
DROP
2021

Vakantieaanbod  
in Dilbeek voor  

kinderen en jongeren  
van 2,5-16 jaar



Speelplein
Begijnenborre 
Groep Dilbeek 

Zin om te spelen, ontdekken en knut-
selen? Kom dan naar het speelplein! 
We organiseren alles coronaveilig in 
verschillende contactbubbels. Op 
onze website vind je steeds de meest 
actuele informatie rond de corona-
maatregelen.

 week 1: di 6/04 – vr 9/04 
 week 2: ma 12/04 – vr 16/04

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

 inwoners Dilbeek € 5/dag
 vanaf tweede kind € 4/dag
 extra activiteit € 4
 zwemmen € 2
 participatiepas mogelijk 

 Jeugdcentrum Castelhof 
 Molenstraat 102 
 1700 Sint-Martens-Bodegem

 www.dilbeek.be/speelplein
 dilbeek.ticketgang.eu
 speelplein@dilbeek.be
 02 451 69 40 

3 tot 14 jaar

Kunstlab
abstract
Laura De Cloedt 

We gaan op zoek naar de abstracte 
kunsten. Via diverse technieken 
ontdekken we kleuren, vormen en 
lijnen. We hebben al onze vingers en 
tenen nodig want we experimenteren 
erop los!

 ma 5/04 – vr 9/04  
 (ook op paasmaandag)
 ma 12/04 – vr 16/04

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

 € 125

 Itterbeek Idee
 Kerkstraat 61-63
 1701 Itrebeek

 de.cloedt.laura@gmail.com
 www.lauradecloedt.com 
 0476 76 40 75
 FB: Kunstlab - Laura De Cloedt

4 tot 7 jaar

22

Hoera, 
vakantie!
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#DROP2021

Drop? Wat is dat?! 
Drop, dat is lekkere snoep. In de vorm van leuke activiteiten 
voor speelvogels en avonturiers van 2,5 tot 16 jaar. Spelletjes 
spelen, op uitstap gaan, sporten,... en nieuwe vrienden maken? 
De vakantie is nog nooit zo lekker leuk geweest!

Welke vakanties komen aan bod?  
Je vindt er een overzicht van de activiteiten voor deze  
vakanties in 2021: 

• de krokusvakantie 
• de paasvakantie 
• het hemelvaartweekend 
• de zomervakantie

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

• Kampjes van 1 week of enkele dagen 
• Daguitstappen 
• Begeleid spelen op het speelplein 
• Kinderopvang
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Wie organiseert de activiteiten? 
• Groep Dilbeek: een samenwerking tussen de stromen 

Welzijn en Vrije Tijd
• Lokale verenigingen en organisaties

Wat met Corona? 
2020 was, pardon my french, excuse-moi le mot en sorry 
voor de vuile woorden, een k*kjaar. Je vraagt je wellicht af 
of activiteiten die nu al gepland zijn voor 2021, wel zullen 
doorgaan. Hou daarvoor de website van de organisator van de 
activiteit in de gaten! . 

Groep Dilbeek  
Geannuleerde activiteiten, georganiseerd door Groep Dilbeek, 
worden volledig terugbetaald. Verdere afspraken krijg je via 
mail in de week voor aanvang van het kamp waarvoor je 
inschreef. 

Verenigingen 
Elke vereniging heeft zijn eigen info- en annuleringsbeleid, 
contacteer hen   als je vragen hebt hierrond. 

#DROP2021
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• Vooraan in deze brochure  
(vanaf p8) vind je kalenders  
per leeftijd en per vakantie,  
samen met een  
paginaverwijzing

• Per vakantie staan de  
activiteiten chronologisch

• De leeftijd wordt duidelijk  
weergegeven in het  
gekleurde kadertje  
bovenaan

Activiteit
Organisator

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

 data

 uren activiteit + opvang 

 prijs   
 participatiepastarief: 
 het juiste tarief vind je op
 de website van de activiteit 

 locatie 

 info en inschrijven 
 Facebook
 Instagram

leeftijd

Hoe gebruik je deze brochure?
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Activiteiten Groep Dilbeek
(Vrije Tijd, Welzijn) 
Kampen en uitstappen

• online via TicketGang: dilbeek.ticketgang.eu  
• aan de balie: Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek  
• via de telefoon: 02 466 20 30

Speelplein
• online via TicketGang:  

dilbeek.ticketgang.eu of www.dilbeek.be/speelplein    
• aan de balie op dinsdag en donderdag: Westrand, 

Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek.

Sportief kamp
• online via TicketGang:  

dilbeek.ticketgang.eu of www.dilbeek.be/sportiefkamp  
• via e-mail: sportweken@dilbeek.be 
• aan de balie: Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek

Opvang 't Sterretje & 't Maantje (Infano) 
• online: www.infano.be
• via e-mail: maantjedilbeek@infano.be

Inschrijven?
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 TIP: Wil je je kind inschrijven via TicketGang? Maak eerst een account

 aan voor je gezin. Hoe doe je dat? Dat lees je op www.dilbeek.be/ticketgang 

ticketgang
Hulp nodig?
Hulp nodig bij inschrijven? Of wil je weten of je recht hebt  
op een participatiepas?  
De Dilbeekse welzijnspunten zijn telefonisch bereikbaar 
van 9u - 12u en van 13u - 16u: 

• Welzijnspunt Groot-Bijgaarden: 02 451 69 43
• Welzijnspunt Itterbeek: 02 568 05 00 

Of via welzijnspunt@dilbeek.be 
Meer info over de participatiepas vind je ook op: 
www.dilbeek.be/participatiepas

Activiteiten verenigingen  
Je vindt alle informatie en contactgegevens onderaan  
elke activiteit. 



Kalender

Kleuters (2,5 - 6 jaar)
Krokusvakantie

MA DI WOE DO VR P

15/2 - 19/2

Kleine, Straffe Circusartiest 
groep dilbeek ism circus in beweging

Kleine, Straffe Circusartiest 
groep dilbeek ism circus in beweging

28

Opvang 't Maantje groep dilbeek ism infano 27

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 27

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 28

Wanderkamp groep dilbeek ism kaluis 29

zie website Tennisstage tennis sdi 30

8 2,5 tot 6 jaar



Hemelvaartweekend
DO VR ZA ZO P

13/5 - 16/5 Kunstlab Wassily Kandinsky laura de cloedt 41

Paasvakantie
MA DI WOE DO VR P

5/4 - 9/4

Kunstlab Abstract laura de cloedt 34

Omnisportkamp icho-sport 37

Omnisportkamp tuureluur 35

Opvang 't Maantje groep dilbeek ism infano 33

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 33

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 34

12/4 - 16/4

Kunstlab Abstract laura de cloedt 34

Omnisportkamp icho-sport 37

Omnisportkamp schepdaal sport 35

Opvang 't Maantje groep dilbeek ism infano 33

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 33

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 34

zie website
Hockeystage royal baudouin hockey club 36

Tennisstage tennis sdi 36

92,5 tot 6 jaar



Zomervakantie juli
MA DI WOE DO VR P

1/7 - 2/7
Opvang 't Maantje groep dilbeek ism infano 43

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

5/7 - 9/7

Kleutervakantie panta rhei/ratjetoe 46

Kunstlab Futuristi groep dilbeek ism laura de cloedt 45

Omnisportkamp icho-sport 48

Omnisportkamp tuureluur 47

Opvang 't Maantje groep dilbeek ism infano 43

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Tennisstage tennisclub pajottenland (tcp) 47

12/7 - 16/7

Kleutervakantie panta rhei/ratjetoe 46

Kunstlab Futuristi groep dilbeek ism laura de cloedt 45

Omnisportkamp icho-sport 48

Opvang 't Maantje groep dilbeek ism infano 43

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

19/7 - 23/7

Kleutervakantie panta rhei/ratjetoe Kleutervakantie panta rhei/ratjetoe 46

Omnisportkamp icho-sport Omnisportkamp icho-sport 48

Omnisportkamp schepdaal sport Omnisportkamp schepdaal sport 56

Opvang 't Sterretje 
groep dilbeek ism infano

Opvang 't Sterretje 
groep dilbeek ism infano

43

Speelplein Begijnenborre 
groep dilbeek

Speelplein Begijnenborre 
groep dilbeek

52

10 2,5 tot 6 jaar



MA DI WOE DO VR P

26/7 - 30/7

Dans- en musicalkamp fundance! 56

Kleutervakantie panta rhei/ratjetoe 46

Omnisport- en zwemkamp sportieveklasse 57

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

zie website
Hockeystage royal baudouin hockey club 65

Tennisstage tennis sdi 66

112,5 tot 6 jaar



Zomervakantie augustus
MA DI WOE DO VR P

2/8 - 6/8

Kleutervakantie panta rhei/ratjetoe 46

Opvang 't Maantje groep dilbeek ism infano 43

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Tennisstage tennis pajottenland (tcp) 47

9/8 - 13/8

Kleutervakantie panta rhei/ratjetoe 46

Omnisport- en zwemkamp sportieveklasse 57

Omnisportkamp icho-sport 48

Omnisportkamp schepdaal sport 56

Opvang 't Maantje groep dilbeek ism infano 43

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Zomertaal groep dilbeek ism de klasbak 58

16/8 - 20/8

Kleutervakantie panta rhei/ratjetoe 46

Kunstlab Futuristi groep dilbeek ism laura de cloedt 45

Omnisport- en zwemkamp sportieveklasse 57

Omnisportkamp icho-sport 48

Omnisportkamp tuureluur 47

Opvang 't Maantje groep dilbeek ism infano 43

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Wanderkamp kaluis 60

Zomertaal groep dilbeek ism de klasbak 58

12 2,5 tot 6 jaar
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MA DI WOE DO VR P

23/8 - 27/8

Kleine, Straffe Circusartiest groep dilbeek ism circus in beweging 63

Kleutervakantie panta rhei/ratjetoe 46

Multimove- en omnisportkamp gbsk handbal 60

Omnisportkamp icho-sport 48

Opvang 't Maantje groep dilbeek ism infano 43

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Tennisstage tennis pajottenland (tcp) 47

Wanderkamp kaluis 60

30/8 - 31/8 Wander-kookkamp kaluis 64

zie website
Hockeystage royal baudouin hockey club 65

Tennisstage tennis sdi 66

2,5 tot 6 jaar



Kinderen (6 - 10 jaar)
Krokusvakantie

15/2 - 19/2

MA DI WOE DO VR P
Een Week Vol Circuskriebels groep dilbeek ism circus in beweging 31

Kunstenmix Kapot! westrand ism laura de cloedt 31

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 27

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 28

Wanderkamp groep dilbeek ism kaluis 29

zie website Tennisstage tennis sdi 30

14 6 tot 10 jaar



Hemelvaartweekend
DO VR ZA ZO P

13/5 - 16/5 Kunstlab Wassily Kandinsky laura de cloedt 41

Paasvakantie

5/4 - 9/4

MA DI WOE DO VR P
Kunstlab Abstract laura de cloedt 34

Omnisportkamp icho-sport 37

Omnisportkamp tuureluur 35

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 33

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 34

12/4 - 16/4

Kunstenmix Het Beslissingscentrum van Dilbeek  
westrand ism stormopkomst

37

Educatief sportkamp sportjeslim 39

Kunstlab Abstract laura de cloedt 34

Omnisportkamp icho-sport 37

Omnisportkamp schepdaal sport 35

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 33

Relaxdagen levenscirkel 38

Skatekamp groep dilbeek 38

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 34

zie website
Hockeystage royal baudouin hockey club 36

Tennisstage tennis sdi 36

156 tot 10 jaar



Zomervakantie juli
MA DI WOE DO VR P

1/7 - 2/7

DS: Domein 
De Gavers 
groep dilbeek

44

DS: Dierenpark 
Zonnegloed
 groep dilbeek

44

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

5/7 - 9/7

Een Week Vol Theaterplezier westrand ism griet boels en gasten 48

Kunstlab Futuristi groep dilbeek ism laura de cloedt 45

Omnisportkamp icho-sport 48

Omnisportkamp tuureluur 47

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Podiumbeest maggie's melody 50

Relaxdagen levenscirkel 49

Skatekamp groep dilbeek 49

Tennisstage - tennisclub pajottenland (tcp) 47

Uitvinders en Kunstenaars skillz 51

12/7 - 16/7

Kunstlab Futuristi groep dilbeek ism laura de cloedt 45

Mediaravotters groep dilbeek ism mediaraven 55

Musicalkamp musarte 54

Omnisportkamp icho-sport 48

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Relaxdagen levenscirkel 49

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Uitvinders en Kunstenaars skillz 51

16 6 tot 10 jaar



MA DI WOE DO VR P

19/7 - 23/7

Omnisportkamp icho-sport Omnisportkamp icho-sport 48

Omnisportkamp schepdaal sport Omnisportkamp schepdaal sport 56

Opvang 't Sterretje 
groep dilbeek ism infano

Opvang 't Sterretje 
groep dilbeek ism infano

43

Speelplein Begijnenborre 
groep dilbeek

Speelplein Begijnenborre 
groep dilbeek

52

26/7 - 30/7

Dans- en musicalkmap fundance! 56

Omnisport- en zwemkamp  sportieveklasse 57

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Wandercamping kaluis 57

zie website
Hockeystage royal baudouin hockey club 65

Tennisstage tennis sdi 66

176 tot 10 jaar



Zomervakantie augustus
MA DI WOE DO VR P

2/8 - 6/8

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Tennisstage - tennisclub pajottenland (tcp) 47

9/8 - 13/8

Omnisport- en zwemkamp sportieveklasse 57

Omnisportkamp icho-sport 48

Omnisportkamp tuureluur 47

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Wandercamping kaluis 57

Zomertaal groep dilbeek ism de klasbak 58

16/8 - 20/8

Educatief sportkamp sportjeslim 58

Kunstlab Futuristi groep dilbeek ism laura de cloedt 45

Omnisport- en zwemkamp sportieveklasse 57

Omnisportkamp icho-sport 48

Omnisportkamp tuureluur 47

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Wanderkamp kaluis 60

Zomertaal groep dilbeek ism de klasbak 58

18 6 tot 10 jaar



MA DI WOE DO VR P

23/8 - 27/8

Atletiek- en omnisportkamp dilbeek atletiek club 63

Een Week Vol Circuskriebels groep dilbeek ism circus in beweging 61

Multimove- en omnisportkamp gbsk handbal 60

Omnisportkamp icho-sport 48

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Skatekamp groep dilbeek 49

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Tennisstage tennisclub pajottenland (tcp) 47

Wanderkamp kaluis 60

30/8 - 31/8

DS: Bokrijk 
groep dilbeek

64

Wander-kookkamp kaluis 64

zie website
Hockeystage royal baudouin hockey club 65

Tennisstage tennis sdi 66

196 tot 10 jaar



Jongeren (10 - 16 jaar)
Krokusvakantie

MA DI WOE DO VR P

15/2 - 19/2

Een Week Vol Circuskriebels groep dilbeek ism circus in beweging 31

Kunstenmix Kapot! westrand ism laura de cloedt 31

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 27

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 28

zie website Tennisstage tennis sdi 30

20 10 tot 16 jaar



Paasvakantie
MA DI WOE DO VR P

5/4 - 9/4

Omnisportkamp icho-sport 37

Omnisportkamp tuureluur 35

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 33

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 34

12/4 - 16/4

Kunstenmix Het Beslissingscentrum van Dilbeek  
westrand ism stormopkomst

37

Educatief sportkamp sportjeslim 39

Omnisportkamp icho-sport 37

Omnisportkamp schepdaal sport 35

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 33

Relaxdagen levenscirkel 38

Skatekamp groep dilbeek 38

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 34

zie website
Hockeystage royal baudouin hockey club 36

Tennisstage tennis sdi 36

2110 tot 16 jaar
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Zomervakantie juli
MA DI WOE DO VR P

1/7 - 2/7

DS: Domein 
De Gavers 
groep dilbeek

44

DS: Dierenpark 
Zonnegloed
 groep dilbeek

44

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

5/7 - 9/7

Een Week Vol Theaterplezier westrand ism griet boels en gasten 48

Omnisportkamp icho-sport 47

Omnisportkamp tuureluur 47

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Podiumbeest maggie's melody 50

Relaxdagen levenscirkel 49

Skatekamp groep dilbeek 49

Sportief kamp 12+ groep dilbeek 50

Tennisstage - tennisclub pajottenland (tcp) 47

Uitvinders en Kunstenaars skillz 51

12/7 - 16/7

Expeditie Detective groep dilbeek ism mediaraven 54

Mediaravotters groep dilbeek ism mediaraven 55

Musicalkamp musarte 54

Omnisportkamp icho-sport 48

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Relaxdagen levenscirkel 49

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Speelplein Begijnenborre: tienerplein groep dilbeek 53

Uitvinders en Kunstenaars skillz 51

10 tot 16 jaar



MA DI WOE DO VR P

19/7 - 23/7

Omnisportkamp icho-sport Omnisportkamp icho-sport 48

Omnisportkamp schepdaal sport Omnisportkamp schepdaal sport 56

Opvang 't Sterretje 
groep dilbeek ism infano

Opvang 't Sterretje 
groep dilbeek ism infano

43

Speelplein Begijnenborre 
groep dilbeek

Speelplein Begijnenborre 
groep dilbeek

52

Speelplein Begijnenborre: 
tienerplein 
groep dilbeek

Speelplein Begijnenborre: 
tienerplein 
groep dilbeek

53

Uitvinders en Kunstenaars 
skillz

Uitvinders en Kunstenaars 
skillz 51

26/7 - 30/7

Dans- en musicalkamp fundance! 56

Omnisport- en zwemkamp sportieveklasse 57

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Speelplein Begijnenborre: tienerplein groep dilbeek 53

Wandercamping kaluis 57

zie website
Hockeystage royal baudouin hockey club 65

Tennisstage tennis sdi 66

2310 tot 16 jaar



Zomervakantie augustus
MA DI WOE DO VR P

2/8 - 6/8

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Tennisstage - tennisclub pajottenland (tcp) 47

9/8 - 13/8

Omnisport- en zwemkamp sportieveklasse 57

Omnisportkamp icho-sport 48

Omnisportkamp schepdaal sport 56

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Speelplein Begijnenborre: tienerplein groep dilbeek 53

Wandercamping kaluis 57

16/8 - 20/8

Educatief sportkamp sportjeslim 58

Expeditie Detective groep dilbeek ism mediaraven 54

Omnisport- en zwemkamp sportieveklasse 57

Omnisportkamp icho-sport 48

Omnisportkamp tuureluur 47

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Speelplein Begijnenborre: tienerplein groep dilbeek 53

Sportief kamp 12+ groep dilbeek 50

24 10 tot 16 jaar



MA DI WOE DO VR P

23/8 - 27/8

Atletiek- en omnisportkamp dilbeek atletiek club 63

Een Week Vol Circuskriebels groep dilbeek ism circus in beweging 61

Multimove- en omnisportkamp gbsk handbal 60

Omnisportkamp icho-sport 48

Opvang 't Sterretje groep dilbeek ism infano 43

Skatekamp groep dilbeek 49

Speelplein Begijnenborre groep dilbeek 52

Speelplein Begijnenborre: tienerplein groep dilbeek 53

Tennisstage tennisclub pajottenland (tcp) 47

30/8 - 31/8

DS: Bokrijk 
groep dilbeek

64

Zwembadfuif 
groep dilbeek

65

zie website
Hockeystage royal baudouin hockey club 65

Tennisstage tennis sdi 66

2510 tot 16 jaar
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Krokus
vakantie
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Opvang 
‘t Maantje 
Groep Dilbeek ism 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 15/02 – vr 19/02

 7u – 18u

 1 volle dag € 14,83 
 minder dan 6 uur  € 7,44
 minder dan 3 uur  € 4,93 
 tweede kind  -25% 
 participatiepas mogelijk 

 Basisschool ‘t Keperke
 Keperenbergstraat 37a 
 1701 Itterbeek

 www.infano.be

2,5 tot 6 jaar

Opvang 
‘t Sterretje 
Groep Dilbeek ism 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 15/02 – vr 19/02

 7u – 18u

 1 volle dag € 14,83 
 minder dan 6 uur  € 7,44
 minder dan 3 uur  € 4,93 
 tweede kind  -25% 
 participatiepas mogelijk 

 Basisschool De Klimop 
 Marktstraat 25 
 1703 Schepdaal

 www.infano.be

2,5 tot 12 jaar
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Speelplein
Begijnenborre 
Groep Dilbeek 

Zin om te spelen, ontdekken en  
knutselen? Kom dan naar het speel-
plein! We organiseren alles corona-
veilig in verschillende contact-
bubbels. Op onze website vind je 
steeds de meest actuele informatie 
rond de coronamaatregelen.

 ma 15/02 – vr 19/02

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

 inwoners Dilbeek € 5/dag
 vanaf tweede kind € 4/dag
 extra activiteit € 4
 zwemmen € 2
 participatiepas mogelijk 

 Jeugdcentrum Castelhof 
 Molenstraat 102 
 1700 Sint-Martens-Bodegem

 www.dilbeek.be/speelplein
 dilbeek.ticketgang.eu
 speelplein@dilbeek.be
 02 451 69 40 

3 tot 14 jaar

Kleine 
Straffe 
Circusartiest
Groep Dilbeek ism  
Circus in Beweging vzw

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.

 ma 15/02 – vr 19/02
 (opgelet: woensdag = rustdag)

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

 € 80
 participatiepas mogelijk 

 Keperenberg 
 Keperenbergstraat 37b 
 1701 Itterbeek

 www.westrand.be

4 tot 6 jaar
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Wanderkamp
Groep Dilbeek ism  
Kaluis vzw

We trekken erop uit en laten ons  
verwonderen door wat we tegen-
komen: we gaan ‘wanderen’.  
We nemen de tijd om bij te leren, te 
kijken en na te denken. We genieten 
van de natuur, een museum of een 
lekkere picknick. We verkennen onze 
eigen creativiteit. 

 ma 15/02 – vr 19/02

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

 € 150
 participatiepas mogelijk

 Keperenberg 
 Keperenbergstraat 37b 
 1701 Itterbeek

 www.westrand.be

4 tot 6 jaar
6 tot 9 jaar
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Tennisstage 
Tennis SDI vzw

Diverse tennisstages waarbij  
verschillende tennistechnieken  
worden aangeleerd. Deze stages zijn 
er zowel voor competitie- als recreatie-
spelers. Bij voldoende interesse 
worden de groepen ingedeeld per 
leeftijd en niveau. Alles onder  
voorbehoud van coronamaatregelen.

 zie website

 zie website
 (9u – 12u en/of 13u – 16u)

 competitie € 36-40/dag
 recreatie  € 26-30/dag
 participatiepas mogelijk 

 Keperenberg  
 Keperenbergstraat 37c
 1701 Itterbeek

 www.tennis-sdi.be
 tennisschool@tennis-sdi.be 

4 tot 16 jaar
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Een Week 
Vol Circuskriebels 
Groep Dilbeek ism  
Circus In Beweging vzw

Een week lang word je onderge dompeld 
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 15/02 – vr 19/02

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

 € 100 
 participatiepas mogelijk 

 Keperenberg
 Keperenbergstraat 37b
 1701 Itterbeek

 www.westrand.be

Kunstenmix
Kapot!
Westrand ism  
Laura De Cloedt

We staan met één voet in het  
surrealisme en met de andere in  
het dadaïsme. Met onze handen 
gaan we breken en plakken, timmeren 
en knopen, schrijven en schilderen, 
knippen en puzzelen. Elke dag 
verkennen we een nieuwe techniek, 
een nieuw verhaal. Met ruimte voor 
experiment, spel en plezier verdiepen 
we ons in de wereld van collage  
& assemblage. 

 ma 15/02 – vr 19/02 

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

 € 100 
 participatiepas mogelijk 

 Westrand
 Kamerijklaan 46
 1700 Dilbeek

 www.westrand.be

6 tot 9 jaar 6 tot 12 jaar
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Paas
vakantie

!
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Paas
vakantie

Opvang 
‘t Maantje 
Groep Dilbeek ism 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 5/04 – vr 16/04

 7u – 18u

 1 volle dag € 14,83 
 minder dan 6 uur  € 7,44 
 minder dan 3 uur  € 4,93 
 tweede kind  -25% 
 participatiepas mogelijk 

 Basisschool ‘t Keperke
 Keperenbergstraat 37a 
 1701 Itterbeek

 www.infano.be

2,5 tot 6 jaar

Opvang 
‘t Sterretje 
Groep Dilbeek ism 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 5/04 – vr 16/04

 7u – 18u

 1 volle dag € 14,83 
 minder dan 6 uur  € 7,44 
 minder dan 3 uur  € 4,93  
 tweede kind  -25% 
 participatiepas mogelijk 

 Basisschool De Klimop 
 Marktstraat 25 
 1703 Schepdaal

 www.infano.be

2,5 tot 12 jaar
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Speelplein
Begijnenborre 
Groep Dilbeek 

Zin om te spelen, ontdekken  
en knutselen? Kom dan naar  
het speelplein! We organiseren  
alles coronaveilig in verschillende  
contactbubbels. Op onze website 
vind je steeds de meest actuele  
informatie rond de coronamaatregelen.

 week 1: di 6/04 – vr 9/04 
 week 2: ma 12/04 – vr 16/04

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

 inwoners Dilbeek € 5/dag
 vanaf tweede kind € 4/dag
 extra activiteit € 4
 zwemmen € 2
 participatiepas mogelijk 

 Jeugdcentrum Castelhof 
 Molenstraat 102 
 1700 Sint-Martens-Bodegem

 www.dilbeek.be/speelplein
 dilbeek.ticketgang.eu
 speelplein@dilbeek.be
 02 451 69 40 

3 tot 14 jaar

Kunstlab
Abstract
Laura De Cloedt 

We gaan op zoek naar de abstracte 
kunsten. Via diverse technieken 
ontdekken we kleuren, vormen en 
lijnen. We hebben al onze vingers en 
tenen nodig want we experimenteren 
erop los!

 week 1: ma 5/04 – vr 9/04  
 (ook op paasmaandag)
 week 2: ma 12/04 – vr 16/04

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

 € 125

 Itterbeek Idee
 Kerkstraat 61-63
 1701 Itterbeek

 de.cloedt.laura@gmail.com
 www.lauradecloedt.com 

 Kunstlab - Laura De Cloedt

4 tot 7 jaar
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Omnisport-
kamp 
Schepdaal Sport vzw

Hou je van sporten en bewegen? 
Kom dan naar ons sportkamp. Voor 
de kleinsten werken we telkens met 
een thema. De sportactiviteiten 
worden afgewisseld met creatieve 
momenten, zoekopdrachten en leuke 
spelletjes.

 ma 12/04 – vr 16/04

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

 € 100
 participatiepas mogelijk 

 Sporthal Caerenbergveld
 Kerkhofstraat 13
 1703 Schepdaal

 www.schepdaalsport.be 
 info@schepdaalsport.be

 Schepdaal Sport

3 tot 12 jaar

Omnisport-
kamp 
Tuureluur vzw

Sport en spel op een unieke locatie!  
Beleef een leuke tijd met veel  
beweging en unieke ervaringen in 
verschillende sportthema's.

 di 6/04 – vr 9/04 

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

 € 90

 Sporthal Don Bosco 
 Brusselsestraat 285 
 1702 Groot-Bijgaarden

 www.sportkamptuureluur.be
 Sportkamp Tuureluur

3 tot 12 jaar
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Hockeystage
Royal Baudouin Hockey Club

De hockeystages zijn aangepast in 
functie van de leeftijd van de kinderen. 
Beginners verkennen de hockeysport 
via technische oefeningen in de vorm  
van een spel. Ervaren spelers 
verbeteren hun techniek. Jongeren 
vervolmaken hun groepsspel.  

 zie website

 8u30 – 16u 

 €  135 voor 5 dagen

 Royal Baudouin 
 Kalenbergstraat 85
 1700 Dilbeek

 www.baudouin.be
 info@baudouin.be

4 tot 16 jaar

Tennisstage
Tennis SDI vzw

Diverse tennisstages waarbij  
verschillende tennistechnieken  
worden aangeleerd. Deze stages 
zijn er zowel voor competitie- als 
recreatie spelers. Bij voldoende  
interesse worden de groepen  
ingedeeld per leeftijd en niveau.  
Alles onder voorbehoud van  
coronamaatregelen.

 zie website

 zie website
 (9u – 12u en/of 13u – 16u)

 competitie  € 36-40/dag
 recreatie € 26-30/dag
 participatiepas mogelijk 

 Keperenberg 
 Keperenbergstraat 37c 
 1701 Itterbeek

 www.tennis-sdi.be
 tennisschool@tennis-sdi.be

4 tot 16 jaar
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Omnisportkamp
Icho-Sport

Bij kleuters staan spelen en maximale 
ontwikkeling van motorische  
vaardigheden voorop. Kinderen 
leren verschillende sporten via  
een oefencarrousel, gevolgd door 
spelletjes en tactische inzichten.

 di 6/04 – vr 9/04 
 ma 12/04 – vr 16/04

 9u – 16u
 opvang: 7u30 – 18u 
 (of 8u15 – 17u bij  
 coronamaatregelen)

 € 120-180
 participatiepas mogelijk 

 Turnzaal Regina Ceali 
 Theresialaan 
 1700 Dilbeek

 www.icho-sport.be

4 tot 12 jaar

Kunstenmix
Het Beslissingscentrum 
van Dilbeek

Westrand ism  
STORMOPKOMST

Wil je kunst maken met bomen, gras 
en regen? In dit experimenteel labo 
ga je zelf als landschapskunstenaar 
aan de slag. We laten ons inspireren 
door kunstenares Zeli Bauwens. Zij 
maakt werken die vooral buiten te 
bewonderen zijn.

 ma 12/04 – do 15/04 

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

 € 80
 participatiepas mogelijk 

 Westrand 
 Kamerijklaan 46 
 1700 Dilbeek

 www.westrand.be

8 tot 12 jaar
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Skatekamp 
beginners en gevorderden
Groep Dilbeek ism  
Gemeente Asse, Gemeente 
Ternat en Raion vzw

Wil je al lang leren skaten of heb je al 
ervaring en wil je nog wat nieuwe tips 
en 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. 

 ma 12/04 – vr 16/04

 09u – 16u (geen opvang)

 € 115
 participatiepas mogelijk 

 Skatepark Dilbeek, Asse, Ternat

 jong@dilbeek.be
 dilbeek.ticketgang.eu

vanaf 8 jaar

Relaxdagen
Levenscirkel 

Een relaxdag, dat is een dag vol  
kinder- en tieneryoga, natuurbeleving, 
wobbelyoga, mindfulness, kinder-
meditaties, wat crea, sport en spel, 
en vooral veel warmte en plezier. Dit 
alles zoveel mogelijk in de gezonde 
buitenlucht, midden in de natuur. 
Alle relaxdagen krijgen een andere 
invulling, met steeds de klemtoon op 
yoga en relaxatie.

 ma 12/04 – di 13/04

 9u30 – 15u30
 opvang: 9u – 9u30 en 15u30 – 16u

 € 45 per dag

 Levenscirkel
 Poverstraat 16A
 1700 Sint-Martens-Bodegem

 www.levenscirkel.com/relaxdag
 levenscirkel
 levenscirkel

7 tot 16 jaar
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Educatief 
sportkamp
Sportjeslim vzw

Educatieve kampen, op maat van 
het kind, in hele kleine groepjes met 
een vaste coach:
• voor kinderen van de lagere school:  

spelend leren met focus op rekenen en taal
• voor jongeren secundair onderwijs en 

jongeren die de overgang maken van 
lager naar secundair: studiemethode 
en sport

• voor specials (jongvolwassenen met een 
licht mentale beperking): functioneel leren

 ma 12/04 – vr 16/04

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

 juniors en specials € 150
 secundair onderwijs € 170
 participatiepas mogelijk 

 Don Bosco Groot-Bijgaarden 
 Brusselstraat 285 
 1702 Dilbeek

 www.sportjeslim.com
 Facebook: sportjeslim

6 tot 18 jaar
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Hemelvaart
weekend
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Hemelvaart
weekend

Kunstlab 
Wassily Kandinsky 
Laura De Cloedt

We springen samen in de fantasie-
wereld van kunstenaar Kandinsky, 
vol vormen en lijnen. Onderzoeken hoe 
we klank omzetten in kleur. Vinden 
inspiratie in geluid, beeld en verhaal.

 do 13/05 – za 15/05

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

 € 70

 Itterbeek Idee
 Kerkstraat 61-63
 1701 Itterbeek

 www.lauradecloedt.com 
 de.cloedt.laura@gmail.com 

 Kunstlab - Laura De Cloedt

4 tot 7 jaar
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Zomer 
vakantie
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Zomer 
vakantie

Opvang 
‘t Maantje 
Groep Dilbeek ism 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.

 do 1/07 – vr 27/08

 7u – 18u

 1 volle dag € 14,83 
 minder dan 6 uur  € 7,44 
 minder dan 3 uur  € 4,93 
 tweede kind  -25% 
 participatiepas mogelijk

 Basisschool ‘t Keperke
 Keperenbergstraat 37a 
 1701 Itterbeek

 www.infano.be

Opvang 
‘t Sterretje 
Groep Dilbeek ism 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.

 do 1/07 – vr 27/08

 7u – 18u

 1 volle dag € 14,83 
 minder dan 6 uur  € 7,44 
 minder dan 3 uur  € 4,93 
 tweede kind  -25% 
 participatiepas mogelijk

 Basisschool De Klimop 
 Marktstraat 25 
 1703 Schepdaal

 www.infano.be

2,5 tot 6 jaar 2,5 tot 12 jaar
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DROPSTAP:  
Domein De Gavers 
Groep Dilbeek

Trek je stoute schoenen aan en kom 
mee op avontuur! Het WOW-water-
park, een afgesloten zwemzone van 
2000m², is vandaag het decor van 
heel wat waterpret. Een opblaasbaar 
drijvend hindernissenparcours haalt 
de waaghals in jou naar boven. Zelfs 
regen of kou houdt je niet tegen,  
er zijn wetsuits beschikbaar! 

 do 1/07 

 8u30 – ca. 17u30
 geen opvang

 € 20
 participatiepas mogelijk

 vertrek: parking Westrand
 Kamerijklaan 46
 1700 Dilbeek

 www.westrand.be

8 tot 12 jaar

DROPSTAP: 
Dierenpark 
Zonnegloed
Groep Dilbeek

In dit toevluchtsoord voor in-  
en uitheemse wilde dieren maak  
je kennis met meer dan 400 dieren, elk  
met hun verschillende karakters  
en persoonlijkheden. Dit is niet  
zo maar een dierenpark, het is  
een plek waar dieren in nood  
een veilige, warme thuis vinden  
voor de rest van hun leven.

 vr 2/07

 8u30 – ca. 17u30
 geen opvang

 € 20
 participatiepas mogelijk

 vertrek: parking Westrand
 Kamerijklaan 46
 1700 Dilbeek

 www.westrand.be

8 tot 12 jaar
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Kunstlab
Futuristi
Groep Dilbeek ism  
Laura De Cloedt

We duiken in een korte maar krachtige 
Italiaanse kunstperiode. In de ogen 
van de futuristi komt alles voort  
uit actie, de wereld is voortdurend  
in beweging! We experimenteren  
met de trage sluitertijd van een  
fototoestel. Zoeken inspiratie in  
de kleurenkracht van Severini. Met 
een Futuri-bril kijken we als architecten 
naar de toekomst en bouwen we  
de ideale stad. Actie verzekerd!

 ma 5/07 – vr 9/07 
 ma 12/07 – vr 16/07 
 ma 16/08 – vr 20/08 

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

 € 105
 participatiepas mogelijk

 Itterbeek Idee 
 Kerkstraat 61-63 
 1701 Itterbeek

 www.westrand.be

4 tot 7 jaar
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Kleutervakantie 
Panta Rhei / 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 5/07 – vr 9/07:  
 De Appelkoning

 ma 12/07 – vr 16/07: 
 Billy de Kip

 ma 19/07 – vr 23/07:  
 De schoenen van Jakob

 ma 26/07 – vr 30/07: 
 Zandmannetje, waar blijf je?

 ma 2/08 – vr 6/08:
 Opa Jan maakt zijn huis schoon

 ma 9/08 – vr 13/08:
 De speciale Ster van Kleine Raket

 ma 16/08 – vr 20/08:
 Niet aanraken, Kaatje: Kunst

 ma 23/08 – vr 27/08:
 Pili Pili en de vuilnisbeltbeestjes

 9u – 16u
 opvang: 8u – 9u en van 16u – 17u

 € 95 voor 5-dagenweek
 1 gratis kamp na 10 kampen

 Solleveld
 Solleveld, 11 
 1700 Sint-Martens-Bodegem

 www.ratjetoe.be
 Panta Rhei vzw

3 tot 6 jaar



47

Tennisstage
Tennisclub Pajottenland (TCP)

De kinderen krijgen elke dag 3 uur 
tennis en 3 uur sport en spel.  
Ze worden in groepjes verdeeld  
op basis van niveau en leeftijd.  
De stage gaat door op de terreinen 
van de club. Bij slecht weer trekken 
we naar de sporthal van Schepdaal.

 ma 5/07 – 9/07
 ma 2/08 – 6/08
 ma 23/08 – 27/08

 9u – 16u
 opvang: 8u – 17u

 leden € 100  
 niet-leden € 120

 TC Pajottenland VZW  
 Kouterstraat 30a 
 1703 Schepdaal 

 www.tcpajottenland.be

Omnisport-
kamp  
Tuureluur vzw

Sport en spel op een unieke locatie! 
Beleef een leuke tijd met veel  
beweging en unieke ervaringen  
in verschillende sportthema's.

 ma 5/07 – 9/07
 ma 16/08 – vr 20/08

 9u – 16u
 opvang: 8u – 17u30

 € 110

 Sporthal Don Bosco
 Brusselsestraat 285
 1702 Groot-Bijgaarden

 www.sportkamptuureluur.be
 Sportkamp Tuureluur

4 tot 15 jaar 3 tot 12 jaar
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Omnisport-
kamp  
Icho-Sport

Onze sportkampen zijn er voor  
4-tot 12-jarigen. Bij de kleinsten  
(4-6 jaar) staan spelen en maximale 
ontwikkeling van motorische  
vaardigheden voorop. De 6- tot 
12-jarigen leren verschillende  
sporten via een oefencarrousel, 
gevolgd door spelletjes en  
tactisch inzichten.

 ma 5/07 – vr 23/07
 ma 9/08 – vr 27/08

 9u – 16u
 opvang: 7u30 – 18u 
 (of 8u15 – 17u bij 
 coronamaatregelen)

 € 120-180
 participatiepas mogelijk

 Turnzaal Regina Caeli
 Theresialaan
 1700 DIlbeek 

 www.icho-sport.be

4 tot 12 jaar

Een Week 
Vol Theaterplezier
Westrand ism  
Griet Boels en gasten

Wat als… jij in de grote vakantie een 
plek zoekt om je tijd 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 hebben 
wij de ideale oplossing: het theater-
kamp van Westrand! Voor iedereen die 
graag (theater) speelt of dat net wil 
ontdekken.

 ma 5/07 – vr 9/07

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

 € 105
 participatiepas mogelijk

 Westrand
 Kamerijklaan 46
 1700 Dilbeek

 www.westrand.be

8 tot 15 jaar 
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Skatekamp
(beginners)
Groep Dilbeek ism  
Gemeente Asse, Gemeente 
Ternat en Raion vzw

Droom je er al lang van om op  
een skateboard te staan? 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 skate-
park. Heb je zelf geen materiaal,  
dan kan je dit gratis lenen. 

 ma 5/07 – vr 9/07

 09u – 16u 
 (geen opvang)

 € 115
 participatiepas mogelijk

 Skatepark Dilbeek, Asse, Ternat 

 jong@dilbeek.be
 dilbeek.ticketgang.eu

vanaf 8 jaar

Relaxdagen  
Levenscirkel 

Een relaxdag bij Levenscirkel zit vol 
kinder- & tieneryoga, natuurbeleving, 
wobbelyoga, mindfulness, kinder-
meditaties, wat crea, sport & spel, en 
vooral véél warmte en plezier. En dit 
alles zoveel mogelijk in de gezonde 
buitenlucht, midden in de natuur.

 ma 5/07 – wo 7/07
 ma 12/07 – wo 14/07

 9u30 – 15u30
 opvang: 9u – 16u

 € 45 per dag
 € 120 voor de driedaagse

 Levenscirkel
 Poverstraat 16A 
 1700 Sint-Martens-Bodegem

 www.levenscirkel.com/relaxdag
 levenscirkel
 levenscirkel

7 tot 16 jaar
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Podiumbeest
Maggie's Melody

We gaan met z’n allen aan de slag 
om een schitterende voorstelling in 
elkaar te steken. Een hele week lang 
schrijven we ons verhaal, knutselen 
we het decor in elkaar en leren we 
leuke liedjes zingen. Zowel voor als 
achter de schermen valt er vanalles 
te beleven! We sluiten af met een 
toonmomentje voor de ouders.

 ma 5/07 – vr 9/07 

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

 € 180 euro  
 (inclusief eten en drinken)

 Kasteel La Motte
 Lumbeekstraat 20
 1700 Sint-Ulriks-Kapelle

 www.maggiesmelody.be
 info@maggiesmelody.be

6 tot 11 jaar

Sportief
kamp 12+
Groep Dilbeek

Een sportief kamp vol niet alledaagse, 
avontuurlijke sportactiviteiten. Op 
woensdag gaat er avondactiviteit 
door, donderdag is een themadag en 
op vrijdag gaan we op daguitstap. 

 ma 5/07 – vr 9/07
 ma 16/08 – vr 20/08

 10u tot 16u 
 opvang: 9u – 10u en 16u tot 17u

 € 106 per week
 participatiepas mogelijk

 week 1: Sporthal Ten Gaerde
 Jozef Mertensstraat 27a
 1702 Groot-Bijgaarden

 week 2: Grasveld de Wolfsputten
 Stationsstraat z/n  
 (rechttegenover nr.34)
 1700 Dilbeek

 www.dilbeek.be/sportiefkamp
 sportweken@dilbeek.be

12 tot 16 jaar



51

Uitvinders en 
kunstenaars
Skillz vzw

Vakantiekampen waar creativiteit en 
technologie centraal staan!  Wil je 
graag leren programmeren, werken 
met drones en robots, Minecraft, 
website bouwen, experimentern 
fotografie en film,…. Kom vanalles 
uitproberen en ontdek je talent en 
passie!

8 tot 14 jaar 

 ma 5/07 – vr 9/07: 
 Minecraft,Tekenen, Escape room,
 Energie & Elektriciteit   
    
 ma 12/07 – vr 16/07: 
 Minecraft, Animatie en stop-  
 motion, Graffiti & Street Art,
 Robots   

 ma 19/07 – vr 23/07:
 Minecraft, Lego, Beauty &
 Wellness, Lego Mindstorms

 9u – 16u15  
 opvang: 8u – 18u

 € 160

 Don Bosco Groot-Bijgaarden 
 Brusselstraat 285, 
 1702 Groot-Bijgaarden

 www.skillz.be
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Speelplein 
Begijnenborre
Groep Dilbeek

Zin om te spelen, ontdekken  
en knutselen? Kom dan naar  
het speelplein! Normaal gezien  
kan de speelpleinwerking terug  
doorgaan op de normale locatie: 
Begijnenborre. Op het programma 
staan leuke spelletjes, uitstappen, 
workshops en voorstellingen.  
Kijk op onze website voor  
de laatste stand van zaken.

3 tot 11 jaar

 week 1: 
 ma 12/07 – vr 16/07

 week 2:
 ma 19/07 – vr 23/07   
 (geen speelplein op wo 21/07)

 week 3:
 ma 26/07 – vr 30/07

 week 4: 
 ma 2/08 – vr 6/08

 week 5:
 ma 9/08 – vr 13/08
 
 week 6:
 ma 16 – vr 20/08

 week 7: 
 ma 23 – do 26/08
 (geen speelplein op vr 27/08)

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

 inwoners Dilbeek € 5/dag
 vanaf tweede kind € 4/dag
 extra activiteit € 4
 zwemmen € 2
 participatiepas mogelijk

 Begijnenborre  
 Bodegemstraat 113
 1700 Dilbeek 

 www.dilbeek.be/speelplein
 speelplein@dilbeek.be
 dilbeek.ticketgang.eu
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Speelplein 
Begijnenborre:
tienerplein
Groep Dilbeek

Op het tienerplein moet je  
zijn voor leuke activiteiten,  
uitdagende uitstappen en  
creatieve workshops. Normaal  
gezien kan de speelpleinwerking 
terug doorgaan op de normale  
locatie: Begijnenborre. Kijk op  
onze website voor de laatste 
stand van zaken.

12 tot 14 jaar

 week 1: 
 ma 12/07 – vr 16/07

 week 2:
 ma 19/07 – vr 23/07   
 (geen speelplein op wo 21/07)

 week 3:
 ma 26/07 – vr 30/07

 week 4: 
 ma 2/08 – vr 6/08

 week 5:
 ma 9/08 – vr 13/08
 
 week 6:
 ma 16 – vr 20/08

 week 7: 
 ma 23 – do 26/08
 (geen speelplein op vr 27/08)

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

 inwoners Dilbeek € 5/dag
 vanaf tweede kind € 4/dag
 extra activiteit € 4
 zwemmen € 2
 participatiepas mogelijk

 Begijnenborre  
 Bodegemstraat 113
 1700 Dilbeek 

 www.dilbeek.be/speelplein
 speelplein@dilbeek.be
 dilbeek.ticketgang.eu
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Musicalkamp  
Musarte vzw

Hou je van zingen, dansen en acteren? 
Heb je zin om je hier een hele week 
in onder te dompelen? Schrijf je dan 
snel in! Op de laatste dag is er een 
toonmoment voor alle mama’s en 
papa’s op het grote podium van  
het auditorium in Dil'arte.

 ma 12/07 – vr 16/07

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

 € 180

 Westrand 
 Kamerijklaan 46 
 1700 Dilbeek

 www.musarte.be

6 tot 12 jaar

Expeditie Detective
Groep Dilbeek ism 
Mediaraven

Je leeft je in als echte detective en 
zoekt op een speelse manier de 
saboteur van de expeditie. Tijdens 
uitdagende escape games verzamel 
je tips en ga je aan de slag met je 
smartphone. Daarnaast krijg je tips & 
tricks over slim en verstandig media-
gebruik.

 ma 12/07 – vr 16/07 
 ma 16/08 – vr 20/08

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

 € 105
 participatiepas mogelijk

 Westrand
 Kamerijklaan 46
 1700 Dilbeek

 www.westrand.be

10 tot 14 jaar
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Mediaravotters
Groep Dilbeek ism 
Mediaraven

Tijdens dit kamp doorprikken we  
het cliché dat digitale toestellen  
beweging en samenspel ondermijnen. 
De natuur is het speelveld, smart-
phone en internet het hulpmiddel 
om die te ontdekken. Je leert water 
zuiveren, zeepbellen toveren en een 
kompas maken. Je speelt originele 
fysieke smartphonespelletjes zoals 
selfie-estafette. Het andere dagdeel 
maak je kennis met gekende en minder 
gekende sporten.

6 tot 9 jaar 
10 tot 12 jaar 

 ma 12/07 – vr 16/07

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

 € 105
 participatiepas mogelijk

 Westrand
 Kamerijklaan 46
 1700 Dilbeek
 
 Sportcomplex Roelandsveld  
 Sportlaan 24
 1700 Dilbeek

 www.westrand.be
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Omnisport-
kamp  
Schepdaal Sport vzw

Voor de kleinsten wordt het kamp 
telkens in een bepaald thema  
gegoten. De sportactiviteiten 
worden afgewisseld met creatieve 
momenten, zoekopdrachten en 
leuke spelletjes. 

 ma 19/07 – vr 23/07
 (niet op wo 21/07)
 ma 9/08 – vr 13/08

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

 juli € 85 
 aug € 100 
 participatiepas mogelijk

 Sporthal Caerenbergveld
 Kerkhofstraat 13
 1703 Schepdaal

 www.schepdaalsport.be
 info@schepdaalsport.be

 Schepdaal sport

3 tot 12 jaar

Dans- en 
musicalkamp
Fundance! vzw

Een toffe tijd beleven waarbij je in 
verschillende stijlen dansles krijgt 
van verschillende dansdocenten? 
De jongste kinderen krijgen dans-
les afgewisseld met knutselen en 
spelletjes. 

Vanaf 8 jaar wordt een gevarieerder 
dansaanbod met uitdagende passen 
gegeven. 

 ma 26/07 – vr 30/07

 9u – 16u
 opvang: 8u – 17u

 € 125

 Regina Caeli
 Kaudenaardestraat
 1700 Dilbeek

 www.fundance.be
 hello@fundance.be

4 tot 14 jaar
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Omnisport- 
en zwemkamp
Sportieveklasse vzw

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.

 ma 26/07 – vr 30/07
 ma 9/08 – vr 13/08
 ma 16/08 – vr 20/08

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

  week 1: € 135 
 week 2 en 3: € 125

 Basisschool de Vlinder 
 Kasteelstraat 76 
 1700 Dilbeek

 www.sportieveklasse.be
 info@sportieveklassebe

3 tot 12 jaar

Wander-
camping  
Kaluis vzw 

We trekken erop uit voor 3 dagen en 
2 nachten natuurplezier! We gaan 
op tocht, leren bij, observeren en 
reflecteren: we gaan 'wanderen'. 
We maken vuur en koken ons eigen 
potje. We kijken naar de sterren en 
beleven één groot avontuur, samen. 
Overnachten doen we in een grote 
toffe tipi in het bos. 

 wo 28/07 – vr 30/07
 wo 11/08 – vr 13/08

 wo 9u tot vr 16u
 met overnachting

 € 225

 extern

 www.kaluis.be

9 tot 13 jaar
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Zomertaal
Groep Dilbeek ism 
De Klasbak vzw

Wil je graag Nederlands oefenen 
op een leuke manier? Hier gaan we 
babbelen, zingen, moppen vertellen, 
acteren en… veel spelen! 
• thema week 1: Vol talent 
• thema week 2: Op een onbewoond eiland

 week 1: ma  9/08 - vr 13/08
 week 2: ma 16/08 - vr 20/08 

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

 € 25
 participatiepas mogelijk

 Basisschool Jongslag
 Marktplein 8
 1700 Dilbeek

 deklasbak@outlook.be

5,5 tot 9 jaar

Educatief 
sportkamp
Sportjeslim vzw

Educatieve kampen, op maat van 
het kind, in hele kleine groepjes met 
een vaste coach:
• voor kinderen van de lagere school:  

spelend leren met focus op rekenen  
en taal

• voor jongeren secundair onderwijs en 
jongeren die de overgang maken van  
lager naar secundair: studie methode  
en sport

• voor specials (jongvolwassenen met  
een licht mentale beperking): functioneel 
leren 

 ma 16/08 – vr 20/08

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

 juniors en specials € 150
 secundair onderwijs  € 170
 participatiepas mogelijk

 Don Bosco Groot-Bijgaarden  
 Brusselstraat 285, 
 1702 Groot-Bijgaarden

 www.sportjeslim.com
 sportjeslim

6 tot 18 jaar



59



60

Wander-
kamp
Kaluis vzw 

We trekken erop uit en laten ons  
verwonderen door wat we tegenkomen: 
we gaan ‘wanderen’. We nemen  
de tijd om bij te leren, te kijken en na 
te denken. We genieten van de natuur, 
een museum of een lekkere picknick. 
We verkennen onze eigen creativiteit. 

 ma 16/08 – vr 20/08 
 ma 23/08 – vr 27/08 

 9u – 16u
 opvang: 8u30 9u en 16u – 17u
 overnachting van donderdag
 op vrijdag

 € 215

 extern

 www.kaluis.be
 Kaluis

4 tot 6 jaar

Multimove- 
en omnisportkamp  
GBSK Handbal

Voor de kleuters worden er allerlei  
bewegingsactiviteiten georganiseerd. 
Voor de andere kinderen is er een 
gevarieerd sportprogramma.  
Uiteraard worden er een paar initiaties 
handbal gegeven, maar ook tennis, 
voetbal, circustechnieken, een uitstap, 
basket bal, badminton, reis rond  
de wereld, kubb, baseball... 

 ma 23/08 – vr 27/08

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

 niet-leden € 120
 leden € 110 
 participatiepas mogelijk

 Sporthal Ten Gaerde, Jozef
 Mertensstraat 27a, 1702
 Groot-Bijgaarden 

 www.gbsk.be
 handbalgbsk@gmail.com

3 tot 15 jaar
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Skatekamp
(gevorderden)
Groep Dilbeek ism  
Gemeente Asse, Gemeente 
Ternat en Raion vzw

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.

 ma 23/08 – vr 27/08

 09u – 16u 
 (geen opvang)

 € 115
 participatiepas mogelijk

 Skatepark Dilbeek, Asse, Ternat

 jong@dilbeek.be
 dilbeek.ticketgang.eu

vanaf 8 jaar

Een Week 
Vol Circuskriebels
Groep Dilbeek ism  
Circus In Beweging vzw

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 23/08 – vr 27/08 

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

 € 105
 participatiepas mogelijk

 Keperenberg
 Keperenbergstraat 37b
 1701 Itterbeek

 www.westrand.be

6 tot 14 jaar
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Atletiek- en 
omnisportkamp
Dilbeek Atletiek Club vzw

De kinderen beoefenen vooral 
atletiek: werpen, lopen en springen. 
Daarnaast komen er ook andere 
sporten aan bod zoals zwemmen, 
balsporten en fietsen.

 ma 23/08 – vr 27/08

 9u – 16u
 opvang: 8u – 17u

 leden € 100
 niet-leden  € 120
 participatiepas mogelijk

 Sportcomplex Roelandsveld
 Sportlaan 24
 1700 Dilbeek 

 www.atletiekweek.be
 jeugd@dilbeekac.be

6 tot 16 jaar

Kleine 
Straffe
Circusartiest  
Groep Dilbeek ism  
Circus In Beweging vzw

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!

 ma 23/08 – vr 27/08

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

 € 105
 participatiepas mogelijk

 Keperenberg
 Keperenbergstraat 37b
 1701 Itterbeek

 www.westrand.be

4 tot 6 jaar
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Wander-
kookkamp
Kaluis vzw 

We trekken onze kookschort aan en 
toveren de overvloed van de natuur 
om in lekker maaltijden, drankjes 
en tussendoortjes. We zetten onze 
zintuigen aan het werk. Tussendoor 
trekken we erop uit en laten we  
ons verwonderen door wat we  
tegenkomen.

 ma 30/08 – di 31/08

 9u – 16u
 opvang van 8u30 tot 17u

 € 80

 extern

 www.kaluis.be
 Kaluis

4 tot 9 jaar

DROPSTAP:
Bokrijk
Groep Dilbeek 

In de voormiddag maak je kennis met 
verdwenen producten en gebruiken. 
Van koeienmest in de stal tot de hond 
in het boterrad. In de namiddag doen 
we de Bokrijkrally: een kruiwagen-
race, estafette was ophangen, 
hoefijzerwerpen, geuren voelproeven, 
kersenpitspuwen, touwtrekken, 
touwspringen, klompenrace, vogel-
pikspel…

 ma 30/08

 8u30 – ca. 17u30
 geen opvang

 € 20
 participatiepas mogelijk

 vertrek: parking Westrand
 Kamerijklaan 46
 1700 Dilbeek

 www.westrand.be

8 tot 14 jaar
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DROPSTAP: 
Zwembadfuif
Groep Dilbeek

Duik met ons het einde van de zomer-
vakantie in op de zwembadfuif! Trek 
je coolste zwemoutfit aan en neem 
al je vrienden mee. Wij zorgen voor 
een echte DJ en een springkasteel op 
het water, jullie voor de sfeer. Na het 
zwemmen krijg je een pannenkoek 
en is er randanimatie voorzien. De 
perfecte afsluiter van de zomer!

 di 31/08

 12u – 16u

 € 7
 participatiepas mogelijk

 Zwembad Dilbeek
 Beeldhouwkunstlaan
 1700 Dilbeek

 www.westrand.be

10 tot 14 jaar

Hockeystage
Royal Baudouin Hockey Club

De hockeystages zijn aangepast  
aan de leeftijd van de kinderen.  
Beginners verkennen de hockey- 
sport via technische oefeningen  
in de vorm van een spel. Ervaren  
spelers verbeteren hun techniek.  
Jongeren vervolmaken hun  
groepsspel.  

 zie website

 8u30 – 16u 

 € 135

 Royal Baudouin
 Kalenbergstraat 85
 1700 Dilbeek

 www.baudouin.be
 info@baudouin.be

4 tot 16 jaar
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Tennisstage
Tennis SDI vzw

Diverse tennisstages waarbij  
verschillende tennistechnieken  
worden aangeleerd. Deze stages  
zijn er zowel voor competitie- als  
recreatiespelers. Bij voldoende  
interesse worden de groepen  
ingedeeld per leeftijd en niveau.  
Alles onder voorbehoud van  
coronamaatregelen.

 zie website

 zie website
 (9u – 12u en/of 13u – 16u)

 competitie € 36-40/dag
 recreatie € 26-30/dag 
 participatiepas mogelijk

 Keperenberg
 Keperenbergstraat 37c
 1701 Itterbeek

 www.tennis-sdi.be
 tennisschool@tennis-sdi.be

4 tot 16 jaar

Wanderkamp
Kaluis vzw 

We trekken erop uit en laten  
ons verwonderen door wat we  
tegenkomen: we gaan ‘wanderen’.  
We nemen de tijd om bij te leren,  
te kijken en te na te denken.  
We genieten van de natuur,  
een museum of een lekkere  
picknick. We verkennen onze  
eigen creativiteit. 

 ma 16 – vr 20 aug 2021
 ma 23 – vr 27 aug 2021

 9u – 16u
 opvang van 8u30 tot 17u

 € 215

 extern

 www.kaluis.be
 Kaluis

6 tot 9 jaar
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Sport & Gezondheid  
Sportlaan 24, 1700 Dilbeek 
sport@dilbeek.be 
02 451 69 15 

 dilbeek.be/sport-en-gezondheid 
 Sport-en Gezondheid Dilbeek  
 sportindilbeek 

 

Team Kind-en jongerenwelzijn 
Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden 
huisvanhetkind@dilbeek.be 
02 451 69 55 

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

 

Welzijnspunt  
(hulp bij inschrijven en  
participatiepas)   
• Welzijnspunt Groot-Bijgaarden: 02 451 69 43
• Welzijnspunt Itterbeek: 02 568 05 00
welzijnspunt@dilbeek.be

 9u - 12u & 13u -16.00 u

 

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

 ma, wo, do & vr: 09u - 12u30  
 & 13u30 - 17u30  
 di: 09u - 11u00 & 13u30 - 17u30 
 za: 9u - 13u 
 zo: gesloten  
 Zomersluiting: do 15 juli t.e.m. 
 zo 15 augustus 2021 

 www.westrand.be 
  Westrand –Cultuurcentrum Dilbeek 
 westranddilbeek 

 

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

 dilbeek.be/jong
 jongindilbeek 
 jongindilbeek 

Team Kind –  
Cultuur & Samenleven 
Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek 
kind@dilbeek.be  
02 466 20 30
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Willy Segers
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Wil jij, als Dilbeekse organisatie of  
vereniging, graag met jouw vakantie-
aanbod in de volgende DROP staan? 
Stuur een mailtje met je gegevens 
naar kind@dilbeek.be 
 


