
VAKANTIE- 
KRIEBELS

ZOMER 

2020

VAKANTIE- 
KRIEBELS

ZOMER 

2020

ZOMERVAKANTIE
AANBOD VOOR KINDEREN EN 
JONGEREN VAN 3 TOT 18 JAAR

➜ SPEELPLEIN
➜ SPORTKAMPEN  
➜ SPORTSTAGES
➜ CULTUURSTAGES
➜ CC DE FACTORIJ 
➜ BIBLIOTHEEK



Elke vakantie zijn er heel wat leuke dingen te doen in de gemeente Zaventem, zo ook tij-
dens de zomervakantie! Onze vrijetijdsdiensten (en partners) hebben opnieuw een leuk 
programma in elkaar gestoken zodat de kinderen kunnen deelnemen aan verschillende 
leuke activiteiten. 

Zo vind je in deze Vakantiekriebels:
➜ de kalender van het vakantieaanbod in juli en augustus
➜ speelplein
➜ sportkampen en sportstages
➜ sportactiviteit ‘Kijk, ik fiets’
➜ creastages
➜ activiteiten op 15 augustus 2020 zoals Sport@Park en Pop@Park
➜ Skillz vakantiekampen
➜ Doe je mee-fonds
➜ vrijetijdslocaties
➜ zwembad ‘De Motte’
➜ inschrijfprocedure en contactgegevens

Vrijetijdsactiviteiten zijn bovendien ook terug te vinden op www.uitinzaventem.be.

Blader snel wat verder in deze Vakantiekriebels en dan vind je alle informatie. Schrijf 
tijdig in, want volzet is volzet. Hopelijk tot binnenkort op één of meerdere van onze 
activiteiten. 

Woordje van de 
Burgemeester en bevoegde 
Schepenen

Schepen voor Jeugd

Bart Dewandeleer

Schepen voor Sport

Piet Ockerman

Schepen voor Cultuur
Burgemeester
Ingrid Holemans

Schepen voor  
Bibliotheek
Dirk Philips



DATUM ACTIVITEIT LEEFTIJD LOCATIE ORGANISATIE
Week 1
1/07 - 3/07

Speelplein 2006 - 2017 Gemeentelijke 
Basisscholen

Jeugddienst

Sportstage tennis 4 - 18 jaar TC Het Zeen 
(Sterrebeek) 

Tennisclub  
Het Zeen

Sportstage tennis 
of tennis en padel

4 - 18 jaar TC Tenza 
(Zaventem) 

Tennisclub Tenza

Skillz-kampen Zavo Hoogstraat Skillz
Week 2
6/07 - 10/07

Speelplein 2006 - 2017 Gemeentelijke 
Basisscholen

Jeugddienst

Zomersportkamp 
lagere school

2008 - 2013 Sporthal Zaventem Sportdienst

Sportstage tennis 4 - 18 jaar TC Het Zeen 
(Sterrebeek)

Tennisclub  
Het Zeen

Sportstage tennis 
of tennis en padel

4 - 18 jaar TC Tenza 
(Zaventem) 

Tennisclub Tenza

Skillz-kampen Zavo Hoogstraat Skillz
Week 3
13/07 - 17/07

Speelplein 2006 - 2017 Gemeentelijke 
Basisscholen

Jeugddienst

Zomersportkamp 
kleuters

2014 - 2016 Sporthal Zaventem Sportdienst

Sportstage tennis 4 - 18 jaar TC Het Zeen 
(Sterrebeek)

Tennisclub  
Het Zeen

Sportstage tennis 
of tennis en padel

4 - 18 jaar TC Tenza 
(Zaventem) 

Tennisclub Tenza

Skillz-kampen Zavo Hoogstraat Skillz
Week 4
20/07 - 24/07

GESLOTEN 
OP 20 & 21/7

Speelplein 2006 - 2017 Gemeentelijke 
Basisscholen

Jeugddienst

Creastage kleuters 2014 - 2016 Bijgebouw 
Academie

Cultuurdienst

Sportstage tennis 4 - 18 jaar TC Het Zeen 
(Sterrebeek)

Tennisclub  
Het Zeen

Sportstage tennis 
of tennis en padel

4 - 18 jaar TC Tenza 
(Zaventem) 

Tennisclub Tenza

Skillz-kampen Zavo Hoogstraat Skillz
Week 5
27/07 - 31/07

Speelplein 2006 - 2017 Gemeentelijke 
Basisscholen

Jeugddienst

Creastage lagere 
school

2008 - 2013 Bijgebouw 
Academie

Cultuurdienst

Sportstage tennis 4 - 18 jaar TC Het Zeen 
(Sterrebeek)

Tennisclub  
Het Zeen

Sportstage tennis 
of tennis en padel

4 - 18 jaar TC Tenza 
(Zaventem) 

Tennisclub Tenza

Skillz-kampen Zavo Hoogstraat Skillz

Kalender:  
zomervakantie juli



DATUM ACTIVITEIT LEEFTIJD LOCATIE ORGANISATIE
Week 6
3/08 - 7/08

Speelplein 2006 - 2017 Gemeentelijke 
Basisscholen

Jeugddienst

Zomersportkamp 
lagere school

2008 - 2013 Sporthal Zaventem Sportdienst

Sportstage tennis 4 - 18 jaar TC Het Zeen 
(Sterrebeek)

Tennisclub  
Het Zeen

Sportstage tennis 
of tennis en padel

4 - 18 jaar TC Tenza 
(Zaventem) 

Tennisclub Tenza

Skillz-kampen Zavo Hoogstraat Skillz
Week 7
10/08 - 14/08

Speelplein 2006 - 2017 Gemeentelijke 
Basisscholen

Jeugddienst

Zomersportkamp 
kleuters

2014 - 2016 Sporthal Zaventem Sportdienst

Creastage
lagere school

2008 - 2013 Bijgebouw 
Academie

Cultuurdienst

Sportstage tennis 4 - 18 jaar TC Het Zeen 
(Sterrebeek)

Tennisclub  
Het Zeen

Sportstage tennis 
of tennis en padel

4 - 18 jaar TC Tenza 
(Zaventem) 

Tennisclub Tenza

Skillz-kampen Zavo Hoogstraat Skillz
Week 8
17/08 - 21/08

Speelplein 2006 - 2017 Gemeentelijke 
Basisscholen

Jeugddienst

Musicalstage 2002 - 2011 GC De Maalderij Cultuurdienst
Creastage kleuters 2014 - 2016 Bijgebouw  

Academie
Cultuurdienst

Sportstage tennis 4 - 18 jaar TC Het Zeen 
(Sterrebeek)

Tennisclub  
Het Zeen

Sportstage tennis 
of tennis en padel

4 - 18 jaar TC Tenza 
(Zaventem) 

Tennisclub Tenza

Sportstage tennis 4 - 16 jaar TC Woten (Sint-
Stevens-Woluwe)

Tennisclub Woten

Skillz-kampen Zavo Hoogstraat Skillz
Week 9
24/08 - 28/08

Speelplein 2006 - 2017 Gemeentelijke 
Basisscholen

Jeugddienst

Nederlandse 
Taalstage

2008 - 2014 Mariadal Cultuurdienst

Beeldende Kunsten- 
stage (3 dagen)

2011 - 2014 Bijgebouw 
Academie

Cultuurdienst

Sportstage tennis 4 - 18 jaar TC Het Zeen 
(Sterrebeek)

Tennisclub  
Het Zeen

Sportstage tennis 
of tennis en padel

4 - 18 jaar TC Tenza 
(Zaventem) 

Tennisclub Tenza

Skillz-kampen Zavo Hoogstraat Skillz

Kalender:  
zomervakantie augustus



Speelplein Jeugd

2006 - 2017 ➜ 1 juli - 28 augustus 2020

7u00 - 8u15 Onthaal - opvangdiensten
8u15- 9u30 Busvervoer
9u30 - 15u30 Speelplein
15u30 - 16u15 Busvervoer - Afhalen kinderen op  

het speelplein
16u30 - 18u00 Opvangdiensten
18u00 Einde opvang

Jeugddienst Zaventem

Gemeentelijke basisscholen 

jeugd@zaventem.be

9u30 - 15u30

02/717.89.28

€ 7 - € 5 - € 4 (€ 16 niet-inwoners)

Een hele zomervakantie lang 
zijn de schoolgaande kinde-
ren van 3 tot 14 jaar elke dag 
welkom op het speelplein! 
Op 20 en 21 juli is er GEEN 
speelplein!

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

De oudere groep (7-14 jaar) gaat ravotten in 
onze Scoutslokalen. Hier kunnen ze naar harte-
lust spelen en heel veel plezier maken. We liggen 
ook in de buurt van verschillende parken waar 

we naartoe kunnen trekken om heel wat span-
nende spelmomenten te beleven! Ook hier voor-
zien we wekelijks een extraatje zoals uitstappen, 
springkastelen, workshops, … Op donderdag 
gaat deze groep wekelijks zwemmen, zo kunnen 
ze genieten van een heerlijke frisse plons in het 
water tijdens de zomer.

De activiteiten starten om 9u30 en eindigen om 
15u30. Er is in elke Gemeentelijke Basisschool 
opvang voorzien van 7u tot 8u15 & 16u30 tot 18u. 
Ons eigen busvervoer brengt de kinderen naar 
de juiste speelpleinwerking en in de namiddag 
reizen we weer terug naar de juiste opvang-
plaats. Wees ‘s ochtends zeker op tijd, want de 
bus wacht niet! (De uren van het busvervoer 
kunnen variëren naargelang het verkeer!)

Inschrijven kan tot en met zondag 14 juni 2020! 
(Tenzij eerder uitverkocht!)

als het 
kriebelt, 
moet je 
spelen!



Sport Zomersportkampen 
Lagere school (2008 - 2013) ➜ 6 - 10 juli 2020 en 3 - 7 augustus 2020 
Kleuters (2014 - 2016) ➜ 13 - 17 juli 2020 en 10 - 14 augustus 2020

Er kan weer naar hartenlust 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. Deze sportkampen worden 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!

Sportdienst Zaventem

Sporthal Zaventem (Steenokkerzeelstraat 60)

sport@zaventem.be

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

02/717.89.20

per week: € 60 voor inwoners - € 80 voor niet-inwoners



Zomersportkampen 
Lagere school (2008 - 2013) ➜ 6 - 10 juli 2020 en 3 - 7 augustus 2020 
Kleuters (2014 - 2016) ➜ 13 - 17 juli 2020 en 10 - 14 augustus 2020

Tennisstage
TC Het Zeen i.s.m. de sportdienst  
4 - 18 jaar ➜ elke week in juli en augustus 2020

Iedere week van de zomervakantie 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. 

als het 
kriebelt, 
moet je 
tennissen!

als het 
kriebelt, 
moet je 
tennissen!

Wil je een sportieve tennisweek beleven 
in combinatie met sport en spel …  
dan is dit voor jou de geschikte 
formule. Je krijgt een ruim aanbod 
van dynamische en jeugdvriendelijke 
sporten en spelen aangeboden.

Sport

Tennisclub Woten

Tennisterreinen Woten (Tiendeschuurveld 106, 
1932 Sint-Stevens-Woluwe)

annettegreven@hotmail.com 

tussen 9u en 16u

0479/97.37.87

€ 120 inclusief deelnemersattest + medaille 
(korting voor 2e en 3e kind).

Tennisstage omnisport
Woten i.s.m. de sportdienst  
4 - 16 jaar ➜ 17 - 21 augustus 2020

TC Het Zeen

Sportcomplex Het Zeen (Sterrebeek)

stevejoly2@gmail.com 

9u - 12u en 13u - 16u

www.hetzeen.be 

€ 180. Niet leden betalen € 20 extra.



Sport Tennisstage of  
Tennis en padel

TC Tenza i.s.m. de sportdienst  
4 - 18 jaar ➜ 9 weken in juli en augustus 2020

Onze stages richten zich op jeugd van elk 
niveau. Beginners krijgen de basis op een 
aangename wijze. Gevorderden krijgen 
uitdagende trainingen en worden ook begeleid 
op tornooi. Wie wenst, kan voor de hele zomer 

intekenen aan zeer voordelige prijzen. De combinatie met tennis en 
padel is ook mogelijk.

als het 
kriebelt, 
moet je 
tennissen!

als het 
kriebelt, 
leer je 
fietsen op  
2 wielen!

TC Tenza

Tennisvelden TC Tenza  
(Quinkenstraat, Zaventem)

johan@johanteirlinck.be 

10u - 12u30 en/of 13u30 - 16u

0495/77.30.40

per week € 245 (hele dag) of € 150 (halve 
dag). Wie een hele zomer (9 weken) wil 
deelnemen: € 725 (voor 45 halve dagen)

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

Sportdienst Zaventem

Sporthal Sint-Stevens-Woluwe  
(Leuvensesteenweg 194)

sport@zaventem.be

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

02/717.89.20

€ 5 voor inwoners -  
€ 7 voor niet-inwoners

Kijk ik fiets!
kleuters ➜ zondag 7 juni 2020



Tennisstage of  
Tennis en padel

als het 
kriebelt, 
ga je 
zingen, 
dansen en 
acteren!

Wie graag zingt, danst en acteert mag de 
musicalstage niet missen! Een hele week lang 
worden de jongeren onder begeleiding van 
professionele acteurs ondergedompeld in de wereld 
van de musical. Op vrijdag trakteren de deelnemers, geschminkt 
en verkleed, familie en vrienden op een prachtig spektakel met alles erop en 
eraan!

Cultuurdienst Zaventem

GC De Maalderij

cultuur@zaventem.be

9u30 - 16u30 (geen opvang)

02/717.89.26

€ 60 (€ 80 voor niet-inwoners)

Musicalstage
2002 - 2011 ➜ 17-21 augustus 2020

CultuurCreastages
Kleuters (2014 - 2016) ➜ 22 - 24 juli 2020 en 17 - 21 augustus 2020
Lagere school (2008 - 2013) ➜ 27 - 31 juli 2020 en 10 - 14 augustus 2020

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen tussen 7 en 12 jaar naar hartenlust 
knutselen, zingen, dansen, toneelspelen en zoveel meer! Nieuw dit jaar: enkele 
creastages voor kleuters van 4 tot 6 jaar! 
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 superleuke week van met allerlei workshops. Voor de kinderen van de 

lagere school is er op woensdag een culturele daguitstap voorzien. Waar 
we naartoe gaan, blijft nog even een verrassing! 

Deze plezierige weken worden afgesloten 
met een toonmoment voor ouders, familie 

en vrienden op de laatste dag! (Enkel lagere 
school.) 

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

Cultuurdienst Zaventem

Bijgebouw Academie

cultuur@zaventem.be

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

02/717.89.26

€ 12/dag (€ 16/dag voor niet-inwoners)



Cultuur Beeldende  
Kunstenstage
2011 - 2014 ➜ 24 - 26 augustus 2020

Tijdens deze driedaagse kunnen de kunstenaars 
zich opnieuw uitleven met papier, verf, potloden, 
klei en zoveel meer! Onder begeleiding van 
professionele docenten ‘Beeldende Kunsten’ 
wordt er gedurende deze dagen heerlijk 
geëxperimenteerd met verschillende 
technieken in de ateliers van onze 
Kunstacademie. 

Ga je naar het eerste leerjaar? Of zit je al in de lagere school? 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! 

Schrijven, 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! 

Nederlandse taalstage 
i.s.m. de integratiedienst

2009 - 2013 ➜ 24 - 28 augustus 2020

Cultuurdienst Zaventem

Bijgebouw Academie

cultuur@zaventem.be

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

02/717.89.26

€ 36 (€ 48 voor niet-inwoners)

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

Cultuurdienst Zaventem

Cultuurhoeve Mariadal

cultuur@zaventem.be

8u tot 17u

02/717.89.26

€ 60 (€ 80 niet-inwoners)

Als het 
kriebelt,  
ga je samen 
spelen 
in het 
Nederlands! 



Beeldende  
Kunstenstage

De zomer 
wordt 
gevierd! 

Via Sport@Park 
kan iedereen in de 
voormiddag een 
wandel- of fietstocht 
volgen. Kids@Park 
wordt opnieuw een 
springkastelenparadijs, 
en in de namiddag 
zijn er opnieuw enkele 
creatieve workshops. We 
verwachten dat ouders 
hun kind begeleiden 
doorheen de activiteiten.

De Jogging ‘Dwars door 
Zaventem’ staat gepland in de 
namiddag. Schrijf je in voor de 5 km,  
10 km of 21 km. Kinderen kunnen 
deelnemen aan een kleinere 
loopafstand (300m, 600m of 1 km) en 
de allerkleinsten mogen deelnemen 
aan een karamellenloop. 
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. 
We kunnen al wel verklappen dat  
De Kreuners op ons podium zullen staan! 

8u - 12u (Sport@Park) en 12u - 17u 
(Jogging)

www.zaventem.be 

Sport@Park en Jogging: € 5

Sport@Park 
Kids@Park  
Pop@Park

15/08

Jong en oud ➜  
zaterdag 15 augustus 2020

Sportdienst

Gemeentelijk park Zaventem (Hector 
Hennaulaan)

sport@zaventem.be 

werkgroep Pop@Park (o.a. Sport- en 
Jeugddienst)

Gemeentelijk park Zaventem (Hector 
Hennaulaan)

info@popatpark.be 

vanaf 17u

www.zaventem.be en www.popatpark.be 

gratis festival



Skillz

Zavo Hoogstraat

Kortingscode inwoners: zaventem

8u tot 18u

www.skillz.be

zie website

Skillz  
vakantiekampen

Skillz organiseert vakantiekampen in 
Zaventem die gericht zijn op praktische 
vaardigheden. Zo kan je er leren 
programmeren, websites bouwen, digitaal 
tekenen, omgaan met elektriciteit en zoveel 
meer. Deze activiteiten worden door ervaren 
docenten gegeven en afgewisseld met 
speelmomenten. De kampen zijn er voor 
kinderen tussen de 8 en 14 jaar, maar kan 

veranderen naargelang het kamp! Kijk het 
zeker na op de website. 

Deze kampen gaan door in ZAVO 
Hoogstraat. Inwoners van Zaventem 
kunnen een korting krijgen van 10 euro 
door kortingscode ‘Zaventem’ in te vullen. 
Hieronder alvast de planning voor komende 
zomer. 

➜ 6-10 juli: Minecraft; Lego Mindstorms robots; Experimenteren met elektriciteit; Digitaal 
tekenen; Fashion kamp

➜ 13-17 juli: Minecraft; Programmeren met Scratch; Programmeren met Scratch advanced; 
Handletteren; Stopmotion animatie; Drones besturen

➜ 20-24 juli: Minecraft; Schaken; Robots met een M; Start-to-DJ; Film maken; Naai atelier

➜ 27-31 juli: Minecraft; Lego Mindstorms robots; Raket kamp; Escape room; Journalist voor 
een week; Fashion kamp

➜ 3-7 augustus: Programmeren met Python; Programmeren met Scratch; Games en 
spelletjes; Fotobewerking; Fotografie; Eco verzorging

➜ 10-14 augustus: Minecraft; Engels voor beginners; Vloggen; Escape room; Keramiek; 
Experimenteren met elektriciteit

➜ 17-21 augustus: Minecraft; Lego, lego en nog eens lego; Lego trein 
programmeren; Film maken; Handletteren



Wie komt hiervoor in 
aanmerking?
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’

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.

In dit boekje staan al de activiteiten die 
onze vrijetijdsdiensten (en partners) in de 
zomervakantie gepland hebben. Voor al 
deze activiteiten is er de mogelijkheid om 
beroep te doen op het ‘Doe je mee-fonds’.

Skillz  
vakantiekampen

Jeugddienst
Cultuurdienst
Sportdienst
Diegemstraat 41 te Zaventem

Sociale Dienst 
Hector Henneaulaan 1 te Zaventem



Info locaties
Hierbij de adressen van vrijetijds infrastructuren en locaties van 
vrijetijdsactiviteiten.

➜ 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  

Een overzicht van speel- en sportterreinen  
kan je bovendien terugvinden via  
www.zaventeminkaart.be (onderdeel ‘Sport  
en Spel’).



Zwembad De Motte: 
Centrum Park 
Zaventem
Gedurende elke vakantie kan je natuurlijk ook een bezoekje brengen 
aan het zwembad ‘De Motte’ van Zaventem waar je naar hartenlust kan 
plonsen en spelen in het frisse water. In het groot bad kan je baantjes 
zwemmen, in het kleiner en lager bad staan er animaties voor kinderen 
en tenslotte kunnen peuters terecht in het peuterbad.    

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

OPENINGSUREN
Ma: 8.30u - 19.45u
Di: 8.30u - 18.30u
Woe: 8.30u - 19.45u
Do: 8.30u - 18.45u
Vr: 8.30u - 21.45u
Za: 8.30u - 12.25 en 13u - 16.45u
Zo: 9u - 12.25u en 13u - 16.45u

Tijdens enkele feestdagen (zoals 11 en 21 
juli) zijn de openingsuren van zondag van 
toepassing.

Op zaterdag 15 augustus sluit zwembad  
‘De Motte’ vroeger naar aanleiding van  
Sport@Park en Pop@Park die dan doorgaan 
in het gemeentelijk park van Zaventem. Eind 
augustus en begin september sluit zwembad  
‘De Motte’ voor een groot onderhoud. De specifieke 
periode kan je terugvinden op onze website.

Zwembad ‘De Motte’
Hector Henneaulaan z/n
1930 Zaventem
02/725.96.96
zwembad@zaventem.be

Sportdienst 
Diegemstraat 41
1930 Zaventem
02/717.89.20
sport@zaventem.be



Inschrijvingen en 
contactgegevens
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 20 april 2020 t.e.m. 14 juni 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’

OPENINGSUREN VRIJE TIJDSDIENSTEN
Ma - Di - Do - Vrij: 8u30 - 12u
Woe: 8u30 - 12u en 13u - 16u
Je kan ook een afspraak maken.

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
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