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GEBRUIKS- 
AANWIJZING
Het vakantieaanbod in deze brochure 
is opgesplitst in 3 grote delen, nl. 3 
leeftijdscategorieën: 0-6, 6-10 en 
10-16 jaar. Per leeftijdscategorie staat 
eerst het aanbod van de gemeentelijke 
diensten opgesomd. Daarna het 
aanbod van Dilbeekse verenigingen en 
organisaties. Alle activiteiten staan 
telkens chronologisch geordend.

 
 
activiteit 
Datum 
Korte omschrijving van de activiteit, 
zodat jij weet aan wat je je mag 
verwachten.

 Tijdstip
 Tijdstip opvang
 Locatie
 Prijs
 Participatiepastarief
 Organisator
 Inschrijven
 Contactgegevens

 Leef- 
 tijd

HOERA, 
vAKANTIE!
Maar wat valt er te beleven in Dilbeek? 
Een veelgestelde vraag waarvoor er 
nog geen overzichtelijk antwoord 
bestond. Deze brochure tracht hierin 
een eerste stap te zijn. Je vindt hierin 
een overzicht van het vakantieaanbod 
(krokus-, paas- en zomervakantie) 
georganiseerd door Cultuur & 
Samenleven Dilbeek vzw, Sport & 
Gezondheid vzw en Welzijn. Daarnaast 
vind je ook een beknopt overzicht van 
de activiteiten van enkele Dilbeekse 
verenigingen en organisaties. 

 
 
#DROP2020
DROP, dat zijn lekkere snoepjes in 
de vorm van leuke activiteiten voor 
speelvogels en avonturiers vanaf 0 tot 
16 jaar. Hou je van creëren, acteren 
of balanceren? Dan vind je zeker iets 
tussen de kampjes van een week.  
Liever een dagje op avontuur en 
ontdekking? Kom dan mee (dr)op 
stap! Sportlegendes imiteren en 
Vlieg traceren? Spelletjes spelen en 
vriendschap delen? DROP erop los en 
beleef een fantastische zomer!

Alle activiteiten zijn ook geschikt 
om het Nederlands spelenderwijs te 
oefenen.

De vakantie is nog nooit zo lekker leuk 
geweest!
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Opvang Infano  
‘t Maantje
24/02 tot 28/02
Bij Infano kunnen kinderen vrij 
spelen en ontdekken. We werken 
rond verschillende thema’s met 
een gevarieerd spelaanbod en leuk 
spelmateriaal. 

 07:00-18:00, van maandag tot vrijdag
 Basisschool ‘t Keperke, 
Keperenbergstraat 37A, 1701 Itterbeek
 1 volle dag: €  13,99  
Minder dan 6 uur: € 7  
Minder dan 3 uur: € 4,65 
Vanaf tweede kind -25%
1 volle dag: € 7  
Minder dan 6 uur: € 3,5 
Minder dan 3 uur: € 2,33
 Infano
 www.infano.be

Opvang Infano  
‘t Sterretje
24/02 tot 28/02
Bij Infano kunnen kinderen vrij 
spelen en ontdekken. We werken 
rond verschillende thema’s met 
een gevarieerd spelaanbod en leuk 
spelmateriaal. 

 07:00-18:00, van maandag tot vrijdag
 Basisschool De Klimop,  
Marktstraat 25, 1703 Schepdaal
 1 volle dag: € 13,99  
Minder dan 6 uur: € 7  
Minder dan 3 uur: € 4,65  
Vanaf tweede kind -25%
 1 volle dag: € 7 
Minder dan 6 uur: € 3,5  
Minder dan 3 uur: € 2,33
 Infano
 www.infano.be

 2,5 tot 
6 jaar

 2,5 tot 
12 jaar

KROKUS-
VAKANTIE

AANBOD 
GEMEENTE

Speelplein 
Begijnenborre 
24/02 tot 28 /02
Speelplein betekent veel plezier, spel 
en andere kinderen leren kennen. Een 
enthousiaste groep animatoren staat 
klaar om jou een onvergetelijke tijd 
te bezorgen. Samen gaan we op stap, 
zwemmen, spelen in het bos, knutselen, 
en zo veel meer.

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
07:00-18:00
 JC Castelhof, Molenstraat 102,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
 Inwoners: € 5/dag,  
€ 4/dag vanaf tweede kind  
Niet-inwoners: € 11/dag  
Zwemmen: € 2 
Extra activiteit/uitstap: € 4
 € 1/dag, € 0,8/dag vanaf tweede kind 
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.dilbeek.ticketgang.eu

 2,5 tot 
6 jaar

 3 tot 
14 jaar

KROKUS-
VAKANTIE

AANBOD 
GEMEENTE
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Speelplein 
Begijnenborre 
06/04 tot 17/04
Speelplein betekent veel plezier, spel 
en andere kinderen leren kennen. Een 
enthousiaste groep animatoren staat 
klaar om jou een onvergetelijke tijd 
te bezorgen. Samen gaan we op stap, 
zwemmen, spelen in het bos, knutselen, 
en zo veel meer. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
07:00-18:00
 JC Castelhof, Molenstraat 102,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
 Inwoners: € 5/dag,  
€ 4/dag vanaf tweede kind  
Niet-inwoners: € 11/dag  
Zwemmen: € 2 
Extra activiteit/uitstap: € 4
 € 1/dag, € 0,8/dag vanaf tweede kind 
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.dilbeek.ticketgang.eu

Opvang Infano 
‘t Maantje
06/04 tot 17/04
Bij Infano kunnen kinderen vrij 
spelen en ontdekken. We werken 
rond verschillende thema’s met 
een gevarieerd spelaanbod en leuk 
spelmateriaal. 

 07:00-18:00, van maandag tot vrijdag
 Basisschool ‘t Keperke, 
Keperenbergstraat 37A, 1701 Itterbeek
 1 volle dag: €  13,99  
Minder dan 6 uur: € 7  
Minder dan 3 uur: € 4,65 
Vanaf tweede kind -25%
1 volle dag: € 7  
Minder dan 6 uur: € 3,5 
Minder dan 3 uur: € 2,33
 Infano
 www.infano.be

 3 tot 
14 jaar

 2,5 tot 
6 jaar

Kleine straffe  
circusartiest
24/02 tot 27/02
Ben jij een zotte clown, een straffe 
acrobaat, of een gevaarlijk, wild dier? 
Stap de piste op en word een echte 
circusartiest! Alles kan tijdens deze 
speelweek vol theater en circus!

09:00-16:00, van maandag tot donderdag
08:00 - 17:00
Keperenberg, Keperenbergstraat 37,  
1701 Itterbeek
 € 80/4 dagen
 € 16/4 dagen
Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Circus Zonder Handen vzw
 www.westrand.be

PAAS-
VAKANTIE  

 4 tot  
6 jaar
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Schatjes  
van Vlieg
01/07 tot 31/08
Hoor jij wat ik hoor? Een speelse 
Schatten van Vlieg-zoektocht rond 
geluid, met extra aandacht voor de 
allerkleinste schatjes van Vlieg!
 

 Tijdens de openingsuren 
 Bibliotheek De Wolfsput, 
d’Arconatistraat 1, 1700 Dilbeek
 gratis
Team Kind - Cultuur &  
Samenleven Dilbeek vzw
 www.wolfsput.be

Opvang Infano 
‘t Maantje
01/07 tot 28/08
Bij Infano kunnen kinderen vrij 
spelen en ontdekken. We werken 
rond verschillende thema’s met 
een gevarieerd spelaanbod en leuk 
spelmateriaal. 

 07:00-18:00, van maandag tot vrijdag
 Basisschool ‘t Keperke, 
Keperenbergstraat 37A, 1701 Itterbeek
 1 volle dag: €  13,99  
Minder dan 6 uur: € 7  
Minder dan 3 uur: € 4,65 
Vanaf tweede kind -25%
1 volle dag: € 7  
Minder dan 6 uur: € 3,5 
Minder dan 3 uur: € 2,33
 Infano
 www.infano.be

 2,5 tot 
6 jaar

Opvang Infano 
‘t Sterretje
06/04 tot 17/04
Bij Infano kunnen kinderen vrij 
spelen en ontdekken. We werken 
rond verschillende thema’s met 
een gevarieerd spelaanbod en leuk 
spelmateriaal. 

 07:00-18:00, van maandag tot vrijdag
 Basisschool De Klimop,  
Marktstraat 25, 1703 Schepdaal
 1 volle dag: € 13,99  
Minder dan 6 uur: € 7  
Minder dan 3 uur: € 4,65  
Vanaf tweede kind -25%
 1 volle dag: € 7 
Minder dan 6 uur: € 3,5  
Minder dan 3 uur: € 2,33
 Infano
 www.infano.be

ZOMER-
VAKANTIE

 2,5 tot 
12 jaar  0 tot 

5 jaar
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Kunstlab  
Fabriek 
06/07 tot 10/07
Tring tring! Bing bang bzzzt… shht 
… KLAAR! Dat is het geluid van de 
Kunstlab machine. Zou je kunst 
kunnen maken in een fabriek? Andy 
Warhol deed het ons al voor. Kunst 
aan de lopende band. De schilder 
Fernand Leger zag overal knopjes en 
constructies. En wij kijken mee! Op 
vrijdag sluiten we af met een mini-expo.

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30-17:00
 Westrand,  
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
 € 100/week
 € 20/week
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Laura De Cloedt
 www.westrand.be

Speelse zomer- 
activiteiten 
Huis van het Kind 
08/07 en 19/08
Tijdens deze zomeractiviteiten willen 
we (groot)ouder en (klein)kind laten 
genieten van ontmoeting en (spelen 
met) elkaar. Wat we juist op deze 
dag gaan doen, houden we nog even 
geheim. Dat jullie niet gaan stilzitten 
kunnen we wel al verklappen.

 13:30-16:30, op woensdag
 Welzijnscampus Nieuwenbos,  
Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden
 gratis
 Huis van het Kind

4 tot 7 
jaar

iedereen

Opvang Infano 
‘t Sterretje
01/07 tot 28/08
Bij Infano kunnen kinderen vrij 
spelen en ontdekken. We werken 
rond verschillende thema’s met 
een gevarieerd spelaanbod en leuk 
spelmateriaal. 

 07:00-18:00, van maandag tot vrijdag
 Basisschool De Klimop,  
Marktstraat 25, 1703 Schepdaal
 1 volle dag: € 13,99  
Minder dan 6 uur: € 7  
Minder dan 3 uur: € 4,65  
Vanaf tweede kind -25%
 1 volle dag: € 7 
Minder dan 6 uur: € 3,5  
Minder dan 3 uur: € 2,33
 Infano
 www.infano.be

Kunstlab  
Automata
01/07 tot 03/07 
12/08 tot 14/08
Via beweging laten we een spoor na. 
Zo kunnen we elke vorm van kunst 
maken! Maar wat als die beweging 
geautomatiseerd wordt? Is het dan nog 
wel kunst? Een zoektocht tussen robot 
en kunstenaar zijn. Tot we zelf een 
kunstmachine worden? We sluiten af 
met een mini-expo en alle kunstwerkjes 
mogen mee naar huis.

 09:00-16:00, van woensdag tot vrijdag
 08:30-17:00
 juli: Westrand  
augustus: Itterbeek Idee
 € 60/3 dagen
 € 12/3 dagen
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Laura De Cloedt
 www.westrand.be

 2,5 tot 
12 jaar 4 tot 7 

jaar
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Zomertaal
10/08 tot 14/08 
17/08 tot 21/08
Twee weken waarin de Nederlandse 
taal centraal staat: babbelen, zingen, 
moppen vertellen, acteren en ... veel 
spelen! Tijdens de eerste week is het 
wereldfeest. Pak je koffers, we gaan op 
ontdekkingsreis! De tweede week wordt 
een winkelwonder. We bouwen een te 
gekke winkel! 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:00 - 17:00
 Itterbeek Idee,  
Kerkstraat 61-63, 1701 Itterbeek
 € 25/week - € 20/week vanaf 2de kind
 € 5/week - € 4/week vanaf 2de kind
 Team kind- en jongerenwelzijn Dilbeek  
ism vzw De Klasbak
deklasbak@outlook.be

Kunstenmix
17/08 tot 21/08 
24/08 tot 28/08
Kom proeven van muziek, theater, 
beweging en beeldende kunsten! Je 
mag naar hartenlust experimenteren 
met klanken, liedjes en muziekjes, 
verhalen, gedichten, kunst, beweging 
en dans. Begint het al te kriebelen?

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30 - 17:00
 Itterbeek Idee,  
Kerkstraat 61-63, 1701 Itterbeek
 € 100/week
 € 20/week
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Laura De Cloedt en 
gasten
 www.westrand.be

5,5 tot  
8,5 jaar

4 tot  
9 jaar

Kleine straffe 
circusartiest
13/07 tot 17/07 
24/08 tot 28/08
Ben jij een zotte clown, een straffe 
acrobaat, of een gevaarlijk, wild dier? 
Stap de piste op en word een echte 
circusartiest! Alles kan tijdens deze 
speelweek vol theater en circus!

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30 - 17:00
 Keperenberg,  
Keperenbergstraat 37, 1701 Itterbeek
 € 100/week
 € 20/week 
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Circus Zonder Handen 
vzw
 www.westrand.be

Speelplein 
Begijnenborre 
13/07 tot 21/08
Speelplein betekent veel plezier, spel 
en andere kinderen leren kennen. Een 
enthousiaste groep animatoren staat 
klaar om jou een onvergetelijke tijd 
te bezorgen. Samen gaan we op stap, 
zwemmen, spelen in het bos, knutselen, 
en zo veel meer. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
07:00-18:00
 JC Castelhof, Molenstraat 102,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
 Inwoners: € 5/dag,  
€ 4/dag vanaf tweede kind  
Niet-inwoners: € 11/dag  
Zwemmen: € 2 
Extra activiteit/uitstap: € 4
 € 1/dag, € 0,8/dag vanaf tweede kind 
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.dilbeek.ticketgang.eu

4 tot  
6 jaar 3 tot  

14 jaar
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ZOMER-
VAKANTIE

Ratjetoe 
06/07 tot 28/08
Je kleuter wordt een week lang 
ondergedompeld in een fantasierijk 
avontuur. Op basis van een prentenboek 
leert je kind spelen, fantaseren 
en knutselen onder pedagogische 
begeleiding van animatoren. Een 
fantastische vakantie in jouw buurt op 
maat van je kind!

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag 
 08:00-17:00
 Trefcentrum Solleveld,  
Solleveld 11, 1700 Dilbeek
 € 95/week
 € 19/week
 www.ratjetoe.be
 info@pantarheivzw.be

3 tot  
6 jaar

Vzw Schepdaal 
Sport
14/04 tot 17/04
Sportkampen voor kinderen van 3 tot 
12 jaar. Voor de kleinsten wordt het 
kamp telkens in een bepaald thema 
gegoten. De sportactiviteiten worden 
afgewisseld met creatieve momenten, 
zoekopdrachten en leuke spelletjes. 

 09:00-16:00, van dinsdag tot vrijdag
 08:00-09:00
 Kerkhofstraat 13, 1703 Schepdaal
 € 80/4 dagen
 € 16/4 dagen
 www.schepdaalsport.be
 info@schepdaalsport.be 

PAAS-
VAKANTIE

AANBOD 
VERENIGINGEN

3 tot  
12 jaar
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Vzw Schepdaal  
Sport
27/07 tot 31/07 
10/08 tot 14/08
Sportkampen voor kinderen van 3 tot 
12 jaar. Voor de kleinsten wordt het 
kamp telkens in een bepaald thema 
gegoten. De sportactiviteiten worden 
afgewisseld met creatieve momenten, 
zoekopdrachten en leuke spelletjes. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag 
 08:00-09:00
 Kerkhofstraat 13, 1703 Schepdaal
 € 80/4 dagen, € 95/5 dagen
 € 16/4 dagen, € 19/5 dagen
 www.schepdaalsport.be
 info@schepdaalsport.be

Vzw Sportieve 
Klasse
10/08 tot 14/08 
17/08 tot 21/08
Sporten? Spelen? Zwemmen? Dan zit 
je goed bij ons. Psychomotoriek voor de 
3- tot 5-jarigen en sporten voor de 6- tot 
12-jarigen. Zwemmen doen we volgens 
de WASA-visie.

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:00-17:00
 Basisschool De Vlinder,  
Kasteelstraat 76, 1700 Dilbeek
 € 125/week
 www.sportieveklasse.be
 info@sportieveklasse.be

3 tot  
12 jaar

3 tot  
5 jaar

Tennis SDI
06/07 tot 28/08
Diverse tennisstages waarbij 
verschillende tennistechnieken worden 
aangeleerd. Vanaf dit jaar zijn er ook 
themastages. Voor de 4- tot 8-jarigen 
voorzien we Olympische spelen, 
superhelden, cluedo, monopoly, ...  
De 9- tot 16-jarigen kunnen zich 
uitleven met bumper ball, boogschieten, 
Highland Games.

 08:00-17:00, van maandag tot vrijdag
 Keperenbergstraat 37c, 1701 Itterbeek
 € 105-145/week
 € 21-29/week
 www.tennis-sdi.be
 tennisschool@tennis-sdi.be

Tennis- en 
Recreatieclub  
Groot-Bijgaarden
06/07 tot 10/07 
03/08 tot 07/08
Voor kinderen die zin hebben in een 
weekje vol plezier met veel tennis, maar 
ook sport en spel zoals badminton, 
zwemmen en talloze andere leuke 
activiteiten.

 09:00-16:30, van maandag tot vrijdag 
 08:00-17:30
 Bosstraat 7, 1702 Groot-Bijgaarden
 € 120/week (€ 110 vanaf 2de familielid)
 € 24/week
 www.trgb.be
   info@trgb.be

4 tot  
16 jaar

5 tot  
12 jaar
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

24.02-28.02

Speelplein Begijnenborre
Infano 't Maantje
Infano 't Sterretje

Kleine Straffe Circusartiest

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

06.04-10.04
Speelplein Begijnenborre

Infano 't Maantje
Infano 't Sterretje

13.04-17.04

Speelplein Begijnenborre
Infano ‘t Maantje
Infano ‘t Sterretje

Schepdaal Sport vzw

krokusvakantie

paasvakantie

kalender
0 tot 6 jaar

Turnkring 
Ten Gaerde
10/08 tot 14/08
Omnisportkamp. Naast turnen kan je 
je een hele week uitleven met allerlei 
soorten sport. 

09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
08:00-18:00
Sporthal Ten Gaerde, J. Mertensstraat 27,  
1702 Groot-Bijgaarden
€ 95 voor leden, € 110 voor niet-leden  
(€ 5 korting per kind van hetzelfde gezin)
www.turnkringtengaerde.be
recrea@turnkringtengaerde.be

4 tot  
10 jaar
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zomervakantie - Augustus
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

03.08-07.08

Schatjes van Vlieg 
Infano 't Maantje
Infano 't Sterretje

Speelplein Begijnenborre
Ratjetoe

Tennis SDI
Tennis en recreatieclub Groot-Bijgaarden

10.08-14.08

Schatjes van Vlieg 
Infano 't Maantje
Infano 't Sterretje

Speelplein Begijnenborre
Zomertaal

Ratjetoe
Tennis SDI

vzw Schepdaal Sport
vzw Sportieve Klasse

Turnkring Ten Gaerde
Kunstlab Automata

17.08-24.08

Schatjes van Vlieg 
Infano 't Maantje
Infano 't Sterretje

Speelplein Begijnenborre
Zomertaal

Kunstenmix
Ratjetoe

Tennis SDI
vzw Sportieve Klasse

Speelse Zomer-
activiteiten Huis 

van het Kind

24.08-28.08

Schatjes van Vlieg 
Infano 't Maantje
Infano 't Sterretje

Kleine Straffe Circusartiest
Kunstenmix

Ratjetoe
Tennis SDI

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

01.07-03.07

Schatjes van Vlieg 
Infano ‘t Maantje
Infano ‘t Sterretje

Kunstlab Automata

06.07-10.07

Schatjes van Vlieg 
Infano 't Maantje
Infano ‘t Sterretje
Kunstlab Fabriek

Ratjetoe
Tennis SDI

Tennis en recreatieclub Groot-Bijgaarden
Speelse Zomer-

activiteiten Huis 
van het Kind

13.07-17.07

Schatjes van Vlieg 
Infano ‘t Maantje
Infano ‘t Sterretje

Kleine Straffe Circusartiest
Speelplein Begijnenborre

Ratjetoe
Tennis SDI

20.07-24.07 

Schatjes van Vlieg Schatjes van Vlieg 
Infano ‘t Maantje Infano ‘t Maantje
Infano ‘t Sterretje Infano ‘t Sterretje

Speelplein 
Begijnenborre

Speelplein Begijnenborre

Ratjetoe Ratjetoe
Tennis SDI Tennis SDI

27.07-31.07

Schatjes van Vlieg 
Infano ‘t Maantje
Infano ‘t Sterretje

Speelplein Begijnenborre
Ratjetoe

Tennis SDI
vzw Schepdaal Sport

zomervakantie - Juli



START 6-10JAAR

6-10
JAAR

24 25
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Opvang Infano 
‘t Sterretje
24/02 tot 28/02
Bij Infano kunnen kinderen vrij 
spelen en ontdekken. We werken 
rond verschillende thema’s met 
een gevarieerd spelaanbod en leuk 
spelmateriaal. 

 07:00-18:00, van maandag tot vrijdag
 Basisschool De Klimop,  
Marktstraat 25 1703 Schepdaal
 1 volle dag: € 13,99  
Minder dan 6 uur: € 7  
Minder dan 3 uur: € 4,65  
Vanaf tweede kind -25%
 1 volle dag: € 7 
Minder dan 6 uur: € 3,5  
Minder dan 3 uur: € 2,33
 Infano
 www.infano.be

Een week vol 
circuskriebels 
24/02 tot 28/02
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!

 9:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30-17:00
 Keperenberg,  
Keperenbergstraat 37, 1701 Itterbeek
 € 100/week
 € 20/week
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Circus in Beweging
 www.westrand.be

2,5 tot  
12 jaar

6 tot  
14 jaar

Speelplein 
Begijnenborre 
24/02 tot 28/02 
Speelplein betekent veel plezier, spel 
en andere kinderen leren kennen. Een 
enthousiaste groep animatoren staat 
klaar om jou een onvergetelijke tijd 
te bezorgen. Samen gaan we op stap, 
zwemmen, spelen in het bos, knutselen, 
en zo veel meer. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
07:00-18:00
 JC Castelhof, Molenstraat 102,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
 Inwoners: € 5/dag,  
€ 4/dag vanaf tweede kind  
Niet-inwoners: € 11/dag  
Zwemmen: € 2 
Extra activiteit/uitstap: € 4
 € 1/dag, € 0,8/dag vanaf tweede kind 
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.dilbeek.ticketgang.eu

3 tot  
14 jaar

KROKUS-
VAKANTIE

AANBOD 
GEMEENTE
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Speelplein 
Begijnenborre 
06/04 tot 17/04
Speelplein betekent veel plezier, spel 
en andere kinderen leren kennen. Een 
enthousiaste groep animatoren staat 
klaar om jou een onvergetelijke tijd 
te bezorgen. Samen gaan we op stap, 
zwemmen, spelen in het bos, knutselen, 
en zo veel meer. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
07:00-18:00
 JC Castelhof, Molenstraat 102,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
 Inwoners: € 5/dag,  
€ 4/dag vanaf tweede kind,  
Niet-inwoners: € 11/dag,  
Zwemmen: € 2, 
Extra activiteit/uitstap: € 4
 € 1/dag, € 0,8/dag vanaf tweede kind 
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.dilbeek.ticketgang.eu

Opvang Infano 
‘t Sterretje
06/04 tot 17/04
Bij Infano kunnen kinderen vrij 
spelen en ontdekken. We werken 
rond verschillende thema’s met 
een gevarieerd spelaanbod en leuk 
spelmateriaal. 

 07:00-18:00, van maandag tot vrijdag
 Basisschool De Klimop,  
Marktstraat 25 1703 Schepdaal
 1 volle dag: € 13,99  
Minder dan 6 uur: € 7  
Minder dan 3 uur: € 4,65  
Vanaf tweede kind -25%
 1 volle dag: € 7 
Minder dan 6 uur: € 3,5  
Minder dan 3 uur: € 2,33
 Infano
 www.infano.be

3 tot  
14 jaar

2,5 tot  
12 jaar

Wanderkamp
24/02 tot 28/02
We trekken erop uit en laten ons 
verwonderen door wat we tegenkomen. 
We nemen de tijd om bij te leren, 
te observeren en te reflecteren. We 
genieten van de natuur, een museum 
of een lekkere picknick. We verkennen 
onze eigen creativiteit. We gaan 
wanderen, er geraken doen we wel.

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30 - 17:00
Keperenberg, Keperenbergstraat 37,  
1701 Itterbeek
 € 150/week
  € 30/week
 Team Kind - Cultuur & Samenleven vzw 
ism Binke Hoeken (vzw Kaluis)
 www.westrand.be

PAAS-
VAKANTIE

6 tot  
9 jaar
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ZOMER-
VAKANTIE

Schatten  
van Vlieg
01/07 tot 31/08
Open je oren en begeef je naar de schat 
van Vlieg op de jeugdafdeling van 
Bibliotheek De Wolfsput. Tussen 1 juli 
en 31 augustus kan je deelnemen aan 
een zomerse zoektocht van Schatten 
van Vlieg. Volg het geluidsparcours, 
vind de schatkist en maak kans op 
prikkelende prijzen. Hoor jij wat ik 
hoor?

 Tijdens de openingsuren
 Bibliotheek De Wolfsput, 
d’Arconatistraat 1, 1700 Dilbeek
 gratis
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.wolfsput.be

6 tot  
10 jaar

Skatekamp  
(beginners en gevorderden)
06/04 tot 10/04
Wil je al lang leren skaten of heb je al 
ervaring en wil je nog wat nieuwe tips & 
tricks leren? Dan is dit skatekamp zeker 
iets voor jou! We wisselen beurtelings af 
tussen de skateparken van Asse, Ternat 
en Dilbeek. Vrijdag gaan we samen naar 
een indoor skatepark. Heb je zelf geen 
materiaal, dan kan je dit gratis lenen. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag 
 Skatepark Dilbeek, Asse en Ternat
 €  105/week
 €  21/week
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Jeugddienst Ternat en 
Jeugddienst Asse 
 www.dilbeek.ticketgang.eu

Wanderkamp
14/04 tot 17/04
We trekken erop uit en laten ons 
verwonderen door wat we tegenkomen. 
We nemen de tijd om bij te leren, 
te observeren en te reflecteren. We 
genieten van de natuur, een museum 
of een lekkere picknick. We verkennen 
onze eigen creativiteit. We gaan 
wanderen, er geraken doen we wel.

 09:00-16:00, van dinsdag tot vrijdag
 08:30 - 17:00
Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
 € 150/4 dagen
 € 30/4 dagen
 Team Kind - Cultuur & Samenleven vzw 
ism Binke Hoeken (vzw Kaluis)
 www.westrand.be

vanaf  
8 jaar 6 tot  

9 jaar
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DROPSTAP
Start van de grote vakantie…  
We vliegen er direct in en gaan  
(dr)op stap! De eerste vakantiedagen 
van zomer 2020 worden onvergetelijk. 
Zegt een drijvend hindernissenparcours 
je wel wat? Nieuwsgierig naar de 
geheimen van de fotografie? Zin om 
Antwerpen te ontdekken? Benieuwd 
hoe het leven er honderd jaar geleden 
aan toeging? Schrijf je dan in voor onze 
avontuurlijke drOPSTAPjes! 
Wist je dat we zelfs een package-deal 
hebben? Neem deel aan de 3 activiteiten 
en betaal slechts € 50 voor alle 
uitstappen!

Gavers  
Geraardsbergen
01/07
Trek je stoute schoenen aan en kom 
mee op avontuur naar Domein De 
Gavers in Geraardsbergen! Het WOW-
waterpark, een zwemzone van 2000m², 
is vandaag het decor van tonnen 
waterpret. Even chillen kan bij de 
strandzone met airtrampoline. Verleg je 
grenzen en voel je heel even Spiderman 
op de klimtoren.

 08:30 - ca. 17:30
 Parking Westrand,  
 Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek. 
 € 20
 € 4
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.westrand.be

8 tot  
11 jaarOpvang Infano 

‘t Sterretje
01/07 tot 28/08
Bij Infano kunnen kinderen vrij 
spelen en ontdekken. We werken 
rond verschillende thema’s met 
een gevarieerd spelaanbod en leuk 
spelmateriaal. 

 07:00-18:00, van maandag tot vrijdag
 Basisschool De Klimop,  
Marktstraat 25 1703 Schepdaal
 1 volle dag: € 13,99  
Minder dan 6 uur: € 7  
Minder dan 3 uur: € 4,65  
Vanaf tweede kind -25%
 1 volle dag: € 7 
Minder dan 6 uur: € 3,5  
Minder dan 3 uur: € 2,33
 Infano
 www.infano.be 

Kunstlab  
Automata
01/07 tot 03/07 
12/08 tot 14/08
Via beweging laten we een spoor na. 
Zo kunnen we elke vorm van kunst 
maken! Maar wat als die beweging 
geautomatiseerd wordt? Is het dan nog 
wel kunst? Een zoektocht tussen robot 
en kunstenaar zijn. Tot we zelf een 
kunstmachine worden? We sluiten af 
met een mini-expo en alle kunstwerkjes 
mogen mee naar huis.

 09:00-16:00, van woensdag tot vrijdag
 08:30-17:00
 juli: Westrand  
augustus: Itterbeek Idee
 € 60/3 dagen
 € 12/3 dagen
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Laura De Cloedt
 www.westrand.be

2,5 tot  
12 jaar 4 tot  

7 jaar
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Kunstlab  
Fabriek 
06/07 tot 10/07
Tring tring! Bing bang bzzzt… shht 
… KLAAR! Dat is het geluid van de 
Kunstlab machine. Zou je kunst 
kunnen maken in een fabriek? Andy 
Warhol deed het ons al voor. Kunst 
aan de lopende band. De schilder 
Fernand Leger zag overal knopjes en 
constructies. En wij kijken mee! Op 
vrijdag sluiten we af met een mini-expo. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30-17:00
 Westrand,  
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
 € 100/week
 € 20/week
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Laura De Cloedt
 www.westrand.be

Een week vol 
theaterplezier 
06/07 tot 10/07
Wat als… je een plek zoekt om de 
vakantie op een leuke, creatieve, maar 
vooral speelse manier door te brengen? 
Wat als... je 2 maanden vakantie heel 
lang vindt en je graag wil improviseren, 
dramatiseren en samen met anderen 
wil creëren en acteren? Dan bieden wij 
de ideale oplossing met ons gloednieuw 
theaterkamp!
 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30 - 17:00
 Westrand,  
 Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
 € 100/week
 € 20/week
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Griet Boels en gasten
 www.westrand.be

4 tot  
7 jaar

8 tot  
12 jaar

Fotomuseum 
Antwerpen
02/07
Een museum bezoeken met je ogen 
dicht? Ondersteboven een foto maken? 
Proberen zo stil te staan als de persoon 
op de foto? Welke foto’s vind je mooi 
en welke niet? Ontdek het antwoord op 
al deze vragen tijdens een workshop in 
het Fotomuseum Antwerpen. Samen 
leren we op een speelse manier wereld 
van de digitale fotografie! Na de middag 
ontdekken we Antwerpen.

 08:30 - ca. 17:30
 Parking Westrand,  
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek. 
 € 20
 € 4
Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw 
 www.westrand.be

Bokrijk
03/07
Maak kennis met verdwenen producten 
en gebruiken van de boerderij. Kies 
een stukje leder en maak je eigen 
geldbeugel. In de namiddag doen we 
een Bokrijkrally: een speelse competitie 
met touwtrekken, kersenpitspuwen, 
hoefijzerwerpen, klompenrace en nog 
veel meer gekke dingen van vroeger.

 08:30 - ca. 17:30
 Parking Westrand,  
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek. 
 € 20
 € 4
Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.westrand.be 

8 tot  
11 jaar 8 tot  

11 jaar
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Speelse zomer- 
activiteiten 
Huis van het Kind 
08/07 en 19/08
Tijdens deze zomeractiviteiten willen 
we (groot)ouder en (klein)kind laten 
genieten van ontmoeting en (spelen 
met) elkaar. Wat we juist op deze 
dag gaan doen, houden we nog even 
geheim. Dat jullie niet gaan stilzitten 
kunnen we wel al verklappen.

 13:30-16:30, op woensdag
 Welzijnscampus Nieuwenbos,  
Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden
 gratis
 Huis van het Kind

Een week vol 
circuskriebels 
13/07 tot 17/07 
24/08 tot 28/08
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!

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30-17:00
 Keperenberg,  
 Keperenbergstraat 37,  
 1701 Itterbeek
 € 100/week
 € 20/week
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Circus in Beweging
 www.westrand.be

Iedereen
6 tot  

14 jaar

Skatekamp  
(beginners)
06/07 tot 10/07
Droom je er al lang van om op een 
skateboard te staan? Dan zijn is dit 
skatekamp zeker iets voor jou! We 
wisselen beurtelings af tussen de 
skateparken van Asse, Ternat en 
Dilbeek. Vrijdag gaan we samen naar 
een indoor skatepark. Heb je zelf geen 
materiaal, dan kan je dit gratis lenen. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30-17:00 
 Skatepark Dilbeek, Asse en Ternat
 €  105/week 
 €  21/week
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Jeugddienst Ternat en 
Jeugddienst Asse 
 www.dilbeek.ticketgang.eu

Wanderkamp
06/07 tot 10/07
We trekken erop uit en laten ons 
verwonderen door wat we tegenkomen. 
We nemen de tijd om bij te leren, 
te observeren en te reflecteren. We 
genieten van de natuur, een museum 
of een lekkere picknick. We verkennen 
onze eigen creativiteit. We gaan 
wanderen, er geraken doen we wel.

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30 - 17:00
Westrand,  
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
 € 150/week
€ 30/week
 Team Kind - Cultuur & Samenleven vzw 
ism Binke Hoeken (vzw Kaluis)
 www.westrand.be

vanaf 
8 jaar

6 tot  
9 jaar
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Kunstlab  
Fabriek 
03/08 tot 07/08
Tring tring! Bing bang bzzzt… shht 
… KLAAR! Dat is het geluid van de 
Kunstlab machine. Zou je kunst 
kunnen maken in een fabriek? Andy 
Warhol deed het ons al voor. Kunst 
aan de lopende band. De schilder 
Fernand Leger zag overal knopjes en 
constructies. En wij kijken mee! Op 
vrijdag sluiten we af met een mini-expo.

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30-17:00
 Itterbeek Idee,  
Kerkstraat 61-63, 1701 Itterbeek
 € 100/week
 € 20/week
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Laura De Cloedt
 www.westrand.be

Zomertaal
10/08 tot 14/08 
17/08 tot 21/08
Twee weken waarin de Nederlandse 
taal centraal staat: babbelen, zingen, 
moppen vertellen, acteren en ... veel 
spelen! Tijdens de eerste week is het 
wereldfeest. Pak je koffers, we gaan op 
ontdekkingsreis!  
De tweede week wordt een 
winkelwonder. We bouwen een te gekke 
winkel! 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:00 - 17:00
 Itterbeek Idee,  
Kerkstraat 61-63, 1701 Itterbeek
 € 25/week - € 20/week vanaf 2de kind
 € 5/week - € 4/week vanaf 2de kind
 Team kind- en jongerenwelzijn Dilbeek 
ism vzw De Klasbak
 deklasbak@outlook.be

6 tot  
9 jaar 5,5 tot  

8,5 jaarEen week  
vol video  
en sport
13/07 tot 17/07
 Ontdek wat je met de camera van een 
smartphone allemaal kan. Het geluid 
regelen, alles zelf monteren en acteren, 
zo maak je zelf een supercoole vlog! 
Daarna gaan we sporten. Freerunning 
en skaten bv. zijn de ideale sporten om 
filmpjes van te maken!

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 8:30-17:00
 Westrand en  
Sportcomplex Roelandsveld, 
 € 100/week
 € 20/week
Cultuur & Samenleven en Sport & 
Gezondheid Dilbeek ism Mediaraven
 www.westrand.be

Speelplein 
Begijnenborre 
13/07 tot 21/08
Speelplein betekent veel plezier, spel 
en andere kinderen leren kennen. Een 
enthousiaste groep animatoren staat 
klaar om jou een onvergetelijke tijd 
te bezorgen. Samen gaan we op stap, 
zwemmen, spelen in het bos, knutselen, 
en zo veel meer. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
07:00-18:00
 JC Castelhof, Molenstraat 102,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
 Inwoners: € 5/dag,  
€ 4/dag vanaf tweede kind  
Niet-inwoners: € 11/dag  
Zwemmen: € 2 
Extra activiteit/uitstap: € 4
 € 1/dag, € 0,8/dag vanaf tweede kind 
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.dilbeek.ticketgang.eu

6 tot  
9 jaar 3 tot  

14 jaar
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Levenscirkel
06/04 tot 10/04
Relaxdag bij Levenscirkel. Een 
vakantiedag overgoten met veel 
rust in de vorm van wobbelyoga, 
hangmatyoga, individuele yoga, 
samenwerkingsoefeningen, 
mindfulness, midden in de natuur, hier 
en daar wat knutselen, veel persoonlijke 
aandacht, warmte en plezier.

 09:30-15:30,van maandag tot vrijdag
 Poverstraat 16A,  
 1700 Sint-Martens-Bodegem
 € 45/dag 
 Je kan elke dag afzonderlijk reserveren
 www.levenscirkel.com/relaxdag 
  griet@levenscirkel.com  

Het NeerhoFvzw
14/04 tot 17/04
Kindervakantie op Het Neerhof. Kom 
dieren verzorgen, samen koken en 
ravotten op onze educatieve boerderij.

 09:00-17:00, van dinsdag tot vrijdag
 08:00-17:30
 Neerhofstraat 2, 1700 Dilbeek
 € 120/4 dagen
 www.neerhof-vzw.be
 info@neerhof-vzw.be

PAAS-
VAKANTIE

AANBOD 
VERENIGINGEN

6 tot  
16 jaar

8 tot  
10 jaar

Kunstenmix
17/08 tot 21/08 
24/08 tot 28/08
Kom proeven van muziek, theater, 
beweging en beeldende kunsten! Je 
mag naar hartenlust experimenteren 
met klanken, liedjes en muziekjes, 
verhalen, gedichten, kunst, beweging 
en dans. Begint het al te kriebelen?

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30 - 17:00
 Itterbeek Idee,  
Kerkstraat 61-63, 1701 Itterbeek
 € 100/week
 € 20/week
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Laura De Cloedt en 
gasten
 www.westrand.be

4 tot  
9 jaar
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ZOMER-
VAKANTIE

Levenscirkel 
relaxdag
02/07 en 03/07
Een vakantiedag overgoten met veel 
rust in de vorm van wobbelyoga, 
hangmatyoga, individuele yoga, 
samenwerkingsoefeningen, 
mindfulness, midden in de natuur, hier 
en daar wat knutselen, veel persoonlijke 
aandacht, warmte en plezier.

 09:30-15:30, op donderdag en op vrijdag
 Poverstraat 16A,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
 € 45/dag 
Je kan elke dag afzonderlijk reserveren
 www.levenscirkel.com/relaxdag 
 griet@levenscirkel.com 

6 tot  
16 jaar

Beeldende 
kunst met  
Yo Bisschops
14/04 tot 17/04
Tijdens een vierdaags kamp dompelen 
we ons onder in het Wilde Westen.Via 
beeldende kunst ontdekken we bizons, 
pony’s, arenden, indianen, cowboys, 
prairies, saloons, sheriffs… een 
spannende wereld om in te vertoeven. 

 09:00-16:00, van dinsdag tot vrijdag
 08:30-16:30
 Academie Dil’Arte
 € 25/dag, € 20 voor het tweede kind
 www.yobisschops.be
 yo.bisschops@telenet.be

Vzw Schepdaal  
Sport
14/04 tot 17/04
Sportkampen voor kinderen van 3 tot 
12 jaar. Voor de kleinsten wordt het 
kamp telkens in een bepaald thema 
gegoten. De sportactiviteiten worden 
afgewisseld met creatieve momenten, 
zoekopdrachten en leuke spelletjes. 

 09:00-16:00, van dinsdag tot vrijdag
 08:00-09:00
 Kerkhofstraat 13, 1703 Schepdaal
 € 80/4 dagen
 € 16/4 dagen
 www.schepdaalsport.be
 info@schepdaalsport.be 

8 tot  
11 jaar

3 tot  
12 jaar
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Tennis- en 
RecreatiecluB 
Groot-Bijgaarden
06/07 tot 10/07 
03/08 tot 07/08
Voor kinderen die zin hebben in een 
weekje vol plezier met veel tennis, maar 
ook sport en spel zoals badminton, 
zwemmen en talloze andere leuke 
activiteiten.

 09:00-16:30, van maandag tot vrijdag
 08:00-17:30
 Bosstraat 7, 1702 Groot-Bijgaarden
 € 120/week (€ 110 vanaf 2de familielid)
 € 24/week
 www.trgb.be
   info@trgb.be

Beeldende 
kunst met  
Yo Bisschops
06/07 tot 10/07
Tijdens dit kamp dompelen we 
ons onder in het thema ruimte. 
Via astronauten, chimpansees, 
David Bowie, Appolo 12, raketten, 
graancirkels, sterrenstelsels, ET, 
marsmannetjes, ufo’s… maken we een 
tocht door het heelal. Trek je ruimtepak 
maar aan, we gaan vertrekken!

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30-16:30
 Academie Dil’Arte
 € 25/dag, € 20 voor het tweede kind
  www.yobisschops.be 
 yo.bisschops@telenet.be

5 tot  
12 jaar 8 tot  

11 jaarLevenscirkeL 
relaxdag
06/07 tot 10/07 
24/08 tot 28/08
Een kamp, overgoten met veel rust 
en dat in de vorm van wobbelyoga, 
hangmatyoga, individuele yoga 
en samenwerkingsoefeningen, 
mindfulness, veel natuur en 
natuurbeleving, knutselen, veel 
persoonlijke aandacht, warmte en 
plezier.

 09:30-15:30, van maandag tot vrijdag
 Poverstraat 16A,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
 € 195/week
 www.levenscirkel.com/relaxdag 
 griet@levenscirkel.com

Tennis SDI
06/07 tot 28/08
Diverse tennisstages waarbij 
verschillende tennistechnieken worden 
aangeleerd. Vanaf dit jaar zijn er ook 
themastages. Voor de 4- tot 8-jarigen 
voorzien we Olympische spelen, 
superhelden, cluedo, monopoly, ... 
De 9- tot 16-jarigen kunnen zich 
uitleven met bumper ball, boogschieten 
en Highland Games.

 08:00-17:00, van maandag tot vrijdag
 Keperenbergstraat 37c, 1701 Itterbeek
 € 105-145/week
 € 21-29/week
 www.tennis-sdi.be
   tennisschool@tennis-sdi.be

6 tot  
16 jaar 4 tot  

16 jaar
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Het Neerhofvzw
03/08 tot 07/08
Kindervakantie op Het Neerhof. Kom 
een hele week dieren verzorgen, samen 
koken en ravotten op onze educatieve 
boerderij.

 09:00-17:00, van maandag tot vrijdag
 08:00-17:30
 Neerhofstraat 2, 1700 Dilbeek
 € 140/week
 www.neerhof-vzw.be
 info@neerhof-vzw.be 

Vzw Sportieve 
Klasse
10/08 tot 14/08 
17/08 tot 21/08
Sporten? Spelen? Zwemmen? Dan zit 
je goed bij ons. Psychomotoriek voor de 
3- tot 5-jarigen en sporten voor de 6- tot 
12-jarigen. Zwemmen doen we volgens 
de WASA-visie.

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:00-17:00
 Basisschool De Vlinder,  
Kasteelstraat 76, 1700 Dilbeek
 € 125/week
 www.sportieveklasse.be
 info@sportieveklasse.be 

8 tot  
10 jaar

6 tot  
12 jaar

Chiro  
Windekind
20/07 tot 30/07
Chiro Windekind (Groot-Bijgaarden) 
neemt al enkele jaren kinderen en 
jongeren mee op kamp die niet in 
de jeugdbeweging zitten. Via het 
open-kamp-aanbod kan iedereen 
meegenieten van een kamp met leuke 
spelletjes, activiteiten en uitstappen!

 zie kampboekje en website Chiro   
 Windekind
 Dourbes (Namen)
 zie kampboekje en website Chiro   
 Windekind
 www.chirowindekind.com
 leidingwindekind@gmail.com 

Vzw Schepdaal 
Sport
27/07 tot 31/07 
10/08 tot 14/08
Sportkampen voor kinderen van 3 tot 
12 jaar. Voor de kleinsten wordt het 
kamp telkens in een bepaald thema 
gegoten. De sportactiviteiten worden 
afgewisseld met creatieve momenten, 
zoekopdrachten en leuke spelletjes. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:00-09:00
 Kerkhofstraat 13, 1703 Schepdaal
 € 80/4 dagen, € 95/5 dagen
 € 16/4 dagen, € 19/5 dagen
 www.schepdaalsport.be
 info@schepdaalsport.be

6 tot  
16 jaar

3 tot  
12 jaar
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

24.02-28.02
Speelplein Begijnenborre

Infano 't Sterretje
Een week vol circuskriebels

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

06.04-10.04

Speelplein Begijnenborre
Infano 't Sterretje

Skatekamp (beginners & gevorderden)
Levenscirkel

13.04-17.04

Speelplein Begijnenborre
Infano ‘t Sterretje

Wanderkamp
Het Neerhof vzw

Yo Bisschops
Schepdaal Sport vzw

krokusvakantie

paasvakantie

kalender6 tot 10 jaar

Turnkring 
Ten Gaerde
10/08 tot 14/08
Omnisportkamp. Naast turnen kan je 
je een hele week uitleven met allerlei 
soorten sport. 

09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
08:00-18:00
Sporthal Ten Gaerde, J. Mertensstraat 27,  
1702 Groot-Bijgaarden
€ 95 voor leden, € 110 voor niet-leden  
(€ 5 korting per kind van hetzelfde gezin)
www.turnkringtengaerde.be
recrea@turnkringtengaerde.be

Beeldende 
Kunst met  
Yo Bisschops
24/08 tot 28/08
Tijdens dit kamp maken we een trip 
naar de andere kant van de wereld. Via 
beeldende kunst en koken ontdekken 
we Japanse tuinen, Griekse sagen en 
legendes, Australische kangoeroes, 
Afrikaans aardewerk, Russische 
poppetjes, Amerikaanse architectuur … 
Zoveel moois en lekkers in elk land om 
te ontdekken en te proeven!

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30-16:30
 Academie Dil’Arte
 € 25/dag, € 20 voor het tweede kind
 www.yobisschops.be 
 yo.bisschops@telenet.be

4 tot  
10 jaar 9 tot  

12 jaar
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zomervakantie - augustus
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

03.08-07.08

Schatten van Vlieg
Infano 't Sterretje

Speelplein Begijnenborre
Kunstlab Fabriek

Tennis SDI
Tennis en recreatieclub Groot-Bijgaarden

Het Neerhof vzw

10.08-14.08

Schatten van Vlieg
Infano ‘t Sterretje

Speelplein Begijnenborre
Zomertaal
Tennis SDI

vzw Schepdaal Sport
vzw Sportieve Klasse

Turnkring Ten Gaerde

17.08-24.08

Schatten van Vlieg
Infano ‘t Sterretje

Speelplein Begijnenborre
Zomertaal

Kunstenmix
Tennis SDI

vzw Sportieve Klasse
Speelse Zomer-

activiteiten Huis 
van het Kind

24.08-28.08

Schatten van Vlieg
Infano ‘t Sterretje

Een week vol circuskriebels
Kunstenmix
Tennis SDI

Yo Bisschops
Levenscirkel - relaxkamp

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

01.07-03.07

Schatten van Vlieg
Infano ‘t Sterretje

DROPSTAP Gavers 
Geraardsbergen

DROPSTAP FOMU DROPSTAP Bokrijk

Kunstlab Automata 
Levenscirkel - relaxdag

06.07-10.07

Schatten van Vlieg
Infano 't Sterretje
Kunstlab Fabriek

Een week vol theaterplezier
Skatekamp (beginners)

Wanderkamp
Levenscirkel - relaxkamp

Tennis SDI
Tennis en recreatieclub Groot-Bijgaarden

Yo Bisschops
Speelse Zomer-

activiteiten Huis 
van het Kind

13.07-17.07

Schatten van Vlieg
Infano ‘t Sterretje

Een week vol circuskriebels
Een week vol video en sport

Speelplein Begijnenborre
Tennis SDI

20.07-24.07 

Schatten van Vlieg Schatten van Vlieg
Infano ‘t Sterretje Infano ‘t Sterretje

Speelplein 
Begijnenborre

Speelplein Begijnenborre

Tennis SDI Tennis SDI
Chiro Windekind

27.07-31.07

Schatten van Vlieg
Infano ‘t Sterretje

Speelplein Begijnenborre
Tennis SDI

Chiro Windekind
vzw Schepdaal Sport

zomervakantie - Juli
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Joooooo iedereen, 
ik verveel mij! 
Willen jullie iets doen 
vandaag?

We kunnen 
gaan karten?

Ja inderdaad, of we 
gaan VR-gamen?

Pff ja geen idee…

Ja man
ik verveel mij ook 

steendood.

Ja, maar hoe 
geraken we daar?

Ouh ja wel zin in, 
maar waar doe je dat?

54 55

Herkenbare conversatie?  
Verveel jij je ook vaak tijdens de 
zomermaanden? Skiën in de zomer? 
Of toch liever afkoelen in een tropisch 
zwembad? Wil je graag leren hoe je de 
beste Instagram-foto’s neemt?   
Vind je niet je ding in deze brochure? 
Bepaal zelf het zomeraanbod! 
Stuur je idee naar Team Jongeren - 
Cultuur & Samenleven Dilbeek vzw.

        jong@dilbeek.be

 JinD

 Jindstagram
       of kom kloppen op de deur van  
       onze bureau in Westrand 
       (tegenover de bib)

Zotte ideeën welkom! 
Wij helpen ze uitvoeren.

GEZOCHT:  
jongeren die 
zich vervelen
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KROKUS-
VAKANTIE

AANBOD 
GEMEENTE

Speelplein 
Begijnenborre 
24/02 tot 28/02 
Speelplein betekent veel plezier, spel 
en andere kinderen leren kennen. Een 
enthousiaste groep animatoren staat 
klaar om jou een onvergetelijke tijd 
te bezorgen. Samen gaan we op stap, 
zwemmen, spelen in het bos, knutselen, 
en zo veel meer. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
07:00-18:00
 JC Castelhof, Molenstraat 102,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
 Inwoners: € 5/dag,  
€ 4/dag vanaf tweede kind  
Niet-inwoners: € 11/dag  
Zwemmen: € 2 
Extra activiteit/uitstap: € 4
 € 1/dag, € 0,8/dag vanaf tweede kind 
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.dilbeek.ticketgang.eu

3 tot  
14 jaar

Opvang Infano 
‘t Sterretje
24/02 tot 28/02
Bij Infano kunnen kinderen vrij 
spelen en ontdekken. We werken 
rond verschillende thema’s met 
een gevarieerd spelaanbod en leuk 
spelmateriaal. 

 07:00-18:00, van maandag tot vrijdag
 Basisschool De Klimop,  
Marktstraat 25, 1703 Schepdaal
 1 volle dag: € 13,99  
Minder dan 6 uur: € 7  
Minder dan 3 uur: € 4,65  
Vanaf tweede kind -25%
 1 volle dag: € 7 
Minder dan 6 uur: € 3,5  
Minder dan 3 uur: € 2,33
 Infano
 www.infano.be

Een week vol 
circuskriebels 
24/02 tot 28/02
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! 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30-17:00
 Keperenberg,  
Keperenbergstraat 37, 1701 Itterbeek
 € 100/week
 € 20/week
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Circus in Beweging
 www.westrand.be

2,5 tot  
12 jaar 6 tot  

14 jaar
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PAAS-
VAKANTIE

Speelplein 
Begijnenborre 
06/04 tot 17/04
Speelplein betekent veel plezier, spel en 
andere kinderen leren kennen. Er staat 
een enthousiaste groep animatoren 
klaar om jou een onvergetelijke tijd 
te bezorgen. Samen gaan we op stap, 
zwemmen, spelen in het bos, knutselen, 
en zo veel meer. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
07:00-18:00
 JC Castelhof, Molenstraat 102,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
 Inwoners: € 5/dag,  
€ 4/dag vanaf tweede kind  
Niet-inwoners: € 11/dag  
Zwemmen: € 2 
Extra activiteit/uitstap: € 4
 € 1/dag, € 0,8/dag vanaf tweede kind 
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.dilbeek.ticketgang.eu

3 tot  
14 jaar Opvang Infano  

‘t Sterretje
06/04 tot 17/04
Bij Infano kunnen kinderen vrij 
spelen en ontdekken. We werken 
rond verschillende thema’s met 
een gevarieerd spelaanbod en leuk 
spelmateriaal. 

 07:00-18:00, van maandag tot vrijdag
 Basisschool De Klimop,  
Marktstraat 25, 1703 Schepdaal
 1 volle dag: € 13,99  
Minder dan 6 uur: € 7  
Minder dan 3 uur: € 4,65  
Vanaf tweede kind -25%
 1 volle dag: € 7 
Minder dan 6 uur: € 3,5  
Minder dan 3 uur: € 2,33
 Infano
 www.infano.be

Skatekamp  
(beginners en gevorderden)
06/04 tot 10/04
Wil je al lang leren skaten of heb je al 
ervaring en wil je nog wat nieuwe tips & 
tricks leren? Dan is dit skatekamp zeker 
iets voor jou! We wisselen beurtelings af 
tussen de skateparken van Asse, Ternat 
en Dilbeek. Vrijdag gaan we samen naar 
een indoor skatepark. Heb je zelf geen 
materiaal, dan kan je dit gratis lenen. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 Skatepark Dilbeek, Asse en Ternat
 € 105/week
 € 21/week
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven    
 Dilbeek vzw ism Jeugddienst Ternat en  
 Jeugddienst Asse 
 www.dilbeek.ticketgang.eu

2,5 tot  
12 jaar vanaf 

8 jaar
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ZOMER-
VAKANTIE

Opvang Infano 
‘t Sterretje
01/07 tot 28/08
Bij Infano kunnen kinderen vrij 
spelen en ontdekken. We werken 
rond verschillende thema’s met 
een gevarieerd spelaanbod en leuk 
spelmateriaal. 

 07:00-18:00, van maandag tot vrijdag
 Basisschool De Klimop,  
Marktstraat 25 1703 Schepdaal
 1 volle dag: € 13,99  
Minder dan 6 uur: € 7  
Minder dan 3 uur: € 4,65  
Vanaf tweede kind -25%
 1 volle dag: € 7 
Minder dan 6 uur: € 3,5  
Minder dan 3 uur: € 2,33
 Infano
 www.infano.be

2,5 tot  
12 jaar

 
 
DROPSTAP
Start van de grote vakantie…  
We vliegen er direct in en gaan  
(dr)op stap! De eerste vakantiedagen 
van zomer 2020 worden onvergetelijk. 
Zegt een drijvend hindernissenparcours 
je wel wat? Nieuwsgierig naar de 
geheimen van de fotografie? Zin om 
Antwerpen te ontdekken? Benieuwd 
hoe het leven er honderd jaar geleden 
aan toeging? Schrijf je dan in voor onze 
avontuurlijke drOPSTAPjes! 
Wist je dat we zelfs een package-deal 
hebben? Neem deel aan de 3 activiteiten 
en betaal slechts € 50 voor alle 
uitstappen!

Gavers  
Geraardsbergen
01/07
Het WOW-waterpark, een zwemzone 
van 2000m², is vandaag het decor van 
tonnen waterpret. Even chillen kan 
bij de strandzone met airtrampoline. 
Verleg je grenzen en voel je heel even 
Spiderman op de klimtoren.

 08:30 - ca. 17:30
 Parking Westrand,  
 Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek 
 € 20
 € 4
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.westrand.be

11 tot  
14 jaar
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Fotomuseum 
Antwerpen
02/07
Hoe breng je diepte in een foto? 
Vanuit welk standpunt fotografeer je 
je onderwerp? Hoe breng je dat kleine 
detail in beeld? In deze workshop 
digitale fotografie leer je een aantal 
technieken om de ideale foto te nemen! 
Na de middag gaan we op stap in 
Antwerpen.

 8:30 - ca. 17:30
 Parking Westrand,  
 Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek  
 € 20
 € 4
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw 
 www.westrand.be

Bokrijk
03/07
Leer alles over het vakmanschap en 
het dagelijks gebruik van aardewerk. 
Neem plaats aan een draaitafel en 
laat je verrassen door deze oude 
techniek. In de namiddag doen we een 
Bokrijkrally: een speelse competitie 
met touwtrekken, kersenpitspuwen, 
hoefijzerwerpen, klompenrace en nog 
veel meer zotte dingen van vroeger.

 08:30 - ca. 17:30
 Parking Westrand,  
 Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek  
 € 20
 € 4
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.westrand.be 

11 tot  
14 jaar 11 tot  

14 jaar

Skatekamp
(beginners)  
06/07 tot 10/07
Droom je er al lang van om op een 
skateboard te staan? Dan zijn is dit 
skatekamp zeker iets voor jou! We 
wisselen beurtelings af tussen de 
skateparken van Asse, Ternat en 
Dilbeek. Vrijdag gaan we samen naar 
een indoor skatepark. Heb je zelf geen 
materiaal, dan kan je dit gratis lenen. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 Skatepark Dilbeek, Asse en Ternat
 € 105/week
 € 21/week
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Jeugddienst Ternat en 
Jeugddienst Asse 
 www.dilbeek.ticketgang.eu

Sportief Kamp
06/07 tot 10/07 
17/08 tot 21/08
Ben jij tussen 12 en 16 jaar en op zoek 
naar een sportieve uitdaging? Tijdens 
het sportief kamp in Dilbeek kan je 
proeven van een gevarieerd aanbod: 
boksen, cheerleaden, muurklimmen,... 
Steeds aangepast aan de specifieke 
leeftijd. Last minute beslissen en per 
dag inschrijven kan!

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag 
(vrijdag daguitstap)
 16:00-17:00
 Sportcomplex Roelandsveld,  
Sportlaan 24, 1700 Dilbeek 
 € 105/week of € 21/dag  
(inschrijven per dag en ter plaatse 
betalen in cash is mogelijk)
 €  21/week of € 4,2/dag
 Sport & Gezondheid Dilbeek vzw
 www.dilbeek.ticketgang.eu

vanaf 
8 jaar

12 tot  
16 jaar
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Een week vol 
theaterplezier
06/07 - 10/07
Heb jij altijd al eens op een podium 
willen staan en in de huid van een 
personage willen kruipen? Zin om 
met anderen een toneelstuk in elkaar 
te steken? Wij brengen tieners met 
goesting voor theater samen! Aan de 
hand van improvisatie en rollenspellen 
leren we elkaar beter kennen. Ervaring 
mag, maar is niet vereist.

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30-17:00
 Westrand,  
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
 € 100/week
 € 20/week 
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Griet Boels en gasten
 www.westrand.be

Een week vol 
circuskriebels 
13/07 tot 17/07 
24/08 tot 28/08
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!

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30-17:00
 Keperenberg,  
Keperenbergstraat 37, 1701 Itterbeek
 € 100/week
 € 20/week
 Team Kind - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw ism Circus in Beweging
 www.westrand.be

12 tot  
13 jaar

14 tot  
15 jaar 6 tot  

14 jaar Een week  
vol video  
en sport
13/07 tot 17/07
 Ontdek wat je met de camera van een 
smartphone allemaal kan. Het geluid 
regelen, alles zelf monteren en acteren, 
zo maak je zelf een supercoole vlog! 
Daarna gaan we sporten. Freerunning 
en skaten bv. zijn de ideale sporten om 
filmpjes van te maken!

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:30-17:00
 Westrand en  
Sportcomplex Roelandsveld
 € 100/week
 € 20/week
 Cultuur & Samenleven en Sport &   
Gezondheid ism Mediaraven
 www.westrand.be

Speelplein 
Begijnenborre 
13/07 tot 21/08
Speelplein betekent veel plezier, spel 
en andere kinderen leren kennen. Een 
enthousiaste groep animatoren staat 
klaar om jou een onvergetelijke tijd 
te bezorgen. Samen gaan we op stap, 
zwemmen, spelen in het bos, knutselen, 
en zo veel meer. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
07:00-18:00
 JC Castelhof, Molenstraat 102,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
 Inwoners: € 5/dag,  
€ 4/dag vanaf tweede kind  
Niet-inwoners: € 11/dag  
Zwemmen: € 2 
Extra activiteit/uitstap: € 4
 € 1/dag, € 0,8/dag vanaf tweede kind 
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven 
Dilbeek vzw
 www.dilbeek.ticketgang.eu 

10 tot  
12 jaar

3 tot  
14 jaar
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Skatekamp 
(gevorderden)
24/08 tot 28/08
Skate je al maar wil je graag nog wat 
nieuwe tips & tricks leren van ervaren 
monitoren? Dan is dit skatekamp zeker 
iets voor jou. We wisselen af tussen 
de skateparken van Asse, Ternat en 
Dilbeek. Vrijdag laten we jullie los 
in een indoor skatepark. Geen eigen 
materiaal? Je kan het gratis lenen.

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 Skatepark Dilbeek, Asse en Ternat 
 €  105/week
 €  21 
 Team Jongeren - Cultuur & Samenleven    
 Dilbeek vzw ism Jeugddienst Ternat en  
 Jeugddienst Asse 
 www.dilbeek.ticketgang.eu 

                                                                                     

vanaf 
12 jaar Levenscirkel 

Relaxdag
06/04 tot 10/04
Een vakantiedag overgoten met veel 
rust in de vorm van wobbelyoga, 
hangmatyoga, individuele yoga, 
samenwerkingsoefeningen, 
mindfulness, midden in de natuur, hier 
en daar wat knutselen, veel persoonlijke 
aandacht, warmte en plezier.

 09:30-15:30,van maandag tot vrijdag 
 Poverstraat 16A,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
€ 45/dag  
(Je kan elke dag kan afzonderlijk boeken)
 www.levenscirkel.com/relaxdag 
 griet@levenscirkel.com 

Het Neerhofvzw
06/04 tot 10/04
Tienervakantie op Het Neerhof. Kom 
een hele week de handen uit de mouwen 
steken en spelen op onze educatieve 
boerderij.

 09:00-17:00, van maandag tot vrijdag
 08:00-17:30
 Neerhofstraat 2, 1700 Dilbeek
 € 140/week
 www.neerhof-vzw.be
 tel: 02/569.14.45 

PAAS-
VAKANTIE

AANBOD 
VERENIGINGEN

6 tot  
16 jaar

10 tot  
13 jaar
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Beeldende 
kunst met  
Yo Bisschops
14/04 tot 17/04
Tijdens een vierdaags kamp dompelen 
we ons onder in het Wilde Westen. Via 
beeldende kunst ontdekken we bizons, 
pony’s, arenden, indianen, cowboys, 
prairies, saloons, sheriffs… een 
spannende wereld om in te vertoeven. 

 09:00-16:00, van dinsdag tot vrijdag
 8:30-16:30
 Academie Dil’Arte
 € 25/dag, € 20 voor het tweede kind
 www.yobisschops.be 
 yo.bisschops@telenet.be 

Vzw Schepdaal  
Sport
14/04 tot 17/04
Sportkampen voor kinderen van 3 tot 
12 jaar. De sportactiviteiten worden 
afgewisseld met creatieve momenten, 
zoekopdrachten en leuke spelletjes. 

 09:00-16:00, van dinsdag tot vrijdag
 08:00-09:00
 Kerkhofstraat 13, 1703 Schepdaal
 € 80/4 dagen
 € 16/4 dagen
 www.schepdaalsport.be
 info@schepdaalsport.be 

8 tot  
11 jaar

3 tot  
12 jaar

ZOMER-
VAKANTIE

Levenscirkel 
Relaxdag
02/07 en 03/07
Een vakantiedag overgoten met veel 
rust in de vorm van wobbelyoga, 
hangmatyoga, individuele yoga, 
samenwerkingsoefeningen, 
mindfulness, midden in de natuur, hier 
en daar wat knutselen, veel persoonlijke 
aandacht, warmte en plezier.

 09:30-15:30, op donderdag en op vrijdag
 Poverstraat 16A,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
 € 45/dag  
 (Je kan elke dag afzonderlijk boeken)
 www.levenscirkel.com/relaxdag 
 griet@levenscirkel.com

6 tot  
16 jaar
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Levenscirkel 
Relaxdag 
06/07 tot 10/07 
24/08 tot 28/08
Een kamp, overgoten met veel rust 
en dat in de vorm van wobbelyoga, 
hangmatyoga, individuele yoga 
en samenwerkingsoefeningen, 
mindfulness, veel natuur en 
natuurbeleving, knutselen, veel 
persoonlijke aandacht, warmte en 
plezier.

 09:30-15:30, van maandag tot vrijdag
 Poverstraat 16A,  
1700 Sint-Martens-Bodegem
 € 195/week
 www.levenscirkel.com/relaxdag 
 griet@levenscirkel.com

Het Neerhofvzw
06/07 tot 10/07 
13/07 tot 17/07
Tienervakantie op Het Neerhof. Kom 
een hele week de handen uit de mouwen 
steken en spelen op onze educatieve 
boerderij.

 09:00-17:00, van maandag tot vrijdag
 08:00-17:30
 Neerhofstraat 2, 1700 Dilbeek
 € 140/week
 www.neerhof-vzw.be
  info@neerhof-vzw.be

6 tot  
16 jaar

10 tot  
13 jaar

Tennis SDI
06/07 tot 28/08
Diverse tennisstages waarbij 
verschillende tennistechnieken worden 
aangeleerd. Vanaf dit jaar zijn er ook 
themastages. Voor de 4- tot 8-jarigen 
voorzien we Olympische spelen, 
superhelden, cluedo, monopoly, ...  
De 9- tot 16-jarigen kunnen zich 
uitleven met bumper ball, boogschieten 
en Highland Games.

 08:00-17:00, van maandag tot vrijdag
 Keperenbergstraat 37c, 1701 Itterbeek
 € 105-145/week
 € 21-29/week
 www.tennis-sdi.be
  tennisschool@tennis-sdi.be

Tennis- en 
Recreatieclub  
Groot-Bijgaarden
06/07 tot 10/07 
03/08 tot 07/08
Voor kinderen die zin hebben in een 
weekje vol plezier met veel tennis, maar 
ook sport en spel zoals badminton, 
zwemmen en talloze andere leuke 
activiteiten.

 09:00-16:30, van maandag tot vrijdag
 08:00-17:30
 Bosstraat 7, 1702 Groot-Bijgaarden
 € 120/week (€ 110 vanaf 2de familielid)
 € 24/week
 www.trgb.be
   info@trgb.be

4 tot  
16 jaar 5 tot  

12 jaar
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Beeldende 
kunst met  
Yo Bisschops
06/07 tot 10/07
Tijdens dit beeldende kunstkamp 
dompelen we ons onder in het thema 
ruimte. Via astronauten, chimpansees, 
David Bowie, Appolo 12, raketten, 
graancirkels, sterrenstelsels, ET, 
marsmannetjes, ufo’s… maken we een 
tocht door het heelal. Trek je ruimtepak 
maar aan, we gaan vertrekken!

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 8:30-16:30
 Academie Dil’Arte
 € 25/dag, € 20 voor het tweede kind
   www.yobisschops.be 
  yo.bisschops@telenet.be

Chiro  
Windekind
20/07 tot 30/07
Chiro Windekind (Groot-Bijgaarden) 
neemt al enkele jaren kinderen en 
jongeren mee op kamp die niet in 
de jeugdbeweging zitten. Via het 
open-kamp-aanbod kan iedereen 
meegenieten van een kamp met leuke 
spelletjes, activiteiten en uitstappen!

 zie kampboekje en website Chiro 
Windekind
 Dourbes (Namen)
 zie kampboekje en website Chiro 
Windekind
 www.chirowindekind.com
   leidingwindekind@gmail.com 

8 tot  
11 jaar

6 tot  
16 jaar

Vzw Schepdaal  
Sport
27/07 tot 31/07 
10/08 tot 14/08
Sportkampen voor kinderen van 3 tot 
12 jaar. Voor de kleinsten wordt het 
kamp telkens in een bepaald thema 
gegoten. De sportactiviteiten worden 
afgewisseld met creatieve momenten, 
zoekopdrachten en leuke spelletjes. 

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag 
(niet op 21/7)
 08:00-09:00
 Kerkhofstraat 13, 1703 Schepdaal
 € 80/4 dagen, € 95/5 dagen
 € 16/4 dagen, € 19/5 dagen
 www.schepdaalsport.be
 info@schepdaalsport.be

Vzw Sportieve 
Klasse
10/08 tot 14/08 
17/08 tot 21/08
Sporten? Spelen? Zwemmen? Dan zit 
je goed bij ons. Psychomotoriek voor de 
3- tot 5-jarigen en sporten voor de 6- tot 
12-jarigen. Zwemmen doen we volgens 
de WASA-visie.

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 08:00-17:00
 Basisschool De Vlinder,  
Kasteelstraat 76, 1700 Dilbeek
 € 125/week
 www.sportieveklasse.be
 info@sportieveklasse.be

3 tot  
12 jaar

6 tot  
12 jaar
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Beeldende 
kunst met  
Yo Bisschops
24/08 tot 28/08
Tijdens dit kamp maken we een trip 
naar de andere kant van de wereld. Via 
beeldende kunst en koken ontdekken 
we Japanse tuinen, Griekse sagen en 
legendes, Australische kangoeroes, 
Afrikaans aardewerk, Russische 
poppetjes, Amerikaanse architectuur … 
Zoveel moois en lekkers in elk land om 
te ontdekken en te proeven!

 09:00-16:00, van maandag tot vrijdag
 8:30-16:30
 Academie Dil’Arte
 € 25/dag, € 20 voor het tweede kind
  www.yobisschops
 yo.bisschops@telenet.be

9 tot  
12 jaar

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

24.02-28.02
Speelplein Begijnenborre

Infano 't Sterretje
Een week vol circuskriebels

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

06.04-10.04

Speelplein Begijnenborre
Infano 't Sterretje

Skatekamp (beginners & gevorderden)
Levenscirkel 

13.04-17.04

Speelplein Begijnenborre
Infano ‘t Sterretje

Yo Bisschops
Schepdaal Sport vzw

krokusvakantie

paasvakantie

kalender
10 tot 16 jaar
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

01.07-03.07
Infano ‘t Sterretje

DROPSTAP Gavers 
Geraardsbergen

DROPSTAP FOMU DROPSTAP Bokrijk

Levenscirkel - relaxdag

06.07-10.07

Infano ‘t Sterretje
Skatekamp (beginners)

Sportief kamp
Een week vol theaterplezier

Levenscirkel - relaxkamp
Het Neerhof vzw

Tennis SDI
Tennis en recreatieclub Groot-Bijgaarden

Yo Bisschops

13.07-17.07

Infano 't Sterretje
Een week vol circuskriebels
Een week vol video en sport

Speelplein Begijnenborre
Tennis SDI

Het Neerhof vzw

20.07-24.07

Infano 't Sterretje Infano 't Sterretje
Speelplein

Begijnenborre
Speelplein Begijnenborre

Tennis SDI Tennis SDI
Chiro Windekind

27.07-31.07

Infano ‘t Sterretje
Speelplein Begijnenborre

Tennis SDI
Chiro Windekind

vzw Schepdaal Sport

zomervakantie - Juli zomervakantie - augustus
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

03.08-07.08

Infano 't Sterretje
Speelplein Begijnenborre

Tennis SDI
Tennis en recreatieclub Groot-Bijgaarden

10.08-14.08

Infano 't Sterretje
Speelplein Begijnenborre

Tennis SDI
vzw Schepdaal Sport
vzw Sportieve Klasse

Turnkring Ten Gaerde

17.08-24.08

Infano 't Sterretje
Speelplein Begijnenborre

Sportief kamp
Tennis SDI

vzw Sportieve Klasse

24.08-28.08

Infano 't Sterretje
Een week vol circuskriebels
Skatekamp (gevorderden)

Tennis SDI
Levenscirkel - relaxkamp

Yo Bisschops
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CONTACT en 
INSCHRIJVINGEN
Inschrijven voor activiteiten 
georganiseerd door Cultuur & 
Samenleven Dilbeek vzw kan 
online, telefonisch of aan de balie 
van Westrand, cultuurcentrum 
Dilbeek. Inschrijven voor activiteiten 
georganiseerd door Sport & Gezondheid 
vzw kan online via TicketGang.

Westrand
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
info@westrand.be
02 466 20 30
Openingsuren
Ma-do-vr 9:00-12:20 en 13:30-17:30
Di 9:00-11:00 en 13:30-17:30
Wo 9:00-17:30
Za 9:00-13:00
Zomersluiting: wo 15 juli t.e.m. zo 16 
augustus 2020 

www.westrand.be
Westrand - Cultuurcentrum Dilbeek
westranddilbeek

Bibliotheek  
De Wolfsput
d’Arconatistraat 1, 1700 Dilbeek
info@wolfsput.be 

www.wolfsput.be 
Bibliotheek De Wolfsput
bibliotheekdewolfsput

Openingsuren
Ma-wo-vr 10:00-19:00
Di-do 10:00-20:00
Za 09:00-13:00

Team Kind -  
Cultuur & 
Samenleven vzw
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
kind@dilbeek.be
02 466 20 30 

www.westrand.be/drop2020 

Team Jongeren - 
Cultuur &  
Samenleven vzw
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek
jong@dilbeek.be
speelplein@dilbeek.be 
02 451 69 40

Inschrijvingen speelplein 
Di 9:00-11:00 en 13:30-17:30
Do 9:00-12:30 en 13:30-17:30 

www.jind.be  
       www.westrand.be/drop2020 

JinD
 jindstagram

Sport & Gezondheid 
Dilbeek vzw
Sportlaan 24, 1700 Dilbeek
sport@dilbeek.be  
02 451 69 15

www.dilbeek.be/sport-en-  
       gezondheid

Sport-en Gezondheid Dilbeek
 sportindilbeek

TICKETGANG
Om via ticketgang in te schrijven moet 
je eerst een gezinsaccount aanmaken. 
Op de website van Westrand vind je 
handleidingen om je op weg te helpen.
www.westrand.be/ticketgang 

Team Kind- en 
Jongerenwelzijn
Huis van het Kind
Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden
huisvanhetkind@dilbeek.be
02 451 69 55

www.dilbeek.be/huis-van-het-kind 
Huis van het Kind Dilbeek

Dilbeekse verenigingen
Contactgegevens en hoe inschrijven 
staat telkens bij de activiteit vermeld.

Wil je graag met jouw activiteiten in 
de volgende vakantiebrochure staan? 
Stuur een mailtje met je gegevens naar 
kind@dilbeek.be. 
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