
Vakantiegids
Herfst-Kerst 2019
2,5 tot 18 jaar

Hé ket, deze gids
 is helemaal GRATIS. 

 \



De informatie 
in deze gids kan nog 

veranderen. 
De laatste informatie 

vind je op onze 
websites. 

   /

Om anderstaligen 
op weg te helpen, 
vertaalden we de 

inleiding en praktische 
info van deze gids. 

   /
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Tijd voor vakantie !
Hier is de Vakantiegids
De herfstvakantie en kerstvakantie komen er bijna aan. Dit wil ook zeggen: een nieuwe Vakantiegids!

Wil je een actieve, creatieve of sportieve vakantie? Deze gids biedt je een overzicht van wat er allemaal te beleven valt in 
Brussel in de vakantie. Je kunt kiezen uit speelweken, sportkampen en creatieve ateliers. Van multisportkamp tot theaterstage, 
van bouwateliers tot speelpleinen. Alles vind je terug in dit boekje. En het is er voor iedereen, van kleuterklas tot secundair. 

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

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

Je vindt alle informatie ook op de websites van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC): 

• www.brusselbazaar.be: alle informatie voor de jeugd in Brussel

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

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

• www.sportinbrussel.be: alle informatie over sport in Brussel 

Geniet van je vakantie, geniet van Brussel!

Eric Verrept
Leidend Ambtenaar
Vlaamse Gemeenschapscommissie



Les informations 
reprises dans ce guide 

sont susceptibles 
d’être modifiées. 

Vous trouverez les 
informations les plus 

récentes sur nos 
sites web.

   /
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Vivement les vacances !
Suivez le Guide des vacances
Le congé d’automne et les vacances d’hiver approchent à grands pas. Et qui dit congés ... dit nouveau Guide des vacances!

Votre enfant est plutôt du genre actif, créatif ou sportif? Vous trouverez dans ce guide un aperçu de toutes les activités 
proposées à Bruxelles pendant les vacances. Vous pouvez choisir entre les semaines de jeux, les camps sportifs et les 
ateliers créatifs. Les stages multisports, les stages de théâtre, les ateliers de construction et les plaines de jeux ... Vous avez 
l’embarras du choix! Nous avons rassemblé toute l’offre dans ce guide pratique, et elle s’adresse à tous, des enfants de 
maternelle aux jeunes du secondaire. 

Chaque activité est présentée en quelques mots. 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 les sites web de la Commission communautaire flamande (VGC): 

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

• www.jcaximax.be: toutes les infos sur les activités proposées par le centre de jeunes Aximax

• www.n22.brussels: toutes les infos sur les activités des centres communautaires de la VGC

• www.sportinbrussel.be: toutes les infos sur le sport à Bruxelles 

Profitez des vacances, profitez de Bruxelles!

Eric Verrept
Fonctionnaire dirigeant
Commission Communautaire Flamande



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

on our websites. 
   /

Time for the holidays!
Here is our Holiday guide
The autumn half-term and Christmas holidays are fast approaching. That also means ... there is a new Holiday guide!

Are you looking for an active, creative or sporting holiday? This guide offers you an overview of all that you can experience 
in Brussels during the holidays. You can choose from among play weeks, sports camps and creative workshops. From a 
multisports camp to a theatre programme, from construction workshops to playgroups. You can find it all in this booklet. 
There is something for everyone, from preschoolers to secondary school students.

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

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

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

Enjoy your holiday, enjoy Brussels!

Eric Verrept
Chief Officer
Flemish Community Commission
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Hoe lees je deze gids?
 Comment lire ce guide? - How to read this guide?

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

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

 
 

 

 
 
 

 

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 
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KORTINGEN

 
- Schrijf je meerdere kinderen uit je gezin in voor dezelfde 

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

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

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

 Meestal is het aantal Paspartoe-plaatsen beperkt.
 Let op: je Paspartoe tegen kansentarief is 1 jaar geldig. Na 

1 jaar krijg je een e-mail, sms of brief om je Paspartoe te 
verlengen. 

 
 Meer info?  
 Paspartoe
 02 278 11 11 

info@paspartoebrussel.be 
 www.paspartoebrussel.be

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

Zoek je meer aangepaste activiteiten voor personen met 
een beperking? Contacteer de jeugddienst of de consulente 
G-sport van de VGC-sportdienst. Neem ook een kijkje op 
pagina 51 (zie rubriek ‘Op zoek naar meer?’).

FISCALE EN SOCIALE 
VOORDELEN 
 
De kosten voor de vrijetijdsactiviteiten zijn fiscaal aftrekbaar:
- voor kinderen tot 12 jaar
- voor kinderen met een zware beperking tot 18 jaar 

Voor meer info: www.sportinbrussel.be/reducties
 
Ook interessant: 
De meeste ziekenfondsen betalen ook een deel terug 
voor kampen en speelpleinen voor kinderen.
Informeer bij je ziekenfonds!
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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. 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.
 Attention: votre Paspartoe au tarif réduit est valable 1 an. 

Après 1 an, vous recevrez un e-mail, un sms ou un courrier 
vous invitant à le prolonger. 

 Plus d’infos?  
 Paspartoe 
 02 278 11 11 

info@paspartoebrussel.be
 www.paspartoebrussel.be

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

Vous êtes à la recherche d’activités mieux adaptées aux 
personnes handicapées? Prenez contact avec le service 
Jeunesse ou avec le consultant Handisport du service des 
sports de la VGC. Jetez aussi un œil à la page 51 (voir la 
rubrique ‘Op zoek naar meer?’).

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

l’âge de 18 ans 

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

Bon à savoir aussi: 
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!
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DISCOUNTS

- If you register several children in your family for the
same activity, many organisations offer a discount.

- Are you on a limited income? In that case you may receive
an increased subsidy. Ask for a certificate to this effect
from your health insurance provider. Check the date of
validity of your certificate.

- With your certificate of entitlement to an increased
subsidy, you can also apply for a free reduced-rate
Paspartoe. In that case, your children can participate
at a reduced rate in sports camps run by the VGC Sports
Service and in creative workshops and sports weeks run
by the Jeugdcentrum Aximax and the play weeks run by
the Brussels community centres.
The number of Paspartoe places is usually limited.
Take note: your reduced-rate Paspartoe is valid for 1
year. After 1 year, you will receive an email, SMS or letter
reminding you to renew your Paspartoe.

Would you like more information?
Paspartoe
02 278 11 11
info@paspartoebrussel.be
www.paspartoebrussel.be

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

Are you looking for activities that are more specifically 
designed for people with a disability? Contact the youth 
service, or the G-sport consultant of the VGC Sports Service. 
Please take a look at page 51 as well (see the heading ‘Op 
zoek naar meer?’)

TAX AND SOCIAL 
ADVANTAGES
The cost of leisure activities are tax deductible:
- for children up to 12 years of age
- for children with a serious disability up to 18 years of age

For more information: www.sportinbrussel.be/reducties

Also of interest:
Most health insurance providers also reimburse part of the 
cost of camps and playgroups for children. Find out from 
your health insurance provider!
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Inschrijven voor 
VGC-activiteiten
Wil je deelnemen aan activiteiten van Jeugdcentrum Aximax, 
de VGC-sportdienst of de Brusselse gemeenschapscentra? 
Je kunt online en ter plaatse inschrijven.

Ga naar http://tickets.vgc.be. Maak een login aan en schrijf  
je kind in.
 
Heb je problemen met het online inschrijven of betalen?  
We helpen je verder aan onze balies. Hier een overzicht van de data 
en locaties.

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

VGC-SPORTDIENST
- online inschrijven vanaf maandag 23 september om 17:00
- ter plaatse inschrijven op maandag 23 september tussen 17:00 

en 19:00 in de: 
 • VGC-sporthal Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg 
 • sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek
 • sportzaal Campus Nieuwland, De Lenglentierstraat 20, 

1000 Brussel 
- inschrijven in het VGC-administratiehuis, E. Jacqmainlaan 135, 

1000 Brussel vanaf dinsdag 24 september. Van maandag tot 
vrijdag tussen 9:00 en 12:30, op woensdag tussen 9:00 en 17:00 of 
op afspraak. 

 

JEUGDCENTRUM AXIMAX
- online inschrijven vanaf zaterdag 14 september om 9:00
- ter plaatse inschrijven bij Jeugdcentrum Aximax, 

J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel, vanaf zaterdag 14 september 
van 9:00 tot 10:00. Alleen als je hulp nodig hebt bij het 
inschrijven of als je een Paspartoe tegen kansentarief hebt en je 
nog nooit bij Aximax hebt ingeschreven. 

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

BRUSSELSE GEMEENSCHAPSCENTRA
- online inschrijven, ter plaatse inschrijven of telefonisch 

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

ONLINE INSCHRIJVEN TEGEN KANSENTARIEF 
Ook met een Paspartoe tegen kansentarief 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 of VGC-sportdienst) waarbij je wil inschrijven.

Let op: het kansentarief is maar voor een beperkte periode geldig. 
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Inscriptions pour les 
activités de la VGC 
Vous souhaitez inscrire votre enfant à une ou plusieurs activités 
organisées par le centre de jeunes Aximax, le service des sports 
de la VGC ou les centres communautaires bruxellois? 
Vous pouvez aussi bien l’inscrire en ligne que sur place.

Pour ce faire, rendez-vous sur http://tickets.vgc.be. Créez un 
compte et inscrivez votre enfant.  
 
Vous ne parvenez pas à l’inscrire ou à effectuer le paiement en ligne? 
Nous vous aiderons derrière nos guichets. Voici un aperçu des dates 
et des lieux.

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

SERVICE DES SPORTS DE LA VGC
- inscriptions en ligne à partir du lundi 23 septembre à 17h00
- inscriptions sur place le lundi lundi 23 septembre entre 17h00 

et 19h00 au: 
 • au centre sportif Comenius de la VGC, Rue des Braves 20, 

1081 Koekelberg 
 • à la salle de sport E. Hiel, Allée des Freesias 7, 

1030 Schaerbeek
 • à la salle de sport du Campus Nieuwland, rue De 

Lenglentier 20, 1000 Bruxelles 
- inscriptions au centre administratif de la VGC, Boulevard 

Émile Jacqmain 135, 1000 Bruxelles, à partir du mardi 24 
septembre. Du lundi au vendredi entre 9h00 et 12h30, le 
mercredi entre 9h00 et 17h00 ou sur rendez-vous. 

 

CENTRE DE JEUNES AXIMAX
- inscriptions en ligne à partir du samedi 14 septembre à 9h00
- inscriptions sur place au centre de jeunes Aximax, rue 

J.W. Wilson 19, 1000 Bruxelles, à partir du samedi 14 septembre 
de 9h00 à 10h00. Uniquement si vous avez besoin d’aide pour 
l’inscription ou si vous avez un Paspartoe au tarif réduit et 
que vous n’avez jamais procédé à une inscription chez Aximax 
auparavant. 

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

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

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

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

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



Registering for VGC 
activities 
Would you like to participate in activities at the Jeugdcentrum 
Aximax, the VGC Sports Service or the Brussels community centres? 
You can register both online and on site. 
 
Go to http://tickets.vgc.be. Create a login and register  
your child. 
 
Are you experiencing  difficulties with online registration or 
payments? 
We can help you at our offices. Here is an overview of the dates 
and locations.

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

VGC SPORTS SERVICE
- online registration starting on Monday, September 23 at 5 

p.m.
- on-site registration on Monday, September 23 between 5 p.m. 

and 7 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
- register at the VGC administration centre, E. Jacqmainlaan 135, 

1000 Brussels from Tuesday, September 24. From Monday to 
Friday between 9 a.m. and 12.30 p.m., on Wednesday between 

 9 a.m. and 5 p.m. or by appointment. 

 

JEUGDCENTRUM AXIMAX
- online registration starting on Saturday, September 14 at 9 a.m.
- registration on site at Jeugdcentrum Aximax, J.W. Wilsonstraat 19, 

1000 Brussels, from Saturday, September 14 from 9 a.m. to 10 a.m. 
Only if you need help registering or if you have a reduced-rate 
Paspartoe and have never registered at Aximax before.

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

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

of the reception desk at all Brussels community centres. 

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, or the VGC Sport Service) 
where you want to register.

Take note: the reduced rate is only available for a limited period.
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ANDERLECHT           

3 JAAR - 14 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN VIA VIA

Een week vol activiteiten en uitstappen 
georganiseerd door jongeren voor jongeren.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:00

€20 voor 4 dagen 
€10 voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)

Inschrijvingen vanaf 16/09/2019  
tot 18/10/2019

 Anderlecht

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

7 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK

Computerspelletjes maken, online 
spelen, t-shirts ontwerpen, 3D tekenen, 
animatiefilmpjes maken of kortfilms 
draaien. Je kan bij ons terecht voor een 
creatieve, leerrijke en vooral plezierige stage 
waarin nieuwe media centraal staan. 

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:30 en tot 17:00

€30 voor 4 dagen 
€12 voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)

 MAKS - Media Actie Kuregem Stad 
 Ropsy Chaudronstraat 7 
 1070 Anderlecht

 02 555 09 90 
 www.maksvzw.org

14 JAAR - 18 JAAR
HACKTIVATE THE CITY 
WEARABLE TECHNOLOGY LAB

In dit lab kunnen jongeren met bekende 
modeontwerpers, ICT-experts en 
kunstenaars een eigen ontwerp realiseren 
voor een interactief, draagbaar kledingstuk. 
De resultaten van het Lab worden 
tentoongesteld in het BOZAR lab.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:30 tot 17:00

tussen €75 en €120 voor 4 dagen

 Erasmushogeschool Brussel 
 Nijverheidskaai 170 
 1070 Anderlecht

 Gluon 
 0483 02 28 12 
 www.gluon.be
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2,5 JAAR - 6 JAAR
SPEELWEEK IBO  
DE BUITELING SINT-JORIS

Avontuurlijke themaweken in De Buiteling! 
Kom op vijf verschillende locaties genieten 
van uiteenlopende activiteiten. Van een 
fotozoektocht in de stad tot een bosspel, 
van kookactiviteit tot sportieve of boeiende 
uitstappen.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:15 tot 16:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:20

tussen €10,49 en €13,99 per dag 
tussen €4,20 en €8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)

Online inschrijvingen vanaf 5/10/2019 
(om 9:00) tot 23/10/2019 (om 17:00)

IBO De Buiteling Sint-Joris 
Cellebroersstraat 16a 
1000 Brussel

 02 223 48 22 
 www.debuiteling.be

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

Avontuurlijke themaweken in De Buiteling! 
Kom op vijf verschillende locaties genieten 
van uiteenlopende activiteiten. Van een 
fotozoektocht in de stad tot een bosspel, 
van kookactiviteit tot sportieve of boeiende 
uitstappen.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:15 tot 16:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:20

tussen €10,49 en €13,99 per dag 
tussen €4,20 en €8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)

Online inschrijvingen vanaf 5/10/2019 
(om 9:00) tot 23/10/2019 (om 17:00)

IBO De Buiteling Kogelstraat 
Kogelstraat 29 
1000 Brussel

 02 223 48 22 
 www.debuiteling.be

3 JAAR - 4 JAAR
PAPIERVRIENDEN 

We maken deze week zelf ons speelgoed 
en onze prentenboeken. Dat allemaal van 
papier in alle kleuren van de regenboog. 
Personages voor in onze poppenkast, 
stempels, dieren uit papier of een 
knikkerbaan. We maken het lekker zelf. 
Het wordt een creatieve week voor de 
allerkleinsten.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €30 en €40 voor 4 dagen 
€10 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)

Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

Jeugdcentrum Aximax 
John Waterloo Wilsonstraat 19 
1000 Brussel

 02 280 45 56 
 www.jcaximax.be 
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3 JAAR - 5 JAAR

ARCHITECTENBUREAU AXIMAX 

Bouwen kan je met karton, met hout, met 
blokken en vooral met véél fantasie. Kom 
meedoen met het bouwatelier voor kleuters! 
Samen bouwen we een stad vol huizen, 
speeltuinen, dierentuin ... Denk zeker al eens 
na over wat er niet mag ontbreken in jouw 
droomstad!

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €30 en €40 voor 4 dagen 
€10 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

Jeugdcentrum Aximax 
John Waterloo Wilsonstraat 19 
1000 Brussel

 02 280 45 56 
 www.jcaximax.be

3 JAAR - 6 JAAR

SPEELWEEK: RECYLE ART

Knutsel de gekste dingen met 
recyclagemateriaal. Wij voorzien heel wat 
materialen die je mag gebruiken. Heb je 
thuis nog leuke spullen liggen om mee 
te knutselen? Dingen die je anders zou 
weggooien? Breng ze zeker mee!

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:00

€64 voor 4 dagen 
€45 voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming) 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

Gemeenschapscentrum De Markten 
Oude Graanmarkt 5 
1000 Brussel

 02 512 34 25 
 www.demarkten.be

4 JAAR - 6 JAAR

EROP EN EROVER 

Een sportieve week waar we focussen 
op teambuildende activiteiten. Samen 
overwinnen we uitdagende parcours en 
zorgen we dat ieder teamlid de finish 
haalt. Ook leren we nieuwe bal-, trek- en 
snelheidsspelen om samen met onze 
nieuwe vrienden grenzen te verleggen.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €30 en €40 voor 4 dagen 
€10 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

Jeugdcentrum Aximax 
John Waterloo Wilsonstraat 19 
1000 Brussel

 02 280 45 56 
 www.jcaximax.be
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4 JAAR - 6 JAAR

EXPEDITIE SINT-JOOST

Deze week bezoeken we unieke gebouwen, 
projecten en mensen in Sint-Joost-ten-Node 
en maken we kennis met hun geschiedenis 
en verhaal. Nadien vertellen we zelf wat we 
ontdekt hebben en maken we hiervan een 
leuke podcast. Kom jij mee op expeditie?  
In samenwerking met GC Ten Noey.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €30 en €40 voor 4 dagen 
€10 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

Jeugdcentrum Aximax 
John Waterloo Wilsonstraat 19 
1000 Brussel

 02 280 45 56 
 www.jcaximax.be

4 JAAR - 5 JAAR

KLEUTERSPORTKAMP 

Een omnisportkamp op maat van kleuters. 
Elke dag krijgen de kinderen initiaties 
in verschillende sportdisciplines. In de 
namiddag worden de sportactiviteiten 
aangevuld met crea-activiteiten. Deskundige 
lesgevers zorgen voor de begeleiding.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

Sportzaal Nieuwland 
De Lenglentierstraat 20 
1000 Brussel

 VGC-sportdienst 
02 563 05 14 

 www.sportinbrussel.be

4 JAAR - 12 JAAR 

FILMFESTIVAL FILEM’ON

Filmworkshops

26/10/2019 - 1/11/2019 
Elke dag een halve dag 
De uren worden bekend gemaakt 
via de website

€6 per workshop

Cinema Palace 
Anspachlaan 85 
1000 Brussel

Cinema Galeries 
Koninginnegalerij 26 
1000 Brussel

Cinema Nova 
Arenbergstraat 3 
1000 Brussel

 Filemon 
0474 53 22 47 

 www.filemon.be

17
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6 JAAR - 8 JAAR

ATELIER THEATERINITIATIE

Is theater alleen maar doen alsof? Wat 
is acteren nu eigenlijk echt? Kan je ook 
acteren zonder podium en verkleedkleren? 
Tijdens dit atelier ontdek je wat theater is 
en wat het kan zijn voor jou. Samen met de 
docent en de andere kinderen uit je groep 
verken je de verschillende mogelijkheden. 
Sta je graag op de planken? Kruip je graag 
in de huid van iemand anders? Kom dan 
zeker eens meedoen!

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 10:00 tot 17:00  
opvang vanaf 9:00 en tot 17:00

€120 voor 4 dagen  
(sociaal tarief is mogelijk) 
€36 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Online inschrijvingen vanaf 15/09/2019

 Bronks Jeugdtheater  
 Varkensmarkt 15-17 
 1000 Brussel

 02 219 99 21 
 www.bronks.be

6 JAAR - 9 JAAR

OMNISPORTKAMP 

Tijdens dit omnisportkamp krijgen de 
kinderen elke dag initiaties in verschillende 
sporten. Deskundige lesgevers zorgen voor 
de begeleiding.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

 Sportzaal Nieuwland 
 De Lenglentierstraat 20 
 1000 Brussel

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

6 JAAR - 9 JAAR

SEIZOEN POMPOEN 

De dagen worden korter en kouder. Tijd 
om wat gezelligheid in huis te brengen. 
We leren deze week lekker vegetarisch 
koken met seizoensproducten. Binnenkort 
verras jij je hele gezin met verrassende 
pastinaaksoep of trakteer je je vrienden op 
homemade appelbeignets. 

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €30 en €40 voor 4 dagen 
€10 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)

Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

 Jeugdcentrum Aximax 
 John Waterloo Wilsonstraat 19 
 1000 Brussel

 02 280 45 56 
 www.jcaximax.be
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6 JAAR - 9 JAAR

SPEELWEEK:  
DRUK DRUKKER DRUKST

Kan je iets drukken op een t-shirt, op een 
kei of op een ballon? Kom het te weten 
tijdens de herfstvakantie in De Markten, 
en leer drukken, schilderen en knutselen 
met allerlei gekke materialen en leuke 
technieken.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:00

€64 voor 4 dagen 
€54 voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming) 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

 Gemeenschapscentrum De Markten  
 Oude Graanmarkt 5 
 1000 Brussel

 02 512 34 25 
 www.demarkten.be

6 JAAR - 12 JAAR

MUSEUMATELIER:  
HELDEN EN HELDINNEN

De superhelden tonen je hoe het moet. Reis 
met hen de wereld rond en verdien je eigen 
ster aan het firmament.

29/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:30 tot 16:30  
opvang vanaf 8:30 en tot 17:30

€75 voor 3 dagen

 Koninklijke Musea voor Kunst  
 en Geschiedenis 
 Jubelpark 10 
 1000 Brussel

 02 741 73 02 
 www.kmkg.be

6 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK IBO  
DE BUITELING NIEUWLAND

Avontuurlijke themaweken in De Buiteling! 
Kom op vijf verschillende locaties genieten 
van uiteenlopende activiteiten. Van een 
fotozoektocht in de stad tot een bosspel, 
van kookactiviteit tot sportieve of boeiende 
uitstappen.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:15 tot 16:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:20

tussen €10,49 en €13,99 per dag 
tussen €4,20 en €8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)

Online inschrijvingen vanaf 5/10/2019  
(om 9:00) tot 23/10/2019 (om 17:00)

 IBO De Buiteling Nieuwland 
 Nieuwland 194 
 1000 Brussel

 02 223 48 22 
 www.debuiteling.be
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8 JAAR - 9 JAAR

BRUSSEL IN BEELD

Deze week leren we fotograferen. Hiervoor 
trekken we de straten van Brussel in. Wat is 
een interessant onderwerp? Hoe kan je een 
saai gebouw verrassend in beeld brengen? 
Kom mee experimenteren en ontdek 
misschien jouw nieuwe passie.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €30 en €40 voor 4 dagen 
€10 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

 Jeugdcentrum Aximax 
 John Waterloo Wilsonstraat 19 
 1000 Brussel

 02 280 45 56 
 www.jcaximax.be

9 JAAR - 16 JAAR

KINDER- EN TIENERJURY 
FILMFESTIVAL FILEM’ON

Ben je tussen 9 en 16 jaar, hou je van 
films kijken en geef je graag je mening? 
Dan is de tienerjury iets voor jou. Onder 
professionele begeleiding bekijken we elke 
dag één of twee films, ontmoeten we de 
regisseur of acteur, discussiëren we met 
een internationale jury wat we van de films 
vinden. Op het einde van de week reiken  
we een prijs uit voor de beste film.

28/10/2019 - 2/11/2019 
van 10:00 tot 17:00

Gratis

Stuur een motivatiebriefje of 
introductiefilmpje door naar  
juryfilemon@gmail.com

 Tour à Plomb 
 Slachthuisstraat 26 
 1000 Brussel

 Filemon  
 0474 53 22 47 
 www.filemon.be

10 JAAR - 14 JAAR

HIPHOP- EN OMNISPORTKAMP 

Jongens en meisjes krijgen tijdens dit 
sportkamp dagelijks hiphoplessen in 
samenwerking met Urban Center. Naast 
hiphop zijn er ook omnisportactiviteiten. 
Deskundige lesgevers zorgen voor de 
begeleiding.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen€40 en €56 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

 Sportzaal Nieuwland 
 De Lenglentierstraat 20 
 1000 Brussel

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

REPORTERS VAN FILEM’ON

Filem’on, het Brussels filmfestival voor een 
jong publiek, staat voor de deur. Onze 
reporters bekijken de films in verschillende 
leuke filmhuizen, maken reportages, 
interviewen producers en duiken achter de 
schermen van het festival.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €30 en €40 voor 4 dagen 
€10 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)

Meer info over de inschrijvingen op 
 p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

 John Waterloo Wilsonstraat 19 
 1000 Brussel

 Jeugdcentrum Aximax 
 02 280 45 56 
 www.jcaximax.be

VANAF 12 JAAR

SLAM POETRY-ATELIER

Ritme, attitude en een beetje durf heb je 
nodig. Met misschien wat stoere muziek. 
En de juiste woorden natuurlijk, om naar 
het publiek te smijten. Je leert het allemaal 
tijdens dit Slam Poetry-atelier. Door te 
ontdekken wat je echt wil zeggen, door 
naar elkaar te luisteren en te kijken, door te 
proberen en te herbeginnen. Je echte stem 
klinkt krachtiger dan je denkt!

28/10/2019 - 30/10/2019 
van 10:00 tot 16:00  
opvang vanaf 9:00 en tot 17:30

€90 voor 3 dagen 
(Sociaal tarief is mogelijk) 
€27 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Online inschrijvingen vanaf 15/09/2019

 Bronks Jeugdtheater  
 Varkensmarkt 15-17 
 1000 Brussel

 02 219 99 21 
 www.bronks.be

4 JAAR - 6 JAAR
CREAWEEK

Thematische driedaagse vol crea- en 
spelplezier.

28/10/2019 - 30/10/2019 
van 9:30 tot 16:00 
opvang vanaf 8:30 en tot 17:00

tussen €40 en €50 voor 3 dagen 
€15 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)

Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

    Wijkschool GO De Wimpel 
 Kroonlaan 13 
 1050 Elsene

 Gemeenschapscentrum De Maalbeek 
 i.s.m. Gemeenschapscentrum Elzenhof 
 02 734 84 43 
 www.demaalbeek.be

ELSENE                                
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ETTERBEEK  

5 JAAR - 12 JAAR
CREATIEVE WORKSHOPS

Creatieve workshops rond architectuur, 
design, landschap of een link met de 
lopende tentoonstelling(en) en/of 
evenementen.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:30 tot 16:00  
opvang vanaf 8:30 en tot 18:00

tussen €99 en €110 voor 4 dagen

Online inschrijvingen via www.civa.brussels

     CIVA Stichting 
Kluisstraat 55 
1050 Elsene

 02 642 24 50 
 www.civa.brussels

2,5 JAAR - 6 JAAR
SPEELWEEK IBO  
DE PUZZEL ETTERBEEK

Gevarieerd en pedagogisch vrijetijdsaanbod 
voor kinderen.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 7:00 tot 18:15 
tussen €7,50 en €10 per dag  
(sociaal tarief mogelijk)

Inschrijvingen vanaf 14/10/2019

     IBO De Puzzel Etterbeek 
Generaal Fivéstraat 38 
1040 Etterbeek

 0490 42 63 70 
 depuzzeletterbeek@sint-goedele.be

6 JAAR - 9 JAAR

CREAWEEK 

Thematische driedaagse vol  
crea- en spelplezier.

28/10/2019 - 30/10/2019 
van 9:30 tot 16:00 
opvang vanaf 8:30 en tot 17:00

tussen €40 en €50 voor 3 dagen 
€15 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     Gemeenschapscentrum De Maalbeek 
Hoornstraat 97 
1040 Etterbeek

 02 734 84 43 
 www.demaalbeek.be
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GANSHOREN 

2,5 JAAR - 12 JAAR

GEMEENTELIJK SPEELPLEIN DE 
RIVIEREN

Een week vol spelletjes, knutselactiviteiten, 
sport en veel meer.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 8:45 tot 16:30  
opvang vanaf 7:15 en tot 18:00

tussen €4 en €7 per dag 

Inschrijvingen voor inwoners Ganshoren 
vanaf 9/09/2019. Inschrijvingen voor niet-
inwoners Ganshoren vanaf 16/09/2019

     Speelplein 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 - 12 JAAR

SPEELWEEK IBO  
DE RIVIEREN

Ontspannen, toffe, avontuurlijke, 
knotsgekke speelweek in verschillende 
leeftijdsgroepen. En daar horen zeker  
veel uitstappen bij!

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:30  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:00

tussen €36 en €48 voor 4 dagen 
tussen €24 en €36 voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)

Inschrijvingen vanaf 16/09/2019 om 10:00  
via jamal@iboderivieren.be

     IBO De Rivieren - Heilig Hart 
Louis Delhovestraat 69 
1083 Ganshoren

 0475 65 52 97 
 www.iboderivieren.be

3 JAAR - 8 JAAR

CREATIEVE KINDERCURSUS: 
‘PROGRAMMEREN’

In de basismodule ‘computertaal’ leren 
de kinderen op één week tijd hoe ze hun 
eigen games, muziek en verhaaltjes kunnen 
programmeren. Kinderen die al basislessen 
programmeren gevolgd hebben, kunnen aan 
de slag met ‘Robomania’: het bouwen en 
programmeren van robots!

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:00

€60 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     Gemeenschapscentrum De Zeyp 
Van Overbekelaan 164  
1083 Ganshoren

 Gemeenschapscentrum De Platoo 
 02 412 00 50 
 www.deplatoo.be
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2,5 JAAR - 6 JAAR

SPEELWEEK IBO  
DE PUZZEL MAGRITTE

Gevarieerd en pedagogisch vrijetijdsaanbod 
voor kinderen.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 7:00 tot 18:15

tussen €7,50 en €10 per dag  
(sociaal tarief mogelijk)

Inschrijvingen vanaf 14/10/2019

     IBO De Puzzel Magritte 
Wemmelse Steenweg 229 
1090 Jette

 02 427 09 44 
 depuzzelmagritte@sint-goedele.be

2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK IBO  
DE PUZZEL LEOPOLD

Gevarieerd en pedagogisch vrijetijdsaanbod 
voor kinderen.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 7:00 tot 8:15

tussen €7,50 en €10 per dag  
(sociaal tarief mogelijk)

Inschrijvingen vanaf 14/10/2019

     IBO De Puzzel Leopold 
Leopold I straat 307 
1090 Jette

 02 427 09 44 
 depuzzelleopold@sint-goedele.be

6 JAAR - 12 JAAR

HERFSTSTAGE:  
INITIATIE BEELDHOUWEN

Twee beeldende kunstenaars begeleiden 
de kinderen bij de ontwikkeling van hun 
creatieve talenten door hen in contact te 
brengen met materialen als hout, metaal,  
klei ... en door hen vertrouwd te maken met 
de wereld en de taal van hedendaagse kunst. 

28/10/2019 - 01/11/2019  
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 18:30

€100 per week 

Inschrijvingen via kinderen@atelier34zero.be

     Atelier 34zero Muzeum  
de Rivierendreef 334 
1090 Jette

 02 428 33 06 
 www.atelier34zeromuzeum.be

JETTE 
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8 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK HERFST: BRICOFONIE

Tijdens deze workshop bouwen 
we muziekinstrumenten uit allerlei 
recupmaterialen: een tuinslangtrompet, 
kapstokviool, papiermarimba, 
vuilnisbaktrommel, rietjeshobo, isomogitaar.   
Alles maakt lawaai!

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:00

tussen €48 en €56 voor 4 dagen 
€14 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     Gemeenschapscentrum Essegem  
Leopold I straat 329 
1090 Jette

 02 427 80 39 
 www.essegem.be

2,5 JAAR - 9 JAAR

GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
CADOLLEKEN

Speelplein Cadolleken, het speelplein waar 
je allerlei leuke activiteiten kan doen. Leuke 
spelletjes, ravotten in parken, ateliers zoals 
koken, dansen, sporten, zingen, schilderen, 
schminken, knutselen, puzzelen ...

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 8:00 tot 17:00

€4 per dag 
gratis vanaf 3de kind

Inschrijvingen in de gemeentelijke 
Basisschool ‘De Kadeekes’ en in Boekelberg 
(Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg)

     Gemeentelijke Basisschool de Kadeekes 
Herkoliersstraat 68 
1081 Koekelberg

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

8 JAAR - 12 JAAR

CREATIEVE KINDERCURSUS: 
‘PROGRAMMEREN’

In de basismodule ‘Computertaal’ leren 
de kinderen op één week tijd hoe ze hun 
eigen games, muziek en verhaaltjes kunnen 
programmeren. Kinderen die al basislessen 
programmeren gevolgd hebben, kunnen aan 
de slag met ‘Robomania’: het bouwen en 
programmeren van robots!

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:00

€60 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     Comenius 
Dapperenstraat 20 
1081 Koekelberg

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

KOEKELBERG  
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4 JAAR - 5 JAAR

KLEUTERSPORTKAMP 

Een omnisportkamp op maat van kleuters. 
Elke dag krijgen de kinderen initiaties 
in verschillende sportdisciplines. In de 
namiddag worden de sportactiviteiten 
aangevuld met crea-activiteiten. Deskundige 
lesgevers zorgen voor de begeleiding.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     VGC-sportzaal Comenius 
Dapperenstraat 20 
1081 Koekelberg

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

6 JAAR - 8 JAAR

JIUJITSU- EN OMNISPORTKAMP

Sportkamp in het teken van Braziliaanse 
Jiujitsu. Tijdens deze week krijg je elke dag 
initiatie Jiujitsu/grappling van een trainer 
van de Braziliaanse Jiujitsu Academy. Ook 
krijg je dagelijks initiaties in verschillende 
andere sporten. Deskundige lesgevers 
zorgen steeds voor de begeleiding.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €40 en €56 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     VGC-sportzaal Comenius 
Dapperenstraat 20 
1081 Koekelberg

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

9 JAAR - 12 JAAR

BAL- EN OMNISPORTKAMP 

Omnisportkamp in het teken van 
balsporten. Je krijgt ook dagelijks initiaties 
in verschillende andere sporten. Deskundige 
lesgevers zorgen steeds voor de begeleiding.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 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 - 10 JAAR

SPEELWEEK IBO  
DE PUZZEL LAKEN

Gevarieerd en pedagogisch vrijetijdsaanbod 
voor kinderen.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 7:00 tot 18:15

tussen €7,50 en €10 per dag  
(sociaal tarief mogelijk)

Inschrijvingen vanaf 14/10/2019

     IBO De Puzzel Laken 
Molenbeeksestraat 173 
1020 Laken

 02 427 09 44 
 depuzzellaken@sint-goedele.be

2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK IBO  
NEKKERSDAL

Spelen, ravotten, sporten, knutselen,  
op uitstap en nog veel meer.  
Elke dag beleef je zo veel plezier.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:30  
opvang vanaf 7:30 en tot 19:00

tussen €9 en €12 per dag 
(sociaal tarief mogelijk)

     IBO Nekkersdal 
Emile Bockstaellaan 107 
1020 Laken

 02 421 80 65 
 www.nekkersdal.be

4 JAAR - 5 JAAR

KLEUTERSPORTKAMP 

Een omnisportkamp op maat van kleuters. 
Elke dag krijgen de kinderen initiaties 
in verschillende sportdisciplines. In de 
namiddag worden de sportactiviteiten 
aangevuld met crea-activiteiten. Deskundige 
lesgevers zorgen voor de begeleiding.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     Sportzaal E. Hiel 
Freesiadreef 7 
1030 Schaarbeek

 VGC-sportdienst 
 02 563 05 14 
 www.sportinbrussel.be
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6 JAAR - 8 JAAR

OMNISPORTKAMP 

Tijdens dit omnisportkamp krijgen de 
kinderen elke dag initiaties in verschillende 
sporten. Deskundige lesgevers zorgen voor 
de begeleiding.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     Sportzaal E. Hiel 
Freesiadreef 7 
1030 Schaarbeek

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

6 JAAR - 13 JAAR

SPEELWEEK HERFST

Japanse stippen ... een kunsteducatieve 
speelweek rond de Japanse kunstenares 
Yayoi Kusama.  Voor lagere schoolkinderen 
met zin in polkadots, pompoenen, licht en 
spiegels.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:30 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:00

€40 voor 4 dagen

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     Gemeenschapscentrum De Kriekelaar 
Gallaitstraat 86 
1030 Schaarbeek

 02 245 75 22 
 www.dekriekelaar.be

9 JAAR - 12 JAAR

OMNISPORTKAMP

Tijdens dit omnisportkamp krijgen de 
kinderen elke dag initiaties in verschillende 
sporten. Deskundige lesgevers zorgen voor 
de begeleiding.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     Sportzaal E. Hiel 
Freesiadreef 7 
1030 Schaarbeek

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

HERFSTSTAGE

Tijdens deze week doen de kinderen 
verschillende activiteiten aangepast 
aan hun leeftijd; zwemmen, knutselen, 
kookatelier, musea bezoeken, sporten, op 
uitstap gaan ...

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:30 en tot 17:30

tussen €36 en €44 voor 4 dagen 
tussen €32 en €40 voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)

Inschrijvingen vanaf 2/09/2019  
tot en met 11/10/2019

     Het Meervoud 
Egide Winteroystraat 34 
1082 Sint-Agatha-Berchem

 02 468 26 82 
 hetmeervoud@msn.com

8 JAAR - 12 JAAR

CREATIEVE KINDERCURSUS: 
‘PROGRAMMEREN’

In de basismodule ‘Computertaal’ leren 
de kinderen op één week tijd hoe ze hun 
eigen games, muziek en verhaaltjes kunnen 
programmeren. Kinderen die al basislessen 
programmeren gevolgd hebben, kunnen aan 
de slag met ‘Robomania’: het bouwen en 
programmeren van robots!

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:00

€60 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     Gemeenschapscentrum De Kroon 
Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19 
1082 Sint-Agatha-Berchem

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

2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK DE MOLENKETJES

Tijdens onze speelweek bieden wij heel wat 
afwisselende activiteiten aan: knutselen, 
koken, zwemmen ...

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 17:30

tussen €2,70 en €6 per dag

Online inschrijvingen vanaf 23/09/2019 tot 
25/10/2019 

     School De Knipoog 
Zaadstraat 30 
1080 Sint-Jans-Molenbeek

 De Molenketjes 
 02 412 72 41 
 www.demolenketjes.be
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2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK IBO  
DE VERLIEFDE WOLK HAVENWIJK

Spelen, ravotten, sporten, knutselen,  
op uitstap en nog veel meer!  
Elke dag beleef je zo veel plezier in het IBO!

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 10:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 18:00

tussen €35 en €40 voor 4 dagen 
tussen €25 en €35 voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)

Inschrijvingen: iboadmin@dewelvaartkapoen.be 
in de week van 23/09/2019. Inschrijvingen 
ter plaatse in de week van 30/09/2019

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

 02 412 39 27 
 www.dewelvaartkapoen.be

2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK IBO  
DE VERLIEFDE WOLK  SLUIS

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer! Elke dag beleef je 
zo veel plezier in het IBO!

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 10:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 18:00

tussen €35 en €40 voor 4 dagen 
tussen €25 en €35 voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)

Inschrijvingen: iboadmin@dewelvaartkapoen.be 
in de week van 7/10/2019. Inschrijvingen ter 
plaatse in de week van 18/10/2019

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

 02 412 39 27 
 www.dewelvaartkapoen.be

2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK IBO  
DE VERLIEFDE WOLK VIER WINDEN

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer! Elke dag beleef je 
zo veel plezier in het IBO!

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 10:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 18:00

tussen €35 en €40 voor 4 dagen 
tussen €25 en €35 voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)

Inschrijvingen: iboadmin@dewelvaartkapoen.be 
in de week van 30/09/2019. Inschrijvingen 
ter plaatse in de week van 7/10/2019

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

 02 412 39 27 
 www.dewelvaartkapoen.be
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5 JAAR - 16 JAAR

TENNIS- EN MULTISPORTKAMP

Tennisschool Sport en Spel organiseert 
tennisstages voor alle niveaus. Deze 
bestaan voor 50% uit tennislessen en voor 
50% uit multisport. Nederlandstalige en 
gediplomeerde monitoren zorgen voor een 
onvergetelijke stage. Iedereen welkom!

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:00

tussen €69 en €85 voor 4 dagen

     Sporthal Toverfluit 
Toverfluitstraat 19 
1080 Sint-Jans-Molenbeek

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

2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK IBO  
DE BUITELING SINT-JOOST

Avontuurlijke themaweken in De Buiteling! 
Kom op vijf verschillende locaties genieten 
van uiteenlopende activiteiten. Van een 
fotozoektocht in de stad tot een bosspel, 
van kookactiviteit tot sportieve of boeiende 
uitstappen.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:15 tot 16:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:20

tussen €10,49 en €13,99 per dag  
tussen €4,20 en €8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)

Online inschrijvingen vanaf 5/10/2019  
(om 9:00) tot 23/10/2019 (om 17:00)

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

 02 223 48 22 
 www.debuiteling.be

4 JAAR - 6 JAAR

HERFSTKLANKEN

Tijdens herfstklanken gaan we niet alleen 
op zoek naar de kleuren maar ook naar 
de geluiden. Hoe klinkt de herfst en welk 
instrument is dat dan? En kan je de kleuren 
van de herfst omzetten in geluid? En wie 
weet kunnen we ook dansen op de herfst.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:30 en tot 17:30

€40 voor 4 dagen 
€15 per dag  
(Paspartoe tegen kansentarief)

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

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

 02 217 08 82 
 www.tennoey.be

SINT-JOOST-TEN-NODE 
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2,5 JAAR - 12 JAAR

GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
ROODEBEEK

Er zijn verschillende activiteiten, aangepast 
aan de leefwereld van je kind. Bouwen, een 
zoektocht, knutselen, spelen en zo veel meer.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 17:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:30

tussen €58 en €110 voor 4 dagen

Inschrijvingen vanaf 23/09/2019 voor 
inwoners Sint-Lambrechts-Woluwe en  
vanaf 7/10/2019 voor niet-inwoners  
Sint-Lambrechts-Woluwe

     Gemeentelijke kleuterschool  
Paul Hymans 
Paul Hymanslaan 116 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 
 Jeugddienst 
 02 776 82 52 
 www.jjjy.be/nl

9 JAAR - 12 JAAR

HERFSTSTAGE:  
VAN IMPRO TOT SLAPSTICK

Droom je er ook van op een podium te 
staan? Tijdens deze vakantiestage proeven 
we van verschillende vormen van theater. Van 
improvisatie tot slapstick, van bewegen op een 
podium tot verhalen vertellen, van acteren 
met maskers tot schaduwspelen maken.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:30 tot 17:00

tussen €50 en €60 voor 4 dagen 
€10 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     Gemeenschapscentrum Kontakt  
Orbanlaan 54 
1150 Sint-Pieters-Woluwe

 02 762 37 74 
 www.gckontakt.be

3 JAAR - 5 JAAR

STADSMIKS

Muzikale en beeldende speelweek  
voor kleuters.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00

€70 voor 4 dagen 
€18 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     Gemeenschapscentrum Het Huys 
Egide Van Ophemstraat 46 
1180 Ukkel

 02 343 46 58 
 www.hethuys.be

SINT-PIETERS-
WOLUWE 

SINT-LAMBRECHTS-
WOLUWE UKKEL 
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8 JAAR - 12 JAAR

OMNISPORTKAMP

Een sportieve speelweek voor kinderen.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00

€70 voor 4 dagen 
€18 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

     Gemeenschapscentrum Het Huys  
Egide Van Ophemstraat 46 
1180 Ukkel

 02 343 46 58 
 www.hethuys.be

2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK IBO  
DE BUITELING VORST

Avontuurlijke themaweken in De Buiteling! 
Kom op vijf verschillende locaties genieten 
van uiteenlopende activiteiten. Van een 
fotozoektocht in de stad tot een bosspel, 
van kookactiviteit tot sportieve of boeiende 
uitstappen.

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:15 tot 16:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:20

tussen €10,49 en €13,99 per dag  
tussen €4,20 en €8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)

Online inschrijvingen vanaf 5/10/2019  
(om 9:00) tot 23/10/2019 (om 17:00)

     IBO De Buiteling Vorst 
Bondgenotenstraat 54 
1190 Vorst

 02 223 48 22 
 www.debuiteling.be

4 JAAR - 6 JAAR

CREA-YOGA

Kinderyoga omvat veel meer dan je denkt! 
We luisteren naar verhalen, voeren hierbij 
yogaoefeningen uit, gebruiken onze 
verbeeldingskracht en knutselen erop los. 
Welkom op deze meditatieve trip!

28/10/2019 - 31/10/2019 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

€75 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

   Gemeenschapscentrum WaBo  
 Delleurlaan 39 
 1170 Watermaal-Bosvoorde

 02 675 40 10 
 www.wabo.be

WATERMAAL-
BOSVOORDE UKKEL VORST 



W
AT

ER
M

A
A

L-
BO

SV
O

O
RD

E
H

ER
FS

TV
A

KA
N

TI
E

36

6 JAAR - 9 JAAR

TYPO-TYP 

We verzinnen onze eigen taal, woorden en 
beelden. Gebruik je verbeelding en illustreer 
spreekwoorden, ontwerp gedichtenposters 
en creëer je eigen prentenboek.

28/10/2019 - 31/10/2019 
Van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

€75 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

   Gemeenschapscentrum WaBo  
 Delleurlaan 39 
 1170 Watermaal-Bosvoorde

 02 675 40 10 
 www.wabo.be
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7 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK

Computerspelletjes maken, online 
spelen, t-shirts ontwerpen, 3D tekenen, 
animatiefilmpjes maken of kortfilms 
draaien. Je kan bij ons terecht voor een 
creatieve, leerrijke en vooral plezierige stage 
waarin nieuwe media centraal staan. 

23/12/2019 - 24/12/2019 
02/01/2020 - 03/01/2020 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:30 en tot 17:00

€20 voor 2 dagen 
€12 voor 2 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)

   MAKS - Media Actie Kuregem Stad 
 Ropsy Chaudronstraat 7 
 1070 Anderlecht

 02 555 09 90 
 www.maksvzw.org

2,5 JAAR - 6 JAAR

SPEELWEKEN IBO  
DE BUITELING SINT-JORIS

Avontuurlijke themaweken in De Buiteling! 
Kom op vijf verschillende locaties genieten 
van uiteenlopende activiteiten. Van een 
fotozoektocht in de stad tot een bosspel, 
van kookactiviteit tot sportieve of boeiende 
uitstappen.

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:15 tot 16:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:20

tussen €10,49 en €13,99 per dag 
tussen €4,20 en €8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)

Online inschrijvingen vanaf 30/11/2019  
(om 9:00) tot 18/12/2019 (om 17:00) 

   IBO De Buiteling Sint-Joris 
 Cellebroersstraat 16a 
 1000 Brussel

 02 223 48 22 
 www.debuiteling.be

2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEKEN IBO  
DE BUITELING KOGELSTRAAT

Avontuurlijke themaweken in De Buiteling! 
Kom op vijf verschillende locaties genieten 
van uiteenlopende activiteiten. Van een 
fotozoektocht in de stad tot een bosspel, 
van kookactiviteit tot sportieve of boeiende 
uitstappen.

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:15 tot 16:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:20

tussen €10,49 en €13,99 per dag 
tussen €4,20 en €8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)

Online inschrijvingen vanaf 30/11/2019  
(om 9:00) tot 18/12/2019 (om 17:00) 

   IBO De Buiteling Kogelstraat 
 Kogelstraat 29 
 1000 Brussel

 02 223 48 22 
 www.debuiteling.be

ANDERLECHT BRUSSEL 
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3 JAAR - 4 JAAR

MELODIEMAATJES 

Naar muziek luisteren is leuk. Zelf muziek 
maken is nog leuker. We gaan aan de slag 
met exotische instrumenten en onze eigen 
stem. We ontdekken samen met onze 
vrienden liedjes van over heel de wereld 
en knutselen iedere dag zelf een leuk 
instrument.

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €30 en €40 voor 4 dagen 
€10 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

   Jeugdcentrum Aximax 
 John Waterloo Wilsonstraat 19 
 1000 Brussel

 02 280 45 56 
 www.jcaximax.be

4 JAAR - 5 JAAR

BORIS BEER OP PAD

Ken je Boris al? Boris is mijn favoriete 
knuffelbeer. Binnenkort ga ik naar Aximax 
en Boris mag mee. Alle andere kinderen 
brengen ook hun knuffel mee, zo is Boris 
niet alleen wanneer ik met hen ga spelen. 
Kom jij ook spelen? Neem dan zeker je 
lievelingsknuffel mee!

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €30 en €40 voor 4 dagen 
€10 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

   Jeugdcentrum Aximax 
 John Waterloo Wilsonstraat 19 
 1000 Brussel

 02 280 45 56 
 www.jcaximax.be 

4 JAAR - 5 JAAR

KLEUTERSPORTKAMP

Omnisportkamp op maat van kleuters. 
Elke dag krijgen de kinderen initiaties 
in verschillende sportdisciplines. In de 
namiddag worden de sportactiviteiten 
aangevuld met crea-activiteiten. Deskundige 
lesgevers zorgen voor de begeleiding.

30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

   Sportzaal Nieuwland 
 De Lenglentierstraat 20 
 1000 Brussel

 VGC-sportdienst 
 02 563 05 14 
 www.sportinbrussel.be
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5 JAAR - 7 JAAR

EXPEDITIE BEWONDERING 

Het kindermuseum, het speelgoedmuseum, 
het 'dinomuseum' … Brussel telt ongelofelijk 
veel musea op kindermaat. Wij ontdekken 
niet enkel de vaste collecties maar gaan ook 
op zoek naar verborgen weetjes. 

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €30 en €40 voor 4 dagen 
€10 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

   Jeugdcentrum Aximax 
 John Waterloo Wilsonstraat 19 
 1000 Brussel

 02 280 45 56 
 www.jcaximax.be

6 JAAR - 12 JAAR 

MUSEUMATELIER:  
DAAR KWAMEN EENS 3 KONINGEN

Drie koningen, drie koningen, wij komen 
van zo ver. Al wonen we in paleizen, we zijn 
moe van ’t reizen. In het Mim zetten we ons 
neer, en zingen we nog een keer …

2/01/2020 - 3/01/2020 
van 9:30 tot 16:30  
opvang vanaf 8:30 en tot 17:30

€50 voor 2 dagen

   Muziekinstrumentenmuseum 
 Hofberg 2 
 1000 Brussel

 Koninklijke Musea voor Kunst  
 en Geschiedenis  
 02 741 73 02 
 www.kmkg.be

6 JAAR - 12 JAAR

OMNISPORTKAMP 

Tijdens dit omnisportkamp krijgen de 
kinderen elke dag initiaties in verschillende 
sporten. Deskundige lesgevers zorgen voor 
de begeleiding.

30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €32 en € 8 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 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

Avontuurlijke themaweken in De Buiteling! 
Kom op vijf verschillende locaties genieten 
van uiteenlopende activiteiten. Van een 
fotozoektocht in de stad tot een bosspel, 
van kookactiviteit tot sportieve of boeiende 
uitstappen.

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:15 tot 16:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:20

tussen €10,49 en €13,99 per dag 
tussen €4,20 en €8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)

Online inschrijvingen vanaf 30/11/2019  
(om 9:00) tot 18/12/2019 (om 17:00) 

   IBO De Buiteling Nieuwland 
 Nieuwland 194 
 1000 Brussel

 02 223 48 22 
 www.debuiteling.be

8 JAAR - 9 JAAR

ACROBATENTOEREN 

En hop! De eerste salto is gemaakt! Deze 
week leren we enkele basisdisciplines uit 
de circuswereld maar focussen we vooral 
op acrobatie. Trampoline, grondacrobatie, 
hand to hand en een flinke portie 'parkour' 
zorgen dat we ons deze week niet vervelen. 
Zowel voor kinderen met als zonder 
ervaring in circus.

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €30 en €40 voor 4 dagen 
€10 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

   Jeugdcentrum Aximax 
 John Waterloo Wilsonstraat 19 
 1000 Brussel

 02 280 45 56 
 www.jcaximax.be

10 JAAR - 12 JAAR

URBAN ACTION 

Een luie vakantie in de zetel? Nee! Daar 
doen wij niet aan mee. We ontdekken de 
coolste sporten die de stad te bieden heeft. 
Muurklimmen, schaatsen, boksen, indoor 
rolschaatsen, zwemmen, mountainbiken, 
slacklinen, enzovoort. Kom mee op dit 
sportieve avontuur ... als je durft!

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
van 9:00 tot 16:00 
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €30 en €40 voor 4 dagen 
€10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

   Jeugdcentrum Aximax 
 John Waterloo Wilsonstraat 19 
 1000 Brussel

 02 280 45 56 
 www.jcaximax.be
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2,5 JAAR - 6 JAAR

SPEELWEKEN IBO  
DE PUZZEL ETTERBEEK

Gevarieerd en pedagogisch vrijetijdsaanbod 
voor kinderen.

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 7:00 tot 18:15

tussen €7,50 en €10 per dag 
(sociaal tarief mogelijk)

Inschrijvingen vanaf 9/12/2019

   IBO De Puzzel Etterbeek 
 Generaal Fivéstraat 38 
 1040 Etterbeek

 0490 42 63 70 
 depuzzeletterbeek@sint-goedele.be

2,5 JAAR - 12 JAAR

GEMEENTELIJK SPEELPLEIN  
DE RIVIEREN

Een week vol spelletjes, knutselactiviteiten, 
sport en veel meer.

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 8:45 tot 16:30  
opvang vanaf 7:15 en tot 18:00

tussen €4 en €7 per dag 

Inschrijvingen voor inwoners Ganshoren 
vanaf 9/09/2019. Inschrijvingen voor niet-
inwoners Ganshoren vanaf 16/09/2019 

   De Rivieren 
 M. De Jongelaan 40 
 1083 Ganshoren

 Gemeente Ganshoren 
 Sport, cultuur en vrije tijd  
 02 465 75 71 
 www.ganshoren.be

2,5 JAAR - 6 JAAR

SPEELWEKEN IBO  
DE PUZZEL MAGRITTE

Gevarieerd en pedagogisch vrijetijdsaanbod 
voor kinderen.

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 7:00 tot 18:15

tussen €7,50 en €10 per dag  
(sociaal tarief mogelijk)

Inschrijvingen vanaf 9/12/2019

   IBO De Puzzel - Magritte 
 Wemmelse Steenweg 229 
 1090 Jette

 02 427 09 44 
 depuzzelmagritte@sint-goedele.be

ETTERBEEK GANSHOREN JETTE 
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2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEKEN IBO  
DE PUZZEL LEOPOLD

Gevarieerd en pedagogisch vrijetijdsaanbod 
voor kinderen.

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 7:00 tot 18:15

tussen €7,50 en €10 per dag  
(sociaal tarief mogelijk)

Inschrijvingen vanaf 9/12/2019

   IBO De Puzzel Leopold 
 Leopold I straat 307 
 1090 Jette

 02 427 09 44 
 depuzzelleopold@sint-goedele.be

2,5 JAAR - 9 JAAR

GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
CADOLLEKEN

Speelplein Cadolleken, het speelplein waar 
je allerlei leuke activiteiten kan doen. Leuke 
spelletjes, ravotten in parken, ateliers zoals 
koken, dansen, sporten, zingen, schilderen, 
schminken, knutselen, puzzelen...

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 8:00 tot 17:00

€4 per dag 
gratis vanaf 3de  kind

Inschrijvingen in de Gemeentelijke 
Basisschool 'De Kadeekes' en in Boekelberg                        
(Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg) 

   Gemeentelijke Basisschool de Kadeekes 
 Herkoliersstraat 68 
 1081 Koekelberg

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

4 JAAR - 5 JAAR

KLEUTERSPORTKAMP

Omnisportkamp op maat van kleuters. 
Elke dag krijgen de kinderen initiaties 
in verschillende sportdisciplines. In de 
namiddag worden de sportactiviteiten 
aangevuld met crea-activiteiten. Deskundige 
lesgevers zorgen voor de begeleiding.

30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

   VGC-sportzaal Comenius 
 Dapperenstraat 20 
 1081 Koekelberg

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

KOEKELBERG 
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6 JAAR - 12 JAAR

OMNISPORTKAMP 

Tijdens dit omnisportkamp krijgen de 
kinderen elke dag initiaties in verschillende 
sporten. Deskundige lesgevers zorgen voor 
de begeleiding.

30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

   VGC-sportzaal Comenius 
 Dapperenstraat 20 
 1081 Koekelberg

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

2,5 JAAR - 10 JAAR

SPEELWEKEN IBO  
DE PUZZEL LAKEN

Gevarieerd en pedagogisch vrijetijdsaanbod 
voor kinderen.

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 7:00 tot 18:15

tussen €7,50 en €10 voor dag  
(sociaal tarief mogelijk)

Inschrijvingen vanaf 9/12/2019

   IBO De Puzzel Laken 
 Molenbeeksestraat 173 
 1020 Laken

 02 427 09 44 
 depuzzellaken@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.

2/01/2020 - 3/01/2020 
van 9:00 tot 16:30  
opvang vanaf 7:30 en tot 19:00

tussen €9 en €12 per dag 
(sociaal tarief mogelijk)

   IBO Nekkersdal 
 Emile Bockstaellaan 107 
 1020 Laken

 02 421 80 65 
 www.nekkersdal.be

KOEKELBERG LAKEN 
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4 JAAR - 5 JAAR

KLEUTERSPORTKAMP

Omnisportkamp op maat van kleuters. 
Elke dag krijgen de kinderen initiaties 
in verschillende sportdisciplines. In de 
namiddag worden de sportactiviteiten 
aangevuld met crea-activiteiten. Deskundige 
lesgevers zorgen voor de begeleiding.

30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

   Sportzaal E. Hiel 
 Freesiadreef 7 
 1030 Schaarbeek

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

6 JAAR - 12 JAAR

OMNISPORTKAMP

Tijdens dit omnisportkamp krijgen de 
kinderen elke dag initiaties in verschillende 
sporten. Deskundige lesgevers zorgen voor 
de begeleiding.

30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:30

tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)

Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), p. 11 (FR) of p. 12 (EN)

   Sportzaal E. Hiel 
 Freesiadreef 7 
 1030 Schaarbeek

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

3 JAAR - 12 JAAR

WINTERPRET

Tijdens deze week doen de kinderen 
verschillende activiteiten aangepast 
aan hun leeftijd: zwemmen, knutselen, 
kookatelier, musea bezoeken, sporten, op 
uitstap gaan ...

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:30 en tot 17:30

tussen €36 en €44 per week 
tussen €32 en €40 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)

Inschrijvingen vanaf 4/11/2019  
tot en met 6/12/2019

   Het Meervoud 
 Egide Winteroystraat 34 
 1082 Sint-Agatha-Berchem

 02 468 26 82 
 hetmeervoud@msn.com

SCHAARBEEK SINT-AGATHA-BERCHEM 
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2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK DE MOLENKETJES

Tijdens onze speelweek bieden wij heel wat 
afwisselende activiteiten aan: knutselen, 
koken, zwemmen ...

30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:00 tot 16:30  
opvang van 7:30 en tot 17:30

tussen €2,70 en €6 per dag

Online inschrijvingen vanaf 18/11/2019  
tot 20/12/2019

   School De Knipoog 
 Zaadstraat 30 
 1080 Sint-Jans-Molenbeek

 De Molenketjes 
 02 412 72 41 
 www.demolenketjes.be

2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK IBO  
DE VERLIEFDE WOLK HAVENWIJK

Spelen, ravotten, sporten, knutselen op 
uitstap en nog veel meer! Elke dag beleef je 
zo veel plezier in het IBO!

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
van 10:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 18:00

tussen €35 en €40 per week 
tussen €25 en €35 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)

Inschrijvingen: iboadmin@dewelvaartkapoen.be 
in de week van 18/11/2019. Inschrijvingen ter 
plaatse in de week van 25/11/2019

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

 02 412 39 27 
 www.dewelvaartkapoen.be

2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK IBO  
DE VERLIEFDE WOLK SLUIS

Spelen, ravotten, sporten, knutselen op 
uitstap en nog veel meer! Elke dag beleef je 
zo veel plezier in het IBO!

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
van 10:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 18:00

tussen €35 en €40 per week 
tussen €25 en €35 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)

Inschrijvingen: iboadmin@dewelvaartkapoen.be 
in de week van 2/12/019. Inschrijvingen ter 
plaatse in de week van 13/12/2019

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

 02 412 39 27 
 www.dewelvaartkapoen.be

SINT-JANS-MOLENBEEK 
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2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEEK IBO  
DE VERLIEFDE WOLK VIER WINDEN

Spelen, ravotten, sporten, knutselen op 
uitstap en nog veel meer! Elke dag beleef je 
zoveel plezier in het IBO!

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
van 10:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 18:00

tussen €35 en €40 per week 
tussen €25 en €35 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)

Inschrijvingen: iboadmin@dewelvaartkapoen.be 
in de week van 25/11/2019. Inschrijvingen ter 
plaatse in de week van 2/12/2019

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

 02 412 39 27 
 www.dewelvaartkapoen.be

5 JAAR - 16 JAAR

TENNIS- EN MULTISPORTKAMP 

Tennisschool Sport en Spel organiseert 
tennisstages voor alle niveaus. Deze 
bestaan voor 50% uit tennislessen en voor 
50% uit multisport. Nederlandstalige en 
gediplomeerde monitoren zorgen voor een 
onvergetelijke stage. Iedereen welkom!

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:00 tot 16:00  
opvang vanaf 8:00 en tot 17:00

tussen €69 en €85 per week

   Sporthal Toverfluit 
 Toverfluitstraat 19 
 1080 Sint-Jans-Molenbeek

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

2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEKEN IBO  
DE BUITELING SINT-JOOST

Avontuurlijke themaweken in De Buiteling! 
Kom op vijf verschillende locaties genieten 
van uiteenlopende activiteiten. Van een 
fotozoektocht in de stad tot een bosspel, 
van kookactiviteit tot sportieve of boeiende 
uitstappen.

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:15 tot 16:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:20

tussen €10,49 en €13,99 per dag 
tussen €4,20 en €8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)

Online inschrijvingen vanaf 30/11/2019  
(om 9:00) tot 18/12/2019 (om 17:00) 

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

 02 223 48 22 
 www.debuiteling.be
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2,5 JAAR - 12 JAAR

GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
ROODEBEEK

Er zijn verschillende activiteiten, aangepast 
aan de leefwereld van je kind. Bouwen, 
een zoektocht, knutselen, spelen en zo veel 
meer.

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:00 tot 17:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:30

tussen €58 en €110 voor 4 dagen

Inschrijvingen vanaf 18/11/2019 voor 
inwoners Sint-Lambrechts-Woluwe en  
vanaf 2/12/2019 voor niet-inwoners  
Sint-Lambrechts-Woluwe

   Gemeentelijke kleuterschool  
 Paul Hymans 
 Hymanslaan 116 
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 
 Jeugddienst 
 02 776 82 52 
 www.jjjy.be/nl

2,5 JAAR - 12 JAAR

SPEELWEKEN IBO  
DE BUITELING VORST

Avontuurlijke themaweken in De Buiteling! 
Kom op vijf verschillende locaties genieten 
van uiteenlopende activiteiten. Van een 
fotozoektocht in de stad tot een bosspel, 
van kookactiviteit tot sportieve of boeiende 
uitstappen.

23/12/2019 - 27/12/2019 (gesloten op 25/12) 
30/12/2019 - 3/01/2020 (gesloten op 1/01) 
van 9:15 tot 16:00  
opvang vanaf 7:30 en tot 18:20

tussen €10,49 en €13,99 per dag  
tussen €4,20 en €8,40 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming)

Online inschrijvingen vanaf 30/11/2019  
(om 9:00) tot 18/12/2019 (om 17:00) 

   IBO De Buiteling Vorst 
 Bondgenotenstraat 54 
 1190 Vorst

 02 223 48 22 
 www.debuiteling.be



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

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

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

VGC_sportgids_AD_A6_staand-liggend_DEF.indd   2 25/06/19   17:33
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Sport 
Naast de activiteiten in deze gids zijn er nog andere 
sportkampen voor verschillende leeftijden. Meestal 
blijf je er ook slapen. 

Op deze websites vind je een overzicht van andere 
sportkampen:

- www.spoka.be 
09 243 12 90 
sportkampen met overnachting van de Vlaamse 
sportfederaties

- www.sport.vlaanderen/sportkampen 
02 209 45 83  
sportkampen met overnachting van Sport  
Vlaanderen, ook voor kinderen met een beperking

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

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

Een overzicht vind je op 
www.vakantiekampen.startpagina.be

Activiteiten voor kinderen en 
jongeren met een beperking
 
Zoek je een activiteit voor kinderen of jongeren met 
een beperking? 

Bekijk zeker het aanbod van deze organisaties:

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

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

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

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

- Hannibal 
www.hannibalvakanties.be 
03 609 54 40

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

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

De Vakantiegids krokus-Pasen 2020  
verschijnt in januari 2020. 

Mis hem niet!
\

 
Le Guide des vacances de 
carnaval et Pâques 2020 
paraîtra en janvier 2020.   

Ne le ratez pas
\

 
The Holiday guide for 
spring-Easter 2020 
will be published in 

January 2020. 
Be sure not to miss it!

\



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

  VGCjeugddienst

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

  sportinbrussel

VGC-administratiehuis
02 563 03 00
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
www.vgc.be

  Vlaamse Gemeenschapscommissie

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

  aximax

Kijk op Brusselbazaar.be voor het 
Nederlandstalige vrijetijdsaanbod voor

 kinderen en jongeren in Brussel. 
                   \

Kijk op www.sportinbrussel.be
voor het Nederlandstalige
 sportaanbod in Brussel. 

 \


