
Vakantiegids
Zomer 2021
Nederlandstalige activiteiten 
voor kinderen en jongeren 
van 2,5 tot 18 jaar

Hé ket, deze gids
  is helemaal GRATIS. 

 /



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. 

   /

Tijd voor vakantie !
Hier is de Vakantiegids
De zomervakantie komt eraan. Dat betekent: 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 inschrijven? Telefoneer, mail of surf naar de organisatie die onder de activiteit staat.  
Zij helpen je verder en zorgen voor een fantastische vakantie. 

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

Je vindt alle informatie ook op deze websites:

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

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

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

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

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

Om alle activiteiten in een veilige omgeving te laten verlopen, volgen wij de richtlijnen van de overheid  
en passen wij de nodige veiligheidsmaatregelen toe.

Geniet van je vakantie, geniet van Brussel!

Eric Verrept
Leidend ambtenaar 
Vlaamse Gemeenschapscommissie
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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.

   /

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.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 
• 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 les mesures de sécurité nécessaires.

Profitez des vacances, profitez de Bruxelles !

Eric Verrept
Fonctionnaire dirigeant 
Commission communautaire flamande
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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 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? Then phone, email or surf on over to the organisation indicated under the activity of your choice. 
They will help you with the next steps and make sure you have a fantastic holiday.

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

You can find all the information on these websites:

• www.brusselbazaar.be: all information for young people in Brussels
• www.jcaximax.be: all information about the activities of the Jeugdcentrum Aximax
• www.n22.brussels: all information about the activities at the VGC community centres
• www.sportinbrussel.be: all information about sports in Brussels
• 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 quidelines and apply  
the necessary security measures.

Enjoy your holiday, enjoy Brussels!

Eric Verrept
Chief Officer
Flemish Community Commission
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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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2,5 JAAR - 4 JAAR 
SMOSPOTTEN 

Als echte smospotten gaan we kliederen 
en kladderen met verf, modder, klei … en 
andere materialen. Weet jij al wat je met 
duizend kleuren verf kan doen? Maken we 
de zotste monsters van klei? We hebben 
geen schrik om vuil te worden en gedragen 
ons als echte smospotten.

02.08.2021 - 06.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.

€ 60 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)         

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

Jeugdcentrum Aximax
John Waterloo Wilsonstraat 19 
1000 Brussel

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

2,5 JAAR - 4 JAAR 
SPEELWEEK:  
DINOKAMP

Ben jij gek op dinosaurussen? Kom tijdens 
de eerste week van augustus naar De Markten 
en tover het gemeenschapscentrum om tot 
een dinoland. Een week boordevol spel-, 
ravot-, knutsel en dinoplezier!

02.08.2021 - 06.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.

tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)         

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

Gemeenschapscentrum De 
Markten Oude Graanmarkt 5
1000 Brussel

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

2,5 JAAR - 4 JAAR 
DE BELGISCHE KUST 

Olé, wij houden van de zee! We bouwen 
een strand in Aximax, spelen met schelpen 
en knutselen strandbloemen. Petje op, 
zonnebril aan, ogen dicht en poef ...  
We zijn aan de zee!

19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.

€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)         

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

Jeugdcentrum Aximax
John Waterloo Wilsonstraat 19 
1000 Brussel

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

BRUSSEL

493675-VGC-Vakantiegids Zomer 2021-V2.indd   19 01/03/2021   12:17

5



 

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!

 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

TERUGBETALINGEN 
 
Het inschrijvingsgeld voor de vrijetijdsactiviteiten is fiscaal 
aftrekbaar:
- voor kinderen tot 14 jaar
- voor kinderen met een zware beperking tot 21 jaar 

Vraag je attest aan de organisator van de activiteit.

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 (= exclusief G-aanbod)? Neem dan een kijkje 
op pagina 89 of contacteer de 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 vites !

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

 Plus d’infos ? 
 Paspartoe 
 02 278 11 11 

info@paspartoebrussel.be
 www.paspartoebrussel.be

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 

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

La plupart des mutualités remboursent également une partie 
des coûts pour les camps et les pleines de jeux pour enfants. 
Informez-vous auprès de votre mutualité.
Certaines communes bruxelloises ou CPAS payent une 
partie du montant d’inscription pour les activités de vacances. 

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

OFFRE POUR ENFANTS  
ET JEUNES PORTEURS  
D’UN HANDICAP 
 
Les activités signalées par cette icône s’adressent également 
aux enfants et jeunes porteurs d’un handicap. 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 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!

 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

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

Ask the organising association for your certificate.

Most health insurance providers also reimburse part  
of the cost of camps and playgroups for children.  
Find out from your health insurance provider.
Some Brussels municipalities and CPAS pay a part of the 
registration cost for activities during the holidays. 

For more information: www.sportinbrussel.be/reducties

ACTIVITIES FOR CHILDREN 
AND YOUNG PEOPLE  
WITH A HANDICAP 
 
Activities showing this icon are 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 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 VGC-speelpleinen of de Brusselse 
gemeenschapscentra? Je kunt online en ter plaatse inschrijven.

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

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

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

VGC-SPORTDIENST
- online inschrijven vanaf woensdag 5 mei om 17.00 u.
- ter plaatse inschrijven op woensdag 5 mei 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 6 mei 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.

 

 

JEUGDCENTRUM AXIMAX
- online inschrijven vanaf zaterdag 24 april om 9.00 u.
- ter plaatse inschrijven bij Jeugdcentrum Aximax, J.W. 

Wilsonstraat 19, 1000 Brussel, vanaf zaterdag 24 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 inschrijven, ter plaatse inschrijven of telefonisch 

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

VGC-SPEELPLEINEN
- inschrijven vanaf zaterdag 8 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 telefonisch aanmelden waarna een medewerker van de 
VGC je in de loop van de dag zal contacteren om de 
inschrijving af te handelen.

- telefonisch inschrijven vanaf maandag 10 mei, elke werkdag 
van 9.00 tot 12.00 u. op het nummer 02 563 05 33.

 
ONLINE INSCHRIJVEN TEGEN KANSENTARIEF 
Ook met een Paspartoe tegen kansentarief of met een attest 
verhoogde tegemoetkoming kun je online inschrijven. Je moet wel 
eerst je kansentarief laten activeren. Bel hiervoor naar 02 563 03 00 
en vraag naar de dienst (Jeugdcentrum Aximax, VGC-speelpleinen 
of VGC-sportdienst) waarbij je wil inschrijven.
Let op: het kansentarief is maar voor een beperkte periode geldig. 
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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, 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 5 mai à 17.00 h.
- inscriptions sur place le mercredi 5 mai 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 6 mai 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.

CENTRE DE JEUNES AXIMAX
- inscriptions en ligne à partir du samedi 24 avril à 9.00 h.
- inscriptions sur place au Centre de jeunes Aximax, rue J.W. 

Wilson 19, 1000 Bruxelles, à partir du samedi 24 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 pendant les 

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

 
PLAINES DE JEUX DE LA VGC
- inscriptions à partir du samedi 8 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. Un employé de la 
VGC vous contactera dans la journée pour traiter 
l’enregistrement.

-  inscriptions par téléphone à partir du lundi 10 mai, du lundi 
au vendredi, entre 9.00 et 12.00 h. au 02 563 05 33.

INSCRIPTION EN LIGNE AU TARIF RÉDUIT 
Vous pouvez également effectuer l’inscription en ligne si vous possédez 
un Paspartoe au tarif réduit ou avec une attestation d’intervention 
majorée. Vous devez toutefois d’abord faire activer votre tarif réduit. 
Appelez le 02 563 03 00 et demandez le service (Centre de jeunes 
Aximax, plaines de jeux de la VGC ou service des sports de la VGC) 
auprès duquel vous voulez procéder à une inscription.
Attention: le tarif réduit n’est valable que pour une durée déterminée. 
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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, May 5 at 5 p.m.
- on-site registration on Wednesday, May 5 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, May 6 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.

 

JEUGDCENTRUM AXIMAX
- online registration starting on Saturday, April 24 at 9 a.m.
- registration on site at Jeugdcentrum Aximax, J.W. Wilsonstraat 

19, 1000 Brussels, from Saturday, April 24 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 during the opening hours 

of the reception desk at all Brussels community centres.

VGC PLAYGROUPS
- registration starting on Saturday, May 8:

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

register by telephone. An employee of the VGC will contact 
you during the day to process the registration.

- registration by telephone from Monday, May 10, every working 
day from 9 a.m. to 12 noon on 02 563 05 33. 

ONLINE REDUCED-RATE REGISTRATION 
You can also register online with a reduced-rate Paspartoe or with 
a certificate of entitlement to an increased subsidy. However, first 
you have to activate your reduced rate. To do so, phone 02 563 03 00 
and ask for the service (Jeugdcentrum Aximax, VGC playgroups or 
the VGC Sport service) where you want to register.
Take note: the reduced rate is only available for a limited period.
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2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEKEN KIK ELOY

Spelen, ravotten, sporten, op uitstap en 
nog veel meer. Elke week staat een thema 
centraal.
 
01.07.2021 - 02.07.2021
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
30.08.2021 - 31.08.2021
van 9.30 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 7.00 en tot 18.00 u.
 
tussen € 4,20 en € 11,50 per dag 
 
Inschrijvingen vanaf 10.03.2021 voor werkende 
ouders die wonen of werken of als kinderen 
naar school gaan in Kuregem, vanaf 
15.03.2021 voor niet werkende ouders die 
wonen of naar school gaan in Kuregem, 
vanaf 22.03.2021 voor regio Anderlecht.
 

   IBO KIK Eloy
 Eloystraat 80 
 1070 Anderlecht
 

 0494 46 30 35

ANDERLECHT  
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2,5 JAAR - 4 JAAR 
AXIMAX@ANDERLECHT -  
DE BAKKERIJ

Iedere stad heeft een goede bakkerij nodig. 
Pistolets, koekjes en taart, we maken allerlei 
zoete creaties. Om de suikers te verbranden 
doen we iedere dag uitdagende sport- en 
spelactiviteiten.
 
09.08.2021 - 13.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 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

3 JAAR - 12 JAAR
VGC-SPEELPLEIN  
DE ASTRIDVIJVER 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

  Sint-Guido-Instituut
 Dokter Jacobsstraat 67
 1070 Anderlecht
 

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

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN  
DE GROENE VIJVER 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

  Vrije Basisschool De Groene School
 Bloeistraat 41
 1070 Anderlecht
 

 VGC-speelpleinen
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN VIA VIA  
HET RAD 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
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)
 

   Gemeentelijke basisschool 
 Het Rad/De Asters
 Guillaume Melckmanslaan 18
 1070 Anderlecht
 

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

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN VIA VIA 
VEEWEIDE 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
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)
 

   Gemeentelijke basisschool Veeweide
 Veeweidestraat 82
 1070 Anderlecht
 

  VGC-speelpleinen
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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3 JAAR - 12 JAAR 
SPORTKAMPEN 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. 
 
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
26.07.2021 - 30.07.2021 
02.08.2021 - 06.08.2021 
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
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

4 JAAR - 6 JAAR 
AXIMAX@ANDERLECHT -  
DE DISCO

Leer coole dansjes terwijl je vrienden 
ondertussen zelf de muziek verzinnen. 
Draag jij graag een mooi accessoire voor 
je gaat feesten? Dan maken we ook dat 
lekker zelf.
 
09.08.2021 - 13.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 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

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN VIA VIA 
SCHEUT

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
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)
 

   Gemeentelijke basisschool Scheut
 Léopold De Swaefstraat 38
 1070 Anderlecht
 

  VGC-speelpleinen
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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4 JAAR - 14 JAAR 
MUSICALKAMP

Droom jij er ook van om mee te spelen 
in een echte musical? Je zingt, danst en 
acteert de hele week. Je leert de wereld op 
het podium kennen en je laat je creativiteit 
de vrije loop.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.30 u.
 
tussen € 135 en € 155 per week 
 

  Compagnie MiLa 
 Nellie Melbalaan 71  

1070 Anderlecht
 

  0486 22 78 57
 www.milakampen.be

6 JAAR - 9 JAAR 
AXIMAX@ANDERLECHT -  
HET RESTAURANT 

Hapjes, soep, hoofdgerecht en dessert. 
Alles passeert de revue in onze keuken. 
We maken zelf het menu en dienen de 
gerechten voor elkaar op. Oh jee, we 
krijgen een Michelinster, nu moeten we 
wel ons eigen kookboek uitbrengen! Schort 
aan en koken maar!
 
09.08.2021 - 13.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 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

6 JAAR - 15 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN SCHEUTBOS

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

  Tienerschool Brussel Porta 1070
 Ninoofsesteenweg 369  

1070 Anderlecht
 

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

Je leert spelenderwijs coderen. MAKS 
organiseert een basismodule computertaal 
en een geavanceerde module. In de 
geavanceerde module leer je werken met 
Appdesign (je leert een applicatie 
ontwikkelen met aandacht voor het grafische 
aspect en de eigenzinnige functionaliteiten).
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 10 per week
€ 5 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijvingen vanaf 19.04.2021
 

  KIK Eloy
 Eloystraat 80
 1070 Anderlecht
 

 Media Actie Kuregem Stad
 02 555 09 90
 www.capitaldigital.org

14 JAAR - 18 JAAR 
HACK DARWIN LAB

Tijdens het Hack Darwin Lab dagen ze  
je uit om anders te kijken naar het heden 
en de toekomst. Na een inspirerende 
workshop van een kunstenaar, brainstormen 
we over de gevaren en uitdagingen van 
moderne biotechnologie en bedenken we 
de meest uitzinnige projecten. Je maakt 
daarbij gebruik van 3D-printers, lasercutters 
en arduino’s.
 
05.07.2021 - 10.07.2021
van 10.00 tot 17.00 u.
 
€ 75 per week
€ 19 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 

  Open Medialab  
Erasmushogeschool Brussels

 Nijverheidskaai 170 
 1070 Anderlecht
 

 Gluon
 02 503 19 56
 www.gluon.be

9 JAAR - 12 JAAR 
CAPITAL DIGITAL

Je leert spelenderwijs coderen. MAKS 
organiseert een basismodule computertaal 
en een geavanceerde module. In de 
geavanceerde module leer je werken met 
Robomonia (robots ontwerpen, bouwen en 
programmeren).
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 10 per week
€ 5 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijvingen vanaf 19.04.2021 
 

  KIK Eloy
 Eloystraat 80 

1070 Anderlecht
 

  Media Actie Kuregem Stad 
 02 555 09 90
 www.capitaldigital.org
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2,5 JAAR - 3 JAAR 
CREATIEF MET ... KLEI 

Kneden, boetseren en creëren. We maken 
elke dag iets nieuws en ontdekken nieuwe 
materialen, vormen en kleuren. Doe je mee?
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19 

1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

2,5 JAAR - 4 JAAR 
SMOSPOTTEN 

Als echte smospotten gaan we kliederen 
en kladderen met verf, modder, klei … en 
andere materialen. Weet jij al wat je met 
duizend kleuren verf kan doen? Maken we 
de zotste monsters van klei? We hebben 
geen schrik om vuil te worden en gedragen 
ons als echte smospotten.
 
02.08.2021 - 06.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

2,5 JAAR - 4 JAAR 
DE BELGISCHE KUST 

Olé, wij houden van de zee! We bouwen 
een strand in Aximax, spelen met schelpen 
en knutselen strandbloemen. Petje op, 
zonnebril aan, ogen dicht en poef ...  
We zijn aan de zee!
 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

BRUSSEL  
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2,5 JAAR - 4 JAAR 
SPEELWEEK:  
VERKLEEDFEEST

Het is tijd om je te verkleden en lekker 
gek te doen! Prinses, brandweerman, 
superheld, ballerina? Tijdens deze 
speelweek kan je zijn wie je maar wil. Een 
week vol spel-, verkleed- en knutselplezier.
 
09.08.2021 - 13.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5 
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

2,5 JAAR - 4 JAAR 
SPEELWEEK:  
WIJ GAAN OP WERELDREIS

Zimbabwe! Columbia! Amerika! Honduras! 
Ben jij ook een echte avonturier? Ga jij 
graag op reis en ontdek je graag nieuwe 
dingen? Kom tijdens de derde week van 
augustus naar De Markten en ga samen 
met je vrienden en vriendinnen op 
wereldreis.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5 
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

2,5 JAAR - 4 JAAR 
SPEELWEEK:  
DINOKAMP

Ben jij gek op dinosaurussen? Kom tijdens 
de eerste week van augustus naar De Markten 
en tover het gemeenschapscentrum om tot 
een dinoland. Een week boordevol spel-, 
ravot-, knutsel- en dinoplezier!
 
02.08.2021 - 06.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be
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2,5 JAAR - 4 JAAR 
DE ZINGENDE LUCHTPIRATEN 

Dit is een gezellig muziekkamp voor kleuters. 
Drie gekke luchtpiraten zijn onderweg, 
waarheen? Dat weten ze niet. Ze kijken 
nooit achterom, alleen maar vooruit.  
Deze piraten zijn stoer, bang en vaak  
ook verstrooid.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

2,5 JAAR - 4 JAAR 
SPEELWEEK:  
DE DIERENTUIN

PwOooaAat! GrrrRRRR! Hoorde je dat ook? 
Zit er een olifant of een leeuw verstopt in 
De Markten? De laatste week van augustus 
wordt De Markten omgetoverd tot een 
leuke beestenboel. Een week vol spel- en 
knutselplezier voor échte dierenvrienden.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

2,5 JAAR - 4 JAAR 
DE BOEKENWORMPJES 

Boekjes lezen is plezant. Samen reizen 
we naar exotische bestemmingen, maken 
kennis met lieve dierenpersonages 
en dromen weg bij mooie sprookjes. 
Verschillende genres prentenboeken komen 
aan bod en ieder thema wordt gekaderd 
en gekoppeld aan crea en spel.
 
30.08.2021 - 31.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 24 voor 2 dagen
€ 4 voor 2 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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2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEKEN IBO  
DE BUITELING KOGELSTRAAT

De Buiteling organiseert knotsgekke speel- 
weken op vijf verschillende locaties. Elke 
week heeft een nieuw thema met voor ieder 
wat wils, van zoektocht in de stad tot bosspel, 
van crea- of kookactiviteit tot uitstappen!
 
01.07.2021 - 02.07.2021
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
30.08.2021 - 31.08.2021
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen € 4,20 en € 14 per week
 
Online of ter plaatse inschrijven  
vanaf 29.05.2021 (om 9.00 u.)  
tot 16.06.2021 (om 17.00 u.) 
 

  IBO De Buiteling Kogelstraat
 Kogelstraat 29
 1000 Brussel
 

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

De Buiteling organiseert knotsgekke speel- 
weken op vijf verschillende locaties. Elke 
week heeft een nieuw thema met voor ieder 
wat wils, van zoektocht in de stad tot bosspel, 
van crea- of kookactiviteit tot uitstappen!
 
01.07.2021 - 02.07.2021
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
30.08.2021 - 31.08.2021
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen € 4,20 en € 14 per week
 
Online of ter plaatse inschrijven 
vanaf 29.05.2021 (om 9.00 u.) 
tot 16.06.2021 (om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Mabo
 Vlaamsesteenweg 155
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be

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

De Buiteling organiseert knotsgekke speel  -
weken op vijf verschillende locaties. Elke 
week heeft een nieuw thema met voor ieder 
wat wils, van zoektocht in de stad tot bosspel, 
van crea- of kookactiviteit tot uitstappen!
 
01.07.2021 - 02.07.2021
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
30.08.2021 - 31.08.2021
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen € 4,20 en € 14 per week
 
Online of ter plaatse inschrijven  
vanaf 29.05.2021 (om 9.00 u.)  
tot 16.06.2021 (om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Sint-Joris
 Cellebroersstraat 16
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be
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3 JAAR - 4 JAAR 
OP STAP ... NAAR DE MAAN 

Kom je mee naar de ruimte? Daar 
ontdekken we sterren, planeten en 
misschien wel marsmannetjes. Maar eerst 
moeten we een ruimteraket bouwen!
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

3 JAAR - 5 JAAR 
ABRACADABRA

Hocus pocus pas ... Ik wou dat ieder 
kind een tovenaar was. We leren leuke 
goocheltrucjes, doen zotte experimenten 
en maken onze eigen toverstaf.
 
01.07.2021 - 02.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 24 voor 2 dagen 
€ 4 voor 2 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

3 JAAR - 5 JAAR 
CREATIEF MET ... PAPIER 

Een eenhoorn uit papier-maché, een 
zelfgedrukt notitieboekje of een mooie 
mobiel vol origamifiguren. We ontdekken 
de veelzijdigheid van papier en jij bepaalt 
mee wat we ermee creëren!
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

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

Een muzikaal avontuur voor kinderen over 
bange monsters en moedige prinsessen.  
De kinderen knutselen, schilderen op muziek, 
dansen zoals trollen en musiceren met 
monsterleuke instrumenten.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

3 JAAR - 6 JAAR 
INIMINIMEDIA

Samen met Scroll de Giraf spring je naar 
een betoverende mediawereld. We spelen 
muziek met onze tablet en verkleden 
ons voor de leukste foto’s. Aan actie en 
beweging dus geen gebrek. Tijdens de 
leuke spelletjes vertelt Scroll ook zijn 
mediawijze verhalen. Actie, beleving  
en plezier staan deze week centraal.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
 

3 JAAR - 12 JAAR 
OPHAALPUNT KLAVERTJE 4 
VOOR VGC-SPEELPLEIN BEERSEL

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

  Basisschool Klavertje 4
 Helihavenlaan 56
 1000 Brussel
 

 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 samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
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

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

Wil je graag leren zwemmen? Elke dag 
leren we beter zwemmen. Ook spelen, 
sporten en knutselen we samen met onze 
vriendjes.
 
26.07.2021 - 30.07.2021
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

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN  
BUITEN DE LIJNTJES 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
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 
CREATIEF MET ... EEN BAL

Sporten, knutselen, rollenspel en het park 
onveilig maken. Wat hebben die activiteiten 
met elkaar gemeen? Je kan het allemaal 
doen met een bal! Benieuwd?  
Schrijf je in voor een verrassende week!
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p.10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wlsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

4 JAAR - 6 JAAR 
OP STAP ... NAAR DE BOERDERIJ 

Deze week leren we alles over de boerderij. 
Waar komen onze groenten vandaag 
en welke dieren leven er zoal op een 
boerderij? Uiteraard kan een bezoek  
aan de kinderboerderij niet ontbreken!
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p.10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wlsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

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

Wil je graag leren fietsen? Elke dag leren 
we beter fietsen. We spelen, sporten en 
knutselen ook samen met onze vriendjes.
 
02.08.2021 - 06.08.2021
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



27

 

ZO
M

ER
BR

U
SS

EL

4 JAAR - 6 JAAR 
DE CHOCOLADEONTDEKKING 

Mmm… chocolade is lekker, dat wist je 
wel, maar het is ook een heel interessant 
product met een lange geschiedenis.  
We bezoeken het chocolademuseum en 
maken zelf mooie en lekkere creaties.
 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

4 JAAR - 6 JAAR 
FLAPETERUIT 

Je kan op 1001 manieren iets vertellen. 
Luid of stil, snel of traag, met gekke 
bekken, met een stoer kostuum of met een 
streepje schmink. We kruipen in de huid 
van een vrolijk of grappig personage. We 
onderzoeken hoe die loopt, praat, danst en 
lacht. We vertellen verhalen, met of zonder 
tong.
 
02.08.2021 - 06.08.2021
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

4 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK: DE SMOSPOTTEN

Kom tijdens de eerste week van augustus 
naar De Markten en laat je helemaal gaan. 
Een week boordevol verf-, klieder-, smos- 
en prutsplezier!
 
02.08.2021 - 06.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be
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4 JAAR - 6 JAAR 
DE MUZIEKTREIN 

De muzikale trein nodigt kinderen 
uit om door de oneindige speelse en 
creatieve mogelijkheden van geluid te 
reizen. Als kleine “geluidswagons” komen 
muziekinstrumenten van hout samen om 
een treintje te vormen
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

4 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK: ALLEZ DANSER!

Kan jij het niet laten om te dansen als  
je muziek hoort? Dans jij altijd de pannen 
van het dak? Kom naar De Markten en 
leer dansen als een echte ballerina, 
tangodanser of breakdancer.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

4 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK: DE GRUFFALO

Hij heeft eeltige knieën, z’n voeten zijn 
plat ... Op de punt van zijn neus zit een 
gifgroene wrat. Ken jij de Gruffalo al?  
Een week vol zoek-, knutsel-, en spelplezier.
 
09.08.2021 - 13.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be
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4 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK: TAALATELIER

Ga je naar een Nederlandstalige school, 
maar spreek je thuis een andere taal? Dan 
is dit taalatelier iets voor jou! Oefen deze 
week je Nederlands tijdens het spelen, 
zingen, knutselen, verhalen lezen en zo veel 
meer.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

4 JAAR - 6 JAAR 
MYSTERIEUZE MYTHES 

Eeuwenoude verhalen zijn vaak de leukste. 
Ze bestaan soms al 1000 jaar en bevatten 
geheime boodschappen en opdrachten. 
Samen duiken we de geschiedenis in 
en spelen we de verhalen na. Decor en 
kostuum mogen niet ontbreken.
 
30.08.2021 - 31.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 24 voor 2 dagen 
€ 4 voor 2 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

5 JAAR - 7 JAAR 
DE VERKLEEDKOFFER 

Verkleden, zelf maskers maken en in de 
huid kruipen van knotsgekke figuren?  
Geen idee is te zot voor ons verkleedfeestje!
 
01.07.2021 - 02.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 24 voor 2 dagen 
€ 4 voor 2 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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5 JAAR - 12 JAAR  
CZH TAKEOVER 

Circus Zonder Handen kaapt opnieuw 
Aximax. Joepie! Leer rijden op een 
éénwieler, jongleren met doekjes of 
flowersticks of maak de ene salto na de 
andere! Schuilt er een acrobaat in jou? 
Naast circus zullen we samen ravotten, 
bouwen, bewegen en spelen. 
 
26.07.2021 - 30.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

5 JAAR - 7 JAAR 
CREATIEF MET ... WOORDEN 

We gaan beeldend, muzikaal, dansend 
en talig aan de slag met verhalen die 
kinderen zelf aanbrengen. Hoe klinkt jouw 
verhaal? Hoe ziet jouw verhaal er uit? We 
experimenteren met mixed media, muziek 
en woorden en laten kinderen hun eigen 
knotsgekke wereld creëren.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

5 JAAR - 7 JAAR 
TROMGEROFFEL

Een blik, een tafel, een regenton of je eigen 
lichaam. Welke geluiden en muziek kan je 
maken door ergens op te trommelen? We 
leren verschillende ritmes en instrumenten 
kennen. Zo dompelen we ons onder in de 
wereld van percussie.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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6 JAAR - 8 JAAR
CECI N’EST PAS  
UN STAGE DE VACANCE

Magritte is de Belgische surrealist met 
wereldfaam. Toch staat hij niet alleen. We 
doen inspiratie op bij bekende kunstenaars 
en gaan daarna zelf aan de slag. Eén ding 
is zeker, onze verbeelding laten we deze 
week de vrije loop.
 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19 

1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

6 JAAR - 8 JAAR 
SPEELWEEK:  
CAMPING DE MARKTEN

Vind jij kamperen superleuk? Rustig 
genieten, slapen in een tent, nieuwe 
vrienden maken en op verkenning gaan 
op de camping dat hoort er allemaal bij. 
Welkom op Camping De Markten!
 
02.08.2021 - 06.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be
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6 JAAR - 8 JAAR  
OP STAP ... NAAR HET MUSEUM 

We bezoeken de coolste Brusselse musea 
en gaan daar op zoek naar onbekende 
weetjes en geheimen. Zo kan jij binnenkort 
je vrienden en familie meenemen naar het 
museum en ben jij de gids!
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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6 JAAR - 8 JAAR 
DE VERHALENCARROUSEL

Storytelling is een eeuwenoude kunst, die 
nog steeds springlevend is. Samen met je 
publiek nieuwe verhalen verzinnen is nog 
spannender. Je weet misschien wel waar 
je vertrekt, maar nooit waar je uitkomt. 
De verhalencarrousel is vergezeld van een 
muziekkoffer om het verhaal van geluiden 
te voorzien.
 
30.08.2021 - 31.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 24 voor 2 dagen 
€ 4 voor 2 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

6 JAAR - 8 JAAR 
ZOMERATELIER:  
THEATER- EN KNUTSELATELIER

In dit atelier speel je en ben je creatief met 
alle mogelijke kunstvormen.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
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 
(op basis van belastbaar inkomen)
€ 60 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijven vanaf 14.03.2021 om 
10.00 u.
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

6 JAAR - 8 JAAR 
SPEELWEEK:  
STADSTUINIEREN

Heb jij groene vingers? Wil je alles te 
weten komen over planten, bloemen, alles 
wat groeit? Kom tijdens de tweede week 
van augustus naar De Markten en ga in de 
stad op zoek naar eetbaar groen, maak je 
eigen kleine moestuin en keer terug naar 
huis als kleine stadsboer!
 
09.08.2021 - 13.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be
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6 JAAR - 9 JAAR 
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. Van 
atletiek tot zwemmen, van dans tot voetbal 
... een sportieve mix voor alle Brusselse 
jongens en meisjes.
 
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
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 - 10 JAAR 
KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Tijdens dit kamp fantaseren kinderen 
over toekomstige media. Aan de hand van 
actieve spelletjes verkennen de deelnemers 
de mogelijkheden van 360°-video’s of VR-
brillen. We dagen hen daarbovenop uit om 
zelf een nieuw medium uit te vinden.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

6 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEKEN IBO DE BUITELING 
NIEUWLAND

De Buiteling organiseert knotsgekke speel-
weken op vijf verschillende locaties. Elke 
week heeft een nieuw thema met voor ieder 
wat wils, van zoektocht in de stad tot bosspel, 
van crea- of kookactiviteit tot uitstappen!
 
01.07.2021 - 02.07.2021
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
30.08.2021 - 31.08.2021
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen € 4,20 en € 14 per week
 
Online of ter plaatse inschrijven vanaf 
29.05.2021 (om 9.00 u.) tot 16.06.2021 
(om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Nieuwland
 Hopstraat 7
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be
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6 JAAR - 12 JAAR 
MUSEUMATELIER:  
REIS ROND DE WERELD

Heb jij ook zo’n zin om op reis te gaan? 
Als je wil kan je met ons mee! Stop zeker 
een flinke dosis nieuwsgierigheid en 
moed in je bagage, want er valt veel te 
ontdekken op onze tocht doorheen het 
muziekinstrumentenmuseum.
 
13.07.2021 - 16.07.2021
van 9.30 tot 16.30 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€ 112 voor vier dagen
 

  Muziekinstrumentenmuseum - MIM
 Hofberg 2
 1000 Brussel
 

 Koninklijke musea voor Kunst en 
Geschiedenis

 02 741 73 02
 www.kmkg-mrah.be

6 JAAR - 12 JAAR 
MUSEUMATELIER: ALLE WEGEN 
LEIDEN NAAR ROME

Marcus, Alba, Gala en Sidonia tonen 
je hun favoriete plekjes van hun stad: 
Rome. Senator Marcus gaat graag naar 
het theater, Alba vecht in de arena als 
gladiatrice, Gala de architect vergaapt 
zich aan de prachtige bouwwerken en 
marktkraamster Sidonia snoept zelf al 
eens graag van de noten en vruchten 
die ze verkoopt. Je wordt 4 dagen 
ondergedompeld in de Romeinse cultuur.
 
06.07.2021 - 09.07.2021
van 9.30 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€ 112 voor vier dagen
 

  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 water en kan je al een beetje 
zwemmen? Dan is dit zwemkamp iets 
voor jou. Elke dag verbeteren we onze 
zwemtechniek. Naast zwemmen beoefenen 
we vele andere sporten.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
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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6 JAAR - 12 JAAR 
MUSEUMATELIER:  
SHAKEN MET SHIVA 

Tijdens dit atelier volg je de avonturen van 
de jonge Krishna en ontdek je waarom 
deze god een blauw velletje heeft. Of dans 
mee met Shiva. Leer een mondje Hindi en 
ontdek Zuid-Aziatische kunst.
 
24.08.2021 - 27.08.2021
van 9.30 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€ 112 voor vier dagen
 

  Koninklijke Musea  
voor Kunst en Geschiedenis 

 Jubelpark 10
 1000 Brussel
 

 02 741 73 02
 www.kmkg-mrah.be
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7 JAAR - 9 JAAR 
VORMIDABLE 

Laat je fantasie de vrije loop. Met houten 
figuren bouwen we een eigen wereld en 
leggen die vast op beeld. Maak jij een 
chocoladefontein of liever de Eiffeltoren?
 
01.07.2021 - 02.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 24 voor 2 dagen 
€ 4 voor 2 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

7 JAAR - 9 JAAR 
DANS/THEATERATELIER 

Een atelier rond hedendaagse dans en 
dansplezier, waar je gestimuleerd wordt 
om via beweging jezelf te ontwikkelen als 
een zelfdenkende en creërende persoon. 
Onder leiding van Fee Roels van de 
Conventie.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
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 
(op basis van belastbaar inkomen)
€ 60 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijven vanaf 14.03.2021  
om 10.00 u.
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be
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7 JAAR - 9 JAAR 
LA LA LAND 

Zing jij graag thuis onder de douche? Let’s 
take it to the next level! We experimenteren 
met samenzang, klassieke en hedendaagse 
muziekgenres en leren enkele gemakkelijke 
zangtechnieken.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

7 JAAR - 11 JAAR 
ZOMERSTAGE STORYTELLING 

Bij ‘storytelling’ doe je veel meer dan enkel 
verhalen vertellen. Tijdens deze muzikale 
en beeldende speelweek maken we met 
klanken, muziek, woorden en beelden de 
meest straffe en knotsgekke verhalen.  
Je laat je fantasie de vrije loop.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 75 per week
€ 22,50 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijven vanaf 01.03.2021 of via 
mail
 

  Jeugd en Muziek Brussel 
 Nieuwland 198
 1000 Brussel
 

 02 533 39 11
 www.jeugdenmuziekbrussel.be

7 JAAR - 9 JAAR 
OP STAP ...  
NAAR DE BIBLIOTHEEK 

In de bib draait alles rond verhalen en die 
vind je niet enkel op papier. We ontdekken 
verschillende bibliotheken en collecties en 
gaan zelf aan de slag met woord, beeld, 
drukkunst en natuurlijk onze fantasie.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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7 JAAR - 12 JAAR 
KINDERSTAGE LIJNEN - VORMEN 
- KLEUREN 

Duik in de kleuren, volg de lijnen en ga op 
zoek naar de vormen! Speel met de 
plastische taal van het tekenen en 
schilderen en creëer al spelend… en het 
schilderij komt tevoorschijn!
 
14.07.2021 - 16.07.2021
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 9.15 en tot 16.45 u.
 
€ 65 voor drie dagen
 

  Koninklijke Musea  
voor Schone Kunsten van België

 Museumstraat 9
 1000 Brussel
 

 02 508 33 33
 www.fine-arts-museum.be
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7 JAAR - 12 JAAR 
VAKANTIESTAGE ‘ARCHITECT, 
TOON MIJ JE HUIS’ 

Een tweetalige (NL/FR) vakantiestage met 
culturele uitstapjes en creatieve ateliers.  
Je ontdekt het architecturaal en cultureel 
erfgoed van Brussel, in de voetsporen van 
de grote Belgische architecten.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.30 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 18.00 u.
 
€ 125 per week
 

  BIP
 Koningsstraat 2-4
 1000 Brussel
 

 Arkadia 
 02 319 45 60
 www.arkadia.be

8 JAAR - 9 JAAR 
OP GROOTMOEDERS WIJZE 

Stoofvlees met frietjes, wafels, vol-au-vent, 
of witloof met kaassaus uit de oven. We 
leren klassieke Belgische gerechten maken, 
maar steken ze wel steeds in een hip 
vegetarisch jasje. Begin maar al de 
watertanden want het wordt een week om 
van te smullen.
 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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8 JAAR - 10 JAAR 
SPEELWEEK: COMPUTERKRAKS 
OP VAKANTIE 

Ben jij gek op technologie? Wil je alles 
ontdekken over computers en computer-
programma’s? Heb je zin om zelf te leren 
programmeren? Kom naar De Markten en 
duik de wondere wereld van de computer 
in.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

8 JAAR - 10 JAAR 
ZOMERATELIER: 
THEATERATELIER

In dit atelier nemen we je mee op een 
ontdekkingstocht langs allerlei facetten 
van theater. De focus ligt vooral op 
wederzijdse inspiratie, het ontdekken & 
ontwikkelen van de eigen mogelijkheden 
en spelplezier.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
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  
(op basis van belastbaar inkomen)
€ 60 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijven vanaf 14.03.2021 om 
10.00 u.
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

8 JAAR - 10 JAAR 
OP STAP ...  
SPECIAAL OP STAP 

Zet je comfortabele schoenen klaar want 
wij gaan iedere dag te voet op stap. 
Geocaching, een citygame, een oriëntatie
loop of gegidste stadswandeling. Er zijn 
1000 manieren om al stappend je omgeving 
te leren kennen en wij ontdekken de leukste!
 
12.07.2021  16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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8 JAAR - 10 JAAR 
DE STAD SPREEKT 

Straten en pleinen in Brussel hebben vaak 
een speciale naam. We gaan op zoek naar 
de herkomst ervan en laten ons verrassen 
door de leuke verhalen achter de 
naamplaatjes. Vinden we het verhaal niet 
leuk? Misschien verzinnen we zelf wel een 
nieuw!
 
30.08.2021 - 31.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 24 voor 2 dagen 
€ 4 voor 2 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

8 JAAR - 10 JAAR 
SPEELWEEK: FIETSSAFARI 

Deze week nemen ervaren Brusselse 
fiets(st)ers jou op sleeptouw naar 
coole plekken in Brussel. Maar voor we 
met z’n allen op pad gaan, leren we 
de verkeersregels, oefenen we op een 
fietsparcours én leer je zelf een lekke band 
maken. Vive le vélo!
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

8 JAAR - 14 JAAR 
ZOMERATELIER: 
THEATERATELIER 

In dit atelier nemen we je mee op een 
ontdekkingstocht langs allerlei facetten 
van theater. De focus ligt vooral op 
wederzijdse inspiratie, het ontdekken & 
ontwikkelen van de eigen mogelijkheden 
en spelplezier.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
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  
(op basis van belastbaar inkomen)
€ 60 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijven vanaf 14.03.2021 om 
10.00 u.
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be



40

ZO
M

ER
BR

U
SS

EL

 
 

 

9 JAAR - 11 JAAR
GO BELGIUM! 

De Olympische Spelen starten deze week 
en België is goed vertegenwoordigd. Wij 
kruipen in de huid van de Rode Duivels, 
de Red Flames, de Belgian Cats, enzovoort. 
Wat is jouw sportieve talent? We stomen 
elkaar klaar voor Los Angeles 2028!
 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

9 JAAR - 11 JAAR 
ZOMERATELIER: 
THEATERATELIER 

In dit atelier nemen we je mee op een 
ontdekkingstocht langs allerlei facetten 
van theater. De focus ligt vooral op 
wederzijdse inspiratie, het ontdekken & 
ontwikkelen van de eigen mogelijkheden 
en spelplezier. Onder leiding van Aïcha Cissé.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
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 (op basis 
van belastbaar inkomen)
€ 60 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijven vanaf 14.03.2021 om 
10.00 u.
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

8 JAAR - 18 JAAR 
ZOMERACTIVITEITEN 

Elke weekdag in de vakantie organiseert 
Habbekrats een activiteit: pleintjeswerking, 
een instuif en uitstappen.
 
01.07.2021 - 31.08.2021
van maandag tot vrijdag
van 13.00 tot 18.00 u. 
 
€ 5 per jaar
 

  Habbekrats Surplas
 Beenhouwersstraat 43
 1000 Brussel
 

 0485 82 98 76
 www.habbekrats.be
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9 JAAR - 12 JAAR 
CRAZY SPORTS

We smijten ons op spikebal, slacklinen, 
tjoekbal of skilopen. Wablieft? We ontdekken 
samen uitdagende maar vaak ook hilarische 
nieuwe sporten. Zweten en lachen gaan 
deze dagen hand in hand.
 
01.07.2021 - 02.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 24 voor 2 dagen 
€ 4 voor 2 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

9 JAAR - 12 JAAR
CREATIEF MET ... AFVAL 

Koken met restjes, knutselen met lege 
verpakkingen of verven met groenteafval? 
Samen gaan we de uitdaging aan. Je zal 
nooit meer op dezelfde manier kijken naar 
wat er in de vuilbak zit.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

9 JAAR - 12 JAAR
CREATIEF MET ... HOUT 

Van een ruwe plank maken wij een eigen 
creatie. Met vijl en beitel gaan we aan de 
slag. Het wordt een intensieve week waarin 
je nieuwe skills leert en je de handen uit 
de mouwen steekt.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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9 JAAR - 12 JAAR 
RAKE TAAL 

Een slamgedicht wordt gekenmerkt door 
toegankelijkheid, humor en een energieke 
stroom van woorden. Ook intonatie, ritme 
en lichaamstaal staan centraal. We prikkelen 
je om een tekst te maken over wat je 
bezig houdt. Daarna volgt een reeks 
amusante en energieke groepsoefeningen 
om tot een leuk rijm- of rapresultaat te 
komen. 
 
30.08.2021 - 31.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 24 voor 2 dagen 
€ 4 voor 2 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

10 JAAR - 12 JAAR 
OP STAP ... NAAR HET BOS 

In het bos kan je spelen, wandelen, fietsen, 
kampen bouwen, planten determineren 
of net heerlijk mediteren. Hou jij van de 
natuur en het bos? Dan ben je hier aan 
het juiste adres.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussell
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

9 JAAR - 12 JAAR 
HIP HOP BEATS 

Ga jij morgen Zwangere Guy, Brihang of 
Damso achterna? Deze week ontdekken 
we hoe een hiphoptrack in elkaar zit. We 
maken zelf de beats en schrijven lyrics over 
de dingen die ons bezighouden. Nadien 
trekken we naar onze favo plaatsen in Bxl 
om onze eigen muziekclip te draaien. Are 
you up for it?
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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10 JAAR - 12 JAAR 
FREERUNNING EN SPORTMIX 

Tijdens deze week leren we elke dag 
nieuwe tips en tricks. Samen met onze 
vrienden doen we elke dag ook toffe 
sporten en leuke spelletjes.
 
26.07.2021 - 30.07.2021
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

10 JAAR - 12 JAAR 
SKATE EN SPORTMIX 

Tijdens deze week leren we elke dag 
nieuwe skate-tricks. Samen met onze 
vrienden doen we elke dag ook toffe 
sporten en leuke spelletjes.
 
02.08.2021 - 06.08.2021
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

10 JAAR - 12 JAAR 
BOOTCAMP IT

Info over dit digitale vakantie-atelier vind 
je binnenkort op de website van Aximax.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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10 JAAR - 12 JAAR 
ZOMERATELIER: 
THEATERATELIER 

In dit atelier nemen we je mee op een 
ontdekkingstocht langs allerlei facetten 
van theater. De focus ligt vooral op 
wederzijdse inspiratie, het ontdekken & 
ontwikkelen van de eigen mogelijkheden 
en spelplezier.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
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  
(op basis van belastbaar inkomen)
€ 60 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijven vanaf 14.03.2021 om 
10.00 u.
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

10 JAAR - 13 JAAR 
DANSATELIER 

Heel veel zin om te bewegen? In dit atelier 
is je lichaam je belangrijkste instrument. 
Danser en choreografe Britt Ryckebosch 
vertrekt vanuit beweging en dans, maar 
experimenteert graag met minder voor de 
hand liggende technieken of een mix van 
verschillende kunstvormen.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
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  
(op basis van belastbaar inkomen)
€ 60 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijven vanaf 14.03.2021 om 
10.00 u.
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

10 JAAR - 12 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…
 
16.08.2021 - 20.08.2021
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 - 13 JAAR
DE COUREURS 

Wereldberoemd zijn de Belgische coureurs. 
We springen deze week zelf in het zadel 
en fietsen heel Brussel en omstreken 
rond. We fietsen dagelijks naar een leuke 
bestemming en houden onderweg halt 
voor een lekkere picknick of een spel.
 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

10 JAAR - 14 JAAR 
SCHAKEN 

Schaken is cool, schaken is hip, je leert het 
deze zomer in een wip. Concentratie en 
stilte tijdens het schaken wisselen we af 
met beweging en balspelen.
 
09.08.2021 - 13.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

10 JAAR - 14 JAAR 
GRAFFITI 

We trekken de straat op en pimpen een 
saaie muur in de buurt. Maxo en zijn team 
leren ons hoe je graffiti spuit.
 
09.08.2021 - 13.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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10 JAAR - 17 JAAR
CREATIEVE ZOMERSTAGE

Ga met studenten van verschillende 
Brusselse hogescholen een hele week aan 
de slag tijdens een creatieve zomerstage. 
Zin om samen scenario’s, documentaires, 
films, dans en theatervoorstellingen te 
maken? Dan zijn deze weken iets voor jou!
 
02.08.2021 - 06.08.2021
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 56 en € 80 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Markten 
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 02 512 34 25
 www.demarkten.be

11 JAAR - 13 JAAR
ZOMERATELIER: IMPROVISATIE 

Spring het podium op zonder tekst en 
zonder scenario en speel de hele zaak plat. 
 
05.07.2021 - 09.07.2021
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  
(op basis van belastbaar inkomen)
€ 60 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Online inschrijven vanaf 14.03.2021 om 
10.00 u.
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

10 JAAR - 14 JAAR
SKATEN 

Beginners en gevorderden leren leuke 
skatetricks en kunnen na deze week 
relaxed door de Brusselse straten cruisen.
 
09.08.2021 - 13.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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12 JAAR - 15 JAAR
MUSIC FACTORY 

Word jij ook warm van het geluid van een 
drumcomputer? Ben je helemaal vertrouwd 
met machines als de Korg ms20, de ondioline 
of de theremin? Kom naar deze museum 
vierdaagse over elektronische muziek en 
treed in de voetsporen van Kraftwerk, 
Front 242 of de Beatles.
 
17.08.2021 - 20.08.2021
van 9.30 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€ 112 voor vier dagen
 

  Muziekinstrumentenmuseum - MIM
 Hofberg 2
 1000 Brussel
 

 Koninklijke musea voor  
Kunst en Geschiedenis 

 02 741 73 02
 www.kmkg-mrah.be
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12 JAAR - 13 JAAR
DANS/BEWEGINGSATELIER 

Heel veel zin om te bewegen? In dit atelier 
is je lichaam je belangrijkste instrument. 
Je vertrekt vanuit beweging en dans, 
en experimenteert met minder voor de 
hand liggende technieken of een mix van 
verschillende kunstvormen.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
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  
(op basis van belastbaar inkomen)
€ 60 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Online inschrijven vanaf 14.03.2021 om 
10.00 u.
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

12 JAAR - 18 JAAR
ZOMERATELIER: PLEIN PUBLIC 

We nemen samen het plein voor het 
Bronks gebouw in.
 
01.07.2021 - 02.07.2021
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€ 60 voor twee dagen
tussen € 30 en € 48 voor twee dagen
(op basis van belastbaar inkomen)
€ 24 voor twee dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijven vanaf 14.03.2021 om 
10.00 u.
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be
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ELSENE 

3 JAAR - 4 JAAR 
SPEELWEEK: ‘BILLY DE KIP’ 

Een thematische speelweek vol crea- en 
speelplezier.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
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 
 Scepterstraat 41
 1050 Elsene
 

 02 648 20 30
 www.gcelzenhof.be

3 JAAR - 4 JAAR 
SPEELWEEK: ‘MIEP EN MOOS OP 
DE KERMIS’ 

Een thematische speelweek vol crea- en 
speelplezier
 
05.07.2021 - 09.07.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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 
 Scepterstraat 41
 1050 Elsene
 

 02 648 20 30
 www.gcelzenhof.be

3 JAAR - 12 JAAR 
MINI & JUNIOR SPORTKAMPEN 

Cowa-Bunga organiseert Mini Kampen 
(3-6 jaar) aangepast aan kleuters en 
Junior kampen (6-12 jaar) waar spektakel, 
de laatste trends, grote attracties en 
vernieuwde bewegingsvormen centraal 
staan. 
 
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€ 125 per week
 

  Cowa-Bunga
 Triomflaan 20
 1050 Elsene
 

 ‘0477 72 81 71 
 www.cowa-bunga.be
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3 JAAR - 16 JAAR 
GEMEENTELIJKE 
OMNISPORTKAMPEN 

Omnisport- en sportspecifieke kampen.
 
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021 
02.08.2021 - 06.08.2021 
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 70 en € 90 per week
 

  Sportdienst Elsene
 Voltastraat 18
 1050 Elsene
 

 02 515 69 10
 www.xlsports.be 

4 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK:  
‘IK BEN EEN KUNSTENAAR’ 

Een thematische speelweek vol crea- en 
speelplezier.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
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 
 Scepterstraat 41
 1050 Elsene
 

 02 648 20 30
 www.gcelzenhof.be

4 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK:  
‘DE SPANNENDE REIS!’ 

Een thematische speelweek vol crea- en 
speelplezier.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
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 
 Scepterstraat 41
 1050 Elsene
 

 02 648 20 30
 www.gcelzenhof.be



50

ZO
M

ER
EL

SE
N

E 
- 

ET
TE

RB
EE

K

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN DE BREDE 
STROOM 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

  Basisschool Lutgardis Etterbeek
 Generaal Fivéstraat 42
 1040 Etterbeek
 

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

3 JAAR - 15 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN TAKARO 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
09.08.2021 - 13.08.2021
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! atheneum Etterbeek
 Edmond Mesenslaan 2
 1040 Etterbeek
 

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

ETTERBEEK  

8 JAAR - 12 JAAR 
WETENSCHAPSDAGEN:  
(W)ONDERWATERWERELD 

Tijdens deze wetenschapsdagen ontdek 
je alles over water. We experimenten met 
waterproefjes in een echt laboratorium 
van de VUB. We bouwen ons eigen voertuig 
op waterstof en we gaan op expeditie in 
de ondergrondse riolering.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 60 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
tussen € 110 en € 120 per week
 

  VUB
 Pleinlaan 2
 1050 Elsene
 

 Jeugd, Cultuur en Wetenschap 
 02 252 58 08
 www.jcw.be
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6 JAAR - 9 JAAR 
SPEELWEEK: ‘ABRACADABR’AAP’ 

Een thematische speelweek vol crea- en 
speelplezier.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.30 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 De Maalbeek 
 Hoornstraat 97
 1040 Etterbeek
 

 02 734 84 43
 www.demaalbeek.be

6 JAAR - 9 JAAR 
OMNISPORTWEEK 

Leef je volledig uit gedurende de vakantie 
en ontdek welke leuke sporten er allemaal 
bestaan.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.30 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 De Maalbeek 
 Hoornstraat 97
 1040 Etterbeek
 

 02 734 84 43
 www.demaalbeek.be

9 JAAR - 12 JAAR  
FIETSWEEK 

Met onze tweewieler zoeken we de stad op. 
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.30 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 De Maalbeek 
 Hoornstraat 97
 1040 Etterbeek
 

 02 734 84 43
 www.demaalbeek.be

ETTERBEEK  
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12 JAAR - 15 JAAR 
FIETS 2-DAAGSE 

We springen vol enthousiasme het 
fietszadel op en trekken Brussel in. 
 
01.07.2021 - 02.07.2021
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 30 voor 2 dagen
€ 10 voor 2 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Maalbeek 
 Hoornstraat 97
 1040 Etterbeek
 

 02 734 84 43
 www.demaalbeek.be

3 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK ZOMER:  
CAMPING KADEE 

Een kick-start voor de zomer.  
Kom een weekje kamperen in Everna.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang 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 Everna 
 Sint-Vincentiusstraat 30
 1140 Evere
 

 02 247 03 40
 www.everna.be

EVERE  

9 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK: BOUWKAMP 

Bouwkamp! Handen uit de mouwen.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.30 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)
 

  RHoK Academie Beeldende en 
Audiovisuele Kunsten

 Edouard de Thibaultlaan 2
 1040 Etterbeek
 

 Gemeenschapscentrum De Maalbeek 
 02 734 84 43
 www.demaalbeek.be
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2,5 JAAR - 12 JAAR 
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN  
DE RIVIEREN 

Een speelplein vol spelletjes, knutsel
activiteiten, sport en veel meer!  
Elke week is er een specifiek thema.
 
05.07.2021  09.07.2021 
12.07.2021  16.07.2021 
19.07.2021  23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021  30.07.2021 
02.08.2021  06.08.2021 
van 8.45 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.15 en tot 18.00 u.
 
tussen € 4 en € 7 per dag
 
Inschrijven vanaf 19.04.2021 (voor inwoners 
Ganshoren) en vanaf 26.04.2021 (voor niet
inwoners Ganshoren)
 

  De Rivieren
 Mathieu De Jongelaan 40
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren 
 Sport, cultuur en vrije tijd Ganshoren 
 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.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
tussen € 25 en € 50 per week 
 

  IBO De Rivieren - Heilig Hart
 Louis Delhovestraat 69
 1083 Ganshoren
 

 0475 65 52 97
 www.sint-goedele.be

EVERE  

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN  
EVERSE SPEELPLEINEN 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
09.08.2021 - 13.08.2021
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)
 

  Gemeentelijke basisschool Everheide
 Windmolenstraat 39
 1140 Evere
 

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

GANSHOREN  
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3 JAAR - 5 JAAR 
SPEELWEEK:  
“ZOMER IN DE KEUKEN” 

Wist je dat groenten en fruit het best 
smaken wanneer ze geoogst worden in het 
juiste seizoen en vooral dat ze dan ook 
goedkoper zijn? Met deze speelweek gaan 
we aan de slag met seizoensgroenten en 
-fruit en vergeten groenten en fruit. We 
gaan lekker koken en eten en ... maken 
onze eigen KOOKBOEK!
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 75 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 

  Gemeenschapscentrum De Zeyp 
 Van Overbekelaan 164
 1083 Ganshoren
 

 02 422 00 11
 www.dezeyp.be

3 JAAR - 6 JAAR 
OMNISPORT- EN TAALKAMP 

Omnisportkamp voor kleuters. Het kamp 
kan gecombineerd worden met een 
taalkamp (Nederlands-Frans).
 
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021 
02.08.2021 - 06.08.2021 
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 70 en € 85 per week
 
Inschrijven vanaf 19.04.2021 (voor inwoners 
Ganshoren) en vanaf 26.04.2021 (voor niet-
inwoners Ganshoren)
 

  Sporthal Richard Beauthier
 Vandervekenstraat 114
 1083 Ganshoren
 

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

2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPORT & ANIMATIE 

Tijdens deze week sport je een halve dag 
en is er een halve dag animatie (knutselen, 
koken, spelen en veel meer).
 
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 8.45 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.15 en tot 18.00 u.
 
tussen € 5 en € 6 per dag 
 
Inschrijven vanaf 19.04.2021 (voor inwoners 
Ganshoren) en vanaf 26.04.2021 (voor niet-
inwoners Ganshoren)
 

  De Rivieren
 Mathieu De Jongelaan 40
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren 
 Sport, cultuur en vrije tijd Ganshoren 
 02 465 75 71
 www.ganshoren.be
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3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN  
DE GOUDENREGEN 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
09.08.2021 - 13.08.2021
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 Goudenregen
 Frans Vervaeckstraat 47
 1083 Ganshoren
 

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

6 JAAR - 11 JAAR 
SPEELWEEK ‘BOER EN BUITEN’ 

Ooit al eens een koe geknuffeld of een 
konijn gevangen? Zin om je te verdiepen  
in de wereld van het boerderijleven?  
Doe je stevige kinderklompen maar aan 
en schrijf je gauw in voor deze creatieve 
kindercursus boer en buiten!
 
05.07.2021 - 09.07.2021
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 De Zeyp 
 Van Overbekelaan 164
 1083 Ganshoren
 

 02 422 00 11
 www.dezeyp.be

6 JAAR - 14 JAAR 
SPORTKAMPEN 

Omnisportkamp met een gevarieerd 
aanbod aan sportactiviteiten.
 
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021 
02.08.2021 - 06.08.2021 
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 70 en € 85 per week
 
Inschrijven vanaf 19.04.2021 (voor inwoners 
Ganshoren) en vanaf 26.04.2021 (voor niet-
inwoners Ganshoren) 
 

  Sporthal Richard Beauthier
 Vandervekenstraat 114
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren 
 Sport, cultuur en vrije tijd Ganshoren 
 02 465 75 71
 www.ganshoren.be
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3 JAAR - 12 JAAR 
OPHAALPUNT HAREN VOOR 
VGC-SPEELPLEIN BEERSEL 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

  Basisschool Harenheide
 Verdunstraat 381
 1130 Haren
 

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

3 JAAR - 5 JAAR 
SPEELWEEK  
‘DE PUITPRINS’

Wie de Boeboeks kent, weet dat zij keuteldol 
zijn op toneelspelen. Ze houden ervan om 
sprookjes na te spelen, met de hele familie, 
lekker gezellig in hun grote, warme hol. De 
Puitprins is een van de sprookjes.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€ 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

JETTE  

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN KAMELEON 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
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)
 

  Vrije basisschool Kameleon 
 Beemdgrachtstraat 2
 1130 Haren
 

 VGC-speelpleinen
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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3 JAAR - 12 JAAR 
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN KIDS 
HOLIDAYS 

Elke week zijn er verschillende activiteiten 
op het speelplein en daarbuiten, aangepast 
aan de leefwereld en de leeftijd van je 
kind. Zwemmen, knutselen, spelen, sport, 
koken en een uitstap.
 
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021 
02.08.2021 - 06.08.2021 
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 17.30 u.
 
tussen € 48,50 en € 97 per week
 
Online inschrijven vanaf 01.06.2021  
om 10.00 u.
 

  School Arbre Ballon
 Laarbeeklaan 102
 1090 Jette
 

 Gemeente Jette - Jeugddienst
 02 423 12 96
 www.jette.be

3 JAAR - 5 JAAR 
SPEELWEEK ‘HET 
VERKLEEDPARTIJTJE’ 

Ken je het kinderboek ‘Het Verkleed partijtje’? 
Een hele week speelt, beweegt en knutselt 
jouw kleuter rond dat boek. Enthousiaste 
animatoren maken er een avontuur vol 
fantasie van.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€ 70 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Essegem 
 Leopold I straat 329
 1090 Jette
 

 02 427 80 39
 www.essegem.be

3 JAAR - 6 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN 
BONAVENTURE 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

  Basisschool Heilig-Hart
 Heilig-Hartlaan 6
 1090 Jette
 

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

JETTE  
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7 JAAR - 15 JAAR 
NATUURWEEK 

Een week lang trekken we het Brusselse 
groen in. We zoeken kriebelbeesten, 
observeren planten, staan stil bij het milieu 
en doen vooral veel knotsgekke dingen. Je 
wordt verdeeld in twee leeftijdsgroepen: 
van 7 tot 11 jaar en van 12 tot 15 jaar.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€ 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

9 JAAR - 11 JAAR 
FIETSWEEK 

Kan je goed fietsen? Dan kan je met je 
tweewieler mee de baan op. We trekken 
Jette en de wijde omgeving in en we doen 
leuke activiteiten.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 17.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€ 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

3 JAAR - 18 JAAR 
TAALKAMP 

Tijdens dit taalkamp (NL en EN) werk je 
in de voormiddag rond taal binnen een 
bepaald thema, zoals natuur en planeten. 
In de namiddag zijn er sportieve, culturele 
en recreatieve activiteiten.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 150 en € 220 per week
 
Online inschrijven vanaf 01.04.2021
 

  Harutyunyan-Badoyan Language School 
 Jetse Steenweg 601
 1090 Jette
 

 02 203 76 17
 www.hblanguages.com
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3 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK: 
BOER EN BUITEN 

Ooit al eens een koe geknuffeld of een 
konijn gevangen? Zin om je te verdiepen 
in de wereld van het boerderijleven? Doe 
je stevige kinderklompen maar aan en 
schrijf je gauw in voor deze creatieve 
kindercursus boer en buiten!
 
05.07.2021 - 09.07.2021
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)
 

  Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

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

3 JAAR - 9 JAAR 
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN  
DE 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 ...
 
01.07.2021 - 02.07.2021
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021 
van 8.00 tot 17.00 u.
 
tussen € 16 en € 20 per week
 
Inschrijven op 09.06.2021, van 13.00 tot 16.00 u. 
op het nummer 02 414 08 66 van de 
Gemeentelijke Basisschool ‘de Kadeekes’ en 
op 10.06.2021, van 13.00 tot 16.00u., op het 
nummer 02 412 14 08 van de dienst jeugd.
 

  KASA
 Herkoliersstraat 17
 1081 Koekelberg
 

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

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN UNESCO 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
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 Campus Unesco
 Klein-Berchemstraat 1
 1081 Koekelberg
 

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

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

Wil je graag leren fietsen? Elke dag leren 
we beter fietsen. We spelen, sporten en 
knutselen ook samen met onze vriendjes.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 50 en € 70 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

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

6 JAAR - 8 JAAR 
SPEELWEEK: AAN DE SLAG MET 
SEIZOENSGROENTEN EN FRUIT  

Wist je dat groenten en fruit het best 
smaken wanneer ze geoogst worden in het 
juiste seizoen en vooral dat ze dan ook 
goedkoper zijn? Met deze speelweek gaan 
we aan de slag met seizoensgroenten en 
-fruit en vergeten groenten en fruit.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

  Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

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

4 JAAR - 5 JAAR 
MINI-SPORTMIX 

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
26.07.2021 - 30.07.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
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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6 JAAR - 9 JAAR 
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes.  
Van atletiek tot zwemmen, van dans tot 
voetbal ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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

6 JAAR - 9 JAAR 
ZWEMMEN EN SPORTMIX 

Hou je van water en kan je al een beetje 
zwemmen? Dan is dit zwemkamp iets 
voor jou. Elke dag verbeteren we onze 
zwemtechniek. Naast zwemmen beoefenen 
we vele andere sporten.
 
26.07.2021 - 30.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 50 en € 70 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

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

6 JAAR - 12 JAAR 
GEVECHTSPORT EN SPORTMIX 

Samen met Budo Berchem en Cheonkwon 
Taekwondo Academy ontdekken we 
verschillende Oosterse gevechtssporten. 
Daarnaast beoefenen we vele andere 
sporten.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
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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10 JAAR - 12 JAAR 
KET ACTION 

Klaar voor een week vol avontuur in de 
stad? Samen met andere Brusselse ketten 
ontdek je coole sporten en ga je o.a. 
muurklimmen, mountainbiken, zwemmen, 
skaten, op bezoek in een trampolinepark ...
 
05.07.2021 - 09.07.2021
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

10 JAAR - 12 JAAR 
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes.  
Van atletiek tot zwemmen, van dans tot 
voetbal ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes.
 
26.07.2021 - 30.07.2021
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

6 JAAR - 12 JAAR 
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes.  
Van atletiek tot zwemmen, van dans tot 
voetbal ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
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 - 12 JAAR 
ROPESKIPPING EN SPORTMIX 

Tijdens deze week ontdek je de coolste 
ropeskipping tricks. Samen met onze 
vrienden doen we elke dag ook toffe 
sporten en leuke spelletjes.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
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

2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEKEN IBO NEKKERSDAL  

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Elke dag beleef 
je zoveel plezier.
 
01.07.2021 - 02.07.2021
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
€ 12 per dag (sociaal tarief mogelijk)
 

  IBO Nekkersdal
 Emile Bockstaellaan 107
 1020 Laken
 

 02 421 80 66
 www.nekkersdal.be 

3 JAAR - 12 JAAR 
OPHAALPUNT DE DROOMBOOM 
VOOR VGC-SPEELPLEIN BEERSEL 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

  Basisschool De Droomboom (Wittouck) 
 L. Wittouckstraat 46
 1020 Laken
 

 VGC speelpleinen
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be

LAKEN 
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12 JAAR - 15 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN 
TIENERSPEELPLEIN 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
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)
 

  Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls
 Bonekruidlaan 88
 1020 Laken
 

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

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN M.A.D.O. 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
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)
 

  Vrije Basisschool 
 Maria Assumpta Donderberg
 Donderberg 28
 1120 Neder-Over-Heembeek
 

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

NEDER-OVER-HEEMBEEK 

6 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN DE HAVEN 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

  Vrije Basisschool 
 Sint-Pieterscollege - De Zenne
 Drootbeekstraat 8
 1020 Laken
 

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

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

  Kleuterschool Koningin Astrid
 Donderberg 35
 1120 Neder-Over-Heembeek
 

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

2,5 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEKEN IBO HELMET 

Bij IBO Helmet kun je terecht voor een 
gevarieerd spelprogramma op maat van 
kleuters. Je knutselt, kookt, beweegt, danst 
en komt tot rust.
 
01.07.2021 - 02.07.2021
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
tussen € 25 en € 70 per week
 
Inschrijvingen vanaf 10.05.2021 tot 
03.06.2021 
 

  IBO Helmet
 Helmetsesteenweg 216
 1030 Schaarbeek
 

 0473 53 57 14
 ibohelmet@felies.be

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN HIELPLEIN 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
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! atheneum Emanuel Hiel 
Schaarbeek-Evere

 Charles Gilisquetlaan 34
 1030 Schaarbeek
 

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

NEDER-OVER-HEEMBEEK SCHAARBEEK 
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4 JAAR - 5 JAAR 
MINI-SPORTMIX 

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
26.07.2021 - 30.07.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 en € 60 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

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

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

Wil je graag leren zwemmen? Elke dag 
leren we beter zwemmen. Ook spelen, 
sporten en knutselen we samen met onze 
vriendjes.
 
02.08.2021 - 06.08.2021
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

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN SPELKET 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
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)
 

  Gemeentelijke basisschool Paviljoen
 François-Joseph Navezstraat 59
 1030 Schaarbeek
 

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

Wil je graag leren fietsen? Elke dag leren 
we beter fietsen. We spelen, sporten en 
knutselen ook samen met onze vriendjes.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
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

4 JAAR - 14 JAAR 
MUSICALKAMP 

Droom jij er ook van om mee te spelen 
in een echte musical? Je zingt, danst en 
acteert de hele week. Je leert de wereld op 
het podium kennen en je laat je creativiteit 
de vrije loop. 
 
05.07.2021 - 09.07.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.30 u.
 
tussen € 135 en € 155 per week 
 

  Vrije basisschool Pistache
 Daillyplein 4A
 1030 Schaarbeek
 

 Compagnie MiLa 
 0486 22 78 57
 www.milakampen.be

6 JAAR - 7 JAAR 
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes.  
Van atletiek tot zwemmen, van dans tot 
voetbal ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 en € 60 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be
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6 JAAR - 9 JAAR 
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes.  
Van atletiek tot zwemmen, van dans tot 
voetbal ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 en € 60 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

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

6 JAAR - 9 JAAR 
VOETBAL EN SPORTMIX 

Deze week verbeter je samen met je 
vrienden je voetbaltechnieken. Daarnaast 
beoefenen we vele andere sporten.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
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 - 8 JAAR 
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes.  
Van atletiek tot zwemmen, van dans tot 
voetbal ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 en € 60 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

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

De vakantiestages van ABC zijn een mix 
van speelse, creatieve en actieve momenten 
in en om het ABC-huis. Je wordt ingedeeld 
in leeftijdsgroepen.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen € 40 en € 120 per week
€ 40 per week (verhoogde tegemoetkoming)
 
Inschrijvingen vanaf 20.04.2021 om 9.00 u. 
via mail 
 

  Art Basics for Children
 Gaucheretplein 13
 1030 Schaarbeek
 

 02 502 00 27
 www.abc-web.be

6 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN DE BUURT 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel. 
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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) 
 

  BS De Mozaïek
 Haachtsesteenweg 479
 1030 Schaarbeek
 

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

6 JAAR - 12 JAAR 
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. 
Van atletiek tot zwemmen, van dans tot 
voetbal ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes.
 
26.07.2021 - 30.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 40 en € 60 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

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

Tijdens deze vijfdaagse workshop in het 
thema ‘China’ bedenk je en beleef je je 
eigen verhaal. Je gaat aan de slag met 
muziek, theater, tekeningen en klei.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021
09.08.2021 - 13.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen € 110 en € 130 per week
 
Inschrijvingen vanaf 15.05.2021
 

  Train World
 Prinses Elisabethplein 5
 1030 Schaarbeek
 

 02 224 74 37
 www.trainworld.be/nl

8 JAAR - 12 JAAR 
ZOMERWORKSHOP:  
EEN MUZIKALE TREINREIS 

Van de eerste liedjes die gevangenen 
zongen terwijl ze de spoorlijn aanlegden, 
tot ze in New York aankwamen. Tijdens 
deze muzikale treinreis ben je bezig met 
zang, dans, ritme en theater.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen € 110 en € 130 per week
 
Inschrijvingen vanaf 15.05.2021
 

  Train World
 Prinses Elisabethplein 5
 1030 Schaarbeek
 

 02 224 74 37
 www.trainworld.be/nl

6 JAAR - 25 JAAR 
WIJKWERKING 

Tijdens de zomervakantie wordt er naar 
verschillende wijken getrokken. Op pleinen, 
speelstraten en in parken worden er leuke 
activiteiten voorzien voor kinderen en 
jongeren uit de buurt.
 
gratis
 
Meer info volgt op de website
 

 Gemeente Schaarbeek - Jeugddienst
 0490 14 18 28
 www.1030.be
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8 JAAR - 12 JAAR 
ZWEMMEN EN SPORTMIX 

Hou je van water en kan je al een beetje 
zwemmen? Dan is dit zwemkamp iets 
voor jou. Elke dag verbeteren we onze 
zwemtechniek. Naast zwemmen beoefenen 
we vele andere sporten.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
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

8 JAAR - 12 JAAR 
TURNEN EN SPORTMIX 

Tijdens deze week leren we elke dag 
nieuwe turnbewegingen op de grond, 
rekstok, trampoline… Samen met onze 
vrienden doen we elke dag ook toffe 
sporten en leuke spelletjes.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
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

8 JAAR - 12 JAAR 
VOLLEYBAL, BASKETBAL  
EN SPORTMIX 

Deze week verbeter je samen met Dino 
Brussels en Gavo Brussels Volley jouw 
basket- en volleybaltechnieken. Daarnaast 
beoefenen we vele andere sporten
 
23.08.2021 - 27.08.2021
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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9 JAAR - 12 JAAR 
CAPITAL DIGITAL 

Je leert spelenderwijs coderen. MAKS 
organiseert een basismodule computertaal 
en een geavanceerde module. In de 
geavanceerde module leer je werken 
met Appdesign (je leert een applicatie 
ontwikkelen met aandacht voor het 
grafische aspect en de eigenzinnige 
functionaliteiten).
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 10 per week
€ 5 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijvingen vanaf 19.04.2021 
 

  Gemeenschapscentrum De Kriekelaar
 Gallaitstraat 86
 1030 Schaarbeek
 

 Media Actie Kuregem Stad
 02 555 09 90
 www.capitaldigital.org

10 JAAR - 12 JAAR 
KET ACTION 

Klaar voor een week vol avontuur in de 
stad? Samen met andere Brusselse ketten 
ontdek je coole sporten en ga je o.a. 
muurklimmen, mountainbiken, zwemmen, 
skaten, op bezoek in een trampolinepark ...
 
05.07.2021 - 09.07.2021
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

9 JAAR - 12 JAAR 
CAPITAL DIGITAL 

Je leert spelenderwijs coderen. MAKS 
organiseert een basismodule computertaal 
en een geavanceerde module. In de 
geavanceerde module leer je werken met 
Robomonia (robots ontwerpen, bouwen en 
programmeren).
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 10 per week
€ 5 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijvingen vanaf 19.04.2021 
 

  Gemeenschapscentrum De Kriekelaar
 Gallaitstraat 86
 1030 Schaarbeek
 

 Media Actie Kuregem Stad 
 02 555 09 90
 www.capitaldigital.org
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3 JAAR - 6 JAAR 
CIRCUSSTAGE 

Altijd al een acrobaat of circusartiest willen 
zijn? Jongleren, evenwichtsoefeningen, 
acrobatie ... Tijdens deze circusstage leer je 
het allemaal! 
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 80 en € 120 per week
 
Inschrijven vanaf 03.05.2021
 

  Basisschool De Knapzak
 Soldatenstraat 19
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 02 563 59 20
 http://berchem.brussels/nl

3 JAAR - 6 JAAR 
MIX IT UP KAMP 

Tijdens deze stage kom je in aanraking 
met verschillende kunst- en cultuurvormen. 
Onder begeleiding van een docent ontdek 
je dans, theater, muziek, yoga en nog veel 
meer.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen € 80 en € 120 per week
 
Inschrijven vanaf 03.05.2021
 

  Basisschool De Knapzak
 Soldatenstraat 19
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 02 563 59 20
 http://berchem.brussels/nl

10 JAAR - 12 JAAR 
BREAKDANCE EN SPORTMIX 

Breakdance wordt Olympisch in 2024. Leer 
met Urban Center Brussel coole moves op 
hippe beats. Naast breakdance ontdekken 
we ook andere sporten.
 
02.08.2021 - 06.08.2021
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

SINT-AGATHA-BERCHEM 
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3 JAAR - 12 JAAR 
ZOMERSTAGE 

Tijdens deze week doen de kinderen 
verschillende activiteiten, aangepast 
aan hun leeftijd; zwemmen, knutselen, 
kookatelier, musea bezoeken, sporten,  
op uitstap gaan ...
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 8.30 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 16.15 tot 17.30 u.
 
tussen € 35 en € 55 per week
 

  Lokaal de Kuub
 Groendreefstraat 68
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 Het Meervoud
 0487 60 52 34
 hetmeervoud@msn.com
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5 JAAR - 6 JAAR 
ZEN NL! 

We gaan creatief aan de slag met taal!
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 14.00 tot 16.00 u.
 
€ 25 per week
€ 10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Pianofabriek 
 Fortstraat 35
 1060 Sint-Gillis
 

 02 541 01 70
 www.pianofabriek.be

SINT-GILLIS 

3 JAAR - 12 JAAR 
ZOMERSTAGE 

Tijdens deze week doen de kinderen 
verschillende activiteiten, aangepast 
aan hun leeftijd; zwemmen, knutselen, 
kookatelier, musea bezoeken, sporten,  
op uitstap gaan ...
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 8.30 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 16.15 tot 17.30 u.
 
tussen € 35 en € 55 per week
 

  Het Meervoud
 Egide Winteroystraat 34
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 0487 60 52 34
 hetmeervoud@msn.com
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7 JAAR - 12 JAAR 
KOETJES & KALFJES 

We gaan theater maken. Wat het wordt, 
weten we nog niet. Dat het leuk wordt, 
weten we wel! Je wordt verdeeld in twee 
leeftijdsgroepen: van 7 tot 9 jaar en  
van 10 tot 12 jaar.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.30 tot 16.30 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€ 70 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Pianofabriek 
 Fortstraat 35
 1060 Sint-Gillis
 

 02 541 01 70
 www.pianofabriek.be

11 JAAR - 12 JAAR 
HIP NAAR SCHOOL 

Het einde van de zomer nadert. Zoals 
altijd krijg je van school een lijstje met 
benodigdheden. Die gaan we helemaal  
zelf maken.
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.30 tot 16.30 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€ 70 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Pianofabriek 
 Fortstraat 35
 1060 Sint-Gillis
 

 02 541 01 70
 www.pianofabriek.be

11 JAAR - 17 JAAR 
SUMMER BREAKDANCE SCHOOL   

Leer en/of oefen uw breakdance-skills  
met professionele begeleiders en dit  
in één van de meest mythische 
breakdancezalen van Brussel!
 
16.08.2021 - 20.08.2021
van 10.00 tot 15.00 u.
 
€ 70 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
 p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Pianofabriek 
 Fortstraat 35
 1060 Sint-Gillis
 

 02 541 01 70
 www.pianofabriek.be

SINT-GILLIS 
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3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN PALOKE 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

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

 VGC-speelpleinen
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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SINT-JANS-MOLENBEEK 

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN SINT-ALBERT 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

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

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

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN 
CIRCUSSPEELPLEIN 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

  Basisschool Vier-Winden
 Steenweg op Merchtem 9
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

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

Sport en Spel organiseert tennisstages voor 
beginnende en gevorderde spelertjes. Je 
krijgt een halve dag tennisles en een halve 
dag multisport. Gediplomeerde monitoren 
zorgen voor een onvergetelijke stage.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 u. en tot 17.00 u.
 
tussen € 95 en € 115 per week
 

  Sporthal KA Toverfluit
 Toverfluitstraat 19
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

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

9 JAAR - 12 JAAR 
CAPITAL DIGITAL 

Je leert spelenderwijs coderen. MAKS 
organiseert een basismodule computertaal 
en een geavanceerde module. In de 
geavanceerde module leer je werken met 
Robomonia (robots ontwerpen, bouwen en 
programmeren).
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 10 per week
€ 5 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijvingen vanaf 19.04.2021 
 

  Foyer
 Werkhuizenstraat 25
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 Media Actie Kuregem Stad 
 02 555 09 90
 www.capitaldigital.org

9 JAAR - 12 JAAR 
CAPITAL DIGITAL 

Je leert spelenderwijs coderen. MAKS 
organiseert een basismodule computertaal 
en een geavanceerde module. In de 
geavanceerde module leer je werken 
met Appdesign (je leert een applicatie 
ontwikkelen met aandacht voor het 
grafische aspect en de eigenzinnige 
functionaliteiten).
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 10 per week
€ 5 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Online inschrijvingen vanaf 19.04.2021 
 

  Foyer
 Werkhuizenstraat 25
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 Media Actie Kuregem Stad 
 02 555 09 90
 www.capitaldigital.org
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SINT-JOOST-TEN-NODE 

3 JAAR - 5 JAAR 
CREATIEF MET ... PAPIER 

Een eenhoorn uit papier-maché, een 
zelfgedrukt notitieboekje of een mooie 
mobiel vol origamifiguren. We ontdekken 
de veelzijdigheid van papier en jij bepaalt 
mee wat we ermee creëren.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 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
 

 Jeugdcentrum Aximax
 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

3 JAAR - 15 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN KADEEKE 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen  
en buiten Brussel.
 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
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)
 

  Gemeentelijke basisschool  
Sint-Joost-aan-Zee

 Grensstraat 67
 1210 Sint-Joost-ten-Node
 

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

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

De Buiteling organiseert knotsgekke 
speel weken op vijf verschillende locaties. 
Elke week heeft een nieuw thema met voor 
ieder wat wils, van zoektocht in de stad tot 
bosspel, van crea- of kookactiviteit tot 
uitstappen!
 
01.07.2021 - 02.07.2021
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
30.08.2021 - 31.08.2021
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen € 4,20 en € 14,00 per week
 
Online of ter plaatse inschrijven vanaf 
29.05.2021 (om 9.00 u.) tot 16.06.2021 (om 
17.00 u.)
 

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

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be
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6 JAAR - 12 JAAR 
OMNISPORT EN ZWEMKAMP  
DE EENDJES 

Bij Zwemclub De Eendjes kan je een ganse 
week zwemmen en sporten. Elke 
voormiddag zijn er recreatieve zwemlessen 
en waterspelletjes in het zwembad van 
Sint-Joost, in de namiddag is er omnisport 
en crea in GC Ten Noey.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 

  Zwembad Sint-Joost
 Sint-Franciscusstraat 27
 1210 Sint-Joost-ten-Node
 

 Zwemclub De Eendjes Schaarbeek
 www.eendjesschaarbeek.be

2,5 JAAR - 12 JAAR 
GEMEENTELIJKE SPEELPLEIN 
ROODEBEEK  

Er zijn verschillende activiteiten, aangepast 
aan je leefwereld. Bouwen, een zoektocht, 
knustelen, spelen, op uitstap en zo veel 
meer. Daarnaast leren de kinderen een 
dansje, liedje en of gedicht met als doel 
taalbagage te verwerven.
 
01.07.2021 - 02.07.2021
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021 
02.08.2021 - 06.08.2021 
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
30.08.2021 - 31.08.2021
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.30 u.
 
tussen € 58 en € 110 per week
 

  Bijschool Sterrebeelden
 Centauruslaan 16A
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 Jeugddienst SLW
 02 776 82 54
 www.jjjy.be/nl

7 JAAR - 9 JAAR 
CREATIEF MET ... INKT 

Leer de kunst van zeefdruk, linosnede 
of kartondruk. We installeren ons in het 
drukatelier van GC Ten Noey, ontdekken 
verschillende druktechnieken en gaan naar 
huis met unieke zelfgemaakte kunstwerkjes 
op papier en stof.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 60 per week
€ 10 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
 

 Jeugdcentrum Aximax
 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 
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4 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK: KLANKKETTEN 

Trek je dansschoenen aan, stroop je 
mouwen op en open je ogen en oren! 
Muziek, kunst, dans en spel vloeien in 
elkaar tijdens deze dynamische speelweek.
 
16.08.2021 - 20.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 75 per week 
€ 19 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

6 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK: BEESTIGE KUNST 

Vreemde vogels, reuzenbeesten, kleurrijke 
monsters. We fantaseren en tekenen erop 
los. Een beestig kamp!
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 75 per week 
€ 19 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

4 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK: DANS 

Ben jij altijd aan het dansen en aan het 
bewegen? Dan is dit het kamp om je 
helemaal uit te leven!
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 75 per week 
€ 19 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 - 12 JAAR 
PROJECTKAMPEN IDEE KIDS 

Elk kamp is een avontuur vol spannende 
ontdekkingen afgestemd op je leeftijd en 
je leefwereld. 
 
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021 
02.08.2021 - 06.08.2021 
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.45 u. tot 18.00 u.
 
tussen € 133 en € 143 per week 
 

  Idee Kids 
 Guldendallaan 90
 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 

 09 210 80 00 
 www.ideekids.be

8 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK:  
ZEEPKISTEN BOUWEN 

Tijdens dit kamp timmeren we zelf onze 
houten wagens in elkaar. We gaan er ook 
mee racen! Wie durft?
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 75 per week 
€ 19 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

SINT-PIETERS-WOLUWE 

6 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK: OMNISPORT 

Ben jij een echte sportkampioen en hou je 
van allerlei soorten sport en spel? Dan is 
dit kamp echt iets voor jou!
 
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 75 per week 
€ 19 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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8 JAAR - 12 JAAR 
ZOMERSTAGE/MULTI-
SPORTKAMP 

Kom een hele week allerlei sporten 
uitproberen: boksen, breakdancen, archery 
tag, minigolf ...
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 75 per week
€ 19 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

3 JAAR - 12 JAAR 
SPEELPLEIN RACCOON 

Elke week zijn er verschillende activiteiten 
aangepast aan de leefwereld van onze 
kinderen. Vier weken spelen, dansen, koken, 
en knutselen we samen. Plezier gegarandeerd.
 
05.07.2021 - 09.07.2021 
12.07.2021 - 16.07.2021 
19.07.2021 - 23.07.21 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021 
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
€ 4 per dag
 
Online inschrijven vanaf april 2021 of in 
juli ter plaatse
 

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

 0487 88 16 60
 www.speelpleinraccoon.be

8 JAAR - 12 JAAR 
BOUWKAMP

Heb jij zin in avontuur? We bouwen 
kampen, ravotten, klimmen, sjorren ...
 
23.08.2021 - 27.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€ 75 per week
€ 19 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 - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN 
HOOGTESPRONG 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
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)
 

  Sint-Augustinusschool
 Sint-Augustinuslaan 4
 1190 Vorst
 

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

UKKEL 

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN 
WATERMELOEN 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
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)
 

  Basisschool Sint-Paulus
 Baron Guillaume Van Hammestraat 20 

1180 Ukkel
 

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

VORST 

3 JAAR - 12 JAAR 
SPORT EN SPELWEEK 

Een sport- en spelweek voor zowel kleuters 
als lagereschoolkinderen.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
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
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8 JAAR - 12 JAAR 
KUNST EN VOETBAL 

Deze zomer hoef je niet te kiezen tussen 
een kunst- of een voetbalstage! WIELS en 
BX BRUSSELS zorgen voor een boeiende en 
leuke week waar je sportief kan schilderen 
en creatief kan sjotten. Kom je uitleven!
 
02.08.2021 - 06.08.2021
van 9.00 tot 17.00 u.
 
€ 75 per week
 

  Wiels
 Centrum voor Hedendaagse Kunsten 
 Van Volxemlaan 354
 1190 Vorst
 

 02 340 00 53
 www.wiels.org/nl
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7 JAAR - 12 JAAR 
STAGE HORS LES MUREN 

Kunst, cultuur en stadsactiviteiten staan op 
het programma.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 17.00 u.
 
€ 50 per week
 

  zie website
 

 02 340 00 53
 www.wiels.org/nl

7 JAAR - 12 JAAR 
KUNST OVERAL 

Je beleeft een boeiende en leuke week vol 
gekke experimenten. Laat je creativiteit 
lekker uitbarsten.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 17.00 u.
 
tussen € 110 en € 130 per week
 

  Wiels
 Centrum voor Hedendaagse Kunsten 
 Van Volxemlaan 354
 1190 Vorst
 

 02 340 00 53
 www.wiels.org/nl



85

ZO
M

ER
W

AT
ER

M
A

A
L-

BO
SV

O
O

RD
E

10 JAAR - 14 JAAR
MOUNTAINBIKEKAMP 

5 dagen lang gaan we met een 
mountainbike (die je bij ons kan lenen) op 
pad in het Zoniënwoud. Niet voor ketjes 
die bang zijn van een beetje modder en 
avontuur.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang van 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen € 80 en € 100 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Wabo
 Delleurlaan 39
 1170 Watermaal-Bosvoorde
 

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

WATERMAAL-BOSVOORDE 
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BUITEN BRUSSEL 

8 JAAR - 10 JAAR 
BOERDERIJWEEK 

Vijf dagen verzorg je de dieren, kook 
je je eigen potje en leef je je uit op de 
speelweide.
 
02.08.2021 - 06.08.2021
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 150 per week (maaltijden inbegrepen)
 

  Het Neerhof vzw
 Neerhofstraat 2 

1700 Dilbeek
 

 02 569 14 45
 www.neerhof-vzw.be

6 JAAR - 17 JAAR
OPEN KAMP BRABANT

Iedereen is welkom op hét kamp van het 
jaar. Een week lang speel je de zotste en 
leukste spelletjes: een bosspel, een 
uitdagende estafette, één tegen allen, een 
leuke quiz, een groot groepsspel en allerlei 
andere activiteiten.
 
02.08.2021 - 11.08.2021
 
tussen € 30 en € 35 voor het hele kamp
 

  Sint-Joris-Weert
 

 Open Kamp Brabant
 0494 25 15 72
 www.openkampbrabant.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.
 
07.08.2021 - 15.08.2021
 
tussen € 99 en € 199 voor het hele kamp
 
Inschrijvingsformulieren aanvragen  
via de website
 

  Kasterlee
 

 Grensland
 0476 35 88 19
 www.grensland.org
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10 JAAR - 18 JAAR 
TAALSTAGES

Loppem Conversa organiseert kwalitatieve 
taalvakanties Nederlands en Engels. 
Enthousiaste sportanimatoren organiseren 
verschillende activiteiten, die garant staan 
voor plezier en ambiance. Daarnaast 
zorgen de taalanimatoren voor leuke 
interactieve conversatielessen in kleine 
groepjes. 
 
02.07.2021 - 12.07.2021
02.08.2021 - 12.08.2021
 
tussen € 690 en € 740 voor het hele kamp
 

  Abdijschool van Zevenkerken
 Zevenkerken 4 

8200 Brugge
 

 Taalstages CV
 0478 51 93 44
 www.loppemconversa.be

BUITEN BRUSSEL 

14 JAAR - 16 JAAR 
BOERDERIJWEEK 

Kom een week naar de boerderij en 
verzorg de dieren, kook je eigen potje  
en leef je uit op de speelweide.  
Op donderdagavond blijf je slapen  
in een grote tent.
 
02.08.2021 - 06.08.2021
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 150 per week (maaltijden inbegrepen)
 

  Het Neerhof vzw
 Neerhofstraat 2 

1700 Dilbeek
 

 02 569 14 45
 www.neerhof-vzw.be
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10 JAAR - 13 JAAR 
BOERDERIJWEEK 

Kom een week naar de boerderij en 
verzorg de dieren, kook je eigen potje en 
leef je uit op de speelweide. Je blijft zelfs 
een nachtje slapen in een grote tent.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 150 per week (maaltijden inbegrepen)
 

  Het Neerhof vzw
 Neerhofstraat 2 

1700 Dilbeek
 

 02 569 14 45
 www.neerhof-vzw.be
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VANAF 15 JAAR 
ANIMATORCURSUS 

Wil je graag zélf op het speelplein staan? 
Kom dan mee op animatorcursus. Leer 
alles over het begeleiden van kinderen, 
ontmoet nieuwe vrienden en behaal je 
animatorattest.
 
11.07.2021 - 16.07.2021
 
€ 210 voor 7 dagen (met overnachting)
€ 105 voor 7 dagen (met overnachting - 
verhoogde tegemoetkoming)
 

  Vormingscentrum Destelheide
 Destelheidestraat 66
 1653 Dworp
 

 Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
 015 28 73 90
 www.speelplein.net/animator
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3 JAAR - 14 JAAR 
G-SPORTKAMP TERNAT 

Een G-sportkamp voor kids uit het type 1, 
type 2 (matig) en type 4 (matig) onderwijs. 
Op het programma o.a. een aangepast 
dansprogramma en unieke sportkoffers 
onder gespecialiseerde begeleiding. 
 
09.08.2021 - 13.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€ 90 per week
 

  Sportcentrum Ternat
 Van Cauwelaertstraat 40
 1740 Ternat
 

 ILV Sportregio Pajottenland
 02 582 05 01
 www.sportika.be

VAKANTIE-ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING 

8 JAAR - 23 JAAR 
G-SPORTMIX KOEKELBERG

Heb je een lichte tot matige verstandelijke 
beperking en/of ASS en ben je iemand die 
graag beweegt? Dan is de G-sportmix iets 
voor jou. De verschillende sport- en 
bewegingsactiviteiten worden aangepast 
aan jouw mogelijkheden. Sportplezier 
komt op de eerste plaats. Onze deskundige 
lesgevers doen alles om er samen met jou 
een topweek van te maken!
 
05.07.2021 - 09.07.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€ 50 per week
€ 15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
 p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

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

7 JAAR - 21 JAAR 
SPORT- EN CREAKAMP 
TERVUREN 

Een sport- en creakamp voor kinderen 
uit het type 1 en 2 van het buitengewoon 
onderwijs. Een kamp met veel samen 
sporten, knutselen en spelen.
 
02.08.2021 - 06.08.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€ 65 per week 
 

  Sportcentrum De Steenberg
 Spechtenlaan 8
 3080 Tervuren 
 

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

sportweken-2021

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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3 JAAR - 18 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN DE KASTAARS  

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
26.07.2021 - 30.07.2021
02.08.2021 - 06.08.2021
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
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)
 

  Kasterlinden
 Groot-Bijgaardenstraat 434
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

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

3 JAAR - 18 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN SPOOR WEST  

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
05.07.2021 - 09.07.2021
12.07.2021 - 16.07.2021
19.07.2021 - 23.07.2021 (gesloten op 21.07)
09.08.2021 - 13.08.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
23.08.2021 - 27.08.2021
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)
 

  VBS SPES
 Verheydenstraat 39
 1070 Anderlecht
 

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

Bekijk zeker ook het aanbod 
van deze organisaties:

• Sport Vlaanderen
 www.sport.vlaanderen
 015 79 87 53

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

• G-sport Vlaanderen
 www.gsportvlaanderen.be 
 03 640 35 85

• 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

VAKANTIE-ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING 
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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 2021 
verschijnt in 
augustus/september 2021. 
Mis hem niet!

Le Guide des vacances 
automne-hiver 2021 
paraîtra en 
août/septembre 2021. 
Ne le ratez pas ! 

 The holiday guide for 
autumn-Christmas 2021 
 will be published in
    August/September 2021. 
      Be sure not to miss it!



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

  VGCjeugddienst

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

  sportinbrussel

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

  VGCspeelpleinen

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

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

  aximax

Kijk op 
www.sportinbrussel.be 

voor het Nederlandstalige 
sportaanbod in Brussel.

\

Kijk op 
Brusselbazaar.be 

voor het Nederlandstalige 
vrijetijdsaanbod voor 

kinderen en jongeren in Brussel. 
 \

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

VGC-speelpleinen. 
 /


