
zomer  2019

Speelplein 
Sportkampen  

en Sportstages 
Cultuurstages 
CC De Factorij 

BIB 
TIZ voor  
Tieners 

Zomervakantie
Aanbod voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar



Schepen voor Jeugd
Bart Dewandeleer

Schepen voor Sport
Piet Ockerman

Schepen voor Cultuur
Burgemeester

Ingrid Holemans

Beste kinderen en jongeren van Groot-Zaventem,
Beste ouders,

Elke vakantie zijn er heel wat leuke dingen te doen in de gemeente 
 Zaventem, zo ook tijdens de zomervakantie! Onze vrijetijdsdiensten 
 hebben opnieuw een leuk programma in elkaar gestoken zodat de kinderen 
 kunnen deelnemen aan verschillende leuke activiteiten. Zo zijn er weer 
 creatieve creastages, speelse speelpleinen, actieve sportkampen, leuke 
musicalstage, … dit allemaal kan je ontdekken in deze Vakantiekriebels! 

Er zijn opnieuw een aantal tieneractiviteiten (TIZ) gepland. 
Zo kunnen de tieners zich tijdens de zomervakantie uitleven tijdens  
het klimmen, archery tag, theaterworkshop en kunnen ze zelf een  
GoPro actiefilmpje maken. 

Hopelijk tot binnenkort op één of meerdere van onze activiteiten. 

Met vriendelijke groeten,

Woordje 
van de bevoegde schepenen  
   en de burgemeester



Kalender: zomervakantie
Datum Activiteit Leeftijd Locatie Organisatie

WEEK 1
1/7 - 5/7

Speelplein 2005-2016 GBS Jeugddienst

Sportkamp lagere school 2007-2012 Sporthal Zaventem Sportdienst

TIZ: Klimmen (2/7) 2004-2007 nog te bepalen Sportdienst

WEEK 2
8/7 - 12/7

Speelplein 2005-2016 GBS Jeugddienst

Sportkamp kleuters 2013-2015 Sporthal Zaventem Sportdienst

TIZ: Archery Tag (12/7) 2004-2007 nog te bepalen Jeugddienst

WEEK 3
15/7 - 19/7

Speelplein 2005-2016 GBS Jeugddienst

Filmkamp 2007-2012 Bijgebouw 
Academie

Cultuurdienst

WEEK 4
22/7 - 26/7

Speelplein 2005-2016 GBS Jeugddienst

Creastage 2007-2012 Bijgebouw 
Academie

Cultuurdienst

Musicalstage 2001-2010 GC De Maalderij Cultuurdienst

WEEK 5
29/7 - 2/8

Speelplein 2005-2016 GBS Jeugddienst

Sportkamp
lagere school

2007-2012 Sporthal Zaventem Sportdienst

WEEK 6
5/8 - 9/8  

Speelplein 2005-2016 GBS Jeugddienst

Theaterkamp 2007-2012 Bijgebouw 
Academie

Cultuurdienst

Sportkamp
kleuters

2013-2015 Sporthal Zaventem Sportdienst

WEEK 7
12/8 - 16/8

Speelplein 2005-2016 GBS Jeugddienst

TIZ: Theaterdropping (13/8) 2004-2007 Nog te bepalen Cultuurdienst

WEEK 8
19/8 - 23/8

Speelplein 2005-2016 GBS Jeugddienst

Creastage 2007-2012 Bijgebouw 
Academie

Cultuurdienst

Nederlandse Taalstage 2009-2013 Cultuurhoeve 
Mariadal

Cultuurdienst

WEEK 9
26/8 - 30/8

Speelplein 2005-2016 GBS Jeugddienst

BK-stage 2010-2013 Bijgebouw 
Academie

Cultuurdienst

TIZ: Go Pro Actief (29/8) 2004-2007 Nog te bepalen Jeugddienst



Wie?
Leefloongerechtigden, verhoogde tegemoet-
koming kinderbijslagfonds en mutualiteit, 
Omnio-statuut, in budgetbeheer OCMW.  
Aarzel dus zeker niet ons te contacteren  
want wij willen graag iedereen aan boord.  
Kom gerust eens langs, wij helpen je graag 
 discreet en efficiënt verder!

Meer info  
www.zaventem.be 

 ‘Vrije Tijd’ - ‘Doe je mee-fonds’

Jeugddienst
Cultuurdienst
Sportdienst
Diegemstraat 41 te Zaventem

Sociale Dienst 
Stationsstraat 8 te Zaventem

In dit boekje staan al de activiteiten  
die in de zomervakantie gepland zijn.  
Voor al deze activiteiten  is er de mogelijk-
heid om beroep te doen op het  
‘Doe je mee-fonds’!

Het ‘Doe je mee-fonds’ is er om alle 
Zaventemse  kinderen en hun ouders 
 financieel een duwtje in de rug te geven  
als zij daarvoor in aanmerking komen.

Doe je mee?!



Een hele zomervakantie lang zijn de kinderen  
van 3 tot 14 jaar elke dag welkom op het speelplein! 
Op 11 juli en 15 augustus is er GEEN speelplein!

Onze kleuters (3-6 jaar) spelen in de lokalen van de 
Gemeentelijke Basisschool van Sterrebeek.  
Daar krijgen ze elke dag spelletjes, knutselmomenten, 
buitenspelletjes, waterspelletjes en zoveel meer voor-
geschoteld. Dit allemaal onder leiding van leuke en enthousiaste ploeg monitoren.  
Wekelijks is er ook een animo-dag waar er iets  ‘speciaals’ voorzien wordt voor de kleuters. 
Dit kan een springkasteel zijn, maar wie weet ook een ballonenclown.

De oudste groep (7-14 jaar) gaat ravotten in onze nieuwe Scoutslokalen tenzij deze lokalen 
nog niet in orde zijn dan gaan we nog één keer naar de oude  Gemeentelijke Basisschool van 
Zaventem. Hier kunnen we naar hartelust spelen en heel veel plezier maken. We liggen ook 
in de buurt van verschillende parken waar we naartoe kunnen trekken om heel wat spannen-
de spelmomenten te beleven! Ook hier voorzien we wekelijks een extraatje zoals uitstappen, 
springkastelen, workshops, … Omwille van de sluiting van het zwembad in de zomervakan-
tie zullen er dit jaar uitzonderlijk geen wekelijkse zwembeurten op donderdag voorzien zijn. 

De activiteiten starten om 9u30 en eindigen om 15u30. Er is in elke  Gemeentelijke Basis-
school opvang voorzien van 7u tot 8u30 & 16u15 tot 18u. Ons eigen busvervoer brengt de 
kinderen naar de juiste speelpleinwerking en in de namiddag reizen we weer terug naar  
de juiste opvangplaats. Wees ’s ochtends zeker op tijd, want de bus wacht niet!

Inschrijven kan tot en met zondag 16 juni 2019!  (Tenzij eerder uitverkocht!)

Speelplein zomervakantie
2005-2016  1 juli - 30 augustus

Als het kriebelt moet je spelen

7u00 - 8u30 Onthaal - opvangdiensten
8u30 - 9u30 Busvervoer
9u30 - 15u30 Speelplein
15u30 - 16u15 Busvervoer - Afhalen kinderen op het speelplein
16u15 - 18u00 Opvangdiensten
18u00 Einde opvang

Contact: Jeugddienst Zaventem

Gemeentelijke basisscholen

activiteiten om 9u30 - 15u30

€7 - €5 - €4 
(€16 niet-inwoners)

02/717.89.28

jeugd@zaventem.be



Er kan weer naar hartenlust gesport 
worden! Alle sporten komen aan bod:  
volleybal, basketbal, badminton, 
judo, turnen, zwemmen, … Zorg dat 
je erbij bent, want dit is een super 
leuke en actieve week voor alle  
kinderen die graag bewegen en 
nieuwe sporten willen ontdekken. 

Wat breng je mee?
•  Sportkledij en reservekledij
•  Lunchpakket, voldoende drank 

en versnaperingen  
(fruit of koek)

Kom je mee op kleutersportkamp? Je zal er een hele week 
sporten en ravotten zodat je elke avond moe maar voldaan 
thuis komt. Kortom bewegen, bewegen en nog eens bewegen! 

Deze sport kampen worden in samen-
werking met Sporta georganiseerd.

Wat breng je mee?

• Sportkledij en reservekledij
•  Lunchpakket, voldoende  

drank en versnaperingen  
(fruit of koek)

Contact:  
Sportdienst Zaventem

02/717.89.20

sport@zaventem.be

Sporthal  
Sporthal Zaventem 
(Steenokkerzeelstraat 60)

9u - 16u 
(opvang 7u30 - 17u30)

€60 voor inwoners 
€80 voor niet-inwoners

Zomersportkampen  
lagere school
2007-2012  1-5/07/2019 & 29/07-2/08/2019

Als het kriebelt moet je sporten

Als het kriebelt moet je sporten

Zomersportkampen  
kleuters

2013-2015  8-12/07/2019 & 5-9/08/2019

Sporthal Zaventem 
(Steenokkerzeelstraat 60)

9u - 16u 
(opvang 7u30 - 17u30)

€60 voor inwoners 
€80 voor niet-inwoners

Contact:
Sportdienst Zaventem

02/717.89.20

sport@zaventem.be



Via ‘Kijk, ik fiets’ leren beginnende fietsertjes op 2 wielen te fietsen. Het initiatief richt zich 
op kinderen die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes of die zeer competent zijn geworden 
op de loopfiets (met 2 wielen). Een actieve begeleiding van 1 volwassene per kind is verplicht 
(sportieve schoenen zijn aangewezen), dit is elk jaar een heel leuk ouder-kind moment.

Wat breng je mee?
•  Actieve begeleiding van  

1 volwassene per kind
•   Eigen fiets (kindjes moeten 

met de voetjes aan de grond 
kunnen, steunwieltjes vooraf 
verwijderen)

•  Fietshelm

Sporthal Sint-Stevens-Woluwe 
(Leuvensesteenweg 194)

10u-12u (sessie 1) of  
13u-15u (sessie 2)

€ 5 voor inwoners 
€ 7 voor niet-inwoners

Contact:  
Sportdienst Zaventem

02/717.89.20

sport@zaventem.be

Leer fietsen op 2 wielen!

Kijk ik fiets!
kleuters  zaterdag 15 juni 2019

Op woensdag 4 en zaterdag 7 september 
zijn alle schoolkinderen tussen 6 en 12 jaar 
welkom in de bibliotheek voor een gezellige 
boekenkaftdag. Je kan er gratis je school-
boeken komen kaften met origineel kaft-
papier, ontworpen door lokaal talent. 

Bibliotheek De Factorij Gratis

Contact: Bibliotheek De Factorij

02/720.66.48 

bibliotheek@zaventem.be

zaventem.bibliotheek.be

Bibliotheek:  
Boekenkaftdag
6 - 12 jaar  4 & 7 september 2019



Als het kriebelt, moet je de artiest in jezelf loslaten!

Bijgebouw Academie

8u - 17u  

€ 60 (€ 80 voor niet-inwoners)

Contact:  
Cultuurdienst Zaventem

02/717.89.26

cultuur@zaventem.be

Bijgebouw Academie

8u - 17u   

€ 60 (€ 80 voor niet-inwoners)

Contact:  
Cultuurdienst Zaventem

02/717.89.26

cultuur@zaventem.be

Filmkamp: MiLa@Hollywood
2007-2012  15 - 19 juli 2019

Cultuurstages

Heb jij je altijd afgevraagd hoe een film gemaakt wordt? 
Of zou je liever zelf meespelen in eentje? Droom je er al 
jaren van om dat ene Oscarbeeldje in ontvangst te  mogen 
nemen? Haal de beste acteur of regisseur in je naar 
b oven en leer alles over de wondere filmwereld tijdens  
dit MiLakamp. Dompel jezef onder in verschillende 
acteer ervaringen of leer de allernieuwste filmtechnieken.  
Ben je er helemaal klaar voor? Geluid, camera, ACTIE!

Theaterkamp: Licht uit, spot aan!
2007-2012  5 - 9 augustus 2019

Heb jij er altijd van gedroomd om te schitteren 
in je eigen theatervoorstelling? Razen de wildste 
verhaallijnen door je hoofd en bedenk je de  gekste 
personages? Dan hebben wij jou deze zomer 
nodig. Samen met jou creëren we de leukste 
personages, schrijven we het meest fantastische 
verhaal en zetten het vervolgens zelf op scène. 
Scherp dus alvast die pen en laat je fantasie  
de vrije loop op dit MiLa’s theaterkamp.



Als het kriebelt ga je dansen, zingen en acteren!

Bijgebouw Academie

8u - 17u  

€ 60 (€ 80 voor niet-inwoners)

Contact:  
Cultuurdienst Zaventem

02/717.89.26

cultuur@zaventem.be

GC De Maalderij

9u30 - 17u  (geen opvang)  

€ 60 (€ 80 voor niet-inwoners)

Contact:  
Cultuurdienst Zaventem

02/717.89.26

cultuur@zaventem.be

Musicalstage
2001-2010  22 - 26 juli 2019

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen tussen 7 en  
12 jaar naar hartenlust knutselen, zingen, dansen, toneel-
spelen en zoveel meer! Tijdens deze weken wordt er samen 
met Jonna vzw gewerkt rond een bepaald thema.  
De kinderen worden in twee leeftijdsgroepen verdeeld  
en worden begeleid door professionele docenten en 
 enthousiaste monitoren! Samen maken ze er een super-
leuke week van met allerlei workshops. Elke woensdag is 
er ook een culturele daguitstap voorzien. Waar we naartoe 
gaan, blijft nog even een verrassing! 

Deze plezierige weken worden afgesloten met een toon-
moment voor ouders, familie en vrienden op de laatste dag! 

Wie graag zingt, danst en acteert mag de musical-
stage niet missen! Een hele week lang worden de 
jongeren onder begeleiding van professionele acteurs 
ondergedompeld in de wereld van de musical.  
Deze keer werken we rond “Beauty and the Beast”. 
Op vrijdag trakteren de deelnemers, geschminkt  
en verkleed, familie en vrienden op een prachtig 
spektakel met alles erop en eraan!

CreArtiest
2007-2012  22 - 26 juli 2019 & 19 -  23 augustus 2019



Als het kriebelt ga je samen spelen in het Nederlands! 

Bijgebouw Academie

activiteiten 

€ 36 (€ 48 voor niet-inwoners)

Contact:  
Cultuurdienst Zaventem

02/717.89.26

cultuur@zaventem.be

Cultuurhoeve Mariadal

8u tot 17u

€ 60 (€ 80 voor niet-inwoners)

Contact:  
Cultuurdienst Zaventem

02/717.89.26

cultuur@zaventem.be

Beeldende Kunstenstage
2007-2010  26 - 28 augustus 2019

Nederlandse taalstage  
i.s.m. de integratiedienst

Tijdens deze driedaagse kunnen de kunste-
naars zich opnieuw uitleven met papier, verf, 
potloden, klei en zoveel meer! Onder bege-
leiding van professionele docenten ‘Beeldende 
Kunsten’ wordt er gedurende deze dagen 
heerlijk geëxperimenteerd met verschillende 
technieken in de ateliers van onze Kunst-
academie. 

Ga je naar het eerste leerjaar? Of zit je al in het 1e, 2e, 3e of 4e leerjaar? 
Spreek je thuis geen Nederlands en ga je in het Nederlands naar school,  
maar moet je jouw Nederlands nog een beetje oefenen?  
Dan zijn jullie van harte welkom op onze Nederlandse taalstage! 

Spelen, praten, knutselen, zingen en nog veel meer. Kortom, plezier  
maken en ondertussen het Nederlands verder oefenen is ons doel! 

Op woensdag gaan we een hele dag op uitstap! Onze bestemming blijft  
nog even een verrassing! De week wordt afgesloten met een toonmoment  
voor alle ouders, familie en vrienden. 

2009-2013   
19 - 23 augustus 2019



info@popatpark.be 

www.zaventem.be en  
www.popatpark.be

sport@zaventem.be 

www.zaventem.be 

Gemeentelijk park Zaventem 
(Hector Hennaulaan)

vanaf 17u

Gemeentelijk park Zaventem 
(Hector Hennaulaan)

12u - 17u

gratis festival

Contact: werkgroep Pop@Park 
(o.a. Sportdienst of Jeugddienst)

Sport@Park en Jogging: € 5

Contact: Sportdienst

Pop@Park, Sport@Park en Kids@Park!
Jong & oud  donderdag 15 augustus 2019

De zomer wordt gevierd!
Via Sport@Park kan iedereen in de voormiddag een 
wandel- of fietstocht volgen. Kids@Park wordt op-
nieuw een springkastelenparadijs, en in de namiddag zijn 
er opnieuwe enkele creatieve workshops. We verwachten 
dat ouders hun kind begeleiden doorheen de activiteiten. 
Kids@Park is gratis.

De Jogging ‘Dwars door Zaventem’ staat 
gepland in de namiddag. Schrijf je voor een klein bedrag 
in voor de 5 km, 10 km of 21 km. Kinderen kunnen deelne-
men aan een kleinere loopafstand (300m, 600m of 1 km) 
en de allerkleinsten mogen deelnemen aan een karamel-
lenloop. Meer informatie via http://www.zaventem.be/
nl/775/ content/2963/jogging-dwars-door-zaventem.html.

Na al deze activiteiten kan je genieten 
van het gratis festival Pop@Park. 
Wat in 2012 begon als een klein festival 
om Zaventem wat meer kleur te geven, 
groeide uit tot een aanzienlijk festival 
met grote namen. Ook deze editie zal 
alweer voor een onvergetelijke avond 
zorgen. Er staan opnieuw enkele 
 muzikale toppers op ons podium.  
Meer nieuws omtrent de artiesten volgt 
binnenkort. Voorlopig kunnen we alvast 
één grote naam verklappen, GERS 
 PARDOEL zal 15 augustus schitteren  
op ons podium.



Vrijetijdsbeurs 2019
zaterdag 7 september 2019

Ga op ontdekking met www.UiTmetVlieg.be

Voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe hobby!

Niet alleen tijdens de vakantie zijn er allerlei leuke activi-
teiten te beleven. Tijdens het schooljaar kan je terecht bij  
één van de vele sport-, jeugd- of cultuurverenigingen voor 
allerlei leuke hobby’s. Ook de kunstacademie, het cultuur-
centrum en de bibliotheek hebben heel wat te bieden.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar kan je komen 
 kennismaken met dit ruime vrijetijdsaanbod. Op zaterdag  
7 september organiseert de gemeente in het cultuurcentrum 
een vrijetijdsbeurs. Naast de infostands van de verenigingen 
en organisaties, kan je ook komen kijken naar demo’s  
en optredens. Je kan zelfs meedoen aan enkele initiaties.

Ben je op zoek naar vrijetijdsaanbod voor kinderen tot 12 jaar dan vind 
je hier zeker wat je zoekt. Een leuke kindervoorstelling in het cultuur-
centrum, een vakantiestage, een sportclub met een jeugdwerking wordt 
allemaal aangeduid met de ondertussen alom bekende ‘vliegje’. 
In de UiT-agenda kan je ook handig zoeken. Je kan zoeken op datum,  
op periode maar ook op locatie en genre. Zo vind je zeker een activiteit 
die voor jou past. Veel plezier.

In de UiT-databank kan je zo ook andere zomerkampen vinden die  
binnen de gemeente georganiseerd worden. Een voorbeeld hiervan  
zijn de SKILLZ-kampen. Een voorbeeld hiervan zijn de SKILLZ-kampen 
die deze zomer in het ZAVO worden georganiseerd.  
Meer info: www.skillz.be

in Zaventem

CC De Factorij

10u tot 17u

gratis

Contact:  
Dienst vrije tijd

02/717.89.19

vrijetijd@zaventem.be



Klimmen
2007-2004  dinsdag 2 juli 2019

Archery Tag
2007-2004  12 juli 2019

TIZ* Tieners  
in Zaventem

Voor de groep jongeren van 12 tot 15 jaar mag het er al  
eens wat spannender aan toe gaan, daarom gaan we  
in de zomervakantie klimmen. Specifieke richtlijnen (juiste  
vertrek- en aankomsturen, verzamelplaats en benodigdheden) 
worden aan de deelnemers meegedeeld via e-mail. 

Paintball kennen we allemaal, 
maar kunnen we dat ook met pijl 
en boog? In verschillende vormen 
nemen teams het tegen elkaar op. 
Het doel: de tegenstanders uit-
schakelen. Snelheid, samenwerken 
en tactiek zijn heel belangrijk.

Contact: Sportdienst Zaventem Locatie: zal later meegedeeld worden

e-mail: sport@zaventem.be Uren: 11u - 16u (concrete uren worden nog meegedeeld)

Telefoon: 02/717.89.20 Tarieven: € 12 voor inwoners - € 16 voor niet-inwoners

Contact: Jeugddienst Zaventem Locatie: zal later meegedeeld worden

e-mail: jeugd@zaventem.be Uren: 13u - 16u

Telefoon: 02/717.89.28 Tarieven: €12 (€16 niet-inwoners)



Theaterdropping
2007-2004   13 augustus

Go Pro Actief
2007-2004   29 augustus

We trekken naar een park in Zaventem! Deze locatie wordt 
je inspiratie en speelt een belangrijke rol in het verhaal. 
Deze workshop is er voor al wie wat ervaring heeft met 
theater en houdt van verrassing en experiment. 

Iedereen kent ze wel, de GoPro camera’s. 
Wil je leren hoe je met een GoPro een  
actiefilm maakt die eruit ziet als een 
 echte James Bond. Dan is deze workshop 
iets voor jou! Je acteert, regisseert en 
filmt alles zelf. Nadien monteer je de 
actie scènes tot een echte actiefilm. 

Contact: Cultuurdienst Zaventem Locatie: Zal later meegedeeld worden

e-mail: cultuur@zaventem.be Uren: 13u - 16u

Telefoon: 02/717.89.26 Tarieven: €12 (€16 niet-inwoners)

Contact: Jeugddienst Zaventem Locatie: Zal later meegedeeld worden

e-mail: jeugd@zaventem.be Uren: 13u - 16u

Telefoon: 02/717.89.28 Tarieven: €12 (€16 niet-inwoners)

TIZ*



Zwembad De Motte: Centrum Park Zaventem

Maandag: 8.30u - 19.45u
Dinsdag: 8.30u - 18.30u
Woensdag: 8.30u - 19.45u
Donderdag: 8.30u - 18.45u
Vrijdag: 8.30u - 21.45u
Zaterdag: 8.30u - 12.25u en 13u - 16.45u
Zon- en feestdagen: 9u - 12.25u en 13u - 16.45u

Gesloten op enkele feestdagen

Info locaties 

Opgelet, er zijn grote werken gepland in het zwembad 
 gedurende de zomervakantie! Meer informatie over de ope-
ningsmomenten kan je steeds terugvinden op onze website:  
www.zaventem.be => ‘Vrije Tijd’ => ‘Zwembad De Motte’

  Ateliers Beeldende Kunsten Kunstacademie – Rustoorddreef 1, Zaventem

  Bibliotheek De Factorij – W. Lambertstraat 12, Zaventem

  Bibliotheek Sterrebeek – Mechelsesteenweg 189, Sterrebeek

  CC De Factorij – Willem Lambertstraat 10, Zaventem

  Cultuurhoeve Mariadal – Kouterweg 1, Zaventem

  Kunstacademie bijgebouw – Rustoorddreef 1, Zaventem

  Gemeentelijke Basisschool Zaventem – Desmedtstraat 42, Zaventem

  Gemeentelijke Basisschool Sterrebeek – Schapenweg 30, Sterrebeek

  Gemeentelijke Basisschool Sint-Stevens-Woluwe – Leuvensesteenweg 194,  
Sint- Stevens-Woluwe

  Sporthal Zaventem – Steenokkerzeelstraat 58, Zaventem

  Sporthal Sint-Stevens-Woluwe – Leuvensesteenweg 194, Sint-Stevens-Woluwe

  Sporthal Zavo - Hoogstraat, Zaventem

  Zwembad De Motte - Hector Henneaulaan, Zaventem

Contactgegevens: zwembad@zaventem.be of 02.725.96.96



v.u. Gemeentebestuur Zaventem,  
Diegemstraat 37, 1930 Zaventem

Info en inschrijvingen
Inschrijvingen voor activiteiten van de gemeentelijke diensten jeugd, sport en cultuur 
kunnen enkel online gebeuren. Uitverkocht = uitverkocht! Wees er dus tijdig bij!

Inschrijven zomervakantie: vanaf 23 april 2019 t.e.m. 16 juni 2019

U kan dit zelf thuis doen via: https://zaventem.ticketgang.eu

U volgt de instructies en maakt een gezinsaccount aan. Vervolgens schrijft u uw kind 
online in op dit systeem en de betaling gebeurt onmiddellijk met uw betaalkaart.

Als dit niet lukt dan bent u altijd welkom om dit bij ons op kantoor te komen doen en 
dan helpen we u daar graag bij. De betaling gebeurt ook bij ons via bancontact.

Een aantal kinderen komen in aanmerking voor een gemeentelijke financiële  
tussenkomst van het ‘Doe je mee-fonds’. Leefloongerechtigden, verhoogde  
tegemoetkoming kinderbijslagfonds en mutualiteit, Omnio-statuut, in budgetbeheer 
OCMW). Neem gerust contact op met de organiserende dienst!

Meer informatie kan je steeds terugvinden op onze website:  
www.zaventem.be => ‘Vrije Tijd’

Jeugddienst
Diegemstraat 41 1930 

Zaventem 
02/717.89.28

jeugd@zaventem.be 
Cultuurdienst

Diegemstraat 41  
1930 Zaventem 
02/717.89.26

cultuur@zaventem.be

Sportdienst
Diegemstraat 41  
1930 Zaventem
02/717.89.20

sport@zaventem.be 


