
Vakantiegids
Krokus - Pasen 2023
Nederlandstalige activiteiten in Brussel
voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar

Hé ket, deze gids
is helemaal GRATIS.



De informatie in  
deze gids kan  

nog veranderen.  
De laatste  

informatie vind je  
op onze websites.

Tijd voor vakantie !
Hier is de Vakantiegids
De krokus- en paasvakantie komen er bijna aan. Dat wil ook zeggen: een nieuwe Vakantiegids!

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

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

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

Je vindt alle informatie ook op deze websites:

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

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

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

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

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

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
Le congé de détente et les vacances de printemps approchent à grands pas. Et qui dit congés ... dit nouveau Guide des vacances !

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

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

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

Vous trouverez aussi une foule d’informations sur ces sites web : 

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

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

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

• 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 

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 spring and Easter holidays are fast approaching. That also means ... there is a new Holiday guide!

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

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

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

You can find all the information on these websites:

• www.jcaximax.be: all information about the activities of the Jeugdcentrum Aximax

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

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

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

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

Enjoy your holiday, enjoy Brussels!

Eric Verrept
Chief Officer
Flemish Community Commission

4



  
 

 

 
 
 

 

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

A quelles activités s’attendre
Which activities to expect

Endroit ou l’activité a lieu
Location of the activity
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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. Deskundige 
lesgevers zorgen voor de begeleiding.
 
28.02.2022 - 04.03.2022 
van 9.00 tot 16.00 u.  
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €40 en €60 per week 
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

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



 

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 de verhoogde tegemoetkoming 
krijgen. Vraag dit attest aan je 
ziekenfonds. 

- Toon het attest bij de VGC-speel-
pleinen om korting te krijgen. Let 
op de geldigheidsdatum van je 
attest.

- Met dit attest kun je ook een gratis 
Paspartoe tegen kansentarief 
aanvragen. Je betaalt dan minder 
voor een sportkamp van de VGC-
sportdienst, de creatieve ateliers 
en sportweken van Jeugdcentrum 
Aximax en de speelweken van de 
Brusselse gemeenschapscentra. 

Meestal is het aantal Paspartoe-
plaatsen beperkt, dus schrijf zo snel 
mogelijk in!
 
 Meer info?  
 02 278 11 11

info@paspartoebrussel.be 
www.paspartoebrussel.be

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

beperking tot 21 jaar  

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

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

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

Voor meer info: www.vgc.be/reducties

AANBOD 
VOOR KINDEREN 
EN JONGEREN MET 
EEN BEPERKING 
 
Activiteiten met dit icoontje staan open 
voor kinderen en jongeren met een 
beperking. Dat 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 
bekijkt ze samen met jou wat de noden 
zijn en of er extra aanpassingen moeten 
voorzien worden. 

Zoek je meer aangepaste activiteiten 
voor personen met een beperking? 
Contacteer de jeugddienst of de 
consulente G-sport van de VGC-
sportdienst. Neem ook een kijkje op 
pagina 71 (zie rubriek ‘Op zoek naar 
meer?’).
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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 !

 Plus d’infos ? 
 Paspartoe 
 02 278 11 11

info@paspartoebrussel.be
www.paspartoebrussel.be

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

handicap lourd jusqu’à l’âge de 21 ans 

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

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

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

Plus d’infos : www.vgc.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 mieux 
adaptées aux personnes handicapées ? 
Prenez contact avec le service Jeunesse 
ou avec le consultant Handisport du 
service Sport de la VGC. Jetez aussi un œil 
à la page 71 (voir la rubrique ‘Op zoek 
naar meer?’).
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DISCOUNTS
 
• If you register several children in 

your family for the same activity, 
many organisations offer a discount.

• Are you on a limited income? In that 
case you may receive an increased 
subsidy. Ask for a certificate to this 
effect from your health insurance 
provider. 
- 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, in creative workshops and 
sports weeks run by the Jeugdcentrum 
Aximax and the play weeks run by 
the Brussels community centres.

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

Would you like 
more information?  

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

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

up to 21 years of age

For VGC activities you can download  
the tax certificate from tickets.vgc.be,  
you will receive an email as soon as 
the certificate is available. If your 
child participates in another activity, 
ask the organising association for the 
certificate.

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

Some Brussels municipalities and CPAS 
pay a part of the registration cost for 
activities during the holidays. 

For more information: www.vgc.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 that are 
more specifically designed for people 
with a disability? Contact the youth 
service, or the G-sports consultant of the 
VGC Sports Service. Please take a look at 
page 71 as well (see the heading ‘Op zoek 
naar meer?’)
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Inschrijven voor 
VGC-activiteiten

 ONLINE INSCHRIJVEN
Wil je deelnemen aan activiteiten van Jeugdcentrum Aximax,  
de VGC-sportdienst, de Brusselse gemeenschapscentra of de 
VGC-speelpleinen? Ga naar tickets.vgc.be, maak een login aan en 
schrijf in.
- Gemeenschapscentra: in de week van maandag 9 januari
- VGC-sportkampen: vanaf woensdag 11 januari om 17.00 u.
- Aximax: vanaf zaterdag 14 januari om 9.00 u.
- VGC-speelpleinen: vanaf zaterdag 11 februari om 9.00 u.

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

TER PLAATSE OF TELEFONISCH INSCHRIJVEN 
Heb je problemen met het online inschrijven of betalen? We helpen 
je verder aan onze balies. Let op: je kunt aan de balies alleen 
betalen met Bancontact.

BRUSSELSE GEMEENSCHAPSCENTRA
- Ter plaatse of telefonisch inschrijven kan tijdens de 

openingsuren van het onthaal van al de Brusselse 
gemeenschapscentra in de week van 9 januari. Informeer bij je 
gemeenschapscentrum voor de specifieke inschrijfdatum. 

VGC-SPORTDIENST
- Ter plaatse inschrijven kan op woensdag 11 januari tussen  

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

1000 Brussel 

- Vanaf donderdag 12 januari in:
- administratiehuis, E. Jacqmainlaan 135,  

1000 Brussel, alleen 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
- Ter plaatse inschrijven kan alleen als je hulp nodig hebt bij het 

inschrijven of als je een Paspartoe tegen kansentarief hebt en  
je nog nooit eerder bij Aximax inschreef. Naar Aximax komen 
geeft je geen prioriteit tegenover de online inschrijvingen. 
Jeugdcentrum Aximax, J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel,  
op zaterdag 14 januari van 9.00 tot 10.00 u. 

VGC-SPEELPLEINEN
- Op zaterdag 11 februari van 8.00 tot 12.00 u. kun je  

je telefonisch aanmelden op het nummer 02 563 05 33.  
Een medewerker contacteert je in de loop van de dag  
om de inschrijving af te handelen.

- Ter plaatse inschrijven kan vanaf maandag 13 februari,  
elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. in het VGC-administratiehuis, 
E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.
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Inscriptions pour les 
activités de la VGC 

 EN LIGNE
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 ? Rendez-vous sur tickets.vgc.be.,  
créez un compte et inscrivez votre enfant. 
- Centres communautaires : dans la semaine du lundi 9 janvier.
- Service des sports de la VGC : à partir du mercredi 11 janvier  

à 17.00 h.
- Aximax : à partir du samedi 14 janvier à 9.00 h.
- Plaines de jeux de la VGC : à partir du samedi 11 février à 9.00 h.

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

SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE
Vous ne parvenez pas à l’inscrire ou à effectuer le paiement en 
ligne ? Nous vous aiderons à nos guichets. Attention: aux guichets, 
vous ne pourrez payer que par Bancontact.

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, dans la semaine du 9 janvier. Vérifiez auprès de 
votre centre communautaire pour connaître la date spécifique.

SERVICE DES SPORTS DE LA VGC
- inscriptions sur place le mercredi 11 janvier 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 12 janvier 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 sur place au Centre de jeunes Aximax, rue J.W. 

Wilson 19, 1000 Bruxelles, à partir du samedi 14 janvier  
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. 

PLAINES DE JEUX DE LA VGC
- par téléphone le samedi 11 février. Entre 8.00 à 12.00 h.  

vous pouvez inscrire par téléphone au 02 563 05 33. Un employé  
de la VGC vous contactera dans la journée pour traiter 
l’enregistrement.

- sur place au centre administratif de la VGC, Boulevard  
Émile Jacqmain 135, 1000 Bruxelles, à partir du lundi 13 février, 
du lundi au vendredi, entre 9.00 et 12.00 h.
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Registering for  
VGC activities 

 ONLINE
Would you like to participate in activities at the Jeugdcentrum 
Aximax, the VGC Sports Service, the VGC playgroups or the Brussels 
community centres? Go to tickets.vgc.be, create a login and 
register. 
- Community centers: in the week of Monday, January 9
- VGC Sports service: starting Wednesday, January 11 at 17.00 p.m.
- Aximax: starting Saturday, January 14 at 9.00 a.m.
- VGC Playgroups: starting Saturday, February 11 at 9.00 a.m.

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

ON-SITE OR BY PHONE
Are you experiencing difficulties with online registration or 
payments? We can help you at our offices. Take note: payment at 
the office can be made only with Bancontact.

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

reception desk at all Brussels community centres, in the week 
of Monday, Januari 9. Check with your community center for 
the specific date.

VGC SPORTS SERVICE
- on-site registration on Wednesday, January 11 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, January 12 at:

- 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
- Only if you need help registering or if you have a reduced-rate 

Paspartoe and have never registered at Aximax before, you can 
register on site from Saturday, January 14 from 9 a.m. tot 10 
a.m. at Jeugdcentrum Aximax, J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussels, 

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

VGC PLAYGROUPS
- by phone on Saturday, February 11, from 8 am to 12 pm on  

02 563 05 33. An employee of the VGC will contact you during 
the day to process the registration.

- on site at VGC administration centre, E. Jacqmainlaan 135, 
1000 Brussels from Monday, February 13, every working day 
from 9 a.m. to 12 noon.
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3 JAAR - 6 JAAR 
STAGE MINIKIDS

Kom tennissen, voetballen, dansen, fietsen 
en nog veel meer. Er is ook tijd voor 
verhaaltjes en sprookjes, crea en een 
uitstap naar de speeltuin.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.  
voor €1,5 per dag (facultatief)
 
€90 per week
2de kind van de familie: - €2,5 per stage
3de kind van de familie: - €5 per stage
 

   Grand Slam 
 Fruitstraat 73
 1070 Anderlecht
 

 0473 53 32 09
 www.grandslam.be

ANDERLECHT  
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6 JAAR - 9 JAAR  
SPORTMIX 

Samen doen we elke dag toffe sporten 
en leuke spelletjes. Van atletiek tot 
badminton, van dans tot balsporten ...  
een sportieve mix voor alle Brusselse 
jongens en meisjes. 
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €55 en €60 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Gemeenschapscentrum De Rinck
 Dapperheidsplein 7
 1070 Anderlecht
 

 02 524 32 35
 www.derinck.be
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BRUSSEL 

2,5 JAAR - 12 JAAR  
SPEELWEEK IBO DE BUITELING

De Buiteling organiseert knotsgekke 
speelweken. Elke week heeft een nieuw 
thema met voor ieder wat wils, van 
zoektocht in de stad tot bosspel, van  
crea- of kookactiviteit tot uitstappen.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14 per dag  
(tarief op basis van inkomen)
 

   Sint-Joris (tot 6 jaar)
 Cellebroersstraat 16a
 1000 Brussel  

  Kogel
 Kogelstraat 29
 1000 Brussel

  Mabo
 Vlaamsesteenweg 155
 1000 Brussel
 

  02 223 48 22
 www.debuiteling.be

3 JAAR - 6 JAAR
HET ZUIDEN: STRANDSPELEN 
AAN DE COSTA DEL SOL 

Aximax verkent de 4 windstreken. Deze 
week trekken we naar het warme Spanje 
en bouwen we zandkastelen, doen we 
strandspelletjes en durven we zelfs pootje 
baden. Speel jij met ons mee?
 
20.02.2023 - 24.02.2023 
van 9.00 tot 16.00 u.  
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week 
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

4 JAAR - 6 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.
 
20.02.2023 - 24.02.2023 
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 - 8 JAAR 
DANS & BEWEGING 

i.s.m. Movart danscentrum

Spelenderwijs maak je kennis met dans 
en ontdek je de mogelijkheden van je 
lichaam. Onder begeleiding van Penelope 
Desloovere.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€175 per week 
€70 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
tussen €35 en €87,50 per week 
(verhoogde tegemoetkoming)
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

6 JAAR - 9 JAAR 
KUNST- EN SPORTMIX 

Deze activiteit is er voor sportieve 
creatievelingen of creatieve sportievelingen. 
In de voormiddag ontdekken we allerlei 
nieuwe sporten, in de namiddag maken we 
samen kunstwerken.
 
20.02.2023 - 24.02.2023 
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 - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 

De Buiteling organiseert knotsgekke 
speelweken. Elke week heeft een nieuw 
thema met voor ieder wat wils, van 
zoektocht in de stad tot bosspel, van  
crea- of kookactiviteit tot uitstappen.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14 per dag 
(tarief op basis van inkomen) 
 

  IBO De Buiteling Nieuwland
 Nieuwland 194
 1000 Brussel
 

  02 223 48 22
 www.debuiteling.be
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6 JAAR - 12 JAAR 
WONDERE WITTE WERELD:  
DE AFGIETSELWERKPLAATS

Vijf dagen lang spelen, kijken en je 
creatief uitleven op een bijzondere plek: 
de afgietselwerkplaats van het museum. 
Je maakt tijdens dit atelier de prachtigste 
standbeelden.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.30 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €100 en €125 per week
 

  Koninklijke Musea  
voor Kunst en Geschiedenis

 Jubelpark 10
 1000 Brussel
 

 02 741 73 02
 www.artandhistory.museum/nl/agenda

7 JAAR - 8 JAAR 
HET WESTEN:  
BRAZILIAANS JIUJITSU

Aximax verkent de 4 windstreken. Deze 
week ervaar je hoe het is om als een echte 
gevechtssporter te werk te gaan. Je leert 
de belangrijkste technieken van deze sport. 
Beweging en spel staan centraal.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week 
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

8 JAAR - 10 JAAR 
LIVE FILM IN THEATER

Word jij de filmregisseur, de acteur of 
actrice die aan wachten is op zijn/haar 
casting of iets ertussenin? Je gaat vijf 
dagen aan de slag met live film en theater 
onder begeleiding van Adele Raes.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€175 per week 
€70 per week
(Paspartoe tegen kansentarief) 
tussen €35 en €87,50 per week 
(verhoogde tegemoetkoming)
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be
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9 JAAR - 10 JAAR 
HET NOORDEN: SCHAATSKAMP 

Aximax verkent de 4 windstreken. We 
trekken naar het Hoge Noorden om te 
schaatsen. Nadien warmen we onszelf  
op met sportieve activiteiten.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week 
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

8 JAAR - 18 JAAR 
VAKANTIE BIJ HABBEKRATS 
L’ILO

Zin om je vakantie op te vullen met pure 
fun, avontuur en leerrijke uitstappen?  
Kom dan naar ons jongerenhuis. Er is 
sport-, spel- en creatief materiaal om je 
volop uit te leven.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 13.00 tot 18.00 u.
 
Gratis
 

  Habbekrats L’Ilo
 Bergstraat 44
 1000 Brussel
 

 0486 88 57 56
 www.habbekrats.be 

9 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 Brusselse 
jongens en meisjes.
 
20.02.2023 - 24.02.2023 
van 9.00 tot 16.00 u.  
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €40 en €60 per week 
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be
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4 JAAR - 6 JAAR 
SPEL- EN CREAWEEK 
‘SNOTTIFANTEN EN 
BEVERZWIJNEN’

Ooit al eens een snottifant gezien? Of een 
beverzwijn geroken? Kom mee met ons op 
ontdekking. We duiken in geheime boeken 
en verhalen over die vreemde wezens. We 
dromen verder en verzinnen onze eigen 
magische dieren. 
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €75 per week 
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Elzenhof
 Kroonlaan 12-16
 1050 Elsene
 

 Gemeenschapscentrum de Maalbeek 
 02 734 84 43
 www.demaalbeek.be

10 JAAR - 12 JAAR 
SLAMTHEATER

Is taal je wapen, rollen woorden uit je 
mond en sta je graag op een podium? Dan 
is dit echt iets voor jou.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 10.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€175 per week 
€70 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
tussen €35 en €87,50 per week 
(verhoogde tegemoetkoming)
 

  Bronks Jeugdtheater 
 Varkensmarkt 15-17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

11 JAAR - 12 JAAR 
HET OOSTEN:  
DE AZIATISCHE KEUKEN 

Aximax verkent de 4 windstreken. Deze 
week ontdekken we nieuwe smaken, 
geuren en kleuren en maken we de 
lekkerste oosterse gerechten. Kook jij mee?
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week 
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

ELSENE 
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2,5 JAAR - 5 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE PUZZEL 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap gaan en nog veel meer. Tijdens 
de vakanties werken we met thema’s en 
voorzien we activiteiten, aangepast aan  
de leeftijd van de kinderen.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.15 u.
 
tussen €7 tot €14 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming mogelijk)
 
De inschrijvingen starten 1 maand  
voor de start van de vakantie.
 

  IBO De Puzzel - Etterbeek
 Generaal Fivéstraat 38
 1040 Etterbeek
 

 0492 46 42 22
 www.sint-goedele.be
 depuzzel@sint-goedele.brussels

6 JAAR - 8 JAAR 
SPEL- EN CREAWEEK:  
DE GROTE TELEVISIESHOW

Heb jij ooit al eens mee willen doen aan 
een quiz of kies je voor actie? Hou je van 
zingen, dansen en acteren? Ben jij super 
sportief en weet jij veel over de natuur? Of 
heb jij een ander talent? Dan hebben wij 
jou nodig voor onze grote TV-show! Samen 
maken we de beste televisieshow ooit! Ben 
jij er klaar voor?
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €75 per week 
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Maalbeek 
 Generaal Lemanstraat 118
 1040 Etterbeek
 

 02 734 84 43
 www.demaalbeek.be

ETTERBEEK 

2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE RIVIEREN - 
HEILIG HART 

Je beleeft een ontspannen, toffe, 
avontuurlijke en knotsgekke tijd bij 
IBO De Rivieren. Samen spelen met je 
leeftijdsgenootjes en op uitstap gaan, 
staan deze week centraal.
 
20.02.2023 - 24.02.2023 
van 9.00 tot 16.30 u.  
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
€14 per dag
tussen €7 en €10,50 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 

  IBO De Rivieren - Heilig Hart
 Louis Delhovestraat 69
 1083 Ganshoren
 

 0475 65 52 97
 www.sint-goedele.be

GANSHOREN 
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GANSHOREN 

3 JAAR - 6 JAAR 
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘TEKENFILM’

Voor wie graag tekenfilms kijkt en zelf 
ook graag tekent. We gaan aan de slag 
en verdiepen ons in de wereld van 
tekenfilmfiguren.
 
20.02.2023 - 24.02.2023 
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €62,50 en €75 per week 
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Zeyp 
 Zeypstraat 47
 1083 Ganshoren
 

 02 422 00 11
 www.dezeyp.be

2,5 JAAR - 12 JAAR 
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
DE RIVIEREN 

Verveel je niet tijdens de vakantie en kom 
samen met andere leeftijdsgenoten spelen, 
knutselen, koken, sporten en nog veel 
meer.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.15 en tot 18.00 u.
 
tussen €5 en €8 per dag 
 
Inschrijvingen voor inwoners van 
Ganshoren starten vanaf 09.01.2023,  
en voor niet-inwoners van Ganshoren 
vanaf 16.01.2023.
 

  Speelplein De Rivieren
 Mathieu de Jongelaan 40
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren  
Sport, Cultuur en Vrije Tijd

 02 465 75 71
 www.ganshoren.be

6 JAAR - 8 JAAR 
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘ANIMATIEFILM’

Voor fans van animatiefilms die ook graag 
tekenen. We gaan aan de slag en verdiepen 
ons in de wereld van de animaties.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €62,50 en €75 per week 
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Zeyp 
 Zeypstraat 47
 1083 Ganshoren
 

 02 422 00 11
 www.dezeyp.be
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4 JAAR - 6 JAAR 
SPELEN MET NATUUR 

Tijdens deze speelweek trekken we de 
natuur in en doen we allerlei spelletjes 
rond de natuur en het bos.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €54 en €60 per week
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Linde 
 Kortenbachstraat 7
 1130 Haren
 

 02 242 31 47
 www.gcdelinde.be

HAREN  JETTE 

2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE PUZZEL 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap gaan en nog veel meer. Tijdens 
de vakanties werken we met thema’s en 
voorzien we activiteiten, aangepast aan de 
leeftijd van de kinderen.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.00 en tot 18.15 u.
 
tussen €7 tot €14 per dag  
(verhoogde tegemoetkoming mogelijk)
 
De inschrijvingen starten vanaf 16.01.2023.

  Leopold
 Leopold I straat 307
 1090 Jette

  Magritte
 Wemmelsesteenweg 229
 1090 Jette
 

 0492 22 63 09
 www.sint-goedele.be
 depuzzel@sint-goedele.brussels

3 JAAR - 5 JAAR 
SPEELWEEK ‘ABRACAZEBRA’

Spelen, bewegen en knutselen rond 
‘Abracazebra’, een avontuurlijk prentenboek 
vol goocheltrucs en geweldige verhalen.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u. 
 
tussen €60 en €70 per week
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Essegem 
 Leopold I straat 329
 1090 Jette
 

 02 427 80 39
 www.essegem.be



23

JE
TT

E 
• 

KO
EK

EL
BE

RG
KR

O
KU

SV
A

KA
N

TI
E

JETTE 

3 JAAR - 15 JAAR 
TAALKAMP 

Tijdens dit taalkamp werk je in de 
voormiddag rond een bepaald thema. In 
de namiddag zijn er speelse, culturele en 
sportieve activiteiten. 
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.45 u.
  
tussen €118,75 en €125 per week
 

  Harutyunyan-Badoyan Language School 
 Jetse Steenweg 601
 1090 Jette
 

 02 203 76 17
 www.hblanguages.com

3 JAAR - 9 JAAR 
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
CADOLLEKEN 

Het speelplein met allerlei leuke 
activiteiten. Spelletjes, ravotten in parken, 
ateliers zoals koken, dansen, sporten, 
zingen, schilderen, schminken, knutselen, 
puzzelen en nog veel meer.
 
20.02.2023 - 24.02.2023 
van 8.00 tot 17.00 u.
 
€20 per week
Gratis vanaf 3de kind 
 
Inschrijven kan op 04.02.2023 van  
10.00 tot 12.00 u. in de GBS ‘De Kadeekes’.
 

  Gemeentelijke Basisschool De Kadeekes
 Herkoliersstraat 68
 1081 Koekelberg
 

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

4 JAAR - 6 JAAR 
MINI-SPORTMIX 

We spelen en sporten samen met onze 
vriendjes. Moe gesport? Dan is het tijd 
voor creatieve, rustige activiteiten. Een 
week vol sport en beweging voor kleuters.
 
20.02.2023 - 24.02.2023 
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

KOEKELBERG  
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9 JAAR - 11 JAAR 
CREATIEVE KINDERCURSUS:  
DE STAD DOOR DE LENS

We bekijken Brussel door de lens van een 
camera/fototoestel. We trekken eropuit 
met ons toestel en maken een kortfilm 
over de stad. 
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €67,50 en €75 per week 
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

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

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 Brusselse 
jongens en meisjes.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
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

2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO NEKKERSDAL

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Elke dag beleef 
je zoveel plezier.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
€13,80 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 

  IBO Nekkersdal
 Emile Bockstaellaan 107
 1020 Laken
 

 02 421 80 66
 www.nekkersdal.be
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3 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE PUZZEL 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap gaan en nog veel meer. Tijdens 
de vakanties werken we met thema’s en 
voorzien we activiteiten, aangepast aan de 
leeftijd van de kinderen.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.00 en tot 18.15 u.
 
tussen €7 tot €14 per dag 
(verhoogde tegemoetkoming mogelijk) 
 

  IBO De Puzzel - Laken
 Molenbeeksestraat 173
 1020 Laken
 

 0499 87 31 82
 www.sint-goedele.be
 depuzzel@sint-goedele.brussels

14 JAAR - 18 JAAR 
HACK DARWIN - DESIGN YOUR 
BIOTECH FUTURE

Tijdens het Hack Darwin Lab dagen we je 
uit om anders te kijken naar het heden 
en de toekomst. We denken na over de 
gevaren en uitdagingen van moderne 
biotechnologie en bedenken de meest 
uitzinnige projecten.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.30 tot 17.30 u.
 
Gratis
 

  Cityfab 1
 Dieudonné Lefèvrestraat 37
 1020 Laken
 

 Gluon
 www.gluon.be

3 JAAR - 10 JAAR 
SPEELKAMP 

Klaar voor een week vol plezier? We 
gaan samen sporten, ravotten, knutselen, 
dansen, lachen, zingen en nog zoveel meer.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.30 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €83,55 en €98,30 per week 
 

  Basisschool Sint-Ursula
 Dieudonné Lefèvrestraat 41
 1020 Laken
 

 JoMus
 www.jomus.be
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4 JAAR - 6 JAAR 
MINI-SPORTMIX 

We spelen en sporten samen met onze 
vriendjes. Moe gesport? Dan is het tijd 
voor creatieve, rustige activiteiten. Een 
week vol sport en beweging voor kleuters.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €40 en €60 per week  
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)   
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

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

6 JAAR - 12 JAAR 
BISTRO DADA

We openen deze week onze eigen bistro en 
koken en serveren als echte chefs. De kilo’s, 
die sporten we er snel weer af!
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €50 en €60 per week  
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Kriekelaar
 Gallaitstraat 86
 1030 Schaarbeek
 

 02 245 75 22
 www.dekriekelaar.be

SCHAARBEEK  

3 JAAR - 6 JAAR 
P(L)AKKEN MAAR 

Tijdens deze speelweek gaan we creatief 
aan de slag met papier. We scheuren, 
knippen en lijmen kleine stukjes papier 
tot één groot kunstwerk. Als ontspanning 
strekken we ook regelmatig de beentjes. 
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €50 en €60 per week  
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)   
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Kriekelaar 
 Gallaitstraat 86
 1030 Schaarbeek
 

 02 245 75 22
 www.dekriekelaar.be
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8 JAAR - 12 JAAR 
DE THEATERTREIN

Kijk jij ook naar een trein of een station als 
een ideale locatie voor een spannende film 
of romantische scène? Hou je ervan om 
je te verkleden of jezelf te veranderen in 
iemand anders? Dan is deze theaterstage 
in Train World ongetwijfeld iets voor jou! 
In samenwerking met GC De Kriekelaar
 
20.02.2023 - 24.02.2023 
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €80 en €90 per week 
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Train World
 Prinses Elisabethplein 5
 1030 Schaarbeek
 

 0490 66 45 04
 www.trainworld.be

3 JAAR - 12 JAAR 
KROKUSSTAGE

Tijdens deze week doe je mee aan 
verschillende activiteiten, aangepast aan  
je leeftijd: zwemmen, knutselen, koken ...
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €45 en €55 per week
tussen €35 en €45 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
De inschrijvingen starten vanaf 09.01.2023.
 

  Het Meervoud
 Egide Winteroystraat 34
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 02 468 26 82
 info@hetmeervoud.com

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 Brusselse 
jongens en meisjes.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
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)
 

  Sporthal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

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

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

Kom gezellig spelen, dansen, zwemmen, 
koken, knutselen, en zoveel meer.
 
20.02.2023 - 24.02.2023 
van 10.00 tot 16.30 u.  
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen €30 en €50 per week 
 

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

 0477 99 70 68
 admin@ibodvw.be

3 JAAR - 18 JAAR 
KINDERANIMATIE 

Kinderanimatie met creatieve en sportieve 
ateliers in het park. Vrij toegankelijk voor 
iedereen. Kom gerust langs!
 
21.02.2023 - 23.02.2023
van 14.00 tot 16.00 u.
 
Gratis
 

  Park Ninoofsepoort
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 JES 
 www.jesbrussels.be/ninoofsepoort

SINT-JANS-MOLENBEEK 

4 JAAR - 10 JAAR 
MUS-E: HOOG EN LAAG 

We gaan kunstwerken bouwen die 
van de grond naar het plafond reiken. 
En welke muziek of geluiden passen 
daarbij? Of je nu een bouwer, tekenaar, 
een spullengeluidenmaker of een 
stemgeluidenmaker bent, je vindt altijd 
een plaats voor jouw creaties samen 
met de MUS-E-kunstenaars. Er zijn twee 
leeftijdsgroepen: van 4 tot 6 jaar en van  
7 tot 10 jaar.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
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 De Pianofabriek 
 Fortstraat 35
 1060 Sint-Gillis
 

 02 541 01 70
 www.pianofabriek.be

SINT-GILLIS 



5 JAAR - 16 JAAR
TENNIS- EN MULTISPORTSTAGE 

Tennislessen voor zowel beginnende 
als gevorderde spelers, aangevuld met 
omnisport. De stage wordt begeleid door 
gediplomeerde lesgevers met ervaring.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€115 per week
 

  Sporthal Toverfluit
 Toverfluitstraat 19
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 Sport en Spel 
 0473 95 40 11
 www.vzwsportenspel.be

2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 

De Buiteling organiseert knotsgekke 
speelweken. Elke week heeft een nieuw 
thema met voor ieder wat wils, van 
zoektocht in de stad tot bosspel, van  
crea- of kookactiviteit tot uitstappen!
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14 per dag  
(sociaal tarief is mogelijk)
 

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

 
 02 223 48 22 
www.debuiteling.be

SINT-JOOST-TEN-NODE  

4 JAAR - 5 JAAR
CARNAVAL

Zingen, dansen, gek doen maar vooral: 
je verkleden en een masker opzetten. We 
zoeken leuke muziek, verzinnen een gekke 
dans en tonen op het einde een show aan 
mama of papa.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €70 en €80 per week
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 

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

 02 217 08 82
 www.tennoey.be
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SINT-JOOST-TEN-NODE 

3 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK 
BEESTENVERKLEEDFEEST

Hou jij van verkleden en van dieren?  
We duiken de dierenwereld in en maken  
er samen een groot verkleedfeest van!
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€80 per week 
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

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

 02 775 92 00
 www.opweule.be

2,5 JAAR - 12 JAAR 
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
ROODEBEEK

Je beleeft een spannende en onvergetelijke 
vakantie op speelplein Roodebeek. Je kunt 
meedoen aan verschillende activiteiten op 
het speelplein en daarbuiten. Bouwen, een 
zoektocht, knutselen, spelen, op uitstap 
gaan en zoveel meer.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
tussen €60 en €115 per week
€18 per week  
(verhoogde tegemoetkoming) 
 

  Klim-Op school
 Heilige-Familieplein 1
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Jeugddienst

 02 776 82 53
 www.jjjy.be/nl

6 JAAR - 8 JAAR
KINDERYOGA & AEROBICS

Ook kinderen vinden yoga en aerobics 
leuk! De bewegingen worden gewoon 
aangepast aan hun leeftijd en krijgen zo 
een speelse vorm. In samenwerking met de 
VGC-sportdienst.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €70 en €80 per week
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 

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

 02 217 08 82
 www.tennoey.be

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE  
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7 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK SMULBEKKEN 

Hou jij van koken? En ben je graag creatief 
bezig? Dan is deze speelweek echt iets 
voor jou!
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€80 per week 
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

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

 02 775 92 00
 www.opweule.be

8 JAAR - 12 JAAR
CREATIEF MET BEELD

We gebruiken foto’s en film, maken 
installaties en gaan op ontdekking  
in de virtuele wereld.
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €65 en €75 per week 
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Kontakt 
 Orbanlaan 54
 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 

 02 762 37 74
 www.gckontakt.be

SINT-PIETERS-WOLUWE UKKEL 

3 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK SPORT EN SPEL

Een week vol sport- en spelplezier voor de 
allerkleinsten. Elke dag leven de kinderen 
zich uit met verschillende sportactiviteiten 
en spelletjes.
 
20.02.2023 - 24.02.2023 
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 Het Huys 
Egide Van Ophemstraat 46 
1180 Ukkel

 
 02 343 46 58 
www.hethuys.be

32
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VORST 

3 JAAR - 6 JAAR 
KUNST EN DANS 

WIELS en Rosas zorgen voor een 
boeiende en leuke week vol hedendaagse 
experimenten. Kom je uitleven!
 
20.02.2023 - 24.02.2023
van 9.30 tot 16.30 u.
opvang 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 

3 JAAR - 12 JAAR 
SPORT-EN SPELWEEK 

Elke dag zijn er leuke spelletjes en 
verschillende sportactiviteiten. Er zijn twee 
leeftijdsgroepen: van 3 tot 6 jaar en van  
6 tot 12 jaar.
 
20.02.2023 - 24.02.2023 
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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3 JAAR - 18 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 

6 JAAR - 9 JAAR 
PLAN(EET)B!

Een kamp vol leuke spelletjes en 
knutselopdrachten om samen tot een 
nieuwe planeet te komen. PLAN(eet) B!
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €70 en €75 per week
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Rinck 
 Dapperheidsplein 7
 1070 Anderlecht
 

 02 524 32 35
 www.derinck.be

   De Astridvijver (tot 12 jaar)
 Sint-Guido-Instituut
 Dokter Jacobsstraat 67
 1070 Anderlecht

  De Groene Vijver (tot 12 jaar)
 VBS De Groene School
 Bloeistraat 41
 1070 Anderlecht

  Via Dertien (tot 12 jaar)
 Gemeentelijke Basisschool - Dertien
 Wayezstraat 56
 1070 Anderlecht

  Via Scheut (tot 12 jaar)
 Gemeentelijke basisschool Scheut
 Léopold De Swaefstraat 38
 1070 Anderlecht

  Via Veeweide (tot 12 jaar)
 Gemeentelijke basisschool Veeweide
 Veeweidestraat 82
 1070 Anderlecht

  Spoor West (tot 18 jaar)
 Basisschool voor buitengewoon 

basisonderwijs SPES
 Verheydenstraat 39
 1070 Anderlecht
 

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

34





6 JAAR - 16 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN SCHEUTBOS 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Vrije basisschool Scheutplaneet
 Ninoofse Steenweg 333-339
 1070 Anderlecht
 

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

2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE BUITELING

De Buiteling organiseert knotsgekke 
speelweken. Elke week heeft een nieuw 
thema met voor ieder wat wils, van 
zoektocht in de stad tot bosspel, van crea- 
of kookactiviteit tot uitstappen.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14 per dag  
(tarief op basis van inkomen)
 

   Sint-Joris (tot 6 jaar)
 Cellebroersstraat 16a
 1000 Brussel

  Kogel
 Kogelstraat 29
 1000 Brussel

  Mabo
 Vlaamsesteenweg 155
 1000 Brussel
 

  02 223 48 22
 www.debuiteling.be

BRUSSEL 

3 JAAR - 4 JAAR 
KLEUTERBOOTCAMP 

Deze week gaan we geen enkele sportieve 
uitdaging uit de weg. Loop, klim, klauter en 
spring jij mee? 
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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3 JAAR - 15 JAAR 
OPHAALPUNT KLAVERTJE 
VIER VOOR VGC-SPEELPLEIN 
BEERSEL 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Hoofdstedelijke Basisschool  
Klavertje Vier

 Groendreef 16
 1000 Brussel
 

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

4 JAAR - 6 JAAR 
MINI-SPORTMIX 

We spelen en sporten samen met onze 
vriendjes. Moe gesport? Dan is het tijd 
voor creatieve, rustige activiteiten. Een 
week vol sport en beweging voor kleuters.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
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

 

3 JAAR - 6 JAAR 
DUPLO 

Tijdens deze Duplo-bouwweek ga je geen 
enkele uitdaging uit de weg. Sport en spel 
zorgen voor een ontspannende afwisseling.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

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

Wil je graag hockey leren spelen? 
Dan is dit kamp iets voor jou! Op het 
einde van de week organiseren we een 
hockeytoernooi. 
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 voor 4 dagen
€15 voor 4 dagen
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

  02 280 45 56
 www.jcaximax.be

4 JAAR - 6 JAAR 
START-TO-BIKE EN  
MINI-SPORTMIX 

Wil je graag leren fietsen? Elke dag leren 
we beter fietsen. Tussendoor spelen, 
sporten en knutselen we samen met onze 
vriendjes.
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €40 en €56 voor 4 dagen
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

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

6 JAAR - 10 JAAR 
KET URBAN JUNIOR 

Klaar voor een week vol urban sporten 
in de stad? Samen met andere Brusselse 
ketten ontdek je verrassend coole sporten, 
zoals breakdance en parkour.
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €44 en €60 voor 4 dagen  
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

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

Tijdens dit atelier kom je te weten waarom 
sommige dieren een hele lichtshow op 
land en in de zee opvoeren.
 
03.04.2023 - 04.04.2023
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€50 voor 2 dagen
 

  Koninklijk Belgisch Instituut  
voor Natuurwetenschappen

 Vautierstraat 29
 1000 Brussel
 

 02 627 42 11
 www.naturalsciences.be/nl

6 JAAR - 9 JAAR 
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. 
Van atletiek tot badminton, van dans tot 
balsporten ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
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 - 12 JAAR
SPEELWEKEN IBO DE BUITELING 

De Buiteling organiseert knotsgekke 
speelweken. Elke week heeft een nieuw 
thema met voor ieder wat wils, van 
zoektocht in de stad tot bosspel, van  
crea- of kookactiviteit tot uitstappen!
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14 per dag  
(tarief op basis van inkomen)
 

  IBO De Buiteling Nieuwland
 Nieuwland 194
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be
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6 JAAR - 12 JAAR 
GEHEIM EGYPTE -  
HET MASTABA-MYSTERIE

Hou je van een spannend verhaal? Ben 
je gek op mysteries, puzzels en magie? 
Vertrek dan met ons op ‘Expeditie Egypte’ 
in dit museumatelier.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.30 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €100 en €125 per week 
 

  Koninklijke Musea  
voor Kunst en Geschiedenis

 Jubelpark 10
 1000 Brussel
 

 02 741 73 02
 www.artandhistory.museum

7 JAAR - 8 JAAR 
KNIKKERS 

Met elkaar knikkeren, supergrote 
knikkerbanen knutselen en kunst met 
knikkers. Doe je mee? 
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

7 JAAR - 8 JAAR 
BOKSEN 

Word jij dé Aximax-bokskampioen? Deze 
week leren we op een veilige en speelse 
manier boksen. 
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 voor 4 dagen
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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8 JAAR - 18 JAAR 
VAKANTIE BIJ HABBEKRATS 
L’ILO

Zin om je vakantie op te vullen met pure 
fun, avontuur en leerrijke uitstappen?  
Kom dan naar ons jongerenhuis. Er is 
sport-, spel- en creatief materiaal om je 
volop uit te leven.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 13.00 tot 18.00 u.
 
Gratis
 

  Habbekrats L’Ilo
 Bergstraat 44
 1000 Brussel
 

 0486 88 57 56
 www.habbekrats.be

9 JAAR - 10 JAAR
MADERAS-BLOKKEN 

Maderas?! Dat zijn ontelbare houten, 
gekleurde blokken met verschillende 
afmetingen. We creëren meesterwerken en 
maken er een stop-motionvideo van.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

8 JAAR - 10 JAAR 
ZAALVOETBAL

Tijdens deze sportieve week verfijnen we 
onze zaalvoetbalkwaliteiten. Een ding is 
zeker: samenwerken en teamspirit staan 
hier centraal. 
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 voor 4 dagen
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

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

Weet jij hoe licht juist werkt en welke 
invloed het heeft op ons en de natuur? 
Kom het ontdekken in dit atelier.
 
03.04.2023 - 04.04.2023
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€50 voor 2 dagen
 

  Koninklijk Belgisch Instituut  
voor Natuurwetenschappen

 Vautierstraat 29
 1000 Brussel
 

 02 627 42 11 
 www.naturalsciences.be/nl

9 JAAR - 12 JAAR 
GEVECHTSSPORT EN SPORTMIX 

Ontdek samen met de krijgers 
verschillende oosterse gevechtssporten. 
Daarnaast beoefenen we vele andere 
sporten.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
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 - 14 JAAR
KET URBAN 

Klaar voor een week vol urban sporten 
in de stad? Samen met andere Brusselse 
ketten ontdek je verrassend coole sporten, 
zoals breakdance en parkour.
 
11.04.2023 - 14.04.2023 
van 9.00 tot 16.00 u.  
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €44 en €60 per week 
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal Nieuwland 
De Lenglentierstraat 20 
1000 Brussel

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

Zin in een spetterende week waarin we 
de dieren verzorgen, zelf ons potje koken, 
vuurtjes stoken en buiten ravotten? Ben 
je of word je 8, 9 of 10 in de paasvakantie 
2023, dan is deze vakantie iets voor jou.
 
11.04.2023 - 14.04.2023 
van 9.00 tot 17.00 u.  
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
meer info over de prijs vind je op de 
website.
 

 Het Neerhof 
Neerhofstraat 2 
1700 Dilbeek

 
 02 569 14 45 
www.neerhof-vzw.be

10 JAAR - 13 JAAR 
TIENERVAKANTIE

Zin in een spetterende week waarin we 
de dieren verzorgen, zelf ons potje koken, 
vuurtjes stoken en buiten ravotten? Ben je 
of word je 10, 11, 12 of 13 in de paasvakantie 
2023, dan is deze vakantie iets voor jou.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
meer info over de prijs vind je op de 
website.
 

 Het Neerhof 
Neerhofstraat 2 
1700 Dilbeek

 
 02 569 14 45 
 www.neerhof-vzw.be

11 JAAR - 12 JAAR 
LEGO 

We ontdekken de legosets van het 
allerhoogste niveau: 2000, 5000 of zelfs 
10.000 steentjes. Durf jij de uitdaging aan? 
 
03.04.2023 - 07.04.2023
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

DILBEEK  



44
1 1

ER ZIJN IN BRUSSEL HEEL WAT 
SPORTMOGELIJKHEDEN!

Een overzicht van het Nederlandstalige sportaanbod
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ELSENE 

4 JAAR - 6 JAAR 
SPEL- EN CREAWEEK 

Al de creatieve activiteiten en spelletjes 
die we spelen, sluiten aan bij ons té gek 
weekthema. 
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €75 per week
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Elzenhof 
 Kroonlaan 12-16
 1050 Elsene
 

 LOGO INFO
 02 648 20 30
 www.gcelzenhof.be

3 JAAR - 12 JAAR 
SPORTKAMP COWA-BUNGA 

Cowa-Bunga organiseert sportkampen 
rond beweging, verwondering en 
vernieuwing. Samen werken we aan een 
bouwwerk met reuzenbouwblokken, fietsen 
we op allerlei gekke fietsjes, springen we 
op het springkasteel en maken we vooral 
veel plezier tijdens allerlei sport- en 
spelactiviteiten.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
 
€27 per dag of €135 per week
 

  VUB 
 Pleinlaan 2
 1050 Elsene
 

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

8 JAAR - 12 JAAR 
CREATIEVE WORKSHOP 
OMAMENTUM

Je ontwerpt je eigen art-decojuwelenkist 
voor je zelfgemaakte juwelen, geïnspireerd 
door bekende kunstenaars.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.30 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€140 per week
 

  Boghossianstichting (Villa Empain)
 Franklin Roosevelt 67
 1050 Elsene
 

 Stichting CIVA
 02 642 24 77
 www.civa.brussels
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3 JAAR - 15 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

   De Brede Stroom (tot 12 jaar)
 Basisschool Lutgardis Etterbeek
 Generaal Fivéstraat 42
 1040 Etterbeek

  Takaro (tot 15 jaar)
 GO! atheneum Etterbeek
 Edmond Mesenslaan 2
 1040 Etterbeek
 

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

2,5 JAAR - 5 JAAR  
SPEELWEKEN IBO DE PUZZEL 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap gaan en nog veel meer. Tijdens 
de vakanties werken we met thema’s en 
voorzien we activiteiten, aangepast aan de 
leeftijd van de kinderen.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.15 u.
 
tussen €7 tot €14 per dag 
(verhoogde tegemoetkoming mogelijk)
 
De inschrijvingen starten 1 maand voor de 
start van de vakantie.
 

  IBO De Puzzel - Etterbeek
 Generaal Fivéstraat 38
 1040 Etterbeek
 

 0492 46 42 22
 www.sint-goedele.be
 depuzzel@sint-goedele.brussels
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8 JAAR - 12 JAAR 
WETENSCHAPSDAGEN:  
C’EST COMIC 

Tijdens dit kamp leer je meer over de 
Belgische stripfiguren, maak je je eigen 
strip, word je een echte stripheld en doe 
je gekke proefjes met professor Barabas en 
Grote Smurf.
 
03.04.2023 - 05.04.2023
van 9.00 tot 17.00 u.
 
tussen €59 en €69 voor 3 dagen  
(andere kortingen zijn mogelijk)
 

  VUB 
 Pleinlaan 2
 1050 Elsene
 

 Jeugd, Cultuur en Wetenschap 
 02 252 58 08
 www.jeugdcultuurenwetenschap.be

 

 ETTERBEEK 
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ETTERBEEK 

6 JAAR - 9 JAAR 
DANSWEEK 

Een speelweek met Movart-Danscentrum 
Jette? Dat is vijf vakantiedagen lang 
plezier! Iedereen die graag beweegt en 
danst is welkom! Krijg je al zin om met ons 
mee op dansavontuur te gaan? Schrijf je 
dan snel in voor onze stage! 
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €60 en €75 per week  
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Maalbeek 
 Generaal Lemanstraat 118
 1040 Etterbeek
 

 02 734 84 43
 www.demaalbeek.be

6 JAAR - 12 JAAR 
OMNISPORTWEEK

Sporten is niet alleen gezond, maar ook 
tof! Leef je volledig uit tijdens de vakantie 
en ontdek welke leuke sporten er allemaal 
bestaan.
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €48 en €60 voor 4 dagen 
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Maalbeek 
 Generaal Lemanstraat 118
 1040 Etterbeek
 

 02 734 84 43
 www.demaalbeek.be

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.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeentelijke basisschool Everheide
 Windmolenstraat 39
 1140 Evere
 

 VGC-speelpleinen
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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2,5 JAAR - 12 JAAR 
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN  
DE RIVIEREN

Verveel je niet tijdens de vakantie en kom 
samen met andere leeftijdsgenoten spelen, 
knutselen, koken en sporten. Elke week is 
er een ander thema.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.15 en tot 18.00 u.
 
tussen €5 en €8 per dag
 
Inschrijvingen voor inwoners van 
Ganshoren starten vanaf 09.01.2023, en 
voor niet-inwoners van Ganshoren vanaf 
16.01.2023.
 

  Speelplein De Rivieren
 Mathieu de Jongelaan 40
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren 
 Sport, Cultuur en Vrije Tijd
 02 465 75 71
 www.ganshoren.be

GANSHOREN 

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN EVERHEIDE 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
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

3 JAAR - 15 JAAR 
OPHAALPUNT HARENHEIDE 
VOOR VGC-SPEELPLEIN BEERSEL 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Hoofdstedelijke Basisschool Harenheide
 Verdunstraat 381
 1130 Haren
 

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

HAREN 
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HAREN 

4 JAAR - 8 JAAR 
SPORTKAMP 

Kom naar onze sportstage en maak kennis 
met allerlei sporten.  
Er zijn 2 leeftijdsgroepen: van 4 tot 6 jaar 
en van 6 tot 8 jaar.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €54 en €60 per week 
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Linde 
 Kortenbachstraat 7
 1130 Haren
 

 02 242 31 47
 www.gcdelinde.be

9 JAAR - 12 JAAR 
SPORTKAMP 

Kom naar onze sportstage en maak kennis 
met allerlei sporten!
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €54 en €60 per week 
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sporthal Haren
 Sporthalstraat 15
 1130 Haren
 

 Gemeenschapscentrum De Linde 
 02 242 31 47
 www.gcdelinde.be

JETTE 

2,5 JAAR - 15 JAAR 
BEELDHOUWSTAGE 

Je maakt kennis met de wereld van de 
kunst en gaat zelf aan de slag met met 
verschillende soorten materialen zoals 
hout, metaal en klei. 
 
03.04.2023 - 07.04.2023
10.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 16.00 en tot 17.30 u.
 
€100 per week
 

  Atelier 34zero Muzeum 
 de Rivierendreef 
 1090 Jette
 

 02 428 33 06
 www.atelier34zero.be
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3 JAAR - 5 JAAR 
SUPERTESS IN HET CIRCUS

Een hele week spelen, bewegen en 
knutselen we rond ‘SuperTess in het circus’, 
een prachtig prentenboek over doorzetten.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u. 
 
tussen €60 en €70 per week 
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Essegem 
 Leopold I straat 329
 1090 Jette
 

 02 427 80 39
 www.essegem.be
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2,5 JAAR - 12 JAAR  
SPEELWEKEN IBO DE PUZZEL 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap gaan en nog veel meer. Tijdens 
de vakanties werken we met thema’s en 
voorzien we activiteiten in dat thema, 
aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.00 en tot 18.15 u.
 
tussen €7 tot €14 per dag 
(verhoogde tegemoetkoming mogelijk)
 
De inschrijvingen starten vanaf 27.02.2023.
 

  Leopold
 Leopold I straat 307
 1090 Jette

  Magritte
 Wemmelsesteenweg 229
 1090 Jette
 

  0496 27 51 16
 www.sint-goedele.be
 depuzzel@sint-goedele.brussels

3 JAAR - 15 JAAR 
TAALKAMP

Tijdens dit taalkamp werk je in de 
voormiddag rond een bepaald thema. In 
de namiddag zijn er speelse, culturele en 
sportieve activiteiten.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.45 u.
 
tussen €118,75 en €125 per week
 

  Harutyunyan-Badoyan Language School 
 Jetse Steenweg 601
 1090 Jette
 

 02 203 76 17
 www.hblanguages.com
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3 JAAR - 9 JAAR 
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
CADOLLEKEN

Het speelplein met allerlei leuke 
activiteiten. Toffe spelletjes, ravotten 
in parken, ateliers zoals koken, dansen, 
sporten, zingen, schilderen, schminken, 
knutselen, puzzelen en nog veel meer.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 8.00 tot 17.00 u.
 
€20 per week
€16 voor 4 dagen
Gratis vanaf het 3de kind
 
Inschrijven kan op 18.03.2023 van 10.00 tot 
12.00 u. in de GBS ‘De Kadeekes’
 

  Gemeentelijke Basisschool De Kadeekes
 Herkoliersstraat 68
 1081 Koekelberg
 

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

3 JAAR - 12 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN UNESCO 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  GO! basisschool Campus Unesco
 Klein-Berchemstraat 1
 1081 Koekelberg
 

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

KOEKELBERG 

4 JAAR - 6 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.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €40 en €60 per week
tussen €32 en €48 voor 4 dagen
€15 per week/voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  VGC-sportzaal Comenius 
Dapperenstraat 20 
1081 Koekelberg

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

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. 
Van atletiek tot badminton, van dans tot 
balsporten ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
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

9 JAAR - 12 JAAR 
TAFELTENNIS EN SPORTMIX 

Een halve dag tafeltennis wisselen we af 
met andere leuke sportactiviteiten.
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €40 en €56 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  VGC-sportzaal Comenius 
Dapperenstraat 20 
1081 Koekelberg

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

6 JAAR - 9 JAAR 
SPORTMIX

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. 
Van atletiek tot badminton, van dans tot 
balsporten ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes.
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  VGC-sportzaal Comenius 
Dapperenstraat 20 
1081 Koekelberg

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



Haal je Paspartoe 
vandaag nog en 
beleef meer vrije tijd 
voor minder geld

Info en verkooppunten op
www.paspartoebrussel.be

Dé cultuur- en vrijetijdspas voor Brussel

Paspartoe_Pub_TAZ_190x135mm_2022.indd   1Paspartoe_Pub_TAZ_190x135mm_2022.indd   1 20/05/2022   16:1820/05/2022   16:18
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10 JAAR - 14 JAAR 
KET ACTION 

Klaar voor een week vol avontuur in de 
stad? Samen met andere Brusselse ketten 
ontdek je een mix van verrassend coole 
sporten.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
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 - 24 JAAR 
G-SPORTMIX 

Heb je een lichte tot matige verstandelijke 
beperking en/of lichte vorm van ASS en 
beweeg je graag? Dan is de G-sportmix 
iets voor jou. Tijdens de sport- en 
bewegingsactiviteiten, aangepast aan jouw 
mogelijkheden, staat sportplezier centraal. 
Onze deskundige lesgevers maken er met 
jou een topweek van!
 
03.04.2023 - 07.04.2023
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

LAKEN 

2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEKEN IBO NEKKERSDAL

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap gaan en zoveel meer. Elke dag 
beleef je zoveel plezier.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
€13,80 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 

  IBO Nekkersdal
 Emile Bockstaellaan 107
 1020 Laken
 

 02 421 80 66
 www.nekkersdal.be
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3 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEKEN IBO DE PUZZEL 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap gaan en nog veel meer. Tijdens 
de vakanties werken we met thema’s en 
voorzien we activiteiten, aangepast aan de 
leeftijd van de kinderen.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.00 en tot 18.15 u.
 
tussen €7 tot €14 per dag
(verhoogde tegemoetkoming mogelijk)
 

  IBO De Puzzel - Laken
 Molenbeeksestraat 173
 1020 Laken
 

 0499 87 31 82
 www.sint-goedele.be
 depuzzel@sint-goedele.brussels

3 JAAR - 10 JAAR 
SPEELKAMP 

Klaar voor een week vol plezier? We 
gaan samen sporten, ravotten, knutselen, 
dansen, lachen, zingen en nog zo veel 
meer.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.30 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €83,55 en €98,30 per week 
 

 Basisschool Sint-Ursula
 Diedonné Lefèvrestraat 41
 1020 Laken
 

 JoMus
 www.jomus.be

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

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Hoofdstedelijke Basisschool  
De Droomboom

 Louis Wittouckstraat 46
 1020 Laken
 

 VGC-speelpleinen
 02 563 05 80
 www.vgcspeelpleinen.be
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NEDER-OVER-HEEMBEEK 

3 JAAR - 6 JAAR 
OLA PABLO!!

Pablo Picasso was een van de belangrijkste 
kunstenaars van de 20e eeuw. We springen 
van de blauwe en roze periode helemaal 
tot het kubisme en surrealisme. Maar zelfs 
meesters in de Kunsten moeten af en toe 
ontspannen, hop naar de sportzaal!
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €50 en €60 per week 
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Kriekelaar 
 Gallaitstraat 86
 1030 Schaarbeek
 

 02 245 75 22
 www.dekriekelaar.be

SCHAARBEEK 

56

3 JAAR - 15 JAAR 
OPHAALPUNT PETER BENOIT 
VOOR VGC-SPEELPLEIN BEERSEL 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Hoofdstedelijke Basisschool  
Peter Benoit

 Driegatenstraat 2
 1120 Neder-Over-Heembeek
 

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

4 JAAR - 12 JAAR 
MINI’S EN MAXI’S 

Sport, spel, of liever iets creatiefs? Tijdens 
de speelweken beleef je het allemaal hier. 
Er zijn twee leeftijdsgroepen: van 4 tot 6 
jaar en van 6 tot 12 jaar.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €56 en €70 per week 
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

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

 02 268 20 82
 www.nohva.be 
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SCHAARBEEK 

3 JAAR - 15 JAAR 
VGC-SPEELPLEIN HIELPLEIN 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  GO! atheneum Emanuel Hiel
 Charles Gilisquetlaan 34
 1030 Schaarbeek
 

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

4 JAAR - 6 JAAR 
MINI-SPORTMIX 

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €40 en €60 per week
tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sporthal E. Hiel 
Freesiadreef 7 
1030 Schaarbeek

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

6 JAAR - 10JAAR 
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. 
Van atletiek tot badminton, van dans tot 
balsporten ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
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)
 

  Sporthal E. Hiel 
Freesiadreef 7 
1030 Schaarbeek

 
 VGC-sportdienst 
02 563 05 14 
www.sportinbrussel.be
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6 JAAR - 12 JAAR 
HOCK(N)EY 

In deze speelweek gebruiken we zowel een 
hockeystick of een verfpenseel, neen niet 
tegelijk natuurlijk. Met de stick proberen 
we de bal in de goal te krijgen en met 
het penseel gaan we lijnen en vlakken 
schilderen à la David Hockney, de grootste 
popartkunstenaar ooit.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €50 en €60 per week 
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  GC De Kriekelaar 
 Gallaitstraat 86
 1030 Schaarbeek
 

 02 245 75 22
 www.dekriekelaar.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.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/voor 4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming)
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  GO! basisschool De Buurt
 Groenstraat 136
 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 badminton, van dans tot 
balsporten ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes.
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €32 en €48 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be
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8 JAAR - 12 JAAR 
DANSEN TUSSEN TREINEN

Vijf dagen lang dansen de treinen door 
het museum, en wij dansen mee. Doet het 
ritme van de trein jouw heupen wiegen? In 
samenwerking met GC De Kriekelaar.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u. 
 
tussen €80 en €90 per week 
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Train World
 Prinses Elisabethplein 5
 1030 Schaarbeek
 

 0490 66 45 04
 www.trainworld.be

10 JAAR - 14 JAAR 
KET ACTION 

Klaar voor een week vol avontuur in de 
stad? Samen met andere Brusselse ketten 
ontdek je een mix van verrassend coole 
sporten.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
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

SINT-AGATHA-BERCHEM 

3 JAAR - 6 JAAR 
MULTIMOVEKAMP 

Tijdens dit kamp klimt, springt en beweegt 
je kleuter op een speelse manier. In de 
namiddag leeft je kind zich creatief uit. 
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €80 en €90 per week
 

  Sportcomplex 
 Lusthuizenstraat 1
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 Gemeente Sint-Agatha-Berchem - 
Jeugddienst

 02 563 59 12
 www.berchem.brussels SC
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6 JAAR - 9 JAAR 
SKATE- EN MULTIMOVEKAMP

Vijf dagen lang krijg je skateles van Stoked 
Board Academy en maak je kennis met 
verschillende (bal)sporten. Je gaat klimmen, 
springen, trekken en duwen, vangen en 
werpen op een speelse manier.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €80 en €90 per week
 

 Sportcomplex 
 Lusthuizenstraat 1
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 Gemeente Sint-Agatha-Berchem - 
Jeugddienst

 02 563 59 12
 www.berchem.brussels

3 JAAR - 12 JAAR 
PAASSTAGE 

Tijdens deze week doe je mee aan 
verschillende activiteiten, aangepast aan  
je leeftijd: zwemmen, knutselen, koken ...
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €45 en €55 per week
tussen €35 en €45 per week  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
De inschrijvingen starten vanaf 27.02.2023.
 

 Het Meervoud
 Egide Winteroystraat 34
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 02 468 26 82
 info@hetmeervoud.com

9 JAAR - 15 JAAR 
GEZOCHT: UITVINDERS EN 
PILOTEN VOOR ZEEPKISTEN. 

Ben jij tussen 9 en 15 jaar en wil je met 
een zelfgemaakte racewagen door de 
straten van Sint-Gillis scheuren? Doe dan 
mee met dit zeepkistenatelier! In duo’s 
maak je een uniek ontwerp en tijdens een 
houtatelier bouw je je eigen racewagen. 
Tot slot test je hem uit op een mega coole 
zeepkistenrace!
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang van 16.00 tot 17.30 u.
 
€70 voor 4 dagen 
€15 voor 4 dagen
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Pianofabriek 
Fortstraat 35 
1060 Sint-Gillis

 
 02 541 01 70

 www.pianofabriek.be

SINT-GILLIS  
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SINT-GILLIS 

10 JAAR - 15 JAAR 
GIRL POWER! GIRLS ONLY 

Urban dance, zelfverdediging, zumba, 
maquillage pro en exotische uitstappen. 
De Girl Power-week wordt waanzinnig 
leuk. Sportactiviteiten in de voormiddag, 
chillactiviteiten in de namiddag.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.30 tot 16.30 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 De Pianofabriek 
Fortstraat 35 
1060 Sint-Gillis

 
 02 541 01 70

 www.pianofabriek.be

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

Kom gezellig spelen, dansen, zwemmen, 
koken, knutselen naar het park gaan en zo 
veel meer.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen €30 en €50 per week
 

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

 0477 99 70 68
 admin@ibodvw.be

SINT-JANS-MOLENBEEK 
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3 JAAR - 12 JAAR  
VGC-SPEELPLEIN 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u. 
 
tussen €15 en €25 per week
tussen €12 en €20 voor 4 dagen
€7 per week/voor 4 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
 
meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN).
 

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

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

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



TOUR & TAXIS
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3 JAAR - 18 JAAR 
KINDERANIMATIE

Kinderanimatie met creatieve en/of 
sportieve ateliers in het park. Vrij 
toegankelijk voor iedereen. Kom gerust 
langs!
 
04.04.2023 - 06.04.2023
11.04.2023 - 13.04.2023
van 14.00 tot 16.00 u.
 
Gratis
 

 Park Ninoofsepoort
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 JES 
 www.jesbrussels.be/ninoofsepoort

5 JAAR - 16 JAAR 
TENNIS- EN MULTISPORTSTAGES 

Tennislessen voor zowel beginnende 
als gevorderde spelers, aangevuld met 
omnisport. De stage wordt begeleid door 
gediplomeerde lesgevers met ervaring.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
 
€115 per week
€95 voor 4 dagen
 

 Sporthal Toverfluit
 Toverfluitstraat 19
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 Sport en Spel 
 0473 95 40 11
 www.vzwsportenspel.be

6 JAAR - 15 JAAR 
VOETBALSTAGE 

Een sportkamp vol voetbal, omnisport, 
taal en andere leuke activiteiten! Het 
voetbalkamp van RWDM Girls is er voor 
zowel jongens (6 t.e.m. 12 jaar) als meisjes 
(6 t.e.m. 15 jaar) die willen leren voetballen 
of hun voetbalskills willen verbeteren. 
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
 
€15 per dag
2de kind van de familie: - €5 per dag 
3de kind van de familie: - €10 per dag
 

  Racing White Daring Molenbeek Girls 
 Charles Malisstraat 61
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 0478 52 71 96
 www.rwdmolenbeekgirls.be

 

SI
N

T-
JA

N
S-

M
O

LE
N

BE
EK

PA
AS

VA
KA

N
TI

E



64

PA
AS

VA
KA

N
TI

E 
SI

N
T-

JA
N

S-
M

O
LE

N
BE

EK
 •

 S
IN

T-
JO

O
ST

-T
EN

-N
O

D
E

 

15 JAAR - 26 JAAR 
ANIMATORCURSUS

Goesting om kinderen te begeleiden in 
een jeugdbeweging, op kamp of op het 
speelplein? Kom dan mee op de BAZART-
animatorcursus! Een hele week lang 
word je ondergedompeld in een wereld 
van kunst, spel en creativiteit. We spelen, 
denken, proberen, creëren, en maken 
vooral veel plezier! 
 
02.04.2023 - 07.04.2023
 
€220 voor 6 dagen (met overnachting)
€200 voor 6 dagen  
(verhoogde tegemoetkoming)
€44 voor 6 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 

  JES Sleep Inn
 Werkhuizenstraat 3
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 Kunstjeugdbeweging BAZART Brussel
 016 65 94 65
 www.bazart.org

SINT-JOOST-TEN-NODE 

2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEKEN IBO DE BUITELING

De Buiteling organiseert knotsgekke 
speelweken. Elke week heeft een nieuw 
thema met voor ieder wat wils, van 
zoektocht in de stad tot bosspel, van  
crea- of kookactiviteit tot uitstappen!
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14 per dag  
(tarief op basis van inkomen)
 

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

  02 223 48 22 
 www.debuiteling.be

4 JAAR - 5 JAAR 
CREATIEF MET KLEI

Deze week gaan kinderen aan de slag met 
klei. Hoe kan je expressie en structuur 
aanbrengen in een vormeloze massa?
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €70 en €80 per week
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
  

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

 02 217 08 82
 www.tennoey.be
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SINT-JOOST-TEN-NODE 

2,5 JAAR - 12 JAAR 
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
ROODEBEEK

Je beleeft een spannende en onvergetelijke 
vakantie op speelplein Roodebeek. Je kunt 
meedoen aan verschillende activiteiten op 
het speelplein en daarbuiten. Bouwen, een 
zoektocht, knutselen, spelen, op uitstap 
gaan en zoveel meer.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
tussen €60 en €115 per week 
€18 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 

 Klim-Op school
 Heilige-Familieplein 1
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Jeugddienst 

 02 776 82 53
 www.jjjy.be/nl

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

6 JAAR - 8 JAAR
SPORTCOCKTAIL

Deze week zit vol spelelement: Chinese 
muur, Crazy 88, frisbee, lummelen, ninja- 
spel... Echt een week voor wie wil sporten 
op een grappige manier. In samenwerking 
met de VGC-sportdienst.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
tussen €70 en €80 per week
€15 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
  

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

 02 217 08 82
 www.tennoey.be

3 JAAR - 6 JAAR 
SMOSPOTTEN 

Als echte smospotten kliederen en 
kladderen we er op los! We ontdekken 
verschillende materialen en laten onze 
creativiteit de vrije loop. Een week vol 
experimenteren en plezier beleven.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€80 per week 
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

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

 02 775 92 00
 www.opweule.be SI
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7 JAAR - 12 JAAR 
SPOORZOEKERS 

Aan de hand van een startverhaal trekken 
we de deelnemers mee in een leuk en 
spannend mysterie waarin we vervolgens 
via spelen en activiteiten gaan speuren, 
zoeken en spioneren. Op het einde van de 
vakantie ontrafelen we samen het mysterie. 
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€65 voor 4 dagen 
€12 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

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

 
 02 775 92 00 
www.opweule.be

4 JAAR - 6 JAAR 
KUNSTBOUWERS 

Een 4-daagse speelweek vol bouw- en 
knutselplezier met een artistiek randje! 
Bouw jij mee aan ons knuffelkot?
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€65 voor 4 dagen  
€12 voor 4 dagen
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

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

 02 775 92 00
 www.opweule.be

7 JAAR - 12 JAAR 
OFFLINE 

Facebook, Tik Tok, Instagram ... We maken 
onze eigen speelse, creatieve levensechte 
versies van deze socialemediahypes.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€80 per week 
€15 per week
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

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

 
 02 775 92 00 
www.opweule.be
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3 JAAR - 12 JAAR 
SPORT- EN SPELWEEK

Iedere dag zijn er leuke spelletjes en 
verschillende sportactiviteiten. Er zijn twee 
leeftijdsgroepen: van 3 tot 6 jaar en van 6 
tot 12 jaar.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
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

SINT-PIETERS-WOLUWE

9 JAAR - 15 JAAR 
BEATBOX & BOKS 

In de voormiddag word je een coole 
beatboxer en in de namiddag leef je je uit 
met boksen. Er zijn twee leeftijdsgroepen: 
van 9 tot 12 jaar en van 12 tot 15 jaar.
 
03.04.2023 - 07.04.2023
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 Het Huys 
 Egide Van Ophemstraat 46
 1180 Ukkel
 

 02 343 46 58
 www.hethuys.be

8 JAAR - 12 JAAR 
SPORTSTAGE 

Is stilzitten niet echt je ding? Ontdek met 
ons allerlei de maxe sporten.
 
11.04.2023 - 14.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
tussen €50 en €60 voor 4 dagen  
€15 voor 4 dagen
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
meer info over de inschrijvingen 
op p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

 Sporthal Atheneum Woluwe
 Grote Prijzenlaan 59
 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 

 Gemeenschapscentrum Kontakt 
 02 762 37 74
 www.gckontakt.be

UKKEL VORST 
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10 JAAR - 14 JAAR 
MOUNTAINBIKEKAMP 

We verkennen met de mountainbike (die 
je bij ons kan lenen) het Zoniënwoud, de 
Woluwevallei en de Brusselse zuidrand. Elke 
dag ziet er anders uit, met tussendoor ook 
tijd voor spel en ontspanning. 
 
03.04.2023 - 07.04.2023
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 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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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.

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

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

• Hannibal 
 www.hannibalvakanties.be
 03 609 54 40

• To Walk Again (alleen voor fysieke beperking)
 Towalkagain.be
 014 24 65 55

Op zoek naar meer ? COLOFON

Samenstelling en redactie
Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC)

Grafisch ontwerp
VGC

Opmaak en druk 
artoos group

Verantwoordelijke uitgever
Eric VERREPT, leidend ambtenaar 
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

Depotnummer
D/2022/7025/26

Met de steun van de 
Vlaamse overheid

De Vakantiegids 
zomer 2023 
verschijnt in april 2023. 
Mis hem niet!

Le Guide des vacances 
d’été 2023 paraîtra  
en avril 2023. 
Ne le ratez pas ! 

The holiday guide 
for the summer 2023 
will be published in 
April 2023. 
Be sure not to miss it!

http://vakantiekampen.startpagina.be


VGC-jeugddienst 
02 563 05 79
jonginbrussel@vgc.be
www.jonginbrussel.be
  jonginbrussel

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

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.jcaxmimax.be 
 Aximax
 jcaximax

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


