reizen? 
Tijdens deze stage draaien we de klok 
terug en gaan we naar het jaar 1887! 
Kom met ons tekenen, schilderen, zingen, 
modelleren, dromen en spelen in een week 
vol ontdekkingen.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €90 en €120 per week
 

  Train World
 Prinses Elisabethplein 5
 1030 Schaarbeek
 

 02 224 74 37
 www.trainworld.be/nl
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10 JAAR - 14 JAAR  
KET ACTION  

Een week vol avontuur en verschillende 
sporten samen met andere Brusselse 
ketten!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
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

3 JAAR - 6 JAAR 
EEN (GE)WILD AVONTUUR 

De dierenwereld is veel expressiever, 
directer en concreter dan de 
mensenwereld. Tijdens deze week 
verplaatsen de kleuters zich in de 
menselijke kenmerken van dieren door ze 
uit te beelden en te imiteren. Dit helpt om 
onszelf te leren kennen, om anderen beter 
te begrijpen en om onszelf uit te drukken.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €80 en €120 per week 
 
Inschrijvingen vanaf 16.05.2022
 

  GBS De Knapzak
 Soldatenstraat 19
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 Gemeente Sint-Agatha-Berchem - 
Jeugddienst

 02 563 59 20
 www.berchem.brussels
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3 JAAR - 12 JAAR  
ZOMERPRET 

Tijdens deze week doe je verschillende 
activiteiten aangepast aan je leeftijd; 
zwemmen, knutselen, kookatelier, musea 
bezoeken, sporten, op uitstap gaan ...
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €45 en €55 per week
tussen €36 en €44 voor 4 dagen
tussen €28 en €45 per week/4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Inschrijvingen starten vanaf  
19.04.2022 tot 09.06.2022
 

  Kinderclub
 Egide Winteroystraat 34
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 Het Meervoud
 02 468 26 82
 info@hetmeervoud.com
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6 JAAR - 8 JAAR  
STAGE: DE GROENREPORTERS 

Je bezoekt verschillende groene plekjes in 
de gemeente aan de hand van een hele 
reeks digitale instrumenten.
 
11.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €80 en €120 per week 
 
Inschrijvingen vanaf 16.05.2022
 

  GBS De Knapzak
 Soldatenstraat 19
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 Gemeente Sint-Agatha-Berchem - 
Jeugddienst

 02 563 59 20
 www.berchem.brussels

6 JAAR - 8 JAAR  
STAGE: HET LICHAAM IN DE 
GESCHIEDENIS VAN DE KUNST 

Ga je graag creatief aan de slag en heb je 
interesse in verschillende kunstvormen? 
Dan is dit kamp zeker voor jou. 
 
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €64 en €96 voor 4 dagen 
 
Inschrijvingen vanaf 16.05.2022
 

  GBS De Knapzak
 Soldatenstraat 19
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 Gemeente Sint-Agatha-Berchem - 
Jeugddienst

 02 563 59 20
 www.berchem.brussels

 

10 JAAR - 21 JAAR 
BOOM ACTIVITY 

Leer de hiphopcultuur kennen tijdens deze 
week vol verschillende activiteiten gericht 
op dansen.
 
25.07.2022 - 29.07.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€100 per week 
 

  Jeugdhuis De Kuub
 Groendreefstraat 66
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 Boomclap Nation
 0489 65 42 51
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2,5 JAAR - 12 JAAR  
SPEELWEEK DE VERLIEFDE 
WOLK - IBO HAVENWIJK 

Zwemmen, cinema, knutselen, koken, 
uitstappen, sport en spel en nog veel meer.
 
01.07.2022 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 30.08.2022
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
€50 per week
€25 en €45 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 

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

 0477 99 70 68
 admin@ibodvw.be

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

Zwemmen, cinema, knutselen, koken, 
uitstappen, sport en spel en zo veel meer.
 
01.07.2022 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 30.08.2022
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
€50 per week
€25 en €45 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 

  De Verliefde Wolk - IBO Sluis
 Nijverheidskaai 89
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 0477 99 70 68
 admin@ibodvw.be

SINT-JANS-MOLENBEEK 

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

Zwemmen, cinema, knutselen, koken, 
uitstappen, sport en spel en zo veel meer.
 
01.07.2022 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 30.08.2022
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
€50 per week
€25 en €45 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 

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

 0477 99 70 68
 admin@ibodvw.be
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VANAF 3 JAAR  
ZOMER AAN DE 
NINOOFSEPOORT 

Animatie voor jong en oud in het park aan 
de Ninoofsepoort.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
woensdag en donderdag  
van 16.00 tot 20.00 u.
vrijdag van 16.00 tot 19.30 u.
 
Gratis 
 

  Park Ninoofsepoort
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 JES 
 02 411 68 83
 www.facebook.com/jes.brussels

3 JAAR - 12 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN BERTJESPLEIN  

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Basisschool Sint-Albert
 Haeckstraat 61
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

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

 

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN PALOKE 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  GVBS Sint-Martinus
 Palokestraat 79
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 VGC-speelpleinen 
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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5 JAAR - 16 JAAR  
TENNIS- EN 
MULTISPORTKAMPEN 

Tennisschool Sport en Spel organiseert 
tennisstages aangevuld met omnisport 
voor beginnende en gevorderde spelers.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang van 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €95 en €115 per week 
€40 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 

  Sporthal KA Toverfluit
 Toverfluitstraat 19
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

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

6 JAAR - 9 JAAR  
BOUGE-MOVE-BEWEEG

Je duikt in de wondere wereld van 
hedendaagse dans. Je speelt, je ontdekt je 
eigen lichaam en bewegingsmogelijkheden 
en maakt dansend plezier met elkaar.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.30 tot 16.00 u.
 
tussen €100 en €150 per week
 

  Danscentrum Jette 
 Edmond van Cauwenberghstraat 55
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 0479 69 38 75
 www.danscentrumjette.be

7 JAAR - 12 JAAR  
SUMMER ARCHIKIDS 

Kom je groene vingertjes vuil maken! We 
denken samen na over duurzaam omgaan 
met (recuperatie-)materiaal, we vinden de 
gekste inrichtingen en we bricoleren heel 
veel!
 
12.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.15 u.
 
€20 voor 4 dagen 
 

  Recyclart 
 Manchesterstraat 13
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 0488 21 40 36
 www.recyclart.be
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10 JAAR - 13 JAAR  
BOUGE-MOVE-BEWEEG 

Je duikt in de wondere wereld van 
hedendaagse dans. Je speelt, je ontdekt je 
eigen lichaam en bewegingsmogelijkheden 
en maakt dansend plezier met elkaar.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.30 tot 16.00 u.
 
tussen €100 en €150 per week
 

  Danscentrum Jette 
 Edmond Van Cauwenberghstraat 55
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 0479 69 38 75
 www.danscentrumjette.be

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

De Buiteling organiseert knotsgekke 
speelweken. Elke week heeft een nieuw 
thema met voor ieder wat wils, van 
zoektocht in de stad tot bosspel, van crea- 
of kookactiviteit tot uitstappen!
 
01.07.2022
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 20.07.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 31.08.2022
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14,00 per dag  
(tarief op basis van inkomen) 
 
Inschrijven kan vanaf 21.05.2022
om 9.00 u. tot 23.06.2022 om 17.00 u.
 

  IBO De Buiteling Sint-Joost
 Grensstraat 18 en 67
 1210 Sint-Joost-ten-Node
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be

3 JAAR - 18 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN KADEEKE 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) en p. 12 (EN) 
 

  Gemeentelijke basisschool  
Sint-Joost-aan-Zee

 Grensstraat 67
 1210 Sint-Joost-ten-Node
 

 VGC-speelpleinen 
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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4 JAAR - 6 JAAR  
GERECYCLEERD 

Tijdens deze week ga je we op een 
creatieve manier aan de slag met allerlei 
materialen die we dagelijks in de vuilbak 
gooien.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €50 en €60 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) en p. 12 (EN) 
 

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

 02 217 08 82
 www.tennoey.be

4 JAAR - 6 JAAR  
SPORT & SPEL 

Een week vol beweging en sport, met 
focus op de algemene ontwikkeling van 
bewegingsvaardigheden, in samenwerking 
met Sport & Spel...
 
08.08.2022 - 12.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €50 en €60 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
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6 JAAR - 8 JAAR  
WAAR ETEN WIJ VANDAAG? 

Wij helpen elkaar op weg met simpele 
recepten uit verschillende wereldkeukens.
 
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €45 en €50 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
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9 JAAR - 12 JAAR 
NAAIWEEK 

Tijdens deze naaiweek maak en ontwerp 
je op een speelse en creatieve manier een 
eigen kledingstuk.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €50 en €60 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

9 JAAR - 12 JAAR  
OP REIS NAAR HET VERLEDEN 

Een week rond geschiedenis en archeologie 
in Brussel. 
 
12.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €45 en €50 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

 

9 JAAR - 12 JAAR 
ZWEM EN SPORTMIX 

Wil je graag zwemmen? En andere sporten 
ontdekken? Dan is dit kamp iets voor jou!
 
08.08.2022 - 12.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €50 en €60 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
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9 JAAR - 12 JAAR  
NATUUR MET LOUIZA 

Deze activiteit is voor en door jongeren die 
het leuk vinden om de natuur in te gaan 
en dingen te ontdekken
 
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €45 en €50 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

2,5 JAAR - 12 JAAR  
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
ROODEBEEK 

Er zijn verschillende activiteiten, aangepast 
aan je leefwereld. Bouwen, een zoektocht, 
knutselen, spelen, op uitstap en zo veel 
meer.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
29.08.2022 - 31.08.2022
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
tussen €60 en €115 per week
 

  Bijschool Sterrebeelden
 Centauruslaan 16A
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Jeugddienst

 02 776 82 54
 www.jjjy.be/nl
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SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

3 JAAR - 6 JAAR  
SPEELWEEK: SPEELSPETTERS 

Kom samen met ons spetterend spelen 
tijdens deze speelweek. Zacht spelen, hard 
spelen, stil spelen of luid, samen of alleen, 
met fantasie of voor echt. Hoe speel jij het 
liefst? We proberen het samen uit.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 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 Op-Weule 
 Sint-Lambertusstraat 91
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 02 775 92 00
 www.opweule.be
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3 JAAR - 6 JAAR  
SPEELWEEK: KAMPENKAMP 

Bouw je graag kampen? We verzinnen 
samen zelf onze kampen, zoeken uit hoe 
we ze kunnen bouwen en spelen heerlijk 
samen.
 
12.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€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)
 

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

 02 775 92 00
 www.opweule.be

3 JAAR - 6 JAAR  
SPEELWEEK: HIPPIE KRIKI   

Haal die bloemenkransen en 
discodansschoenen maar boven want deze 
week vieren we feest. Afwisselend zijn er 
dans, verhaal, knutsel- en spelactiviteiten.
 
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€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)
 

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

 02 775 92 00
 www.opweule.be

 

3 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK: DANS 

Is je kind altijd aan het dansen? Dan is dit 
het ideale kamp!
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 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 Op-Weule 
 Sint-Lambertusstraat 91
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 02 775 92 00
 www.opweule.be
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6 JAAR - 12 JAAR  
SPEELWEEK:  
IK GA OP REIS EN NEEM MEE ...  

We gaan samen op ontdekkingstocht 
waarbij we op bezoek gaan bij gekke 
dieren, kleuren & leuke kunstenaars. We 
dromen en fantaseren over zon, zee 
& strand. Kom mee op deze creatieve 
vakantie tussen de penselen en potloden!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 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 Op-Weule 
 Sint-Lambertusstraat 91
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 02 775 92 00
 www.opweule.be
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6 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK: PLAATJESMAKERS

Is jouw kind gek op muziek? We maken 
deze week plaatjes met onze eigen beats 
en teksten. 
 
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€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)
 

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

 02 775 92 00
 www.opweule.be

7 JAAR - 12 JAAR  
SPEELWEEK: BOTANIQUE MAGIC 

Is jouw kind gefascineerd door de natuur? 
Schrijf je dan in voor een speelweek vol 
plantmagie.
 
12.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€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)
 

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

 02 775 92 00
 www.opweule.be
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7 JAAR - 12 JAAR  
SPEEL- EN TAALWEEK:  
FEESTEN ALS DE BEESTEN  

Wil jouw kind in de zomer al spelend 
Nederlands oefenen? Schrijf dan nu in!
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 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 Op-Weule 
 Sint-Lambertusstraat 91
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 02 775 92 00
 www.opweule.be

3 JAAR - 12 JAAR  
VAKANTIEKAMPEN 

Tijdens deze vakantiekampen speel je, leer 
je en ontdek je. Elke week heeft een ander 
thema. Kom je mee op ontdekkingstocht?
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.45 en tot 18.00 u.
 
tussen €130 en €145 per week
 

  Don Bosco
 Guldendallaan 90
 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 

 Heyo 
 09 210 80 00
 www.heyo.be

SINT-PIETERS-WOLUWE 

3 JAAR - 12 JAAR 
SPEELPLEIN RACCOON

4 weken spelen, dansen, koken, sporten, 
leren en knutselen we samen. Plezier 
gegarandeerd op speelplein Raccoon!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
€4 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijvingen starten vanaf april 
 

  Don Bosco school (grote grijze poort)
 Louis Ceusterlaan 
 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 

 Jeugddienst Don Bosco
 0487 88 16 60
 www.speelpleinraccoon.be
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SINT-PIETERS-WOLUWE 

6 JAAR - 8 JAAR 
MULTI-SPORT 

Ben je tussen 6 en 8 jaar oud en heb je 
zin om op een speelse manier te sporten? 
Schrijf nu in!
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €65 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 Atheneum SPW
 Duizendmeterlaan 17
 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 

 Gemeenschapscentrum Kontakt 
 02 762 37 74
 www.gckontakt.be

8 JAAR - 12 JAAR  
MULTI-SPORT 

Kom je streetrunning skills tonen op 
parcours en ken je schermen en lasergame 
al? Tijdens deze week probeer je 
verschillende sporten uit. 
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €65 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Kontakt
 Orbanlaan 54
 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 

 02 762 37 74
 www.gckontakt.be
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9 JAAR - 12 JAAR  
BOUWKAMP 

Wil je graag kampen bouwen, balken 
sjorren, buiten spelen en allerlei andere 
technieken leren? Schrijf je dan in voor dit 
bouwkamp.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €65 en €75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Kontakt 
 Orbanlaan 54
 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 

 02 762 37 74
 www.gckontakt.be
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3 JAAR - 5 JAAR 
SPEELWEEK MASQU’ARADE  

Een creatieve speelweek voor de 
allerkleinsten waar we spelend, zingend en 
dansend aan de slag gaan om een eigen 
nieuwe wereld te creëren.
 
08.08.2022 - 12.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 tot 17.00 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 Het Huys 
 Egide Van Ophemstraat 46
 1180 Ukkel
 

 02 343 46 58
 www.hethuys.be

3 JAAR - 5 JAAR  
SPEELWEEK SPORT EN SPEL 

Een week vol sport- en spelplezier!
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 tot 17.00 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 Het Huys 
 Egide Van Ophemstraat 46
 1180 Ukkel
 

 02 343 46 58
 www.hethuys.be 

UKKEL 

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN 
WATERMELOEN 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. We 
spelen, knutselen, bouwen, koken en gaan 
samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week (verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Basisschool Sint-Paulus
 Baron Guillaume Van Hammestraat 20
 1180 Ukkel
 

 VGC-speelpleinen 
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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3 JAAR - 12 JAAR  
SPORT- EN SPELWEEK  

Een hele week vol sport en spel voor zowel 
kleuters als lagereschoolkinderen.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 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

3 JAAR - 12 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN 
HOOGTESPRONG 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Basisschool Sint-Augustinus
 Sint-Augustinuslaan 16
 1190 Vorst
 

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

VORST 

7 JAAR - 12 JAAR  
KUNST EN DANS 

WIELS en ROSAS zorgen voor een boeiende 
en leuke week vol experimenten rond 
kunst en dans.
 
11.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €110 en €130 per week  
(sociaal tarief is mogelijk) 
 
Inschrijvingen starten vanaf eind april
 

  Wiels 
 Centrum voor Hedendaagse Kunsten 
 Van Volxemlaan 354
 1190 Vorst
 

 02 340 00 52
 www.wiels.org
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14 JAAR - 16 JAAR  
KUNST EN EXPERIMENTATIE 

Kunstenares Katherine Longly neemt je 
mee op opwindende en soms explosieve 
paden van experimenteren. Tekenen, 
constructies, performances en foto- en 
videografie komen aan bod.
 
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
van 10.00 tot 16.00 u.
 
tussen €110 en €130 per week  
(sociaal tarief is mogelijk)
 

  Wiels 
 Centrum voor Hedendaagse Kunsten 
 Van Volxemlaan 354
 1190 Vorst
 

 02 340 00 52
 www.wiels.org

WATERMAAL-BOSVOORDE  

4 JAAR - 9 JAAR 
CREA EN BEWEGING 

Kies voor een leuke mix van beweging en 
creativiteit. We luisteren naar verhalen, 
voeren hierbij oefeningen uit, gebruiken 
onze verbeeldingskracht en knutselen erop 
los. Er zijn 2 leeftijdsgroepen: van 4 jaar 
tot 6 jaar en van 6 jaar tot 9 jaar.
 
12.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u. 
 
€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)
 

  Gemeenschapscentrum WaBo 
 Delleurlaan 39-43
 1170 Watermaal-Bosvoorde
 

 02 675 40 10
 www.wabo.be
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4 JAAR - 9 JAAR  
DE NATUUR IN GEUREN EN 
KLEUREN 

Zin in avontuur? Doe mee met onze 
speelweek We trekken naar buiten het bos 
in voor een week vol crea- en spelplezier. 
Er zijn 2 leeftijdsgroepen: van 4 tot 6 jaar 
en van 6 tot 9 jaar.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
van 9.00 tot 16.00
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 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 39-43
 1170 Watermaal-Bosvoorde
 

 02 675 40 10
 www.wabo.be
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WATERMAAL-BOSVOORDE 

4 JAAR - 9 JAAR  
MULTISTAGE

Je tekent, schildert, bouwt, vouwt, beeldt 
uit, danst, speelt, voelt en beweegt. We 
leren luisteren en kijken naar elkaar, 
werken en creëren samen en ontdekken 
een eigen identiteit in dans en beeld. Er 
zijn 2 leeftijdsgroepen: van 4 jaar tot 6 jaar 
en van 6 jaar tot 9 jaar.
 
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.00
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 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 39-43
 1170 Watermaal-Bosvoorde
 

 02 675 40 10
 www.wabo.be

4 JAAR - 6 JAAR 
SPEEL RAVOT BEWEEG

Alles is een spel! Praten is een spel, 
bewegen is een spel, samen of alleen. Wat 
vind jij het leukst? We ontdekken het in 2 
dagen vol avontuur.
 
29.08.2022 - 30.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€30 voor 2 dagen
€7,50 voor 2 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum WaBo 
 Delleurlaan 39-43
 1170 Watermaal-Bosvoorde
 

 02 675 40 10
 www.wabo.be
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10 JAAR - 14 JAAR  
KET MOUNTAINBIKE  

Een week lang gaan we met een 
mountainbike (die je bij ons kan lenen) op 
pad in het Zoniënwoud.
 
12.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €64 en €80 voor 4 dagen
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  GC Wabo
 Delleurlaan 39-43
 1170 Watermaal-Bosvoorde
 

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

8 JAAR - 10 JAAR 
BOERDERIJWEEK 

Vijf dagen lang verzorg je de dieren, stook 
je een vuurtje, kook je je eigen potje en 
leef je je uit op de boerderij. Daarnaast 
doe je mee aan grote themaspelen en ga 
je op uitstap.
 
01.08.2022 - 05.08.2022
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €105 en €135 per week 
 

  Het Neerhof vzw
 Neerhofstraat 2 

1700 Dilbeek
 

 02 569 14 45
 www.neerhof-vzw.be

6 JAAR - 16 JAAR 
ZOMERKAMP

Zin in een avontuurlijk kamp? Het 
tentenkamp in Opoeteren wordt 
onvergetelijk. Je bouwt forten in het bos, je 
maakt zelf vuur en je leert kaartlezen. We 
gaan samen op tocht, zwemmen in open 
vijvers en nog veel meer.
 
06.08.2020 - 14.08.2022
 
tussen €99 en €199 voor 9 dagen
 

  Vertrek vanuit Brussel
 

 Grensland
 0476 35 88 19
 www.grensland.org

6 JAAR - 12 JAAR 
BOERDERIJVAKANTIE AAN ZEE! 

Tijdens deze boerderijvakantie slapen we 
in de Spermaliehoeve in Middelkerke. We 
spelen en ravotten op de boerderij en 
ontdekken er verschillende dieren. Met de 
zee in de buurt mag een stranduitstap 
niet ontbreken. In samenwerking met 
Jeugdcentrum Aximax en GC Ten Noey.
 
11.07.2022 - 15.07.2022
 
€120 per week (met overnachting)
€36 per week (met overnachting - 
Paspartoe tegen kansentarief) 
 

  Vertrekpunt: Jeugdcentrum Aximax en 
GC De Kriekelaar

 
 Gemeenschapscentrum De Kriekelaar

 02 245 75 22
 www.dekriekelaar.be
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BUITEN BRUSSEL 

10 JAAR - 13 JAAR 
GRENSVERLEGGER:  
SMEDEN IN HET GROEN

Ijzer smeden in het mooie en heuvelachtige 
Flobecq. Een ambacht ontdekken en slapen 
op de hooizolder. 
 
16.08.2022 - 19.08.2022
 
€120 voor 4 dagen (met overnachting)
€36 voor 4 dagen  
(met overnachting - Paspartoe  
tegen kansentarief)      
 

  Vertrekplaats: Jeugdcentrum Aximax
 

 Jeugdcentrum Aximax
 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

10 JAAR - 18 JAAR 
TAALSTAGE 

Enthousiaste sportanimatoren organiseren 
verschillende activiteiten, die garant staan 
voor plezier en ambiance. Daarnaast 
zorgen de taalanimatoren voor leuke 
interactieve conversatielessen in kleine 
groepjes. 
 
04.07.2022 - 14.07.2022
02.08.2022 - 12.08.2022
 
tussen €690 en €740 voor het hele kamp
 

  Abdijschool van Zevenkerken
 Zevenkerken 4
 8200 Brugge
 

 Taalstages CV
 0478 51 93 44
 www.loppemconversa.be

10 JAAR - 13 JAAR 
BOERDERIJWEEK TIENERS 

Vijf dagen lang verzorg je de dieren, stook 
je een vuurtje, kook je je eigen potje en 
leef je je uit op de boerderij. Daarnaast 
doe je mee aan grote themaspelen en ga 
je op uitstap.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
11.07.2022 - 15.07.2022
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €105 en €135 per week 
 

  Het Neerhof vzw
 Neerhofstraat 2 

1700 Dilbeek
 

 02 569 14 45
 www.neerhof-vzw.be
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13 JAAR - 15 JAAR 
STROKETTEN WEEK 

Vijf dagen lang verzorg je de dieren, stook 
je een vuurtje, kook je je eigen potje en 
leef je je uit op de boerderij. Daarnaast 
doe je mee aan grote themaspelen en ga 
je op uitstap.
 
01.08.2022 - 05.08.2022
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €105 en €135 per week 
 

  Het Neerhof 
 Neerhofstraat 2
 1700 Dilbeek
 

 02 569 14 45
 www.neerhof-vzw.be

 

13 JAAR - 15 JAAR 
AVONTURENKAMP AVATAR 

Drie dagen boordevol avontuurlijke 
buitensporten en activiteiten in de natuur. 
Dit kamp gaat door in Aarschot.
 
29.08.2022 - 31.08.2022
 
€90 per week (met overnachting)
€50 per week (met overnachting - 
Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Inschrijven voor 01.08.2022 
 

  Vertrekplaats: Comenius (Koekelberg)
 

 Avatar Sport
 0486 35 31 41
 www.avatarsport.org

VANAF 15 JAAR  
ANIMATORCURSUS  

Wil je graag zélf op het speelplein staan? 
Kom dan mee op animatorcursus. Je leert 
alles over het begeleiden van kinderen, je 
leert hoe je een spel maakt en ontmoet 
nieuwe vrienden.
 
10.07.2022 - 15.07.2022
 
€210 voor 6 dagen (met overnachting)
€ 105 voor 6 dagen (met overnachting – 
verhoogde tegemoetkoming)
 

  Provinciaal vormingscentrum Hanenbos
 Lotsesteenweg 103
 1653 Dworp
 

 Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
 015 28 73 90
 www.speelplein.net/animator



3 JAAR - 18 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN DE KASTAARS 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
25.07.2022 - 29.07.2022
01.08.2022 - 05.08.2022
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week 
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Kasterlinden buitengewoon basisonderwijs
 Groot-Bijgaardenstraat 434
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

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

VAKANTIE-ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING 

3 JAAR - 18 JAAR 
VGC SPEELPLEIN SPOOR WEST 

Je beleeft een onvergetelijke vakantie. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
04.07.2022 - 08.07.2022
12.07.2022 - 15.07.2022
18.07.2022 - 22.07.2022 (gesloten op 21.07)
08.08.2022 - 12.08.2022
16.08.2022 - 19.08.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/4dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Basisschool voor buitengewoon 
basisonderwijs SPES

 Verheydenstraat 39
 1070 Anderlecht
 

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

De activiteiten op deze pagina’s zijn exclusief voor kinderen en jongeren met een beperking. Vaak staan ze ook open voor broers en zussen. 
Je ziet ook interessante activiteiten die buiten Brussel doorgaan. Heb je twijfels of vragen? Neem dan zeker contact op met de organisator.
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7 JAAR - 21 JAAR 
SPORT- EN CREAKAMP VOOR 
KINDEREN MET EEN MENTALE 
BEPERKING

Een sport- en creakamp voor kinderen 
uit het type 1 en 2 van het buitengewoon 
onderwijs. We gaan ontwikkelingsgericht 
bewegen, doen aan sport, spel en crea-
activiteiten... dit helemaal op niveau van de 
kinderen.
 
01.08.2022 - 05.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€ 65 per week
 

  GBS De Fonkel
 Moorselstraat 252 
 3080 Tervuren
 

  Afdeling vrije tijd Tervuren
 02 766 52 03
 www.tervuren.be/vrije-tijd/sport/

sportweken 
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8 JAAR - 23 JAAR 
BUITENGEWOON ZOMERKAMP

Een week vol plezier op het kamp op 
maat voor kinderen en jongeren met een 
meervoudige beperking.
 
01.08.2022 - 05.08.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€50 per week
€12,50 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 

  Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 Groep Intro 
 0499 05 78 28
 www.groepintro.be
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8 JAAR - 23 JAAR 
G-SPORTMIX ZOMERVAKANTIE 
KOEKELBERG

Heb je een lichte tot matige verstandelijke 
beperking en/of ASS en beweeg je graag? 
Dan is de G-sportmix iets voor jou!
 
25.07.2022 - 29.07.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang van 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
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Sport 
Naast de activiteiten in deze gids zijn er nog andere 
sportkampen voor verschillende leeftijden. Meestal 
blijf je daar ook slapen. 

Op deze websites vind je een overzicht van andere 
sportkampen:

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

 www.sport.vlaanderen/sportkampen
 02 209 47 96 

- Een overzichtspagina met allerlei omni- 
 en specifieke sportkampen: 
 sportkampen.startpagina.be

- 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 
vakantiekampen.startpagina.be

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

De Vakantiegids 
herfst-kerst 2022 
verschijnt in 
augustus/september 2022. 
Mis hem niet!

Le Guide des vacances 
automne-hiver 2022 
paraîtra en 
août/septembre 2022. 
Ne le ratez pas ! 

The Holiday guide for 
autumn-Christmas 2022 
will be published in
August/September 2022. 
Be sure not to miss it!
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