
Vakantiegids
Herfst-Kerst 2021
Nederlandstalige activiteiten 
voor kinderen en jongeren 
van 2,5 tot 18 jaar

Hé ket, deze gids
 is helemaal GRATIS. 

 /



Om anderstaligen 
op weg te helpen, 
vertaalden we de 

inleiding en praktische 
info van deze gids. 

De informatie in  
deze gids kan  

nog veranderen.  
De laatste  

informatie vind je  
op onze websites.

Tijd voor vakantie !
Hier is de Vakantiegids
De herfstvakantie en kerstvakantie komen er bijna aan. Dit 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 inschrijven? Telefoneer, mail of surf naar de organisatie die onder de activiteit staat. Zij helpen je verder en zorgen voor 
een fantastische vakantie. 

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

Je vindt alle informatie ook op deze websites: 

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

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

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

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

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

Geniet van je vakantie, geniet van Brussel!

Eric Verrept
Leidend ambtenaar 
Vlaamse Gemeenschapscommissie
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Les informations  
reprises dans  
ce guide sont  
susceptibles  

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

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

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

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

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

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

• www.jcaximax.be : toutes les infos sur les activités proposées par le centre de jeunes Aximax
• www.jonginbrussel.be : toutes les infos pour la jeunesse bruxelloise
• www.n22.brussels : toutes les infos sur les activités des centres communautaires de la VGC
• www.sportinbrussel.be : toutes les infos sur le sport à Bruxelles 

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

Profitez des vacances, profitez de Bruxelles !

Eric Verrept
Fonctionnaire dirigeant 
Commission communautaire flamande
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The information  
in this guide  

is subject to change.  
You will find  

the latest  
information 

on our websites.

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

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

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

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

You can find all the information on these websites:

• www.jcaximax.be: all information about the activities of the Jeugdcentrum Aximax
• www.jonginbrussel.be: all information for young people in Brussels
• www.n22.brussels: all information about the activities at the VGC community centres
• www.sportinbrussel.be: all information about sports in Brussels

In order to ensure that all activities take place in a safe environment, we follow government quidelines and apply the 
necessary security measures.

Enjoy your holiday, enjoy Brussels!

Eric Verrept
Chief Officer
Flemish Community Commission

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

Info supplémentaires pour les inscriptions
More info about registration

Inscriptions et infos
Registration and info

A quelles activités s’attendre
Which activities to expect

Prix et réductions possibles
Price and possible discounts

Endroit ou l’activité a lieu
Location of the activity
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KORTINGEN
 
- Schrijf je meerdere kinderen uit je 

gezin in voor dezelfde activiteit, dan 
krijg je bij veel organisaties korting.

- Heb je een beperkt inkomen? Dan 
kun je verhoogde tegemoetkoming 
krijgen. Vraag dit attest aan 
je ziekenfonds. Let op de 
geldigheidsdatum van je attest.

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

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

 
 Meer info?  
 Paspartoe
 02 278 11 11 

info@paspartoebrussel.be 
 www.paspartoebrussel.be

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

beperking tot 21 jaar 

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

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

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

Voor meer info: 
www.sportinbrussel.be/reducties

AANBOD 
VOOR KINDEREN 
EN JONGEREN MET 
EEN BEPERKING 
 
Activiteiten met dit icoontje staan open 
voor kinderen en jongeren met een 
beperking. Dit betekent dat kinderen met 
en zonder beperking samen spelen en 
sporten (= inclusief G-aanbod). Eventueel 
kan er extra begeleiding ingeschakeld 
worden. Neem zeker vooraf contact op 
met de organisatie. Dan bekijken ze 
samen met jou wat de noden zijn en of 
er extra aanpassingen moeten voorzien 
worden. 

Zoek je 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 59 (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. 
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 http://
tickets.vgc.be, vous recevrez un e-mail dès 
que le certificat sera disponible. Si votre 
enfant participe à une autre activité, 
demandez le certificat à l’organisateur.

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

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

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

OFFRE POUR 
ENFANTS ET 
JEUNES PORTEURS 
D’UN HANDICAP 
 
Les activités signalées par cette icône 
s’adressent également aux enfants et 
jeunes porteurs d’un handicap. Cela 
signifie que les enfants handicapés et 
non handicapés jouent ensemble. Des 
conseils supplémentaires peuvent être 
fournis si nécessaire. N’oubliez pas de 
contacter l’organisation à l’avance. 
Ensuite, ils travailleront avec vous pour 
voir quels sont les besoins et si des 
ajustements supplémentaires doivent être 
apportés.

Vous êtes à la recherche d’activités 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 59 (voir la rubrique ‘Op zoek 
naar meer?’).
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DISCOUNTS
 
-  If you register several children in 

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

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

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

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

Would you like 
more information?  

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

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

up to 21 years of age

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

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

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

For more information: 
www.sportinbrussel.be/reducties

ACTIVITIES 
FOR CHILDREN 
AND YOUNG 
PEOPLE WITH A 
HANDICAP 
 
Activities showing this icon are open to 
children and young people with a 
handicap. This means that children with 
and without disabilities play together. 
Additional guidance can be called in if 
necessary. Be sure to contact the 
organization in advance. Then they will 
discuss with you what the needs are 
and whether additional adjustments 
need to be made.

Are you looking for activities that are 
more specifically designed for people with 
a disability? Contact the youth service, or 
the G-sport consultant of the VGC Sports 
Service. Please take a look at page 59 as 
well (see the heading ‘Op zoek naar 
meer?’)

8

http://www.sportinbrussel.be/reducties




10

Inschrijven voor 
VGC-activiteiten
Wil je deelnemen aan activiteiten van Jeugdcentrum Aximax, de 
VGC-sportdienst of de Brusselse gemeenschapscentra?

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

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

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

VGC-SPORTDIENST
-  online inschrijven vanaf woensdag 15 september om 17.00 u.
-  ter plaatse inschrijven op woensdag 15 september tussen 17.00 

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

1000 Brussel 
-  ter plaatse inschrijven vanaf donderdag 16 september in:

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

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

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

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

 

 

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

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

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

BRUSSELSE GEMEENSCHAPSCENTRA
- online inschrijven, ter plaatse inschrijven of telefonisch 

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

ONLINE INSCHRIJVEN TEGEN KANSENTARIEF 
Ook met een Paspartoe tegen kansentarief kun je online 
inschrijven. Je moet wel eerst je kansentarief laten activeren. 
Bel hiervoor naar 02 563 03 00 en vraag naar de dienst 
(Jeugdcentrum Aximax of VGC-sportdienst) waarbij je wil 
inschrijven.
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Inscriptions pour les 
activités de la VGC 
Vous souhaitez inscrire votre enfant à une ou plusieurs activités 
organisées par le centre de jeunes Aximax, le service des sports de 
la VGC ou les centres communautaires bruxellois ?

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

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

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

SERVICE DES SPORTS DE LA VGC
-  inscriptions en ligne à partir du mercredi 15 septembre à 

17.00 h.
-  inscriptions sur place le mercredi 15 septembre 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 16 septembre au :

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

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

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

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

CENTRE DE JEUNES AXIMAX
-  inscriptions en ligne à partir du samedi 18 septembre à 9.00 h.
-  inscriptions sur place au Centre de jeunes Aximax, rue 

J.W. Wilson 19, 1000 Bruxelles, à partir du samedi 18 septembre 
de 9.00 à 10.00 h. Uniquement si vous avez besoin d’aide pour 
l’inscription ou si vous avez un Paspartoe au tarif réduit et que 
vous n’avez jamais procédé à une inscription chez Aximax 
auparavant. 

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

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

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

 
INSCRIPTION EN LIGNE AU TARIF RÉDUIT 
Vous pouvez également effectuer l’inscription en ligne si vous 
possédez un Paspartoe au tarif réduit. Vous devez toutefois 
d’abord faire activer votre tarif réduit. Appelez le 02 563 03 00 et 
demandez le service (Centre de jeunes Aximax ou service des sports 
de la VGC) auprès duquel vous voulez procéder à une inscription.
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Registering for  
VGC activities 
Would you like to participate in activities at the Jeugdcentrum 
Aximax, the VGC Sports Service or the Brussels community centres? 

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

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

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

VGC SPORTS SERVICE
-  online registration starting on Wednesday, September 15 at 

5 p.m.
-  on-site registration on Wednesday, September 15 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, September 16 at: 

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

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

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

-  Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussels, every Wednesday and 
Friday between 2 p.m. and 4 p.m.

 

JEUGDCENTRUM AXIMAX
- online registration starting on Saturday, September 18 at 

9 a.m.
-  registration on site at Jeugdcentrum Aximax, 

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

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

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

of the reception desk at all Brussels community centres.

ONLINE REDUCED-RATE REGISTRATION 
You can also register online with a reduced-rate Paspartoe to 
an increased subsidy. However, first you have to activate your 
reduced rate. To do so, phone 02 563 03 00 and ask for the service 
(Jeugdcentrum Aximax or the VGC Sport service) where you want 
to register.
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2,5 JAAR - 12 JAAR
SPEELWEEK KIK ELOY

Spelen, ravotten, sporten, op uitstap en 
nog veel meer. Elke week staat een thema 
centraal.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.30 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 7.00 en tot 18.00 u.
 
€11,50 per dag
tussen €4,20 en €6,30 per dag (verhoogde 
tegemoetkoming)
 
Inschrijven vanaf 06.10.2021 voor werkende 
ouders uit Kuregem, vanaf 11.10.2021 voor 
niet-werkende ouders uit Kuregem en vanaf 
18.10.2021 voor inwoners Anderlecht
 

   IBO KIK Eloy
 Eloystraat 80
 1070 Anderlecht
 

 0494 46 30 35
 www.ibokik.be

ANDERLECHT  
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4 JAAR - 5 JAAR 
MINI-SPORTMIX

Drie dagen vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten. 
Deskundige lesgevers zorgen voor de 
begeleiding.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €24 en €36 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

   Sportzaal Campus Spoor West
 Verheydenstraat 39
 1070 Anderlecht
 

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

4 JAAR - 8 JAAR 
CREATIEVE SPEELSTAGE 

Je speelt en creëert. Binnen, buiten, 
op, onder ... Samen bezoeken we alle 
hoekjes en kantjes van onze eigen 
verbeeldingswereld. Je fantaseert en 
knutselt er op los.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 9.30 en tot 16.30 u.
 
€80 per week
 

  Studio Chez Georges
 Georges Moreaustraat 66
 1070 Anderlecht
 

 Hectoliter
 http://kidshectoliter.tumblr.com/
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ANDERLECHT  

6 JAAR - 9 JAAR 
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. 
Van atletiek tot zwemmen, van dans tot 
voetbal ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes. Deskundige 
lesgevers zorgen voor de begeleiding.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €24 en €36 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal Campus Spoor West
 Verheydenstraat 39
 1070 Anderlecht
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be
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7 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK MULTIMEDIA

Computerspelletjes maken, online 
spelen, t-shirts ontwerpen, 3D tekenen, 
animatiefilmpjes maken of kortfilms 
draaien. Je kan bij MAKS terecht voor een 
leerrijke en vooral plezierige stage waarin 
nieuwe media centraal staan. Maak je klaar 
voor een digitaal avontuur waarin je jouw 
eigen creativiteit zal ontdekken.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€30 voor 4 dagen
€12 voor 4 dagen 
(verhoogde tegemoetkoming)
 

   Kik Eloy
 Eloystraat 80
 1070 Anderlecht
 

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

BRUSSEL 

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

De Buiteling organiseert op vier 
verschillende locaties een knotsgekke 
speelweek. Er wordt gewerkt rond een 
thema met voor ieder wat wils, van 
zoektocht in de stad tot bosspel, van crea- 
of kookactiviteit tot uitstappen!
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14 per dag 
 
Inschrijven kan vanaf 09.10.2021 (om 
9.00 u.) tot 28.10.2021 (om 17.00 u.)
 

   IBO De Buiteling Sint-Joris
 Cellebroersstraat 16a
 1000 Brussel
 

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

De Buiteling organiseert op vier 
verschillende locaties een knotsgekke 
speelweek. Er wordt gewerkt rond een 
thema met voor ieder wat wils, van 
zoektocht in de stad tot bosspel, van crea- 
of kookactiviteit tot uitstappen!
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14 per dag 
 
Inschrijven kan vanaf 09.10.2021 
(om 9.00 u.) tot 28.10.2021 (om 17.00 u.)
 

   IBO De Buiteling Kogelstraat
 Kogelstraat 29
 1000 Brussel
 

  02 223 48 22
 www.debuiteling.be/speelweken

3 JAAR 
KNUSSE KNUFFELS 

Laat je verbeelding de vrije loop. Met 
staarten, poten, hoofden, lijfjes … bouwen 
we een reusachtige knuffelbeer die we 
met veel liefde omarmen. Neem jij je 
eigen teddybeer mee om onze gigantische 
knuffelbeer gezelschap te houden?
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€48 voor 4 dagen
€8 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

4 JAAR - 5 JAAR 
VERSTROOIDE PROFESSORS 

Twee druppeltjes citroenazijn, vijf eetlepels 
oestersnot ... Of was het nu drie? Help! 
De verstrooide professor weet niet meer 
hoe hij zijn experimenten moet uitvoeren 
en heeft je hulp nodig! Samen met de 
verstrooide professor voer je deze week de 
zotste experimenten uit.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€48 voor 4 dagen
€8 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

  02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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4 JAAR - 5 JAAR 
MINI-SPORTMIX 

Drie dagen vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten. 
Deskundige lesgevers zorgen voor de 
begeleiding.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €24 en €36 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

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

4 JAAR - 14 JAAR 
MUSICALKAMP

De kinderen van het gezin ‘De Jager’ 
krijgen een verrassing van mama en papa. 
Ze gaan eindelijk naar het pretpark waar 
het nieuwe spookhuis staat! Maar eens 
ze daar zijn lijkt hun papa spoorloos.
En ze horen gekke geluiden van overal. 
Het spookhuis zelf lijkt ook wel heel … 
echt? Zouden spoken dan toch bestaan? 
Ontdek het in pretpark Spookyboo!
 
01.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.30 u.
 
tussen €135 en €155 per week 
 

  Sint-Joris basisschool
 Moutstraat 19
 1000 Brussel
 

 Compagnie MiLa
 02 387 21 65
 www.milakampen.be

6 JAAR - 7 JAAR 
HEDENDAAGSE DANS & YOGA 

Namasté. Lichaam en geest in balans brengen 
doen we aan de hand van verschillende 
yoga-oefeningen. Na de ‘Neerwaartse 
hond’ en ‘Cobra houding’ zijn onze spieren 
voldoende opgewarmd en klaar om 
losgeschud te worden. We draaien de muziek 
op het maximale volume en leren de leukste 
hedendaagse danspasjes en choreografieën. 
Dansplezier staat deze week centraal!
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€48 voor 4 dagen
€8 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

  02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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6 JAAR - 8 JAAR 
F.C. AXIMAX 

Hands, buitenspel, hattrick, rode kaart … 
Euh … wat? Op het einde van de week 
kent het voetbal geen geheimen meer 
voor jou. Verbeter je balvaardigheden, leer 
nieuwe trucs en leef je helemaal in in de 
voetbalwereld. We sluiten de week af met 
een heus voetbaltoernooi. GOAAAL!
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€48 voor 4 dagen
€8 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

6 JAAR - 9 JAAR 
SPORTMIX 

Samen met onze vrienden doen we elke 
dag toffe sporten en leuke spelletjes. 
Van atletiek tot zwemmen, van dans tot 
voetbal ... een sportieve mix voor alle 
Brusselse jongens en meisjes. Deskundige 
lesgevers zorgen voor de begeleiding.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €24 en €36 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

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

6 JAAR - 12 JAAR 
MUSEUMATELIER: HERFSTBAL

Trek je pruik recht en oefen alvast met 
waaieren, want je duikt in de elegante 
verzamelingen 18de-eeuwse kunst van het 
Museum Kunst & Geschiedenis. Is het guur 
buiten? Niet erg, we spelen een potje tarot 
terwijl je chocolademelk slurpt uit delicate 
kopjes. Daarna stellen onze feestoutfit 
samen en sluiten de week af met een 
prachtig dansfeest!
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.30 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€100 voor 4 dagen
 

  Koninklijke Musea voor 
 Kunst en Geschiedenis
 Jubelpark 10
 1000 Brussel
 

 02 741 73 02
 www.kmkg-mrah.be
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7 JAAR - 12 JAAR 
VAKANTIESTAGE: BRUSSEL EN 
ZIJN MYSTERIES

Brussel kent vele mysteries. Een week 
lang leid jij het onderzoek met als doel: 
een 100 jaar oud mysterie ontrafelen. Je 
ontdekt ongelooflijke plaatsen, je doet 
mee aan creatieve workshops, je lost 
raadsels op ... Een tweetalige (NL/FR) 
vakantiestage met gevarieerde en creatieve 
activiteiten.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.30 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 18.00 u.
 
€125 per week
 

  Arkadia 
 Naamsestraat 10
 1000 Brussel
 

 02 319 45 60
 www.arkadia.be

6 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 
NIEUWLAND

De Buiteling organiseert op vier 
verschillende locaties een knotsgekke 
speelweek. Er wordt gewerkt rond een 
thema met voor ieder wat wils, van 
zoektocht in de stad tot bosspel, van crea- 
of kookactiviteit tot uitstappen!
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14 per dag 
 
Inschrijven kan vanaf 09.10.2021 
(om 9.00 u.) tot 28.10.2021 (om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Nieuwland
 Moutstraat 19 - 23
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be/speelweken

9 JAAR - 10 JAAR 
PUUR AVONTUUR

Heb jij geen schrik om vuil te worden? 
Deze week staat in het teken van natuur 
en avontuur! We ravotten in het bos, 
leren alles over insecten, leren koken op 
een kampvuur, maken producten van 
natuurlijke ingrediënten ... Voor iedereen 
die tegen een stootje kan.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€48 voor 4 dagen
€8 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 - 11 JAAR 
THEATERATELIER

In dit atelier nemen we je mee op een 
ontdekkingstocht langs allerlei facetten 
van theater. De focus ligt vooral op 
wederzijdse inspiratie, het ontdekken en 
ontwikkelen van de eigen mogelijkheden 
en spelplezier.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€120 voor 4 dagen 
(sociaal tarief is mogelijk)  
 

  Bronks Jeugdtheater
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

9 JAAR - 12 JAAR 
BRICOFONIE

Petflessen, wc-rolletjes en lege blikken 
zomaar in de vuilnisbak gooien? Nee hoor! 
Deze week bouwen wij zelf een orkest met 
recupmateriaal en maken we muziek met 
onze zelfgemaakte instrumenten. Hopelijk 
zit het publiek schrap, want wij gaan een 
fantastisch slotconcert spelen!
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€48 voor 4 dagen
€8 voor 4 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

9 JAAR - 12 JAAR 
KET URBAN

Klaar voor drie dagen vol avontuur in de 
stad? Samen met andere Brusselse ketten 
ontdek je coole sporten en doe je o.a. 
freerunning, hiphop, street basketbal, 
breakdance, beatboxen … Deskundige 
lesgevers zorgen voor de begeleiding.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €33 en €45 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

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



 OP ZOEK NAAR MEER SPORT?

Er zijn in Brussel heel 
wat sportmogelijkheden. 

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

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

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

www.sportinbrussel.be of 
in de Sportgids.

Er zijn in Brussel heel 
wat sportmogelijkheden. 

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

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

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

www.sportinbrussel.be
in de Sportgids
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kinderen van 1 tot 6 jaar

Van 10u tot 12u30

peuterspeelzone

voor de

allerkleinsten

met ouders

gratis en zonder inschrijven
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9 JAAR - 16 JAAR 
KINDER- EN TIENERJURY 
FILEM’ON 

Kijk je graag naar films? Schrijf je dan 
in voor de kinder- en tienerjury tijdens 
het Filem’On festival. Je bekijkt de films 
in competitie, interviewt regisseurs en 
reikt een prijs uit op het slotfeest van het 
Filem’On festival. Je wordt begeleid door de 
freelancers-filmmakers.
 
02.11.2021 - 06.11.2021
van 9.30 tot 17.00 u.
 
€20 per week
 

  Gemeenschapscentrum De Markten
 Oude Graanmarkt 5
 1000 Brussel
 

 Filemon
 0474 53 22 47
 www.filemon.be

10 JAAR - 13 JAAR 
FILEM’ON CREW

3-2-1 ... Actie! Deze week trekken we er 
met onze camera en microfoon op uit. We 
maken opnames in verschillende (bekende, 
maar ook verlaten) stations, animeren 
deze d.m.v. pixelatie en vertonen op het 
einde van de week ons resultaat: een echte 
film! Als kers op de taart brengen we een 
bezoek aan het Filem’On Filmfestival én 
mogen we zelf de regisseurs interviewen.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€48 voor 4 dagen
€8 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

12 JAAR - 13 JAAR 
DANSATELIER

Heel veel zin om te bewegen? In dit atelier 
is je lichaam je belangrijkste instrument. 
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€120 voor 4 dagen 
(sociaal tarief is mogelijk)  
 

  Bronks Jeugdtheater
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be
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ELSENE ETTERBEEK 

4 JAAR - 6 JAAR 
CREADRIEDAAGSE 

Thematische speelweek vol crea- en 
speelplezier! 
 
02.11.2021 - 04.11.2021
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€50 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Elzenhof 
 Kroonlaan 12
 1050 Elsene
 

 02 648 20 30
 www.gcelzenhof.be

6 JAAR - 14 JAAR 
CREATIVE WORKSHOPS 

CIVA organiseert creatieve workshops, 
telkens in een ander thema. 
De voorgestelde thema’s hebben betrekking 
op architectuur, design(ontwerp), 
landschap of een ander thema, gelinkt 
aan een lopende tentoonstelling(en) en/of 
evenementen.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.30 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€120 voor 4 dagen
 

  CIVA
 Kluisstraat 55
 1050 Elsene
 

 02 642 24 50
 www.civa.brussels

2,5 JAAR - 9 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE PUZZEL 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer, er valt vanalles 
te beleven bij IBO De Puzzel tijdens de 
vakantie. 
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 7.00 tot 18.30 u.
 
€10 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijven van nieuwe kinderen kan vanaf 
27.09.2021. De inschrijvingen stoppen op 
25.10.2021.
 

  IBO De Puzzel - Etterbeek
 Generaal Fivéstraat 38
 1040 Etterbeek
 

 0492 46 42 22
 www.sint-goedele.be
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6 JAAR - 9 JAAR 
CREADRIEDAAGSE

Thematische speelweek vol crea- en 
speelplezier!
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.30 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€50 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Maalbeek 
 Oudergemlaan 124 - 126
 1040 Etterbeek
 

 02 734 84 43
 www.demaalbeek.be

2,5 JAAR - 12 JAAR 
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
DE RIVIEREN

Verveel je niet tijdens de vakantie en 
kom samen met andere leeftijdgenootjes 
spelen, knutselen, sporten en koken.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 8.45 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.15 en tot 18.00 u.
 
tussen €4 en €7 per dag
 
Inschrijvingen voor inwoners Ganshoren 
starten vanaf 06.09.2021, voor niet-
inwoners Ganshoren vanaf 13.09.2021.
 

  De Rivieren
 Mathieu De Jongelaan 40
 1083 Ganshoren
 

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

3 JAAR - 5 JAAR 
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘GRIEZELBEESTJES’

Hou je van griezelverhalen en ben je niet 
bang van enge monsters? We toveren 
samen De Zeyp om tot een groot 
spookhuis en spoken door het gebouw. 
Een hele week knutselen, koken en 
spelletjes spelen in Halloween-thema. Boe! 
Ben je al bang?
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€45 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Zeyp 
 Zeypstraat 47
 1083 Ganshoren
 

 02 422 00 11
 www.dezeyp.be

GANSHOREN 
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2,5 JAAR - 9 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE PUZZEL 
LEOPOLD 

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer, er valt vanalles 
te beleven bij IBO De Puzzel tijdens de 
vakantie.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 7.00 tot 18.30 u.
 
€10 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijven van nieuwe kinderen kan vanaf 
27.09.2021. De inschrijvingen stoppen op 
25.10.2021.
 

  IBO De Puzzel - Leopold
 Leopold I straat 307
 1090 Jette
 

 0492 22 56 81
 www.sint-goedele.be

2,5 JAAR - 9 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE PUZZEL 
MAGRITTE

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer, er valt vanalles 
te beleven bij IBO De Puzzel tijdens de 
vakantie. 
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 7.00 tot 18.30 u.
 
€10 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijven van nieuwe kinderen kan vanaf 
27.09.2021. De inschrijvingen stoppen op 
25.10.2021.
 

  IBO De Puzzel - Magritte
 Wemmelsesteenweg 229
 1090 Jette
 

 0496 27 51 16
 www.sint-goedele.be

JETTE  

6 JAAR - 9 JAAR 
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘TATERTHEATER’

Droom je er ook van om op het podium 
te staan? Te zingen, acteren, dansen, 
grapjes vertellen voor een publiek? Deze 
week leer je hoe je improviseert, emoties 
nabootst, een decor maakt en personages 
verzint. Laat je fantasie de vrije loop en 
ontdek het plezier van acteren. Er zijn 
twee leeftijdsgroepen: 6 tot 7 jaar en 8 tot 
9 jaar.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€45 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Zeyp 
 Zeypstraat 47
 1083 Ganshoren
 

 02 422 00 11
 www.dezeyp.be
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3 JAAR - 18 JAAR 
TAALKAMP 

Tijdens dit taalkamp (NL, ENG, FR en ES) 
werk je in de voormiddag rond taal in 
een bepaald thema, zoals planeten. In de 
namiddag zijn er sportieve, culturele en 
recreatieve activiteiten.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.45 u.
 
tussen €150 en €180 voor 4 dagen
 

  Harutyunyan-Badoyan Language School 
 Jetse Steenweg 601
 1090 Jette
 

 02 203 76 17
 www.hblanguages.com

6 JAAR - 12 JAAR 
CREATIEVE KUNSTSTAGE 

Onder begeleiding van Charlotte Lavandier 
experimenteer je op een creatieve 
manier met materialen en wordt je 
nieuwsgierigheid naar hedendaagse kunst 
gestimuleerd. Zo kom je in aanraking met 
verschillende materialen en ontdek je 
fabricage- en tentoonstellingstechnieken.
 
01.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
€100 per week
 

  Atelier 34zero Muzeum 
 de Rivierendreef 334
 1090 Jette
 

 02 428 33 06
 www.atelier34zero.be

10 JAAR - 12 JAAR 
REPORTERSCLUB FILEM’ON 

Ben je een filmfan en kan je het goed 
uitleggen? Word reporter van het Filem’On 
filmfestival.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.30 tot 17.30 u.
 
€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)
 

  Gemeenschapscentrum Essegem
 Leopold I straat 329
 1090 Jette
 

 02 427 80 39 
 www.essegem.be

JETTE  
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3 JAAR - 9 JAAR 
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
CADOLLEKEN

Speelplein Cadolleken, het speelplein 
waar je allerlei leuke activiteiten kan 
doen. Leuke spelletjes, ravotten in parken, 
ateliers zoals koken, dansen, sporten, 
zingen, schilderen, schminken, knutselen, 
puzzelen ...
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 8.00 tot 17.00 u.
 
€12 voor 3 dagen
 
Inschrijven kan op 13.10.2021 (13.00 - 
16.00 u.) op het nummer 02 414 08 66 
van de Gemeentelijke Basisschool 
‘De Kadeekes’.
 

  Gemeentelijke Basisschool De Kadeekes
 Herkoliersstraat 68
 1081 Koekelberg
 

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

4 JAAR - 5 JAAR 
MINI-SPORTMIX 

Drie dagen vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten. 
Deskundige lesgevers zorgen voor de 
begeleiding.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €24 en €36 voor 3 dagen
€15 voor 3 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

KOEKELBERG  

3 JAAR - 8 JAAR 
CREATIEVE KINDERCURSUS 
HALLOWEEN 

Hou je van griezelverhalen en ben je niet 
bang van enge monsters? We toveren 
samen De Platoo om tot een groot 
spookhuis en spoken door het gebouw. Een 
hele week knutselen, koken en spelletjes 
spelen in Halloween-thema. Boe! Ben je al 
bang? Er zijn twee leeftijdsgroepen: 3 tot 
6 jaar (kleuters) en 6 tot 8 jaar.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 8.00 tot 17.00 u.
 
€45 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

 Gemeenschapscentrum De Platoo 
 02 412 00 50
 www.deplatoo.be
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9 JAAR - 11 JAAR 
KLIMMEN EN SPORTMIX 

Tijdens dit sportkamp gaan we elke dag 
naar de klimzaal waar we verschillende 
klimtechnieken leren. En we doen ook 
veel andere sporten. Een trainer van 
de Bergstijgers en andere deskundige 
lesgevers zorgen voor de begeleiding.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €30 en €42 voor 3 dagen
€15 voor 3 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

2,5 JAAR - 9 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE PUZZEL

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer, er valt vanalles 
te beleven bij IBO De Puzzel tijdens de 
vakantie. 
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 7.00 tot 18.30 u.
 
€10 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijven van nieuwe kinderen kan vanaf 
27.09.2021. De inschrijvingen stoppen op 
25.10.2021.
 

  IBO De Puzzel - Laken
 Molenbeeksestraat 173
 1020 Laken
 

 0490 42 63 69
 www.sint-goedele.be

KOEKELBERG  

6 JAAR - 8 JAAR 
GRAPPLING EN SPORTMIX 

Tijdens dit sportkamp krijg je elke dag 
een les Braziliaanse Jiu Jitsu en grappling. 
En we doen ook veel andere sporten. Een 
trainer van de Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
Academy en andere deskundige lesgevers 
zorgen voor de begeleiding.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €30 en €42 voor 3 dagen
€15 voor 3 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

LAKEN  
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4 JAAR - 5 JAAR 
MINI-SPORTMIX 

Drie dagen vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten. 
Deskundige lesgevers zorgen voor de 
begeleiding.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €24 en €36 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

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

6 JAAR - 9 JAAR 
ZWEMMEN & SPORTMIX 

Hou je van zwemmen en kan je al een 
beetje zwemmen? Dan is dit zwemkamp 
iets voor jou. Elke dag verbeteren we onze 
zwemtechniek. Naast zwemmen beoefenen 
we vele andere sporten. Deskundige 
lesgevers zorgen voor de begeleiding.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €30 en €42 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

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

2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO NEKKERSDAL

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Elke dag beleef 
je zoveel plezier.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
Prijs op aanvraag 
(sociaal tarief is mogelijk)
 

  IBO Nekkersdal
 Emile Bockstaellaan 107
 1020 Laken
 

 02 421 80 66
 www.nekkersdal.be 

SCHAARBEEK 
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6 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK STREETART 

Een week lang dompelen we je onder in 
straatkunsten. Van graffiti tot levende 
standbeelden, hip hop en nog veel meer.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.30 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€45 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Kriekelaar 
 Gallaitstraat 86
 1030 Schaarbeek
 

 02 245 75 22
 www.dekriekelaar.be

6 JAAR - 12 JAAR 
TURNEN & SPORTMIX 

Tijdens dit sportkamp oefenen we elke 
dag op de grond, rekstok of trampoline. 
Naast turnen doen we ook veel andere 
sporten. Deskundige lesgevers zorgen voor 
de begeleiding.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €30 en €42 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

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

8 JAAR - 14 JAAR 
DANSEN TUSSEN DE TREINEN

Doet het ritme van de trein jouw 
heupen wiegen? Dan is deze dansstage 
ongetwijfeld iets voor jou! Vijf dagen lang 
dansen de treinen door het museum, en 
wij dansen mee. Je fantaseert en beleeft 
en we gaan samen op reis. Danservaring is 
absoluut niet noodzakelijk.
 
01.11.2021 - 05.11.2021
van 9.30 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 18.00 u.
 
Prijs zie website
 
Inschrijvingen starten vanaf 15.08.2021
 

  Train World
 Prinses Elisabethplein 5
 1030 Schaarbeek
 

 02 224 73 24
 www.trainworld.be

SCHAARBEEK 
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3 JAAR - 12 JAAR 
HERFSTSTAGE 

Tijdens deze week doe je aan verschillende 
activiteiten aangepast aan je leeftijd: 
zwemmen, knutselen, kookatelier, musea 
bezoeken, sporten, op uitstap gaan ...
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang van 16.15 tot 17.30 u.
 
tussen €36 en €44 per week
tussen €28 en €36 per week (verhoogde 
tegemoetkoming)
 
Inschrijven kan per mail vanaf 15.09.2021 
tot 14.10.2021
 

  Het Meervoud
 Egide Winteroystraat 34
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 0487 60 52 34
 hetmeervoud@msn.com

9 JAAR - 11 JAAR 
CREATIEVE SPEELWEEK 
‘FANTASTISCH FANTASEREN’!

Fantaseer je soms over verre landen of 
gekke wezens? Deze week brengen we 
je verbeelding tot leven op het podium. 
We maken theater over liefdesverhalen, 
dappere helden, aliens uit de toekomst en 
nog veel meer. Alles is mogelijk, als je het 
je maar kunt inbeelden.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u. 
 
€45 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

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

 02 482 00 10
 www.gcdekroon.be

10 JAAR - 15 JAAR 
FILMSTAGE @ TRAIN WORLD

Tijdens een boeiende 5-daagse filmstage 
in Train World leer je fijne filmtechnieken. 
Laat je inspireren door de lopende expo’s 
in het museum rond de Oriënt Express om 
samen een kortfilm te maken die op het 
einde van de week vertoond wordt in de 
bioscoop.
 
01.11.2021 - 05.11.2021
van 10.00 tot 17.00 u.
 
€80 per week
 

  Train World
 Prinses Elisabethplein 5
 1030 Schaarbeek
 

 Filemon 
 0474 53 22 47
 www.filemon.be

SINT-AGATHA-BERCHEM 
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2,5 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK DE MOLENKETJES - 
DE KNIPOOG

Tijdens deze speelweek doe je 
verschillende activiteiten: knutselen, koken, 
zwemmen, spelen, op uitstap gaan …
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 17.30 u.
 
€6 per dag 
(sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijvingen starten vanaf 04.10.2021
 

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

 De Molenketjes
 02 412 72 49
 www.demolenketjes.be

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

Zwemmen, cinema, knutselen, koken, 
uitstappen, sport en spel en zo veel meer.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen €25 en €50 per week 
 
Inschrijvingen starten 4 weken voor de 
vakantie
 

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

 admin@ibodvw.be

2,5 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK DE MOLENKETJES - 
DE BOOMHUT 

Tijdens deze speelweek doe je 
verschillende activiteiten: knutselen, koken, 
zwemmen, spelen, op uitstap gaan …
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 17.30 u.
 
€6 per dag 
(sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijvingen starten vanaf 04.10.2021
 

  Gemeentelijke kleuterschool 
De Boomhut

 Begijnenstraat 101
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 De Molenketjes
 02 412 72 49
 www.demolenketjes.be

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

Zwemmen, cinema, knutselen, koken, 
uitstappen, sport en spel en zo veel meer.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen €25 en €50 per week 
 
Inschrijvingen starten 4 weken voor de 
vakantie
 

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

 admin@ibodvw.be
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5 JAAR - 16 JAAR 
TENNIS- EN MULTISPORTKAMP 

Tennisschool Sport en Spel organiseert 
tennisstages voor alle niveaus. Deze 
bestaan voor 50% uit tennislessen en voor 
50% uit multisport. Nederlandstalige en 
gediplomeerde monitoren zorgen voor een 
onvergetelijke stage. 
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
tussen €79 en €95 voor 4 dagen
 

  Sporthal Toverfluit
 Toverfluitstraat 19
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

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

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

Zwemmen, cinema, knutselen, koken, 
uitstappen, sport en spel en zo veel meer.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen €25 en €50 per week 
 
Inschrijvingen starten 4 weken voor de 
vakantie
 

  IBO De Verliefde Wolk - Sluis
 Nijverheidskaai 97-99
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 admin@ibodvw.be
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6 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK DE MOLENKETJES - 
KET & CO

Tijdens deze speelweek doe je 
verschillende activiteiten: knutselen, koken, 
zwemmen, spelen, op uitstap gaan …
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 17.30 u.
 
€6 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijvingen starten vanaf 04.10.2021
 

  Gemeentelijke basisschool Ket & Co
 Jean-Baptiste Decockstraat 54
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 De Molenketjes
 02 412 72 49
 www.demolenketjes.be

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

De Buiteling organiseert op vier 
verschillende locaties een knotsgekke 
speelweek. Er wordt gewerkt rond een 
thema met voor ieder wat wils, van 
zoektocht in de stad tot bosspel, van crea- 
of kookactiviteit tot uitstappen!
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14 per dag 
 
Inschrijven kan vanaf 09.10.2021 
(om 9.00 u.) tot 28.10.2021 (om 17.00 u.)
 

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

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be/speelweken

2,5 JAAR - 12 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
ROODEBEEK

Er zijn verschillende activiteiten, aangepast 
aan je leefwereld. Bouwen, een zoektocht, 
knutselen, spelen, op uitstap en zo veel 
meer.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.30 u.
 
tussen €60 en €115 per week
 

  Bijschool Sterrebeelden
 Centauruslaan 16a
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Jeugddienst

 02 776 82 52
 www.jjjy.be

SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
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6 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK: STUDIO ANIMATIE 

Tijdens deze creatieve speelweek bouw je 
de gekste dingen in hout. Je beeldt een 
verhaal uit en maakt er een animatiefilm 
met muziek van.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€45 voor 3 dagen
€11 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

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

 02 775 92 00
 www.opweule.be
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9 JAAR - 12 JAAR 
HERFSTSTAGE: MOVE THE MUSIC 

We experimenteren actief met beweging 
en geluid. Hoe helpen objecten ons 
dansmuziek te maken? Met ons eigen 
lichaam, voorwerpen uit onze omgeving en 
instrumenten vormen we abstracte dingen 
om tot klankschilderijen. Let’s beat it!
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€45 voor 3 dagen
€11 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Kontakt 
 Orbanlaan 54
 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 

 02 762 37 74 
 www.gckontakt.be

3 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK: ANIMALITEITEN 

Tijdens deze beestige speelweek duik je in 
de dierenwereld. Drie dagen vol beweging, 
spelletjes en dierenverhalen.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€45 voor 3 dagen
€11 voor 3 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

SINT-PIETERS-WOLUWE 
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4 JAAR - 6 JAAR 
CREA-YOGA

Het kampje is besprenkeld met zalig 
veel kinderyoga, spelletjes en 
knutseltechniekjes. Tijdens de middag 
trekken we er meestal op uit: wandelen, 
spelletjes spelen in het gras en daarna 
wegdromen bij een mooi verhaal. Heerlijk 
vakantie. 
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€75 voor 4 dagen
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum WaBo 
 Delleurlaan 39
 1170 Watermaal-Bosvoorde
 

 02 675 40 10
 www.wabo.be

UKKEL 

6 JAAR - 11 JAAR 
SPEELWEEK DANS & CREA 
MINI’S/MAXI’S 

Een week vol dans en creativiteit voor klein 
en groot. Er zijn twee leeftijdsgroepen: 
6 tot 8 jaar en 9 tot 11 jaar.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 8.30 tot 17.00 u.
 
€60 voor 4 dagen
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Het Huys
 Egide Van Ophemstraat 46
 1180 Ukkel
 

 02 343 46 58
 www.hethuys.be

VORST 

3 JAAR - 12 JAAR 
SPORT EN SPELWEEK 

Iedere dag zijn er leuke spelletjes en 
verschillende sportactiviteiten. Er zijn twee 
leeftijdsgroepen: 3 tot 6 jaar en 7 tot 
12 jaar.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€50 voor 4 dagen
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert 
 Bondgenotenstraat 54
 1190 Vorst
 

 02 340 95 80 
 www.tenweyngaert.be

WATERMAAL-BOSVOORDE 
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10 JAAR - 14 JAAR 
MOUNTAINBIKEKAMP 

3 dagen lang gaan we met een 
mountainbike (die je bij ons kan lenen) op 
pad in het Zoniënwoud. Voor ketjes die 
niet bang zijn van een beetje avontuur. 
Een basis fietsconditie is nodig voor dit 
kamp. Deskundige lesgevers zorgen voor de 
begeleiding.
 
03.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €32 en €48 voor 3 dagen
€15 voor 3 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum WaBo
 Delleurlaan 39
 1170 Watermaal-Bosvoorde
 

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

6 JAAR - 9 JAAR 
PICASSO 

Kunstenaar Lola Daels neemt je vijf 
dagen lang mee in de wondere wereld 
van Picasso. Picasso maakte meer dan 
1000 kunstwerken in verschillende 
kunststromingen. Duik samen met Lola 
door zijn roze, blauwe en kubistische 
periode.
 
02.11.2021 - 05.11.2021
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€75 voor 4 dagen
€15 voor 4 dagen  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum WaBo 
 Delleurlaan 39
 1170 Watermaal-Bosvoorde
 

 02 675 40 10
 www.wabo.be



Haal je gratis 
brochure in een van de 

22 gemeenschapscentra, 
bibliotheken of Muntpunt. 

Of kijk op www.N22.brussels

Volg ons!

Haal je gratis 

Volg ons!Volg ons!Volg ons!Volg ons!

Illus
trat

ie: D
avien

Dierickx

Cursusaanbod N22: 
verras jezelf met een 

nieuwe uitdaging

Nour van 
Boksen voor 

kinderen in 
GC Everna



Naar een Nederlandstalige 
kleuter-, lagerekleuter-, lagere of secundairesecundaire 

school in Brussel?

Surf naar

voor alle info

Inschrijveninbrussel.be

210624_OV_inschrijven_A5 advertentie.indd   1210624_OV_inschrijven_A5 advertentie.indd   1 25/06/2021   09:0025/06/2021   09:00
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2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO KIK ELOY

Spelen, ravotten, sporten, op uitstap en 
nog veel meer. Elke week staat een thema 
centraal.
 
27.12.2021 - 30.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.30 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 7.00 en tot 18.00 u.
 
€11,50 per dag
tussen €4,20 en €6,30 per dag (verhoogde 
tegemoetkoming)
 
Inschrijven vanaf 01.12.2021 voor werkende 
ouders uit Kuregem, vanaf 06.12.2021 voor 
niet-werkende ouders uit Kuregem en 
vanaf 13.12.2021 voor inwoners Anderlecht
 

  IBO KIK Eloy
 Eloystraat 80
 1070 Anderlecht
 

 0494 46 30 35
 www.ibokik.be

7 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK MULTIMEDIA

Computerspelletjes maken, online 
spelen, t-shirts ontwerpen, 3D tekenen, 
animatiefilmpjes maken of kortfilms 
draaien. Je kan bij MAKS terecht voor een 
leerrijke en vooral plezierige stage waarin 
nieuwe media centraal staan. Maak je klaar 
voor een digitaal avontuur waarin je jouw 
eigen creativiteit zal ontdekken.
 
27.12.2021 - 31.12.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u.
 
€30 per week
€12 per week 
(verhoogde tegemoetkoming)
 

  Kik Eloy
 Eloystraat 80
 1070 Anderlecht
 

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

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

De Buiteling organiseert op vier 
verschillende locaties 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!
 
27.12.2021 - 30.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14 per dag 
 
Inschrijven kan vanaf 04.12.2021 
(om 9.00 u.) tot 21.12.2021 (om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Sint-Joris
 Cellebroersstraat 16a
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be/speelweken

ANDERLECHT BRUSSEL 
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3 JAAR - 4 JAAR 
BAKE-OFF AXIMAX 

Mmm ruik jij dat ook? Ja hoor! Het is de 
geur van onze zelfgemaakte, overheerlijke 
koekjes in de oven. Deze week trekken 
we onze kookschort en koksmuts aan en 
bakken we alleen maar lekkernijen!
 
27.12.2021 - 31.12.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week
€10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56 
 www.jcaximax.be

2,5 JAAR - 12 JAAR 
OPHAALPUNT KLAVERTJE 4 
VOOR SPEELPLEIN BEERSEL

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
27.12.2021 - 31.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 8.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.00 en tot 18.00 u.
 
tussen €15 en €25 per week
€7 per week (verhoogde tegemoetkoming)
 

  Hoofdstedelijke basisschool 
Klavertje Vier

 Helihavenlaan 56
 1000 Brussel
 

 Stad Brussel
 0490 66 66 38
 amy.denul@brucity.education

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

De Buiteling organiseert op vier 
verschillende locaties 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!
 
27.12.2021 - 30.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 per dag tot €14 per dag
 
Inschrijven kan vanaf 04.12.2021 
(om 9.00 u.) tot 21.12.2021 (om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Kogelstraat
 Kogelstraat 29
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be/speelweken
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4 JAAR - 5 JAAR 
MINI-SPORTMIX 

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten. 
Deskundige lesgevers zorgen voor de 
begeleiding.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
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

 

5 JAAR - 6 JAAR 
LATER ALS IK GROOT BEN 

Later als ik groot ben, word ik … 
brandweervrouw? Of dokter? Of misschien 
toch eerder timmerman? Deze week 
ontdekken we verschillende beroepen en 
leven we ons helemaal in.
 
27.12.2021 - 31.12.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
€60 per week
€10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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3 JAAR - 4 JAAR 
ROND, RONDER, RONDST 

Appeldonuts, ballonnen, hoepels, 
ballenbad … wat hebben al deze dingen 
gemeen? Ze zijn allemaal rond! We spelen, 
sporten, knutselen, koken … met alles wat 
rond is. Op het einde van de week zullen 
jullie ons naar huis kunnen rollen!
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week
€10 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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5 JAAR - 6 JAAR 
TI TA TOVENAARS

Als ik kon toveren… dan lag mijn frigo 
vol taart! Deze week zetten we onze 
tovenaarshoed op en leren we de gekste 
goocheltrucs. Pief poef paf … met de juiste 
toverspreuk is deze week helemaal af!
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week
€10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

  02 280 45 56
 www.jcaximax.be

6 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 
NIEUWLAND 

De Buiteling organiseert op vier 
verschillende locaties 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!
 
27.12.2021 - 30.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u. 
 
tussen €4,90 en €14 per dag 
 
Inschrijven kan vanaf 04.12.2021 
(om 9.00 u.) tot 21.12.2021 (om 17.00 u.)
 

  IBO De Buiteling Nieuwland
 Moutstraat 19-23
 1000 Brussel
 

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be/speelweken

6 JAAR - 12 JAAR 
MUSEUMATELIER: 
REGENBOOGSLANG EN 
HONINGMIER

Luister, creëer en fantaseer je een weg 
doorheen de tentoonstelling Before time 
Began, over tijdloze kunst uit Australië. Je 
hoort vertalen over Emu, Koala of Tiddalick 
de Kikker. Voor de kleine honger zijn er 
knapperige honingmieren of sappige 
larven. Ben je moe? Dan leggen we ons 
te rusten in het rode zand en speuren de 
hemel af naar de Regenboogslang.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.30 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€125 per week
 

  Koninklijke Musea voor 
 Kunst en Geschiedenis 
 Jubelpark 10
 1000 Brussel
 

  02 741 73 02
 www.kmkg-mrah.be
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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.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €40 en €60 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Sportzaal Nieuwland
 De Lenglentierstraat 20
 1000 Brussel
 

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

6 JAAR - 17 JAAR 
THEATERATLIERS

In deze ateliers verken je de 
podiumkunsten in al haar aspecten. 
De focus ligt vooral op wederzijdse 
inspiratie, het ontdekken & ontwikkelen 
van de eigen mogelijkheden en spelplezier. 
Er zijn ateliers voor verschillende leeftijden, 
met elk hun eigen focus.
 
27.12.2021 - 30.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 10.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€120 voor 4 dagen  
€150 voor 5 dagen  
 

  Bronks Jeugdtheater
 Varkensmarkt 15 - 17
 1000 Brussel
 

 02 219 99 21
 www.bronks.be

7 JAAR - 8 JAAR 
LIGHT IT UP 

In deze donkere winterdagen kunnen we 
allemaal een lichtpuntje gebruiken. Dat 
mag je letterlijk nemen. Deze week staat 
in het teken van alles wat licht geeft in 
het donker. Denk aan glow in the dark 
bowling, lichtgevend slijm, lightpainting, 
fluorescerende schmink …
 
27.12.2021 - 31.12.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week
€10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

  02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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7 JAAR - 8 JAAR 
ZWEMMEN 

We doen onze zwembril aan en trekken 
iedere dag naar het zwembad. Ken je 
vlinderslag al? Of crawl? Deze week 
verbeteren we onze techniek of leren we 
een nieuwe zwemslag. Als we niet in het 
zwembad zijn, spelen we een leuk spel op 
Aximax of sporten we daar lekker verder!
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week
€10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN) 
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

  02 280 45 56
 www.jcaximax.be

9 JAAR - 11 JAAR 
SCHERMEN 

Altijd al willen kunnen schermen als de 
Gelaarsde Kat of de Drie Musketiers? Deze 
week krijg je de kans! Je krijgt 
initiatielessen schermen, afgewisseld met 
andere unieke en sportieve activiteiten. En 
garde!
 
27.12.2021 - 31.12.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week
€10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

9 JAAR - 11 JAAR 
VERF EROP LOS 

Heb je je altijd al afgevraagd wat je 
allemaal met verf kan doen? Naast 
schilderen zijn er namelijk nog oneindig 
veel andere soorten verf en verftechnieken! 
Hoe ziet jouw meesterwerk eruit? Maak je 
het met krijtverf, waterverf, tie-dye ...?
 
27.12.2021 - 31.12.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week
€10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be
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10 JAAR - 14 JAAR 
STRIPTEKENSTAGE

De stripstage begint met een bezoek 
aan het museum, gevolgd door het 
bedenken en uitwerken van de ruwe en 
later gedetailleerde potloodtekeningen. 
Tenslotte inkten we de tekeningen en 
werk je één strippagina af. Dit alles 
onder begeleiding van een professionele 
stripauteur.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 10.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 9.00 en tot 17.00 u.
 
€135 per week (materialen inbegrepen)
 

  Belgische Stripcentrum
 Zandstraat 20
 1000 Brussel
 

 02 219 19 80
 www.stripmuseum.be

9 JAAR - 11 JAAR 
MEDIAMAKERS

Vloggen, (fake news) journaal, reportage, 
digitale muziek, fotografie, lightpainting, 
radio ... het zijn vormen van media. In deze 
boeiende mediaweek proeven we van al 
deze verschillende mediavormen. Wie weet 
ben jij de volgende Gloria Monserez of 
Cemi?
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u. 
 
€60 per week
€10 per week 
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Jeugdcentrum Aximax
 John Waterloo Wilsonstraat 19
 1000 Brussel
 

 02 280 45 56
 www.jcaximax.be

6 JAAR - 14 JAAR
CREATIVE WORKSHOPS

CIVA organiseert creatieve workshops, 
telkens in een ander thema. 
De voorgestelde thema’s hebben betrekking 
op architectuur, design(ontwerp), 
landschap of een ander thema, gelinkt 
aan een lopende tentoonstelling(en) en/of 
evenementen.
 
27.12.2021 - 30.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.30 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 17.30 u.
 
€120 voor 4 dagen
€140 voor 5 dagen
 

  CIVA
 Kluisstraat 55
 1050 Elsene
 

 02 642 24 50
 www.civa.brussels

ELSENE 
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2,5 JAAR - 12 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
DE RIVIEREN

Verveel je niet tijdens de vakantie en 
kom samen met andere leeftijdgenootjes 
spelen, knutselen, sporten en koken.
 
27.12.2021 - 31.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 8.45 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.15 en tot 18.00 u.
 
tussen €4 en €7 per dag 
 
Inschrijvingen voor inwoners Ganshoren 
starten vanaf 06.09.2021, voor niet-
inwoners Ganshoren vanaf 13.09.2021.
 

  Speelplein De Rivieren
 Mathieu De Jongelaan 40
 1083 Ganshoren
 

 Gemeente Ganshoren - Sport, cultuur en 
vrije tijd Ganshoren

 02 465 75 71
 www.ganshorensport.be

3 JAAR - 9 JAAR
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘DUIZEND BOMMEN & GRANATEN’ 

Lees je graag strips? Dan heb je misschien 
al gehoord over de avonturen van Kuifje, 
Robbedoes, De Smurfen en Guust Flater. 
Wist je dat ze allemaal zijn opgegroeid in 
Brussel?! Tijdens deze creatieve cursus leren 
we zelf stripfiguren tekenen, bezoeken we 
het Stripmuseum in Brussel en gaan we op 
zoek naar de striphelden in de straten van 
de stad. Er zijn drie leeftijdsgroepen: 3 tot 
5 jaar, 6 tot 7 jaar en 8 tot 9 jaar.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Gemeenschapscentrum De Zeyp
 Zeypstraat 47
 1083 Ganshoren
 

 02 422 00 11
 www.dezeyp.be

ETTERBEEK  GANSHOREN  

2,5 JAAR - 9 JAAR
SPEELWEEK IBO DE PUZZEL

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer, er valt vanalles 
te beleven bij IBO De Puzzel tijdens de 
vakantie.
 
28.12.2021 - 31.12.2021
04.01.2022 - 07.01.2022
van 7.00 tot 18.30 u.
 
€10 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijven van nieuwe kinderen kan vanaf 
22.11.2021. De inschrijvingen stoppen op 
20.12.2021.
 

  IBO De Puzzel - Etterbeek
 Generaal Fivéstraat 38
 1040 Etterbeek
 

 0492 46 42 22
 www.sint-goedele.be

http://www.ganshorensport.be
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2,5 JAAR - 9 JAAR
SPEELWEEK IBO DE PUZZEL 
LEOPOLD

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer, er valt vanalles 
te beleven bij IBO De Puzzel tijdens de 
vakantie. 
 
28.12.2021 - 31.12.2021
04.01.2022 - 07.01.2022
van 7.00 tot 18.30 u.
 
€10 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijven van nieuwe kinderen kan vanaf 
22.11.2021. De inschrijvingen stoppen op 
20.12.2021.
 

  IBO De Puzzel - Leopold
 Leopold I straat 307
 1090 Jette
 

 0492 22 56 81
 www.sint-goedele.be

2,5 JAAR - 9 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE PUZZEL 
MAGRITTE

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer, er valt vanalles 
te beleven bij IBO De Puzzel tijdens de 
vakantie. 
 
28.12.2021 - 31.12.2021
04.01.2022 - 07.01.2022
van 7.00 tot 18.30 u.
 
€10 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijven van nieuwe kinderen kan vanaf 
22.11.2021. De inschrijvingen stoppen op 
20.12.2021.
 

  IBO De Puzzel - Magritte
 Wemmelsesteenweg 229
 1090 Jette
 

 0496 27 51 16
 www.sint-goedele.be

GANSHOREN  

2,5 JAAR - 12 JAAR 
OPHAALPUNT HARENHEIDE 
VOOR SPEELPLEIN BEERSEL

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
27.12.2021 - 31.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 8.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.00 en tot 18.00 u.
 
tussen €15 en €25 per week
€7 per week (verhoogde tegemoetkoming)
 

  Hoofdstedelijke basisschool Harenheide
 Verdunstraat 381
 1130 Haren
 

 Stad Brussel
 0490 66 66 38
 amy.denul@brucity.education

HAREN  JETTE  
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JETTE KOEKELBERG 

3 JAAR - 18 JAAR 
TAALKAMP 

Tijdens dit taalkamp (NL, ENG, FR en ES) 
werk je in de voormiddag rond een taal 
binnen een bepaald thema, zoals planeten. 
In de namiddag zijn er sportieve, culturele 
en recreatieve activiteiten.
 
27.12.2021 - 31.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.45 u.
 
tussen €150 en €180 per week
 

  Harutyunyan-Badoyan Language School 
 Jetse Steenweg 601
 1090 Jette
 

 02 203 76 17
 www.hblanguages.com

3 JAAR - 8 JAAR 
CREATIEVE KINDERCURSUS 
‘STRIPVERHALEN’ 

Lees je graag strips? Dan heb je misschien 
al gehoord over de avonturen van Kuifje, 
Robbedoes, De Smurfen en Guust Flater. 
Wist je dat ze allemaal zijn opgegroeid in 
Brussel?! Tijdens deze creatieve cursus leren 
we zelf stripfiguren tekenen en gaan we 
op zoek naar de striphelden in de straten 
van de stad. Er zijn 2 leeftijdsgroepen: 3 tot 
5 jaar en 6 tot 8 jaar.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief)  
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

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

3 JAAR - 9 JAAR 
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
CADOLLEKEN 

Speelplein Cadolleken, het speelplein 
waar je allerlei leuke activiteiten kan 
doen. Leuke spelletjes, ravotten in parken, 
ateliers zoals koken, dansen, sporten, 
zingen, schilderen, schminken, knutselen, 
puzzelen ...
 
27.12.2021 - 31.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 8.00 tot 17.00 u.
 
€20 per week
 
Inschrijven kan op 08.12.2021 (13.00 - 
16.00 u.) op het nummer 02 414 08 66 
van de Gemeentelijke Basisschool ‘De 
Kadeekes’ of op 09.12.2021 op het nummer 
02 412 14 08 van de dienst Jeugd.
 

  Gemeentelijke Basisschool De Kadeekes
 Herkoliersstraat 68
 1081 Koekelberg
 

 Gemeente Koekelberg - Jeugddienst
 02 412 14 08
 jeugd@koekelberg.brussels
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4 JAAR - 5 JAAR 
MINI-SPORTMIX 

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten. 
Deskundige lesgevers zorgen voor de 
begeleiding.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €40 en €60 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

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

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.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.30 u.
 
tussen €40 en €60 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op 
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

  VGC-sportzaal Comenius
 Dapperenstraat 20
 1081 Koekelberg
 

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

2,5 JAAR - 9 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE PUZZEL

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer, er valt vanalles 
te beleven bij IBO De Puzzel tijdens de 
vakantie. 
 
28.12.2021 - 31.12.2021
04.01.2022 - 07.01.2022
van 7.00 tot 18.30 u.
 
€10 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijven van nieuwe kinderen kan vanaf 
22.11.2021. De inschrijvingen stoppen op 
20.12.2021.
 

  IBO De Puzzel - Laken
 Molenbeeksestraat 173
 1020 Laken
 

 0490 42 63 69
 www.sint-goedele.be

LAKEN 
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2,5 JAAR - 12 JAAR 
OPHAALPUNT KAKELBONT 
VOOR SPEELPLEIN BEERSEL

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
27.12.2021 - 31.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 8.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.00 en tot 18.00 u.
 
tussen €15 en €25 per week
€7 per week (verhoogde tegemoetkoming)
 

   Stedelijke basisschool Kakelbont
 Reper-Vrevenstraat 100
 1020 Laken
 

 Stad Brussel
 0490 66 66 38
 amy.denul@brucity.education
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2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO NEKKERSDAL

Spelen, ravotten, sporten, knutselen, op 
uitstap en nog veel meer. Elke dag beleef 
je zoveel plezier.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.00 u.
 
Prijs op aanvraag 
(sociaal tarief is mogelijk)
 

  IBO Nekkersdal
 Emile Bockstaellaan 107
 1020 Laken
 

 02 421 80 66
 www.nekkersdal.be 

2,5 JAAR - 12 JAAR 
OPHAALPUNT KONINGIN 
ASTRID VOOR SPEELPLEIN 
BEERSEL 

Een onvergetelijke vakantie voor je kind. 
We spelen, knutselen, bouwen, koken en 
gaan samen op ontdekkingsreis binnen en 
buiten Brussel.
 
27.12.2021 - 31.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 8.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 7.00 en tot 18.00 u.
 
tussen €15 en €25 per week
€7 per week (verhoogde tegemoetkoming)
 

  Hoofdstedelijke kleuterschool 
Koningin Astrid

 Donderberg 35
 1120 Neder-Over-Heembeek
 

 Stad Brussel
 0490 66 66 38
 amy.denul@brucity.education

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

Een week vol sport en beweging voor 
kleuters. We spelen en sporten samen met 
onze vriendjes. Moe gesport? Dan is het 
tijd voor creatieve, rustige activiteiten. 
Deskundige lesgevers zorgen voor de 
begeleiding.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
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 E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

 VGC-sportdienst
 02 563 05 14
 www.sportinbrussel.be
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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.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
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 E. Hiel
 Freesiadreef 7
 1030 Schaarbeek
 

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

8 JAAR - 12 JAAR 
REIS NAAR DE 19DE EEUW

Ben je klaar om door de tijd te reizen? 
Tijdens deze stage draaien we de klok 
terug en ga je naar het jaar 1887. We 
dompelen je onder in het hart van de Belle 
Époque toen het station van Schaarbeek 
gloednieuw was. We gaan op ontdekking 
naar de pioniers van de Belgische 
spoorwegen, verkennen het museum 
binnen en buiten en zoeken samen het 
uitzonderlijke in de kleine, gewone dingen.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.30 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 8.30 en tot 18.00 u.
 
Prijs zie website 
 
Inschrijven starten vanaf 15.08.2021
 

  Train World
 Prinses Elisabethplein 5
 1030 Schaarbeek
 

  02 224 73 24
 www.trainworld.be

SCHAARBEEK 
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2,5 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK DE MOLENKETJES - 
DE BOOMHUT 

Tijdens deze speelweek doe je 
verschillende activiteiten: knutselen, koken, 
zwemmen, spelen, op uitstap gaan …
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 17.30 u.
 
€6 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijven kan vanaf 06.12.2021
 

  Gemeentelijke kleuterschool 
De Boomhut

 Begijnenstraat 101
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 De Molenketjes
 02 412 72 49
 www.demolenketjes.be

6 JAAR - 8 JAAR 
CREATIEVE SPEELWEEK 
‘HELDEN OP PAPIER’

Een creatieve kindercursus rond 
striptekenen in het thema superhelden.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u.
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u.
 
€75 per week
€15 per week  
(Paspartoe tegen kansentarief) 
 
Meer info over de inschrijvingen op  
p. 10 (NL), 11 (FR) en 12 (EN)
 

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

 02 482 00 10
 www.gcdekroon.be

3 JAAR - 12 JAAR 
WINTERSTAGE

Tijdens deze week doe je aan verschillende 
activiteiten aangepast aan je leeftijd: 
zwemmen, knutselen, kookatelier, musea 
bezoeken, sporten, bioscoop, op uitstap 
gaan ...
 
27.12.2021 - 31.12.2021
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 16.15 tot 17.30 u.
 
tussen €45 en €55 per week
tussen €35 en €45 per week 
(verhoogde tegemoetkoming)
 
Inschrijven kan per mail vanaf 15.09.2021 
tot 14.10.2021
 

  Het Meervoud
 Egide Winteroystraat 34
 1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 0487 60 52 34
 hetmeervoud@msn.com

SINT-AGATHA-BERCHEM SINT-JANS-MOLENBEEK 
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2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE VERLIEFDE 
WOLK HAVENWIJK 

Zwemmen, cinema, knutselen, koken, 
uitstappen, sport en spel en zo veel meer.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen €25 en €50 per week
 
Inschrijvingen starten 4 weken voor de 
vakantie
 

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

 admin@ibodvw.be

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

Zwemmen, cinema, knutselen, koken, 
uitstappen, sport en spel en zo veel meer.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen €25 en €50 per week
 
Inschrijvingen starten 4 weken voor 
vakantie
 

  IBO De Verliefde Wolk - Sluis
 Nijverheidskaai 97 - 99
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

 admin@ibodvw.be
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2,5 JAAR - 6 JAAR 
SPEELWEEK DE MOLENKETJES - 
DE KNIPOOG 

Tijdens deze speelweek doe je 
verschillende activiteiten: knutselen, koken, 
zwemmen, spelen, op uitstap gaan …
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 17.30 u. 
 
€6 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijven kan vanaf 06.12.2021
 

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

 De Molenketjes
 02 412 72 49
 www.demolenketjes.be

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

Zwemmen, cinema, knutselen, koken, 
uitstappen, sport en spel en zo veel meer.
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 10.00 tot 16.30 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 18.00 u.
 
tussen €25 en €50 per week
 
Inschrijvingen starten 4 weken voor 
vakantie
 

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

 admin@ibodvw.be

5 JAAR - 16 JAAR 
TENNIS- EN MULTISPORTKAMP 
SPORT EN SPEL 

Tennisschool Sport en Spel organiseert 
tennisstages voor beginnende en 
gevorderde spelertjes. Je krijgt een halve 
dag tennisles en een halve dag multisport. 
Nederlandstalige en gediplomeerde 
monitoren zorgen voor een onvergetelijke 
stage.
 
27.12.2021 - 31.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 8.00 en tot 17.00 u. 
 
tussen €95 en €115 per week 
 

  Sporthal Toverfluit
 Toverfluitstraat 19
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

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

6 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK DE MOLENKETJES - 
KET & CO

Tijdens deze speelweek doe je 
verschillende activiteiten: knutselen, koken, 
zwemmen, spelen, op uitstap gaan …
 
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 17.30 u.
 
€6 per dag (sociaal tarief is mogelijk)
 
Inschrijven kan vanaf 06.12.2021
 

  Gemeentelijke basisschool Ket & Co
 Jean-Baptiste Decockstraat 54
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

  De Molenketjes
 02 412 72 49
 www.demolenketjes.be
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2,5 JAAR - 12 JAAR 
SPEELWEEK IBO DE BUITELING 
SINT-JOOST 

De Buiteling organiseert op vier 
verschillende locaties 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!
 
27.12.2021 - 30.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.15 tot 16.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.20 u.
 
tussen €4,90 en €14 per dag
 
Inschrijven kan vanaf 04.12.2021 
(om 9.00 u.) tot 21.12.2021 (om 17.00 u.)
 

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

 02 223 48 22
 www.debuiteling.be/speelweken

2,5 JAAR - 12 JAAR
GEMEENTELIJK SPEELPLEIN 
ROODEBEEK

Er zijn verschillende activiteiten, aangepast 
aan je leefwereld. Bouwen, een zoektocht, 
knutselen, spelen, op uitstap en zo veel 
meer.
 
27.12.2021 - 31.12.2021
03.01.2022 - 07.01.2022
van 9.00 tot 17.00 u. 
opvang vanaf 7.30 en tot 18.30 u.
 
tussen €60 en €115 per week 
 

  Bijschool Sterrebeelden
 Centauruslaan 16a
 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

 Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Jeugddienst

 02 776 82 52
 www.jjjy.be

SINT-JOOST-TEN-NODE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 
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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

Activiteit 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 

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

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

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

• Hannibal 
 www.hannibalvakanties.be
 03 609 54 40

Op zoek naar meer ? COLOFON
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Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC)
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Fred Lateur
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Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
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D/2021/7025/13

Met de steun van de 
Vlaamse overheid

De Vakantiegids 
krokus-Pasen 2022 
verschijnt in januari 2022. 
Mis hem niet!

Le Guide des vacances 
de carnaval-Pâques 2022 
paraîtra en janvier 2022. 
Ne le ratez pas ! 

The holiday guide 
for autumn-Christmas 2022 
 will be published in 
    January 2022. 
     Be sure not to miss it!

http://vakantiekampen.startpagina.be


VGC-jeugddienst
02 563 05 79
jeugddienst@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

Kijk op 
www.sportinbrussel.be 

voor het Nederlandstalige 
sportaanbod in Brussel.

\

Kijk op 
www.jonginbrussel.be 

voor het Nederlandstalige 
vrijetijdsaanbod voor 

kinderen en jongeren in Brussel. 
 \


