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DROP 
2023
Vakantieaanbod in Dilbeek voor
kinderen en jongeren van 2,5-16 jaar
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Hoera
vakantie
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Drop? Wat is dat?!
Een bundeling van leuke activiteiten en kampjes voor speelvogels en
avonturiers van 2,5 tot 16 jaar. Spelletjes spelen, sporten, (dr)op stap gaan
en nieuwe vrienden maken? Met Drop wordt je vakantie helemaal top!

Welke vakanties komen aan bod?
Je vindt in deze brochure een overzicht van deze vakanties in 2023:

›  de krokusvakantie
› de paasvakantie
› de zomervakantie

Welke activiteiten kan je doen?
Je kan kiezen tussen verschillende soorten activiteiten:

› Kampjes van 1 week of enkele dagen
› Daguitstappen
› Speelplein
› Kinderopvang

Wie organiseert de activiteiten?

› Groep Dilbeek
› Lokale verenigingen en organisaties
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Hoe gebruik je deze
brochure?

›  Vooraan in deze brochure
 (vanaf p.8) vind je kalenders per
 leeftijd en per vakantie, samen
 met een paginaverwijzing
›  Per vakantie staan de
 activiteiten chronologisch
›  De leeftijd staat boven elke
 cursus

Leeftijd

Activiteit
Organisator

Korte omschrijving van de activiteit,
zodat je weet waaraan je je kan
verwachten.

Data

Uren activiteit + opvang

Prijs

Locatie

Info en inschrijven
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Participatiepas
Wat?
Woon je in Dilbeek en heb je een bescheiden inkomen? Dan heb je recht op  
een participatiepas. Met de participatiepas betaal je tot 80% minder voor leuke 
activiteiten en evenementen.

Hoe aanvragen?
Vraag je participatiepas aan bij één van de twee Welzijnspunten.

Openingsuren:

MA  09:00 - 12:00
DI  09:00 - 12:00
WO  09:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00
DO  09:00 - 12:00 
VR  09:00 - 12:00

Meer info: www.dilbeek.be/participatiepas

Welzijnspunt Campus Nieuwenbos
Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden
02 451 69 43
welzijnspunt@dilbeek.be

Welzijnspunt Campus Keperenberg
Itterbeeksebaan 210, 1701 Itterbeek
02 451 53 60
welzijnspunt@dilbeek.be



Inschrijven
Inschrijven aanbod Groep Dilbeek
KAMPEN EN UITSTAPPEN

› online inschrijven via TicketGang op dilbeek.ticketgang.eu
›  aan de balie van Westrand op dinsdag en woensdag

SPEELPLEIN
›  online via TicketGang: dilbeek.ticketgang.eu of www.dilbeek.be/speelplein
›  aan de balie van Westrand op dinsdag en woensdag

OPVANG ‘T STERRETJE & ‘T MAANTJE (INFANO)
›  online: www.infano.be
›  via e-mail: maantjedilbeek@infano.be

Inschrijven aanbod verenigingen
Je vindt alle informatie en contactgegevens onderaan bij elke activiteit.

6



7

Online inschrijven via Ticketgang
De inschrijvingen voor alle activiteiten van gemeente Dilbeek
verlopen via het online inschrijfprogramma TicketGang. Volg de
instructies en maak eerst een gezinsaccount aan. Vervolgens kan je
je kind inschrijven en onmiddellijk betalen. Hulp nodig? Je vindt een
handleiding op dilbeek.be/ticketgang.
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Kalender kleuters 
(2,5 - 6 jaar)

Krokusvakantie

Ma Di Woe Do Vr p.

Opvang ‘t Maantje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 29

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 29

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 30
Taalplein  
Dilbeek |  
Groep Dilbeek

31

Sportkamp  |  Icho vzw 32

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 32

20
/0

2 
- 

24
/0

2

2,5 - 6 jaar
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Paasvakantie

Ma Di Woe Do Vr p.

Opvang ‘t Maantje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 35

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 35

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 36
Taalplein  
Dilbeek  |  
Groep Dilbeek

36

Sportkamp  |  vzw Icho 37

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 42

Opvang ‘t Maantje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 35

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 35

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 36
Taalplein  
Dilbeek  |  
Groep Dilbeek

36

Sportkamp  |  vzw Icho 37

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 42

Kunstenmix: Vuil spel  |  Westrand i.s.m. Laura De Cloedt en WERKTANK 42

Voetbalstage | VC Groot-Dilbeek (VCGD) 43

3/
04

 -
 7

/0
4

10
/0

4 
- 

14
/0

4

2,5 - 6 jaar
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Zomervakantie juli

Ma Di Woe Do Vr p.

Opvang ‘t Maantje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Kleutervakanties  |  Panta Rhei vzw / kleuterdienst Ratjetoe 48

Sportkampen  |  vzw Icho 49

Kunstlab zomerkampen  |  Laura De Cloedt 50

Opvang ‘t Maantje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Taalplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 52

Kleutervakanties  |  Panta Rhei vzw / kleuterdienst Ratjetoe 48

Sportkamp  |  vzw Icho 49

Klankkleuren - muziek en beeld  |  Westrand i.s.m. Maarten Lichtert en Hilke Muyldermans 52

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 53

10
/0

7 
- 

14
/0

7
3/

07
 -

 7
/0

7

2,5 - 6 jaar
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Zomervakantie juli

Ma Di Woe Do Vr p.

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Taalplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 52

Sportkamp  |  vzw Icho 49

Kunstlab zomerkampen  |  Laura De Cloedt 50

Sportkamp  |  Vzw Schepdaal sport 56

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 53

Sportkamp  |  Vzw Schepdaal sport 56

2,5 - 6 jaar

24
/0

7 
- 

28
/0

7
17

/0
7 

- 
21

/0
7
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Zomervakantie augustus

Ma Di Woe Do Vr p.

Opvang ‘t Maantje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Kleutervakanties  |  Panta Rhei vzw / kleuterdienst Ratjetoe 48

Opvang ‘t Maantje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Taalplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 52

Sportkamp  |  vzw Icho 49

Kleutervakanties  |  Panta Rhei vzw / kleuterdienst Ratjetoe 48

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 53

7/
08

 -
 11

/0
8

31
/0

7 
- 

4/
08

2,5 - 6 jaar
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Zomervakantie augustus

Ma Di Woe Do Vr p.

Opvang ‘t Maantje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47
Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47
Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51
Taalplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 52

Sportkamp  |  vzw Icho 49
Kleutervakanties  |  Panta Rhei vzw / kleuterdienst 
Ratjetoe 48

Opvang ‘t Maantje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47
Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47
Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51
Sportkamp  |  vzw Icho 49
Kleutervakanties  |  Panta Rhei vzw / kleuterdienst Ratjetoe 48
Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 53
De stier van Kreta achterna  |  Westrand i.s.m. Mister Box vzw 66
Voetbalstage  |  VC Groot Dilbeek (VCGD) 67
Opvang ‘t Maantje  |   
Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Opvang ‘t Sterretje  |  
 Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Kleutervakanties  |  Panta Rhei vzw / kleuterdienst Ratjetoe 48
Multimove sportweek  |  GBSK handbal 71

21
/0

8 
- 

25
/0

8
14

/0
8 

- 
18

/0
8

28
/0

8 
- 

01
/0

9

2,5 - 6 jaar
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Kalender kinderen
(6-12 jaar)

Krokusvakantie

Ma Di Woe Do Vr p.

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 29

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 30
Taalplein  
Dilbeek |  
Groep Dilbeek

31

Sportkamp  |  Icho vzw 32

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 32

Een week vol circuskriebels  |  Westrand i.s.m. Circus Zonder Handen 33

20
/0

2 
- 

24
/0

2

6 - 12 jaar



156 - 12 jaar

Paasvakantie

Ma Di Woe Do Vr p.

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 35
Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 36

Taalplein  
Dilbeek  |  
Groep Dilbeek

36

Sportkamp  |  vzw Icho 37
Musicalkamp Pasen  |  Musarte vzw 38
Leren Programmeren  |  Skillz vzw 39
Juwelen maken  |  Skillz vzw 40
Animatie en stop-motion  |  Skillz vzw 40
Minecraft  |  Skillz vzw 41
App bouwen  |  Skillz vzw 41

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 42
Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 35
Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 36

Taalplein  
Dilbeek  |  
Groep Dilbeek

36

Sportkamp  |  vzw Icho 37
Voetbalstage  |  VC Groot-Dilbeek (VCGD) 43
Minecraft  |  Skillz vzw 41
Games en spelletjes  |  Skillz vzw 44
Robots  |  Skillz vzw 44
Digitaal tekenen  |  Skillz vzw 45
Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 42

3/
04

 -
 7

/0
4

10
/0

4 
- 

14
/0

4
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Zomervakantie juli

Ma Di Woe Do Vr p.

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Sportkampen  |  vzw Icho 49

Kunstlab zomerkampen | Laura De Cloedt 50

Explosief  |  Westrand i.s.m. MOOSS 50

Yoga kamp  |  Levenscirkel 51

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Taalplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 52

Sportkamp  |  vzw Icho 49

Kunstlab zomerkampen  |  Laura De Cloedt 50

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 53

Musicalkamp zomer  |  Musarte vzw 53

Haken  |  Skillz vzw 54

Het menselijk lichaam   |  Skillz vzw 54

Minecraft  |  Skillz vzw 55

3D Modeling  |  Skillz vzw 55

10
/0

7 
- 

14
/0

73
/0

7 
- 

7/
07

6 - 12 jaar
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Zomervakantie juli

Ma Di Woe Do Vr p.

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47
Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51
Taalplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 52
Sportkamp  |  Vzw Schepdaal sport 56
Sportkamp |  vzw Icho 49
Kunstlab zomerkampen | Laura De Cloedt 50
Minecraft  |  Skillz vzw 55
Leren Programmeren  |  Skillz vzw 56
Goochelen  |  Skillz vzw 57
App bouwen  |  Skillz vzw 57
Naaiatelier  |  Skillz vzw 58
Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47
Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51
Kunstlab zomerkampen  |  Laura De Cloedt 50

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 53
Sportkamp  |  Vzw Schepdaal sport 56
Electriciteit & Energie  |  Skillz vzw 58
Tekenen  |  Skillz vzw 59
Programmeren in Minecraft  |  Skillz vzw 60
Fotografie  |  Skillz vzw 60
Minecraft Bouwprojecten  |  Skillz vzw 61

6 - 12 jaar

24
/0

7 
- 

28
/0

7
17

/0
7 

- 
21

/0
7
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Zomervakantie augustus

Ma Di Woe Do Vr p.

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Minecraft  |  Skillz vzw 55

Raketten, ruimte en zwaartekracht  |  Skillz vzw 61

Kleien en boetseren  |  Skillz vzw 62

Content Creator |  Skillz vzw 62

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Taalplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 52

Sportkamp  |  vzw Icho 49

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 53

Minecraft  |  Skillz vzw 55

Schaken  |  Skillz vzw 63

Robots   |  Skillz vzw 63

Graffiti en Street Art  |  Skillz vzw 64

7/
08

 -
 11

/0
8

31
/0

7 
- 

4/
08

6 - 12 jaar
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Zomervakantie augustus

Ma Di Woe Do Vr p.

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47
Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51
Taalplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 52

Sportkamp  |  vzw Icho 49
Minecraft  |  Skillz vzw 55
Animatie en stop-motion  |  Skillz vzw 64
Fashion  |  Skillz vzw 65
Lego en nog eens Lego  |  Skillz vzw 65
Muziek maken op de computer  |  Skillz vzw 66

Opvang ‘t Sterretje  |  Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47
Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51
Sportkamp  |  vzw Icho 49
Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 53
Voetbalstage  |  VC Groot Dilbeek (VCGD) 67
Een week vol circuskriebels  |  Westrand i.s.m. Circus Zonder Handen 67
Programmeren in Minecraft  |  Skillz vzw 60
Minecraft Bouwprojecten |  Skillz vzw 61
Beauty & Wellness |  Skillz vzw 68
Games en spelletjes |  Skillz vzw 68
Digitaal tekenen |  Skillz vzw 69
Film |  Skillz vzw 69

21
/0

8 
- 

25
/0

8
14

/0
8 

- 
18

/0
8

6 - 12 jaar
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Zomervakantie augustus

Ma Di Woe Do Vr p.

Opvang 't Sterretje  |   
Groep Dilbeek i.s.m. Infano 47

Sportkamp  |  GBSK handbal 71

Musicalstage  |  Kids on Stage      + za 02/09+ za 02/09 72

Dropstap 
De Nekker  |  
Groep Dilbeek 

72

Dropstap MOT  |  
Groep Dilbeek 73

Dropstap 
speelgoed en 
technologie  |  
Groep Dilbeek

73

28
/0

8 
- 

01
/0

9

6 - 12 jaar
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Kalender jongeren
(+12)

Krokusvakantie

Ma Di Woe Do Vr p.

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 30

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 3220
/0

2 
- 

24
/0

2

+12 jaar



23+12 jaar

Paasvakantie

Ma Di Woe Do Vr p.

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 36

Musicalkamp Pasen  |  Musarte vzw 38

Juwelen maken  |  Skillz vzw 40

Animatie en stop-motion  |  Skillz vzw 40

Minecraft  |  Skillz vzw 41

App bouwen  |  Skillz vzw 41

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 42

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 36

Voetbalstage  |  VC Groot-Dilbeek (VCGD) 43

Minecraft  |  Skillz vzw 41

Games en spelletjes  |  Skillz vzw 44

Robots  |  Skillz vzw 44

Digitaal tekenen  |  Skillz vzw 45

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 42

3/
04

 -
 7

/0
4

10
/0

4 
- 

14
/0

4



24 +12 jaar

Zomervakantie juli

Ma Di Woe Do Vr p.

Yoga kamp  |  Levenscirkel 51

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Tafeltennisstage |  Tafeltennisclub Dilbeek 53

Musicalkamp zomer  |  Musarte vzw 53

Haken  |  Skillz vzw 54

Het menselijk lichaam   |  Skillz vzw 54

Minecraft  |  Skillz vzw 55

3D Modeling  |  Skillz vzw 55

10
/0

7 
- 

14
/0

7
3 

- 
7/

07



25+12 jaar

Zomervakantie juli

Ma Di Woe Do Vr p.

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Minecraft  |  Skillz vzw 55

Goochelen  |  Skillz vzw 57

App bouwen  |  Skillz vzw 57

Naaiatelier  |  Skillz vzw 58

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 53

Electriciteit & Energie  |  Skillz vzw 58

Tekenen  |  Skillz vzw 59

Programmeren in Minecraft  |  Skillz vzw 60

Fotografie  |  Skillz vzw 60

Minecraft Bouwprojecten  |  Skillz vzw 61

24
/0

7 
- 

28
/0

7
17

/0
7 

- 
21

/0
7
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Zomervakantie augustus

Ma Di Woe Do Vr p.

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Minecraft  |  Skillz vzw 55

Kleien en boetseren  |  Skillz vzw 62

Content Creator  |  Skillz vzw 62

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 53

Minecraft  |  Skillz vzw 55

Schaken  |  Skillz vzw 63

Robots  |  Skillz vzw 63

Graffiti en Street Art  |  Skillz vzw 64

7/
08

 -
 11

/0
8

31
/0

7 
- 

4/
08

+12 jaar
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Zomervakantie augustus

Ma Di Woe Do Vr p.

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51

Minecraft  |  Skillz vzw 55

Animatie en stop-motion  |  Skillz vzw 64

Fashion  |  Skillz vzw 65

Lego en nog eens Lego  |  Skillz vzw 65

Muziek maken op de computer  |  Skillz vzw 66

Speelplein Dilbeek  |  Groep Dilbeek 51
Tafeltennisstage  |  Tafeltennisclub Dilbeek 53

Voetbalstage  |  VC Groot Dilbeek (VCGD) 67

Programmeren in Minecraft  |  Skillz vzw 60

Minecraft Bouwprojecten  |  Skillz vzw 61

Beauty & Wellness  |  Skillz vzw 68

Games en spelletjes  |  Skillz vzw 68

Digitaal tekenen  |  Skillz vzw 69

Film  |  Skillz vzw 69

Sportkamp  |  GBSK handbal 71
Musicalstage  |  Kids on Stage    + za 02/09+ za 02/09 72
Dropstap 
De Nekker  |  
Groep Dilbeek

72

14
/0

8 
- 

18
/0

8
28

/0
8 

- 
01

/0
9

21
/0

8 
- 

25
/0

8

+12 jaar
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Krokus
vakantie
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2,5 tot 6 jaar

Opvang ‘t Maantje
Groep Dilbeek i.s.m. Infano

Bewegen, fantaseren, bouwen, 
knutselen, dansen,... Bij Infano kunnen 
kinderen vrij spelen en ontdekken.  
We werken rond verschillende 
thema’s met een gevarieerd 
spelaanbod en leuk spelmateriaal.

ma 20/02 - vr 24/02

7u - 18u

1 volle dag: € 14,85
minder dan 6 uur: € 7,44
minder dan 3 uur: € 4,93
tweede kind -25%
met participatiepastarief

Basisschool ‘t Keperke
Keperenbergstraat 37a
1701 Itterbeek

www.infano.be

2,5 tot 12 jaar

Opvang ‘t Sterretje
Groep Dilbeek i.s.m. Infano

Bewegen, fantaseren, bouwen,
knutselen, dansen,... Bij Infano kunnen
kinderen vrij spelen en ontdekken. We
werken rond verschillende thema’s
met een gevarieerd spelaanbod en
leuk spelmateriaal.

ma 20/02 - vr 24/02

7u - 18u

1 volle dag: € 14,85
minder dan 6 uur: € 7,44
minder dan 3 uur: € 4,93
tweede kind -25%
met participatiepastarief 

Basisschool De Klimop
Marktstraat 25
1703 Schepdaal

www.infano.be
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3 tot 14 jaar

Speelplein Dilbeek
Groep Dilbeek 

Kom samen met een groep 
enthousiaste animatoren mee 
spelen, ontdekken en knutselen 
op Begijnenborre. Leuke spelletjes, 
uitstappen, voorstellingen en 
workshops zorgen ervoor dat 
iedereen zich rot amuseert!  
Je kan per dag inschrijven. 

ma 20/02 - vr 24/02

9u - 16u
opvang: 7u - 9u en 16u - 18u

€ 8 per dag per kind
€ 1,6 met participatiepas
€ 14 voor inwoners 
buiten Dilbeek 

Begijnenborre 
Bodegemstraat 113
1700 Dilbeek

www.dilbeek.be/speelplein
speelplein@dilbeek.be

s p
e e
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5 tot 9 jaar

Taalplein Dilbeek
Groep Dilbeek 

Op het taalplein leren we al spelend 
Nederlands.  
In de krokusvakantie gaat dit door  
op woensdag. 

wo 22/02

9u - 16u
opvang: 7u - 9u en 16u - 18u

€ 8 
€ 1,6 met participatiepas
€ 14 voor inwoners 
buiten Dilbeek 

Begijnenborre 
Bodegemstraat 113
1700 Dilbeek

www.dilbeek.be/taalplein
kindwelzijn@dilbeek.be

l p l e i n
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4 tot 6 jaar  I  6 tot 12 jaar 

Sportkampen 
vzw Icho 

Voor de 4- tot 6-jarigen richten we 
sport- en themakampen in waarin 
motorische ontwikkeling en spelen 
voorop staan. Voor kinderen van  
6 tot 12 jaar richten we 
verschillende soorten sportstages 
in waarin ze kunnen proeven 
van een brede waaier aan 
sportdisciplines. Het accent ligt op 
plezier en bijleren.

ma 20/02 - vr 24/02

9u - 16u
opvang: 7u30 - 9u en 16u - 18u 

€ 110 - € 180 
Met participatiepastarief 

Regina Ceali
Rozenlaan
1700 Dilbeek

www.icho-sport.be
nick@ttcdilbeek.be

5 tot 99 jaar

Tafeltennisstage
Tafeltennisclub Dilbeek 

Maak je klaar voor een reeks toffe 
stagedagen die helemaal in het 
teken staan van tafeltennis! De 
stages staan open voor beginnende 
en gevorderde spelers vanaf 5 jaar. 
Ontdek met ons de uitdagingen 
van tafeltennis en word een echte 
tafeltenniskampioen!

di 21/02 - vr 24/02

9u30 - 16u30

prijzen zie website

Sporthal Ten Gaerde 
Jozef Mertensstraat 27a
1702 Groot-Bijgaarden

www.ttcdilbeek.be
icho1.sport@gmail.com
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6 tot 12 jaar

Een week vol  
circuskriebels
Westrand i.s.m.  
Circus Zonder Handen 

Een week lang word je 
ondergedompeld in de knotsgekke 
wereld van het circus: jongleren, 
eenwieleren, koorddansen, op een 
bal lopen, aan de trapeze hangen... 
Zet je tanden erin en maak het 
onmogelijke mogelijk!

ma 20/02 - vr 24/02

9u - 16u
opvang: 8u30 - 9u en 16u - 17u

€ 105                             
€ 21 met participatiepas

Keperenberg
Keperenbergstraat 37b
1701 Itterbeek

www.westrand.be
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Paas
vakantie
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2,5 tot 6 jaar

Opvang ‘t Maantje
Groep Dilbeek i.s.m. Infano

Bewegen, fantaseren, bouwen, 
knutselen, dansen,... Bij Infano kunnen 
kinderen vrij spelen en ontdekken.  
We werken rond verschillende 
thema’s met een gevarieerd 
spelaanbod en leuk spelmateriaal.

ma 3/04 - vr 14/04

7u - 18u

1 volle dag: € 14,85
minder dan 6 uur: € 7,44
minder dan 3 uur: € 4,93
tweede kind -25%
met participatiepastarief 

Basisschool ‘t Keperke
Keperenbergstraat 37a
1701 Itterbeek

www.infano.be

2,5 tot 12 jaar

Opvang ‘t Sterretje
Groep Dilbeek i.s.m. Infano

Bewegen, fantaseren, bouwen, 
knutselen, dansen,... Bij Infano 
kunnen kinderen vrij spelen en 
ontdekken. We werken rond 
verschillende thema’s met een 
gevarieerd spelaanbod en leuk 
spelmateriaal.

ma 3/04 - vr 14/04

7u - 18u

1 volle dag: € 14,85
minder dan 6 uur: € 7,44
minder dan 3 uur: € 4,93
tweede kind -25%
met participatiepastarief

Basisschool De Klimop
Marktstraat 25
1703 Schepdaal

www.infano.be
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3 tot 14 jaar

Speelplein Dilbeek
Groep Dilbeek 

Kom samen met een groep 
enthousiaste animatoren mee 
spelen, ontdekken en knutselen 
op Begijnenborre. Leuke spelletjes, 
uitstappen, voorstellingen en 
workshops zorgen ervoor dat 
iedereen zich rot amuseert!  
Je kan je per dag inschrijven. 

week 1: ma 3/04 - vr 7/04
week 2: ma 10/04 - vr 14/04 

9u - 16u
opvang: 7u - 9u en 16u - 18u

€ 8 per dag per kind
€ 1,6 met participatiepas
€ 14 voor inwoners 
buiten Dilbeek 

Begijnenborre 
Bodegemstraat 113
1700 Dilbeek

www.dilbeek.be/speelplein
speelplein@dilbeek.be

5 tot 9 jaar

Taalplein Dilbeek
Groep Dilbeek 

Op het taalplein leren we al spelend 
Nederlands. Tijdens de paasvakantie 
gaat dit twee keer door op  
woensdag. Inschrijven per dag.  

wo 5/04  I  wo 12/04

9u - 16u
opvang: 7u - 9u en 16u - 18u

€ 8 per dag per kind
€ 1,6 met participatiepas
€ 14 voor inwoners 
buiten Dilbeek 

Begijnenborre 
Bodegemstraat 113
1700 Dilbeek

www.dilbeek.be/taalplein
kindwelzijn@dilbeek.be
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4 tot 6 jaar  I  6 tot 12 jaar 

Sportkampen 
vzw Icho 

Voor de 4- tot 6-jarigen richten we 
sport- en themakampen in waarin 
motorische ontwikkeling en spelen 
voorop staan. Voor kinderen van  
6 tot 12 jaar richten we 
verschillende soorten sportstages 
in waarin ze kunnen proeven 
van een brede waaier aan 
sportdisciplines. Het accent ligt op 
plezier en bijleren.

ma 3/04 - vr 7/04
di 11/04 - vr 14/04

9u - 16u
opvang: 7u30 - 9u en 16u - 18u

€ 110 - € 180 
met participatiepastarief 

Regina Ceali
Rozenlaan
1700 Dilbeek

www.icho-sport.be
icho1.sport@gmail.com
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7 tot 14 jaar

Musicalkamp Pasen
Musarte vzw

Altijd al gedroomd van zingen, 
dansen én acteren? Heb je zin 
om je een hele week onder te 
dompelen in de wereld van 
musical? Zin om toe te werken 
naar een mini-musical, met op 
vrijdag een groot toonmoment dat 
we laten zien aan vrienden, familie 
en kennissen? Schrijf je dan als de 
bliksem in voor ons musicalkamp! 
Tot dan?

ma 3/04 - vr 7/04

9u - 16u
opvang: 8u30 - 9u en 16u - 17u

€ 185 (incl. verzekering)
€ 170 vanaf 2e kind

Dil’arte
Kamerijklaan 50
1700 Dilbeek

www.musarte.be
info@musarte.be
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8 tot 12 jaar

Leren Programmeren
Skillz vzw 

Ben jij klaar om je eigen programma 
of echt computergame te coderen? 
De eerste dag kan je al figuren 
laten bewegen, op het einde 
van de week heb je je eigen spel 
gemaakt in Scratch. Dat is een 
super handige programmeertaal 
die specifiek ontworpen is om 
kinderen en jongeren spelenderwijs 
te leren programmeren, maar wel 
volgens de logica van moeilijkere 
programmeertalen.   

ma 3/04 - vr 7/04

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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8 tot 14 jaar

Juwelen maken 
Skillz vzw 

Ben jij een creatieve ziel met een 
hart voor juwelen? We gaan aan 
de slag met allerlei materialen om 
jouw unieke creaties te maken, 
sieraden met een persoonlijke 
touch maak je vanaf nu gewoon 
zelf. Ringen, kettingen, armbanden 
of oorbellen; om zelf te dragen of 
cadeau te doen.

ma 3/04 - vr 7/04

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

8 tot 14 jaar

Animatie en 
stop-motion
Skillz vzw 

Stop-motion animatie is een 
filmtechniek waarbij je foto’s 
snel achter elkaar plaatst en zo 
een film maakt. Samen met de 
andere deelnemers ben je deze 
week scenarioschrijver, regisseur, 
decorbouwer en cameraman in één! 
Je verzint samen een leuk verhaal 
en brengt het tot leven. De première 
is natuurlijk voor een enthousiast 
publiek van je Skillz vrienden op ons 
toonmoment!

ma 3/04 - vr 7/04

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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8 tot 14 jaar

Minecraft
Skillz vzw 

Word een Minecraft pro! Je leert een 
brede basis van het spel en alles wat 
je moet weten om zelf aan je survival 
wereld te beginnen. Hoe overleef je de 
eerste nacht? Hoe moet je je game 
modden? Waar speel je minigames? 
Door samen te werken met andere 
kinderen en monitoren is het helemaal 
anders dan alleen thuis Minecraft 
spelen. Om deel te nemen heb je een 
Minecraft Java-editie account nodig 
(±25 euro). Eenmaal ingeschreven, 
ontvang je hiervoor een duidelijke 
handleiding. 

ma 3/04 - vr 7/04
di 11/04 - vr 14/04

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

5 dagen: € 170
4 dagen: € 136

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

10 tot 14 jaar

App bouwen
Skillz vzw 

Ben jij een echte STEM-fanaat die een 
geniaal idee heeft om een app te 
maken? We helpen je een eerste app 
bedenken, ontwerpen en program-
meren. En natuurlijk zetten we hem 
op je gsm of tablet zodat je hem 
steeds kan gebruiken! Met of zonder 
programmeerervaring.  

ma 3/04 - vr 7/04

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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4 tot 6 jaar

Kunstenmix: Vuil spel 
Westrand i.s.m. Laura De Cloedt 
en WERKTANK

Bruist jouw kind van de creatieve 
ideeën? Gaat het graag op 
ontdekking? WERKTANK plaatst 
zijn kunstenlaboratorium voor drie 
dagen in Westrand. Kunstenares 
Francesca Chiacchio gaat samen 
met jouw kind aan de slag om 
een gloednieuw werk te maken. 
We duiken in spel, kleur, vorm 
en zelfverzonnen regels! Onder 
begeleiding van Laura De Cloedt.

di 11/04 - vr 14/04

9u - 16u
opvang: 8u30 - 9u en 16u - 17u

€ 84
€ 16,8 met participatiepas

Westrand
Kamerijklaan 46
1700 Dilbeek

www.westrand.be

5 tot 99 jaar

Tafeltennisstage 
Tafeltennisclub Dilbeek

Maak je klaar voor een reeks 
toffe stagedagen die helemaal in 
het teken staan van tafeltennis! 
De stages staan open voor 
beginnende en gevorderde 
spelers vanaf 5 jaar. Ontdek 
met ons de uitdagingen van 
tafeltennis en word een echte 
tafeltenniskampioen!

di 4/04 - do 6/04
di 11/04 - do 13/04

9u30 - 16u30

prijzen zie website

Sporthal Ten Gaerde 
Jozef Mertensstraat 27a 
1702 Groot-Bijgaarden

www.ttcdilbeek.be
nick@ttcdilbeek.be
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5 tot 13 jaar

Voetbalstage
VC Groot Dilbeek (VCGD) 

Voetbalclub Groot Dilbeek  
organiseert voetbalstages. We 
bieden een mix aan van cogitraining, 
techniek- en spelvormen maar 
vooral veel fun! De stage wordt 
gegeven door teamtrainers en 
ervaren, gediplomeerde opleiders. 

di 11/04 - vr 14/04

9u - 16u
opvang: 8u - 9u en 16u - 17u

€ 150 voor niet-leden VCGD
€ 130 voor leden VCGD

Roelandsveld 
Sportlaan 24
1700 Dilbeek

www.vcgrootdilbeek.be
jeugd@vcgrootdilbeek.be
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8 tot 14 jaar

Robots
Skillz vzw 

Een piano gemaakt uit bananen, je 
eigen stappenteller of een robot die  
zelf de weg zoekt door een doolhof?  
Als je een echte liefhebber bent van 
STEM, technologie en science-fiction, 
dan is dit kamp echt iets voor jou. 
We maken kennis met verschillende 
robots die we gaan bouwen en leren 
programmeren.

di 11/04 - vr 14/04

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 136

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

8 tot 14 jaar

Games en spelletjes
Skillz vzw 

Klaar om een hele week lang… te 
spelen?! Dit kamp staat volledig in 
het teken van spelletjes. We spelen 
klassieke gezelschapsspelletjes, 
uitdagende moeilijkere boardgames 
en gamen op de Playstation Switch 
en WII. Ook denkspelletjes en buiten 
spelen komen zeker aan bod. We 
doen steeds iets anders, maar één 
ding is zeker… We spelen een spel!

di 11/04 - vr 14/04

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 136

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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10 tot 14 jaar

Digitaal tekenen
Skillz vzw 

Vind jij de illustraties in games of 
animatiefilms ook zo cool? Ben jij 
iemand die graag tekent maar 
wel eens iets anders wil proberen 
dan potlood en papier? Dan is dit 
echt iets voor jou! We vertrekken 
van jouw idee en gaan stapsgewijs 
van ruwe schets naar uitgewerkte 
digitale illustratie. Van de creatieve 
monitoren krijg je tips & tricks en 
do’s & don’ts om jouw resultaat van 
een week lang tekenen helemaal 
indrukwekkend te maken.

di 11/04 - vr 14/04

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 136

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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2,5 tot 12 jaar

Opvang ‘t Sterretje
Groep Dilbeek i.s.m. Infano

Bewegen, fantaseren, bouwen, 
knutselen, dansen,... Bij Infano kunnen 
kinderen vrij spelen en ontdekken. We 
werken rond verschillende thema’s 
met een gevarieerd spelaanbod en 
leuk spelmateriaal.

ma 3/07 - di 29/08 
(niet op 21/07 en 15/08)

7u - 18u

1 volle dag: € 14,85
minder dan 6 uur: € 7,44
minder dan 3 uur: € 4,93
tweede kind -25%
met participatiepastarief 

Basisschool De Klimop
Markstraat 25
1703 Schepdaal

www.infano.be

2,5 tot 6 jaar

Opvang ‘t Maantje
Groep Dilbeek i.s.m. Infano

Bewegen, fantaseren, bouwen, 
knutselen, dansen,... Bij Infano kunnen 
kinderen vrij spelen en ontdekken. We 
werken rond verschillende thema’s 
met een gevarieerd spelaanbod en 
leuk spelmateriaal.

ma 3/07 - vr 14/07
ma 31/07 - di 29/08 
(niet op 15/08)

7u - 18u

1 volle dag: € 14,85
minder dan 6 uur: € 7,44
minder dan 3 uur: € 4,93
tweede kind -25%
met participatiepastarief 

Basisschool ‘t Keperke
Keperenbergstraat 37a
1701 Itterbeek

www.infano.be
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3 tot 6 jaar

Kleutervakanties
Panta Rhei vzw / kleuterdienst 
Ratjetoe

De kleuters worden een week lang ondergedompeld in een fantasierijk avontuur 
aan de hand van een boeiend prentenboek: spelen, fantaseren en knutselen onder 
de pedagogische begeleiding van enthousiaste animatoren. Voor kleuters die 
zindelijk zijn en reeds schoolervaring hebben.

ma 3/07 - vr 7/07: De Gruffalo
ma 10/07 - vr 14/07: De mooiste vis van de zee
ma 31/07 - vr 4/08: De slimme kat
ma 7/08 - vr 11/08: Spoken kloppen niet
ma 14/08 - vr 18/08 (niet op 15/08): Zara Zoemmm
ma 21/08 - vr 25/08: Super Tess in het circus
ma 28/08 - do 31/08: Het verkleedpartijtje

9u - 16u
opvang: 8u - 9u en 16u - 17u

€ 105 voor 5-daagse
€ 84 voor 4-daagse
Gratis kamp na 10 stempels op digitale spaarkaart. Attest voor de mutualiteit 
en fiscaal attest.

Trefcentrum Solleveld
Solleveld 7
1700 Sint-Martens-Bodegem

www.ratjetoe.be
info@pantarheivzw.be
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4 tot 6 jaar  I  6 tot 12 jaar 

Sportkampen 
vzw Icho

Voor de 4- tot 6-jarigen richten we 
sport- en themakampen in waarin 
motorische ontwikkeling en spelen 
voorop staan. Voor kinderen van  
6 tot 12 jaar richten we verschillende 
soorten sportstages in waarin ze 
kunnen proeven van een brede  
waaier aan sportdisciplines. Het  
accent ligt op plezier en bijleren.

ma 3/07 - vr 7/07
ma 10/07 - vr 14/07
ma 17/07 - do 20/07
ma 7/08 - vr 11/08
ma 14/08 - vr 18/08
ma 21/08 - vr 25/08

9u - 16u
opvang: 7u30 - 9u en 16u - 18u 

€ 110 - € 180 
met participatiepastarief 

Regina Ceali
Rozenlaan
1700 Dilbeek

www.icho-sport.be
icho1.sport@gmail.com
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6 tot 9 jaar

Explosief
Westrand i.s.m. MOOSS

We gaan op zoek naar explosies 
binnen het theater: een feestje dat uit 
de hand loopt, een ruzie die plots aan 
de keukentafel ontstaat. Ter inspiratie 
bekijken we fragmenten uit theater en 
film, waarna we zelf aan de slag gaan en 
uitzoeken hoe we een scène volledig uit 
de hand kunnen laten lopen. Of spelen 
we met cliffhangers en stoppen we nét 
voor de knal?

ma 3/07 - vr 7/07

9u - 16u
opvang: 8u30 - 9u en 16u - 17u

€ 105
€ 21 met participatiepas

Westrand
Kamerijklaan 46
1700 Dilbeek

www.westrand.be

4 tot 7 jaar  I  6 tot 9 jaar

Kunstlab  
zomerkampen
Laura De Cloedt

Een kunstig kampje, waar het 
experiment centraal staat. We 
werken in een open atelier met 
verschillende uitdagende hoeken: 
bouwen, schilderen, stempelen, 
tekenen, lezen,… Elke dag duiken we 
dieper in een thema uit de beeldende 
kunsten. Een mix van actieve, 
creatieve en speelse activiteiten.

ma 3/07 - vr 7/07 (4 tot 7 jaar)
ma 10/07 - vr 14/07 (6 tot 9 jaar)
ma 17/07 - do 20/07 (4 tot 7 jaar)
ma 24/07 - wo 26/07 (6 tot 9 jaar)

9u - 16u
opvang: 8u30 - 9u en 16u - 16u30

5 dagen: € 135
4 dagen: € 110
3 dagen: € 84

Castelhof
Molenstraat 102
1700 Dilbeek

www.lauradecloedt.com
decloedt.laura@gmail.com
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11 tot 18 jaar

Yogakamp 
Levenscirkel

Een yogakamp
 •  omdat yoga zo gezond is
 •  omdat je het echt verdient om te 

chillen
 •  ook bijzondere vormen zoals yoga 

in de hangmat en wobbelyoga
 •  verrijkt met ademhalingstechnieken, 

meditaties, visualisaties, 
mindfulness

 •  met pure natuurbeleving, en kleine 
uitstapjes

 •  afgewisseld met - op maat - wat 
spel & crea

 • liefst 100% outdoor 
 •  met veel persoonlijke aandacht, 

boordevol warmte & fun

ma 3/07 - vr 7/07

9u - 16u
opvang: 8u30 - 9u en 16u - 16u30

€ 185

Yogastudio Levenscirkel 
Poverstraat 16A 
1700 Sint-Martens-Bodegem

www.levenscirkel.com/yogakamp
griet@levenscirkel.com

3 tot 14 jaar

Speelplein Dilbeek
Groep Dilbeek

Kom samen met een groep 
enthousiaste animatoren mee 
spelen, ontdekken en knutselen 
op Begijnenborre. Leuke spelletjes, 
uitstappen, voorstellingen en 
workshops zorgen ervoor dat 
iedereen zich rot amuseert! Je kan 
per dag inschrijven. 

week 1:  ma 10/07 - vr 14/07
 (niet op 11/07)
week 2: ma 17/07 - do 20/07 
week 3: ma 24/07 - vr 28/07 
week 4: ma 31/07 - vr 4/08 
week 5: ma 7/08 - vr 11/08 
week 6:  ma 14/08 - vr 18/08
  (niet op 15/08) 
week 7: ma 21/08 - do 24/08 

9u - 16u
opvang: 7u - 9u en 16u - 18u

€ 8 per dag per kind
€ 1,6 met participatiepas
€ 14 voor inwoners 
buiten Dilbeek 

Begijnenborre 
Bodegemstraat 113 
1700 Dilbeek

www.dilbeek.be/speelplein
speelplein@dilbeek.be
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4 tot 6 jaar

Klankkleuren - 
muziek en beeld
Westrand i.s.m. Maarten  
Lichtert en Hilke Muyldermans

Verschillende instrumenten en 
kunstwerken roepen steeds andere 
sferen op: zonnig, fris, stoer, rustig, 
krachtig… Klankkleuren neemt je mee 
op reis. Via kleur en klank nodigen 
we je uit om samen met Maarten 
en Hilke beelden en muzikale sferen 
te creëren. We spelen met kleur en 
klank en geven onze gevoelens weer.

ma 10/07 - vr 14/07

9u - 16u
opvang: 8u30 - 9u en 16u - 17u

€ 105
€ 21 met participatiepas

Westrand
Kamerijklaan 46
1700 Dilbeek

www.westrand.be

5 tot 9 jaar

Taalplein Dilbeek
Groep Dilbeek

Op het taalplein leren we al spelend 
Nederlands.  
Inschrijven gebeurt per week. 

week 1:  ma 10/07 - vr 14/07
  (niet op 11/07)
week 2: ma 17/07 - do 20/07 
week 5: ma 7/08 - vr 11/08 
week 6:  ma 14/08 - vr 18/08
  (niet op 15/08)

9u - 16u
opvang: 7u - 9u en 16u - 18u

5 dagen: € 40
met participatiepas: € 8
voor inwoners buiten Dilbeek: 
€ 70

4 dagen: € 32
met participatiepas: € 6,4
voor inwoners buiten Dilbeek: 
€ 56

Begijnenborre 
Bodegemstraat 113 
1700 Dilbeek

www.dilbeek.be/taalplein
kindwelzijn@dilbeek.be
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5 tot 99 jaar 

Tafeltennisstage 
Tafeltennisclub Dilbeek

Maak je klaar voor een reeks toffe 
stagedagen die helemaal in het 
teken staan van tafeltennis! De 
stages staan open voor beginnende 
en gevorderde spelers vanaf 5 jaar. 
Ontdek met ons de uitdagingen 
van tafeltennis en word een echte 
tafeltenniskampioen!

di 11/07 - vr 14/07
di 25/07 - vr 28/07
ma 7/08 - vr 11/08  
(grote zomerstage)
ma 21/08 - do 24/08

grote zomerstage: 9u - 16u30
andere stages: 9u30 - 16u30

prijzen zie website

Grote zomerstage: 
Sporthal Caerenbergveld
Kerkhofstraat 
1703 Schepdaal
Andere stages: 
Sporthal Ten Gaerde 
Jozef Mertensstraat 27a 
1702 Groot-Bijgaarden

www.ttcdilbeek.be
nick@ttcdilbeek.be

7 tot 14 jaar

Musicalkamp Zomer
Musarte vzw

Altijd al gedroomd van zingen, 
dansen én acteren? Heb je zin om je 
een hele week onder te dompelen 
in de wereld van musical? Zin 
om toe te werken naar een mini-
musical, met op vrijdag een groot 
toonmoment dat we laten zien aan 
vrienden, familie en kennissen? Schrijf 
je dan als de bliksem in voor ons 
musicalkamp!

ma 10/07 - vr 14/07

9u - 16u
opvang: 8u30 - 9u en 16u - 17u

€ 185 (incl. verzekering)
€ 170 vanaf 2e kind 

Dil’arte 
Kamerijklaan 50
1700 Dilbeek

www.musarte.be
info@musarte.be
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8 tot 14 jaar

Het menselijk lichaam
Skillz vzw

Deze week gaan we op 
ontdekkingstocht in ons lichaam. Hoe 
werken onze nieren, waarom klopt 
ons hart, en nog veel meer medische 
weetjes en experimenten. Het kamp 
voor de dokters in spe.

ma 10/07 - vr 14/07

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

8 tot 14 jaar

Haken
Skillz vzw

Ben jij een creatieve ziel die graag 
eens iets nieuw probeert? Dan is 
deze week zeker iets voor jou! Je leert 
de beginselen van haken, maar we 
proberen ook al wat meer complexe 
steken. Zo maken we een aantal leuke 
haakwerkjes en ga je naar huis met 
enkele toffe en kleurrijke creaties!

ma 10/07 - vr 14/07

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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8 tot 14 jaar 

Minecraft 
Skillz vzw

Word een Minecraft pro! Je leert een 
brede basis van het spel en alles om 
zelf aan je survival wereld te beginnen. 
Hoe overleef je de eerste nacht? Hoe 
moet je je game modden? Waar speel 
je minigames? Door samen te werken 
met andere kinderen en monitoren is 
het helemaal anders dan alleen thuis 
Minecraft spelen. Om deel te nemen 
heb je een Minecraft Java-editie 
account nodig (±25 euro). Eenmaal 
ingeschreven, ontvang je hiervoor een 
duidelijke handleiding. 

ma 10/07 - vr 14/07
ma 17/07 - do 20/07
ma 31/07 - vr 4/08
ma 7/08 - vr 11/08
wo 16/08 - vr 18/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

5 dagen: € 170
4 dagen: € 136
3 dagen: € 108

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

10 tot 14 jaar

3D Modeling
Skillz vzw

In dit kamp leer je met het 
programma SketchUp alles over 
3D-design. We ontwerpen ons 
eigen huis en maken modellen alsof 
het voor echt is. 3D is een super 
populaire en ongelofelijk belangrijke 
nieuwe technologie die steeds meer 
en meer praktische toepassingen 
heeft. Leer het nu en gebruik het later!

ma 10/07 - vr 14/07

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170 

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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8 tot 12 jaar

Leren Programmeren
Skillz vzw

Ben jij klaar om je eigen programma 
of echt computergame te coderen? 
De eerste dag kan je al figuren 
laten bewegen, op het einde 
van de week heb je je eigen spel 
gemaakt in Scratch. Dat is een 
super handige programmeertaal 
die specifiek ontworpen is om 
kinderen en jongeren spelenderwijs 
te leren programmeren, maar wel 
volgens de logica van moeilijkere 
programmeertalen. 

ma 17/07 - do 20/07

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 136

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

3 tot 12 jaar

Sportkamp
Vzw schepdaal sport

We maken op een zeer fijne manier 
kennis met verschillende sporten. 
Sport, spel en plezier staan centraal. 
Tijdens onze sportkampen kiezen we 
voor een familiale en gezellige sfeer.

ma 17/07 - do 20/07
ma 24/07 - vr 28/07

9u - 16u
opvang: 8u - 9u en 16u - 17u

€ 100 (5 dagen)
€ 80 (4 dagen)

Sporthal Caerenbergveld
Kerkweg
1703 Schepdaal

www.schepdaalsport.be
info@schepdaalsport.be
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8 tot 14 jaar 

Goochelen 
Skillz vzw

Klaar om voortaan de show te stelen 
bij vrienden en familie? Verbluffende 
kaarttrucs, optische illusies en 
verschillende goochelattributen: 
je leert het allemaal van échte 
goochelaars en illusionisten. Om de 
show helemaal te stelen, leer je hoe 
je spanning opbouwt en je publiek 
geboeid blijft. Zo maak je in een week 
tijd je eigen goochelshow!

ma 17/07 - do 20/07

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 136

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

10 tot 14 jaar

App bouwen
Skillz vzw

Ben jij een echte STEM-fanaat die 
een geniaal idee heeft om een 
app te maken? We helpen je een 
eerste app bedenken, ontwerpen en 
programmeren. En natuurlijk zetten 
we hem op je gsm of tablet zodat je 
hem steeds kan gebruiken! Met of 
zonder programmeerervaring.

ma 17/07 - do 20/07

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 136

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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8 tot 14 jaar

Elektriciteit & Energie
Skillz vzw

We gaan een hele week aan de 
slag met allerlei proefjes en creaties 
rond energie en elektriciteit. We 
ontdekken op een leuke manier wat 
een stroomkring is en leren alles 
over duurzame energie. Hoe werken 
windmolens, zonnepanelen en hoe 
wordt beweging omgezet in energie. 
Je leert het allemaal op dit kamp vol 
spanning!

ma 24/07 - vr 28/07

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

10 tot 14 jaar

Naaiatelier
Skillz vzw

Kom naar ons naaiatelier en leer de 
eerste technieken om zelf kleding 
en accessoires te maken met een 
naaimachine! Terwijl de creatieve 
monitoren je de basistechnieken 
aanleren, maak je ook al leuke dingen 
zoals een tasje of zelf ontworpen 
T-shirt. Alle benodigdheden zoals 
stof, draad en naaimachine zijn 
inbegrepen. Van jou hebben we alleen 
een portie creatieve inspiratie nodig!

ma 17/07 - do 20/07

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 136

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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8 tot 14 jaar 

Tekenen 
Skillz vzw

Droom jij ervan om te leren tekenen? 
Wil je de gekste verhalen leren 
illustreren? Dan is dit creatieve kamp 
echt iets voor jou. Samen creëren 
we onze figuren en illustraties en 
leren we hoe je bijna alles wat je ziet 
kan natekenen! Klaar om een echte 
kunstenaar te worden? Ready, set, go!

ma 24/07 - vr 28/07

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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10 tot 14 jaar

Fotografie
Skillz vzw

Deze week ontdek je de mogelijkheden 
van een echte camera. Waarom zijn 
sommige foto’s leuker dan andere? 
En wat is compositie eigenlijk? Aan 
de hand van praktische oefeningen 
en opdrachten leer je meer bij over 
perspectief, sluitertijd... Je leert ook 
met de computer je foto nog net iets 
mooier maken. Je maakt gebruik van 
de fototoestellen van Skillz.

ma 24/07 - vr 28/07

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

8 tot 14 jaar

Programmeren 
in Minecraft
Skillz vzw

Speel jij graag Minecraft en hou je 
van computers? Heb je zin om niet 
alleen te spelen maar ook te leren 
programmeren in de Minecraft wereld? 
Via de code-editor creëren we de 
gekste bouwwerken. In plaats van je 
eigen Minecraft account, gebruiken 
we Minecraft Education. Als je al wat 
kan programmeren in bv. Scratch 
is dat handig, maar ook zonder 
programmeerkennis kan je meedoen. 
Opgelet: enige basiskennis van het 
Engels is vereist om vlot te kunnen 
volgen.

ma 24/07 - vr 28/07
ma 21/08 - vr 25/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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8 tot 12 jaar 

Raketten, ruimte 
en zwaartekracht 
Skillz vzw

Hier gaan we voor superleuke 
experimenten en spannende proeven. 
Zijn wetenschap en techniek helemaal 
jouw ding, schrijf je dan snel in en 
misschien eten we straks samen een 
appel van Newton!

ma 31/07 - vr 4/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

10 tot 14 jaar

Minecraft 
Bouwprojecten
Skillz vzw

Word een Minecraft pro! Je leert een 
brede basis van het spel en alles om 
zelf aan je survival wereld te beginnen. 
Hoe overleef je de eerste nacht? Hoe 
moet je je game modden? Waar speel 
je minigames? Door samen te werken 
met andere kinderen en monitoren is 
het helemaal anders dan alleen thuis 
Minecraft spelen. Om deel te nemen 
heb je een Minecraft Java-editie 
account nodig (±25 euro). Eenmaal 
ingeschreven, ontvang je hiervoor een 
duidelijke handleiding. 

ma 24/07 - vr 28/07
ma 21/08 - vr 25/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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10 tot 14 jaar

Content Creator
Skillz vzw

We leren op een creatieve manier 
verhalen vertellen. Met foto, tekst, 
video, muziek... Alles kan! We 
gebruiken verschillende vormen van 
digitale media en werken rond een 
bepaald thema of onderwerp.  
Video- en fotografie, animaties, 
teksten, stemopnames,… helpen ons 
om sterke verhalen neer te zetten! 
Ben jij een verhalenverteller? Schrijf je 
snel in voor dit leerrijke kamp!

ma 31/07 - vr 4/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

8 tot 14 jaar

Kleien en boetseren
Skillz vzw

Zelf te gekke creaties van klei maken? 
Op dit leuke creatieve kamp gaan 
we een week lang aan de slag 
met soorten zelfdrogende klei. De 
monitoren boordevol inspiratie geven 
uiteenlopende opdrachten, waardoor 
je op het einde van de week naar 
huis gaat met een reeks eigen 
werken!

ma 31/07 - vr 4/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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8 tot 14 jaar 

Robots 
Skillz vzw

Een piano gemaakt uit bananen, je 
eigen stappenteller of een robot die 
zelf de weg zoekt door een doolhof? Als 
je een echte liefhebber bent van STEM, 
technologie en sciencefiction, dan is 
dit kamp echt iets voor jou. We maken 
kennis met verschillende robots die we 
gaan bouwen en leren programmeren.

ma 7/08 - vr 11/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

8 tot 14 jaar

Schaken
Skillz vzw

Mat? Promoveren? Rokade? Kom een 
week op schaakkamp en deze termen 
hebben geen geheimen meer voor 
jou. Onze ervaren schaaklesgevers 
zetten je in kleine groepjes op basis 
van wat je al kan of nog wil leren. Om 
onze focus helemaal top te houden, 
wisselen we het schaken af met sport 
en spel. Op het einde van de week 
volgt er een heus schaaktoernooi… 
Voor beginners en gevorderden!

ma 7/08 - vr 11/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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8 tot 14 jaar

Animatie en 
stop-motion
Skillz vzw

Stop-motion animatie is een 
filmtechniek waarbij je foto’s 
snel achter elkaar plaatst en zo 
een film maakt. Samen met de 
andere deelnemers ben je deze 
week scenarioschrijver, regisseur, 
decorbouwer en cameraman in één! 
Je verzint samen een leuk verhaal 
en brengt het tot leven. De première 
is natuurlijk voor een enthousiast 
publiek van je Skillz vrienden op ons 
toonmoment!

wo 16/08 - vr 18/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 108

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

10 tot 14 jaar

Graffiti en Street Art
Skillz vzw

Deze week gebruiken we de straten 
als inspiratie: denk aan stickers, 
muurschilderingen, sjablonen en 
meer. We leren doodlen, maken onze 
eigen tag en proberen verschillende 
technieken uit als voorbereiding om 
straks zelf aan de slag te gaan. We 
gaan helemaal los met verschillende 
kleuren spuitbussen op ons eigen 
doek. Een week vol tekenen, 
ontwerpen en vooral: lekker kliederen!

ma 7/08 - vr 11/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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8 tot 14 jaar 

Lego en nog eens Lego 
Skillz vzw

Krijg je niet genoeg van de nieuwe 
bouwdozen van Lego of hou je van 
de nieuwste Lego-films? Op dit 
kamp ontdekken we de eindeloze 
mogelijkheden van dit leuke 
speelgoed. We bouwen elke dag en 
spelen daarnaast ook Lego-games. 
Klaar om een week in de Lego-wereld 
te vertoeven? Inschrijven maar!

wo 16/08 - vr 18/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 108

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

8 tot 14 jaar

Fashion
Skillz vzw

Zijn mode, ontwerpen en catwalks 
helemaal jouw ding? Weet jij al 
wat jouw seizoenstype is en welke 
kleuren je het hardst doen stralen? 
We pimpen saaie kledingstukken 
tot unieke trendy items en maken er 
bijpassende accessoires bij zoals een 
juweel of een leuke handtas. Eindigen 
doen we natuurlijk natuurlijk met een 
heuse catwalk!

wo 16/08 - vr 18/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 108

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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4 tot 6 jaar

De stier van Kreta 
achterna
Westrand i.s.m. Mister Box vzw

Samen bouwen we een labyrint 
zo groot als dat van Koning Minos, 
begraven we een doos van Pandora 
en laten we ons verrassen door 
de schoonheid van Aphrodite. Een 
kleuterweek vol Griekse figuren als 
inspiratie voor een reeks spelen en 
beeldende opdrachten. Gevleugelde 
paarden, driekoppige monsters en 
wilde stieren; iedereen is welkom! 
De week wordt afgesloten met een 
happening waar onze eigen helden  
tot leven komen.

ma 21/08 - vr 25/08

9u - 16u
opvang: 8u30 - 9u en 16u - 17u

€ 105                             
€ 21 met participatiepas

Westrand
Kamerijklaan 46
1700 Dilbeek

www.westrand.be

10 tot 14 jaar

Muziek maken 
op de computer
Skillz vzw

Droom jij ervan je eigen muziek te 
maken? Deze week leren we hoe je 
muziek kan maken op de computer. 
Met keyboards, drumpads en plugins 
maken we onze eigen radiohit en 
tunes. Theoretische of praktische 
voorkennis heb je niet nodig, alleen 
een goed gevoel voor ritme en een 
grote passie voor muziek!

wo 16/08 - vr 18/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 108

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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6 tot 12 jaar 

Een week vol 
circuskriebels 
Westrand i.s.m. Circus 
Zonder Handen

Een week lang word je 
ondergedompeld in de knotsgekke 
wereld van het circus: jongleren, 
eenwieleren, koorddansen, op een  
bal lopen, aan de trapeze hangen... 
Zet je tanden erin en maak het 
onmogelijke mogelijk!

ma 21/08 - vr 25/08

9u - 16u
opvang: 8u30 - 9u en 16u - 17u

€ 105                            
€ 21 met participatiepas

Keperenberg
Keperenbergstraat 37b
1701 Itterbeek

www.westrand.be

5 tot 13 jaar

Voetbalstage
VC Groot Dilbeek (VCGD)

Voetbalclub Groot Dilbeek organiseert 
voetbalstages. We bieden een mix 
aan van cogitraining, techniek- 
en spelvormen maar vooral veel 
fun! De stage wordt gegeven 
door teamtrainers en ervaren, 
gediplomeerde opleiders.

ma 21/08 - vr 25/08

9u - 16u
opvang: 8u - 9u en 16u - 17u

€ 150 voor niet-leden VCGD
€ 130 voor leden VCGD

Roelandsveld 
Sportlaan 24
1700 Dilbeek

www.vcgrootdilbeek.be
jeugd@vcgrootdilbeek.be
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8 tot 14 jaar

Games en spelletjes
Skillz vzw

Klaar om een hele week lang… te 
spelen?! Dit kamp staat volledig in 
het teken van spelletjes. We spelen 
klassieke gezelschapsspelletjes, 
uitdagende moeilijkere boardgames 
en gamen op de Playstation Switch 
en WII. Ook denkspelletjes en buiten 
spelen komen zeker aan bod. We doen 
steeds iets anders maar één ding is 
zeker… We spelen een spel!

ma 21/08 - vr 25/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

8 tot 14 jaar

Beauty & Wellness
Skillz vzw

Deze week kijken we wat schoonheid 
allemaal inhoudt en komen we 
helemaal tot rust. We bereiden 
onze eigen verzorgingsproducten 
met natuurlijke ingrediënten en 
ontdekken zo de werking en geuren 
van verschillende kruiden. We 
ontspannen met zelfgemaakte 
bruisballen, een heerlijk kleimasker 
en biologische zeep waar we thuis 
verder van kunnen genieten.

ma 21/08 - vr 25/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be
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10 tot 14 jaar 

Film 
Skillz vzw

Droom jij ervan om later een Oscar 
in de wacht te slepen voor beste 
regisseur of om de sterren van het 
doek te spelen als actrice? Samen 
met onze creatieve monitoren 
ontdekken we de wondere wereld 
van de film. We bouwen een scenario, 
leren werken met de camera’s en 
monteren nadien onze beelden. Op 
het einde van de week hebben we zo 
onze eigen film!

ma 21/08 - vr 25/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170                            

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be

10 tot 14 jaar

Digitaal tekenen
Skillz vzw

Ben jij iemand die graag tekent maar 
wel eens iets anders wil proberen 
dan potlood en papier? Dan is 
digitaal tekenen echt iets voor jou! 
We vertrekken van jouw idee en gaan 
stapsgewijs van ruwe schets naar 
uitgewerkte digitale illustratie. Van 
de creatieve monitoren krijg je tips 
& tricks en do’s & don’ts om jouw 
resultaat van een week lang tekenen 
helemaal indrukwekkend te maken.

ma 21/08 - vr 25/08

9u - 16u15
opvang: 8u - 9u en 16u15 - 18u

€ 170

Don Bosco 
ingang via Bosstraat 74  
1702 Groot-Bijgaarden

www.skillz.be
info@skillz.be



7070



7171

6 tot 14 jaar

Sportkamp
GBSK handbal

We schotelen een gevarieerd 
sportprogramma voor: iedere dag 
één sessie handbal en daarnaast ook 
trampoline, netbal, circustechnieken, 
zwemmen, volleybal...

ma 28/08 - do 31/08

9u - 16u
opvang: 8u - 9u en 16u - 17u

€ 100

Sporthal Ten Gaerde 
Jozef Mertensstraat 27a
1702 Groot-Bijgaarden

www.gbsk.be

3 tot 5 jaar

Multimove sportweek
GBSK handbal

We organiseren een gevarieerd 
bewegingsprogramma, waarin 
de focus ligt op de algemene 
ontwikkeling van vaardigheden. 
Spelletjes rond dribbelen, glijden, 
heffen en dragen, klimmen, roteren, 
slaan, springen en landen... Met 
in de voormiddag een geleide 
groepsactiviteit en in de namiddag 
verschillende activiteiten, waaruit 
kinderen zelf kunnen kiezen. 

ma 28/08 - do 31/08

9u - 16u
opvang: 8u - 9u en 16u - 17u

€ 100

Sporthal Ten Gaerde
Jozef Mertensstraat 27a
1702 Groot-Bijgaarden

www.gbsk.be
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10 tot 14 jaar 

Dropstap De Nekker 
Groep Dilbeek

In de voormiddag staan er twee 
activiteiten op het programma: 
gellyballs (de kindvriendelijke versie 
van paintball) en de katapult op 
water. Fun verzekerd! In de namiddag 
genieten we van het strand en de 
(water-)buitenspeeltuinen.

ma 28/08

9u - ca.17u
geen opvang

€ 20
€ 4 met participatiepas

Vertrek: parking Westrand 
Kamerijklaan 46 
1700 Dilbeek

www.westrand.be

6 tot 15 jaar

Musicalstage
Kids on Stage

Droom je er van op het grote podium 
van Westrand te zingen, dansen en 
acteren? Dan is Kids on Stage iets 
voor jou! Vier dagen lang bereiden 
wij onze musical voor. De vijfde dag 
repeteren we in de grote zaal om 
‘s avonds te schitteren ‘on stage’.

ma 28/08 - do 31/08 + za 2/09

9u - 17u
opvang: 8u30 - 9u en 17u - 
17u30

€ 160

Westrand 
Kamerijklaan 46
1700 Dilbeek

www.kidsonstage.be
kidsonstagevzw@outlook.com
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8 tot 12 jaar

Dropstap speelgoed 
en technologie
Groep Dilbeek

In de voormiddag gaan we samen 
met een gids op tocht door het 
Speelgoedmuseum met een koffer 
boordevol activiteiten en weetjes. 
In de namiddag gaan we naar 
Technopolis. Kan ik sneller lopen dan 
een jachtluipaard? Hoe blijft een 
duikboot onder water? Hoe werkt een 
heteluchtballon? En wat? Hoe? Waar? 
Huh?! Alles wordt logisch!

wo 30/08

9u - ca.18u
geen opvang

€ 20
€ 4 met participatiepas

Vertrek: parking Westrand 
Kamerijklaan 46 
1700 Dilbeek

www.westrand.be

8 tot 12 jaar

Dropstap MOT
Groep Dilbeek

Daguitstap naar het Museum voor 
de Oudere Technieken. We bakken 
de lekkerste pizza margherita in de 
met hout gestookte bakoven. We 
bezoeken ook de tentoonstelling 
Sterke vrouwen, zware was, nadien 
doen we zelf de was. Al doende 
gaan we kennismaken met 
handwerktuigen en met technieken 
gedreven door water, wind en 
spieren.

di 29/08

9u30 - 17u
geen opvang

€ 20
€ 4 met participatiepas

Vertrek: parking Westrand 
Kamerijklaan 46 
1700 Dilbeek

www.westrand.be
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Contact
Westrand
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
info@westrand.be | 02 466 20 30
www.westrand.be

MA  9:00 – 12:30 |  13:30 – 17:30
DI  9:00 – 12:30  |  13:30 – 17:30
WO  9:00 – 12:30  |  13:30 – 17:30
DO  9:00 – 12:30  |  13:30 – 17:30
VR  9:00 – 12:30  |  13:30 – 17:30
ZA  9:00 – 12:30

  Westrand – Cultuurcentrum Dilbeek

   westranddilbeek

Team Jongeren
Vrije Tijd Dilbeek
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
jong@dilbeek.be | 02 451 69 40
dilbeek.be/jongindilbeek

   jongindilbeek

   jongindilbeek

Team Kind
Vrije Tijd Dilbeek
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
kind@dilbeek.be
02 466 20 30

Sport
Vrije Tijd Dilbeek
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
sport@dilbeek.be | 02 451 69 15
dilbeek.be/sport-en-gezondheid

   sportindilbeek

   sportindilbeek

Team Kind- en jongerenwelzijn
Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden
kindwelzijn@dilbeek.be | 02 451 69 55
dilbeek.be/huis-van-het-kind

ENKEL OP AFSPRAAK:
MA  09:00 - 12:00  |  13:00 - 16:00
DI  09:00 - 12:00  |  13:00 - 16:00
WO  09:00 - 12:00  |  13:00 - 16:00
DO  09:00 - 12:00  |  13:00 - 16:00
VR  09:00 - 12:00  |  13:00 - 16:00



 

Wil jij, als organisatie of vereniging met
een aanbod in Dilbeek, graag met jouw

vakantieaanbod in de volgende DROP staan?
Stuur dan een mailtje met je gegevens

naar kind@dilbeek.be.

V.U.
Willy Segers

Gemeenteplein 1
1700 Dilbeek

Eindredactie
Laura Van Dijck

Illustraties
Studio Kuurjeus

Vormgeving
Beo Design 

Drukwerk
Artoos

Suggesties en opmerkingen
kind@dilbeek.be




