
Voorjaar

2020

vSpeelplein 
Sportkampen  

en Sportstages 
Cultuurstages 
CC De Factorij 

BIB 

  Krokus- en paasvakantieAanbod voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar



Woordje 
van de bevoegde schepenen  
   en de burgemeester

Schepen voor Jeugd
Bart Dewandeleer

Schepen voor Sport
Piet Ockerman

Schepen voor Cultuur
Burgemeester

Ingrid Holemans

Schepen voor Bibliotheek
Dirk Philips

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

Elke vakantie zijn er heel wat leuke dingen te doen in de gemeente 
Zaventem. Onze vrijetijdsdiensten organiseren verschillende  
activiteiten zodat de kinderen zich zeker niet zouden vervelen tijdens 
de vakantie. Ook een aantal erkende sportclubs van Zaventem zorgen 
voor een extra sportief element in de vakantie. In dit boekje worden al 
die activiteiten van het voorjaar opgesomd. Sporten, creatief zijn,  
maar ook spelen en plezier maken komen aan bod.

Hopelijk tot binnenkort op één of meerdere van onze activiteiten. 

Met vriendelijke groeten,



Datum Activiteit Leeftijd Locatie Organisatie

KROKUSVAKANTIE

24-28 februari Speelplein 2006-2017 GBS Zaventem Jeugddienst

24-28 februari Nederlandse Taalstage 2009-2013 Mariadal Cultuurdienst i.s.m. 
Integratiedienst

24-28 februari Krokussportkamp 2008-2013 Sporthal Zaventem Sportdienst

PAASVAKANTIE

6-17 april Speelplein 2006-2017 GBS Zaventem Jeugddienst

6-10 april Creastage 2008-2013 Bijgebouw 
Academie

Cultuurdienst

14-17 april Creastage 2008-2013 Bijgebouw 
Academie

Cultuurdienst

6-10 april Paassportkamp 2008-2013 Sporthal Zaventem Sportdienst

6-10 april Paassportkamp 2014-2016 Sporthal 
Sint-Stevens-
Woluwe

Sportdienst

6-10 april
13-17 april

Sportstage tennis 4 - 18 jaar Sportcomplex  
Het Zeen

Tennisclub  
Het Zeen

14-17 april Sportstage volleybal 6 - 16 jaar Sporthal Zaventem Volleybalclub 
Zavath

Kalender:  
krokus- en paasvakantie



Wie?
Leefloongerechtigden, verhoogde 
tegemoetkoming 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 
onze vrijetijdsdiensten in de krokus- en 
paasvakantie gepland hebben. Voor al 
deze activiteiten is er de mogelijkheid 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?!



Tijdens de krokus- en paasvakantie kunnen de schoolgaande 
kinderen zich uitleven op het speelplein. Onze monitoren  
knutselen weer een fijn programma in elkaar. Hierbij ligt de 
nadruk op spelletjes spelen, knutselen, en ons amuseren met 
leeftijdsgenoten. Kortom, weer enkele leuke vakanties in het 
vooruitzicht.  

Weet je niet wat doen tijdens de vakantie? 
Schrijf je dan snel in, 
want volzet = volzet! 

Wat breng je mee naar het speelplein?
•  speelkledij
•  reservekledij
•  lunchpakket en drank

Speelplein krokus- en paasvakantie
2006-2017    24 - 28 februari (krokusvakantie) 

 6 - 10 april & 14 - 17 april (paasvakantie) 

Als het kriebelt moet je spelen

02/717.89.28

jeugd@zaventem.be

9u - 16u (opvang van 7u tot 18u)

€ 7 - € 5 - € 4 
(€ 16 niet-inwoners)

Contact: Jeugddienst Zaventem

Gemeentelijke Basisschool 
Zaventem



Woensdag 22 april staat volledig in het teken van 
buiten spelen! De zenders VTMKZOOM en Ketnet 
gaan zelfs volledig op zwart en zenden niets uit! Zo 
willen ze alle kinderen aansporen om buiten te gaan 
ravotten en plezier te maken. 

Ook in Zaventem zullen de kinderen opnieuw kun-
nen genieten van een geanimeerde Buitenspeeldag 
in het Feldheimpark te Zaventem. De studenten 
5de jaar LOS van het ZAVO zorgen weer voor een 
leuk en speels programma tijdens de namiddag. De 
studenten organiseren dit in samenwerking met de 
jeugd- en sportdienst.

Contact: Jeugddienst Zaventem

Feldheimpark Zaventem

13u - 17u

gratis

02/717.89.28

jeugd@zaventem.be

Buitenspeeldag
1e tot en met 6e leerjaar   22 april 2020

Als het kriebelt, dan moet je buiten ravotten! 



Er kan weer naar hartelust gesport worden! Vele sporten komen aan bod: 
volleybal, basketbal, badminton, judo, turnen, … 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. Dit sportkamp wordt in samenwerking 
met Sporta georganiseerd.

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

(fruit of koek)

Krokussportkamp lagere school 
2008-2013  24-28 februari 2020

Als het kriebelt, moet je sporten

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



Er kan weer 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. Dit sportkamp wordt in 
samenwerking met Sporta georganiseerd.

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

(fruit of koek)

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

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! Dit 
sportkamp wordt in samenwerking met Sporta georganiseerd.

Wat breng je mee?
• Sportkledij en reservekledij
• Lunchpakket, voldoende drank en versnaperingen (fruit of koek)

Als het kriebelt, moet je sporten

Paassportkamp lagere school
2008-2013  6-10 april 2020

Paassportkamp kleuters 
2014-2016  6-10 april 2020

Als het kriebelt, moet je sporten

Sporthal Sint-Stevens-Woluwe 
(Leuvensesteenweg 194)

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

€ 60 voor inwoners
€ 80 voor niet-inwoners

Contact: Sportdienst Zaventem

02/717.89.20

sport@zaventem.be



Heb je zin om elke dag van de tweede week van de 
paasvakantie te komen volleyballen, twijfel niet en 
schrijf je in. Zoals vorig jaar is de kans groot dat er 
één dag van de stage een speler van de Red Dragons 
langskomt om training te geven. We sporten iedere 
dag van 9 tot 16 uur en zorgen voor een tas verse 
soep en een stuk fruit, want sporten is niet alleen 
bewegen, maar ook werken aan de gezondheid. 
Twijfel niet en kom een week volleyballen.

Als het kriebelt, moet je volleyballen!

Sportstage Paasstage volleybal 

VC Zavath i.s.m. de sportdienst

6-16 jaar  14-17 april 2020

Sporthal Zaventem

9u - 16u 
(opvang 8u - 18u)

€ 50 voor leden 
€ 70 voor niet-leden

Contact: VC Zavath

0468/47.45.48

info@vczavath.be of
www.vczavath.be

Iedere week van de paasvakantie is er een sportstage 
voorzien. Dit is een leuke tennisweek met een 
combinatie van tennisles, conditie, tennis “fun” en 
recreatiesport. De doelgroep zijn kinderen van 
4 tem 18 jaar. 

Sportstage Paashaas-Tennisstage
TC Het Zeen ism de sportdienst

4-18 jaar  6-10 april; 13-17 april 2020

Als het kriebelt, moet je tennissen!

Sportcomplex Het Zeen 
(Sterrebeek)

9u - 12u en 13u - 16u

€ 180 
Niet leden betalen € 20 extra.

Contact: TC Het Zeen

stevejoly2@gmail.com

www.hetzeen.be



Cultuur

Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen 
tussen 7 en 12 jaar opnieuw naar 
hartenlust knutselen, zingen, dansen, 
toneelspelen en zoveel meer tijdens 
de CreArtieststages! Gedurende een 
hele week wordt er rond een tof thema 
gewerkt. De kinderen worden in twee 
leeftijdsgroepen verdeeld en krijgen, 
onder begeleiding van enthousiaste 
docenten en monitoren, superleuke 
workshops voorgeschoteld.

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

Cultuurstage ‘CreArtiest’
2008-2013   6 - 10 april & 14 - 17 april

we werken tijdens de hele week aan een 
project daarom vragen we ook om de hele 
week aanwezig te zijn. 

OPGELET

Bijgebouw Kunstacademie

9u30 - 15u30 
(opvang 8u - 17u)

€ 60 per week  
(€ 80 voor niet-inwoners)

Contact: Cultuurdienst Zaventem

02/717.89.26

cultuur@zaventem.be



Tijdens de krokusvakantie gaan we opnieuw de 
Nederlandstalige toer op! Spelletjes spelen en 
opdrachten uitvoeren om ons Nederlands te blijven 
oefenen staan op de agenda. 

Tijdens deze taalstage krijgen de kinderen geen les, 
maar gaan ze op een speelse manier om met het 
Nederlands. Durven spreken en omgaan met taal  
zijn onze prioriteit. Deze taalstage is bedoeld  
voor de kinderen van Zaventem, die al in het 
Nederlands naar school gaan, maar thuis  
een andere taal spreken. 

Nederlandse Taalstage  
i.s.m. integratiedienst

2009-2013   
24-28 februari 2019

Als het kriebelt ga je samen spelen in het Nederlands!

Mariadal

8u - 17u   

€ 60 per week  
(€ 80 voor niet-inwoners)

Contact: Cultuurdienst Zaventem

02/717.89.26

cultuur@zaventem.be



Animatieworkshop stop-motion  
i.s.m. Drift Animation

10J - 14J  MA 24, DI 25 & WO 26 FEB 2020  09U00 – 16U00

Drift Animation neemt je mee in de wondere wereld van de animatiefilm. 
Hoe breng je iets tot leven? Hoe zal het bewegen?  
Welke emotie vertel je ermee?

In deze driedaagse workshop nemen we de basisprincipes van 
de animatiefilm onder de loep. Ga in groep aan de slag met papier, 
klei, foto’s,… en zet je eigen verhaal in beweging. Klank eronder en hop, 
je eerste animatiefilm is klaar!

Het eindresultaat van de workshop tonen we aansluitend op de vakantiefilm 
Solan & Ludwig: Reis naar de maan.

CC De Factorij
Willem Lambertstraat 10a
1930 Zaventem
02 307 72 72  
(tijdens openingsuren ticketbalie)
www.ccdefactorij.be 

Prijs voor 3-daagse workshop:
Standaard: € 75
Korting Gezinsbond: € 72
Kansentarief: € 7,5

GRATIS OPVANG VOOR EN  
NA DE WORKSHOP
Een uur voor en na de workshop is er 
opvang voorzien voor de deelnemers. 
Voor meer informatie en reservatie 
mail naar info@ccdefactorij.be.



Vakantiefilm in CC De Factorij
+ 5 jaar  woensdag 26 februari 2020  14u00

Solan & Ludwig: 
Reis naar de maan
Vijftig jaar geleden zette de mens voor het eerst 
voet op de maan. Maar wat Solan & Ludwig 
doen, is minstens even straf: met de raket van 
hun vriend en uitvinder Reodor vertrekken ze 
op ruimtemissie! Maar met geheime passagiers 
en misdadige plannen aan boord wordt het lef 
van onze helden zwaar op de proef gesteld.

De derde film over Solan & Ludwig is een 
hilarisch avontuur vol dolle verhaalwendingen 
en koddige personages. Een nostalgische 
animatiefilm, maar heel actueel in z’n pittige 
commentaren en doldwaze humor en daarom 
uiterst geschikt voor jong en oud.

Blijf na de film nog wat in de zaal zitten, 
want aansluitend op de film tonen de 
kinderen die meededen aan een driedaagse 
animatieworkshop hun eindresultaat.

REGIE RASMUS A. SIVERTSEN 
NOORWEGEN, 2018

NEDERLANDS GESPROKEN

GRATIS KINDEROPPAS 
Is een van je kindjes jonger/ouder dan de 
aangeduide leeftijdsgrens van een film- of 

theatervoorstelling? Je kleine/grote uk is in goede 
handen bij onze gratis kinderoppas, terwijl je met 
de rest van het gezin van de familievoorstelling 
geniet. Voor meer informatie en reservatie mail 

naar info@ccdefactorij.be.

CC De Factorij
Willem Lambertstraat 10a -  
1930 Zaventem
02 307 72 72  
(tijdens openingsuren ticketbalie)
www.ccdefactorij.be 

Prijzen:
Standaard: € 7 
Vriendenprijs: € 6
-26J: € 4
+65J: € 5



Info locaties 

  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



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
Zondag: 9u - 12.25u en 13u - 16.45u

Gesloten op enkele feestdagen  op zondag 12 en  
maandag 13 april 2020 (Pasen en Paasmaandag). 

Gedurende elke vakantie kan je natuurlijk ook een bezoekje brengen  
aan het zwembad van Zaventem waar je naar hartenlust kan plonsen  
en spelen in het frisse water! 

Meer informatie (o.a. tarieven en sluitingsdagen) kan je steeds terugvinden  
op onze website: www.zaventem.be  ‘Vrije Tijd’  ‘Zwembad De Motte’

Contactgegevens: zwembad@zaventem.be of 02.725.96.96



Info en inschrijvingen

Jeugddienst
02/717.89.28

jeugd@zaventem.be 

Cultuurdienst
02/717.89.26

cultuur@zaventem.be

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

Inschrijven krokusvakantie: 
vanaf 6 januari 2020 t.e.m. 16 februari 2020 

Inschrijven paasvakantie: 
vanaf 2 maart 2020 t.e.m. 29 maart 2020

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’

Diegemstraat 41  
1930 Zaventem 

ma-vrij: 8u30-12u en  
woe: 8u30-12u en 13u-16u

Sportdienst
02/717.89.20

sport@zaventem.be 
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